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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Belajar

Menurut Slameto (2010) Mengatakan, “Belajar ialah suatu proses usaha yang

dilakukan seseorang untuk memperoleh sesuatu perubahan tingkah laku yang baru

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan

lingkungannya”. Hal ini juga diperkuat oleh Hamalik (2004) yang mengatakan

bahwa, “belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau

tujuan. Belajar bukan hanya mengingat akan tetapi lebih luas dari itu, yakni

mengalami. Hasil belajar bukan hanya suatu penguasaan hasil latihan melainkan

pengubahan kelakuan”.

Belajar merupakan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan seseorang untuk

memperoleh pengetahuan tertentu.Dengan belajar seseorang dapat mengembangkan

sikap, pengetahuan dan, keterampilan ke arah yang lebih baik. Belajar menurut

pendapat Sudjana (2006) “Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya

perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat

ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti berubah pengetahuannya,

pemahamannya, daya raksinya, daya penerimaannya dan lain-lain aspek yang ada

pada individu”.

Dengan demikian, seseorang atau individu dikatakan  telah mengalami proses

belajar apabila di dalam dirinya telah terjadi perubahan dari yang tidak tahu menjadi

tahu, dari yang buruk menjadi baik, dari tidak mengerti menjadi mengerti.
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Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah

serangkai kegiatan atau aktifitas yang dilakukan secara sadar pada diri seseorang

yang menghasilkan perubahan sikap, tingkah laku dan penambahan pengetahuan

pada diri seseorang tersebut. Oleh sebab itu bila seseorang dalam proses belajar

belum atau tidak ada perubahan tingkah laku pada dirinya yang positif dalam arti

tidak memiliki kecakapan baru serta wawasan pengetahuannya maka dapat dikatakan

seseorang tersebut pembelajarannya belum sempurna.

Belajar pada hakikatnya merupakan kegiatan yang dilakukan secara sadar

untuk menghasilkan suatu perubahan, menyangkut pengetahuan, keterampilan, sikap

dan nilai-nilai. “Manusia tanpa belajar, akan mengalami kesulitan dalam

menyesuaikan diri dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak lain

juga merupakan produk kegiatan berpikir manusia-manusia pendahulunya (Uno,

2012)”. Menurut Slameto, (2003), “Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan

individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan”.

Seseorang dinyatakan melakukan kegiatan belajar setelah memperoleh hasil, yakni

terjadinya perubahan tingkah laku, misalnya, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak

mengerti menjadi mengerti, dan sebagainya. Siswa yang belajar dipandang sebagai

organisme yang hidup, sebagai satu keseluruhan yang bulat. Siswa bersifat aktif dan

senantiasa mengadakan interaksi dengan lingkungannya menerima, menolak,

mencari sendiri, dapat pula mengubah lingkungannya.
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2.2 Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif merupakan metode pembelajaran yang menyajikan

ide bahwa peserta didik harus mampu melaksanakan kerja sama antara yang satu

dengan yang lainnya melalui sebuah tim, dalam proses pembelajaran yang lebih

bertanggungjawab. Dalam pembelajaran tersebut, perlu dibangun tim yang terdiri

dari peserta didik dengan berbagai macam latar belakang, karakter, dan sifat (Setiani

& Priansa, 2015).

Kooperatif dalam bahasa inggris disebut dengan “cooperate” yaitu bekerja

sama. Model pembalajaran kooperatif didasarkan atas falsafah “homo homini

socius” falsafah ini menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial (Lie, 2008).

Ciri khusus pembelajaran kooperatif mencakup lima unsur yang harus diterapkan,

yang meliputi; saling ketergantungan positif, tanggungjawab perseorangan, tatap

muka, komunikasi antar anggota dan evaluasi proses kelompok.

Menurut Ibrahim, dkk, dalam Trianto (2007), “Pembelajaran kooperatif

mempunyai efek yang berarti terhadap penerimaan yang luas terhadap keragaman

ras, budaya dan agama, strata sosial, kemampuan, dan ketidakmampuan”.

Pembelajaran kooperatif memberikan peluang kepada siswa yang berbeda latar

belakang dan kondisi untuk bekerja saling bergantung satu sama lain atas tugas-tugas

bersama, dan melalui penggunaan struktur penghargaan kooperatif, dan melalui

penggunaan struktur penghargaan kooperatif, belajar untuk menghargai satu sama

lain.

Keterampilan sosial atau kooperatif berkembang secara signifikan dalam

pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif sangat tepat digunakan untuk
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melatihkan keterampilan-keterampilan kerjasama dan kolaborasi, dan juga

keterampilan-ketermpilan tanya-jawab (Ibrahim, dkk, dalam Trianto, 2007).

2.3 Model pembelajaran koooperatif tipe Student Teams Achievement Division

(STAD)

Student Team Achievement division (STAD) merupakan salah satu metode

pembelajaran kooperatif yang paling sederhana dan merupakan model yang paling

baik untuk permulaan bagi para guru. STAD merupakan salah satu rangkaian teknik

pengajaran yang dikembangkan dan diteliti di Universitas John Hopkins yang secara

umum dikenal sebagai kelompok belajar peserta didik (Setiani & Priansa, 2015).

Pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division (STAD)

dikembangkan oleh Slavin, merupakan salah satu tipe kooperatif yang menekankan

pada adanya aktivitas dan interaksi diantara siswa untuk saling memotivasi dan

saling membantu dalam menguasai materi pelajaran. Pada STAD siswa ditempatkan

dalam tim belajar beranggotakan 4-5 orang yang merupakan campuran menurut

tingkat prestasi, jenis kelamin, dan suku. Guru menyajikan pelajaran, dan kemudian

siswa bekerja dalam tim mereka memastikan bahwa seluruh anggota tim telah

menguasai pelajaran tersebut. Kemudian, seluruh siswa diberikan tes tentang materi

tersebut, pada saat tes ini mereka tidak diperbolehkan saling membantu.

Menurut Slavin dalam Isjoni (2009) “Pada proses pembelajarannya, belajar

koopertif tipe STAD melalui lima tahapan yang meliputi: 1) tahap penyajian materi,

2) tahap kegiatan kelompok, 3) tahap tes individual, 4) tahap perhitungan skor

perkembangan individu, dan 5) tahap pemberian penghargaan kelompok”.



10

1) Tahap penyajian materi

Tahap penyajian materi, yang mana guru memulai dengan menyampaikan

indikator yang harus dicapai hari itu dan memotivasi rasa ingin tahu siswa tentang

materi yang akan dipelajari. Dilanjutkan dengan memberikan persepsi dengan tujuan

mengingatkan siswa terhadap materi prasarat yang telah dipelajari, agar siswa dapat

menghubungkan materi yang akan disajikan dengan pengetahuan yang telah dimiliki.

Mengenai teknik penyajian materi pelajaran dapat dilakukan secara klasikal ataupun

melalui audiovisual. Lamanya presentasi dan berapa kali harus dipresentasikan

bergantung pada kekomplekkan materi yang akan dibahas.

Dalam mengembangkan materi pembelajaran perlu ditekankan hal-hal

sebagai berikut:

1. Mengembangkan materi pembelajaran sesuai dengan apa yang akan dipelajari

siswa dalam kelompok,

2. menekankan bahwa belajar adalah memahami makna dan bukan hapalan,

3. memberikan umpan balik sesering mungkin untuk mengontrol pemahaman siswa,

4. memberikan penjelasan mengapa jawaban pertanyaan itu benar atau salah, dan

5. beralih kepada materi selanjutnya apabila siswa telah memahami permasalahan

yang ada.

2) Tahap kerja kelompok

Tahap kerja kelompok, pada tahap ini setiap siswa diberi lembar tugas

sebagai bahan yang akan dipelajari. Dalam kerja kelompok siswa saling berbagi

tugas, saling membantu memberikan penyelesaian agar semua anggota kelompok

dapat memahami materi yang dibahas, dan satu lembar dikumpulkan sebagai hasil
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kerja kelompok.  Pada tahap ini guru berperan sebagai fasilitator dan motivator

kegiatan tiap kelompok.

3) Tahap tes individu

Tahap tes individu, yaitu untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan belajar

telah dicapai, diadakan tes secara individual, mengenai materi yang telah dibahas.

Skor perolehan individu didata dan diarsipkan, yang akan digunakan pada

perhitungan perolehan skor kelompok.

4) Tahap perhitungan skor perkembangan individu

Tahap perhitungan skor perkembangan individu, dihitung berdasarkan skor

awal. Berdasarkan skor awal setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk

memberikan sumbanganskor maksimalbagi kelompoknya berdasarkan skor tes yang

diperolehnya. Perhitungan perkembangan skor individu dimaksudkan agar siswa

terpacu untuk memperoleh prestasi terbaik sesuai dengan kemampuannya. Penskoran

perkembangan individu yang dikemukakan Slavin dalam Isjoni (2009) seperti terlihat

pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1 Pedoman Pemberian Skor Perkembangan Individu
Skor tes Skor Perkembangan Individu

a. Lebih dari 10 poin di bawah skor awal
b. 10 hingga 1 poin di bawah skor awal
c. Skor awal sampai 10 poin di atasnya
d. Lebih dari 10 poin di atas skor awal
e. Nilai sempurna (tidak berdasarkan skor awal)

5
10
20
30
30

(Dikutip dari Trianto, 2007)

Pemberian penghargaan diberikan berdasarkan perolehan skor rata-rata yang

dikategorikan menjadi kelompok baik, kelompok hebat dan kelompok super. Adapun
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kriteria yang digunakan untuk menentukan pemberian penghargaan terhadap

kelompok dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.2 Tingkat Penghargaan Kelompok

Rata – rata tim Predikat
0 ≤ x < 5

5 ≤ x < 15
15 ≤ x < 25
25 ≤ x < 30

-
Tim baik
Tim hebat
Tim super

(Dikutip dari Trianto, 2007)

Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran tipe STAD menurut Setiani

dan Priansa (2015) disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3 Kelebihan dan Kekurangan Tipe STAD
Kelebihan Kekurangan

1. Peserta didik bekerja sama dalam
mencapai tujuan dengan menjunjung
tinggi norma – norma kelompok;

2. Peserta didik aktif membantu dan
memotivai semangat untuk berhasil
bersama;

3. Aktif berperan sebagai tutor sebaya
untuk lebih meningkatkan
keberhasilan kelompok;

4. Interaksi antar peserta didik seiring
dengan peningkatan kemampuan
mereka dalam berpendapat.

1. Membutuhkan waktu yang lebih lama
bagi peserta didik sehingga sulit mencapai
target kurikulum;

2. Membutuhkan waktu yang lebih lama
bagi guru sehingga pada umumnya guru
tidak mau menggunakan pembelajaran
kooperatif;

3. Membutuhkan kemampuan khusus guru
sehingga tidak semua guru dapat
melakukan pembelajaran kooperatif;

4. Menuntut sifat tertentu dari peserta didik,
misalnya sifat suka bekerja sama.

(Dikutip dari Setiani dan Priansa, 2015)

2.4 Sikap Ilmiah

Sikap ilmiah merupakan sikap yang dibentuk oleh orang yang berkecimpung

dalam ilmu alamiah dan bersifat ilmiah. Salah satu aspek tujuandalam mempelajari

ilmu alamiah adalah pembentukan sikap ilmiah. Sikap ilmiah siswa dalam proses

pembelajaran matematika sangat di perlukan. Terutama dalam penyelesaian masalah-

masalah matematika yang memerlukan pembuktian dan langkah-langkah terstrukur



13

(Putra, 2010). Menurut Mukayat dalam Rafiudin (2012), ciri-ciri dari sikap ilmiah

adalah,

a. Sikap Ingin Tahu

Apabila menghadapi suatu masalah yang baru dikenalnya, maka ia beruasaha

mengetahuinya; senang mengajukan pertanyaan tentang obyek dan peristiwa;

kebiasaan menggunakan alat indera sebanyak mungkin untuk menyelidiki suatu

masalah; memperlihatkan gairah dan kesungguhan dalam menyelesaikan

eksprimen.

b. Sikap Kritis

Tidak langsung begitu saja menerima kesimpulan tanpa ada bukti yang kuat,

kebiasaan menggunakan bukti – bukti pada waktu menarik kesimpulan; Tidak

merasa paling benar yang harus diikuti oleh orang lain; bersedia mengubah

pendapatnya berdasarkan bukti-bukti yang kuat.

c. Sikap Obyektif

Melihat sesuatu sebagaimana adanya obyek itu, menjauhkan bias pribadi dan tidak

dikuasai oleh pikirannya sendiri. Dengan kata lain mereka dapat mengatakan

secara jujur dan menjauhkan kepentingan dirinya sebagai subjek.

d. Sikap Ingin Menemukan

Selalu memberikan saran-saran untuk eksprimen baru; kebiasaan menggunakan

eksprimen-eksprimen dengan cara yang baik dan konstruktif; selalu memberikan

konsultasi yang baru dari pengamatan yang dilakukannya.

e. Sikap Tekun

Tidak bosan mengadakan penyelidikan, bersedia mengulangi eksprimen yang

hasilnya meragukan tidak akan berhenti melakukan kegiatan –kegiatan apabila

belum selesai; terhadap hal-hal yang ingin diketahuinya ia berusaha bekerja

dengan teliti.
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f. Sikap Terbuka

Bersedia mendengarkan argumen orang lain sekalipun berbeda dengan apa yang

diketahuinya.buka menerima kritikan dan respon negatif terhadap pendapatnya.

Anggreini (2012) beranggapan bahwa ciri-ciri sikap ilmiah lainnya adalah

sebagai berikut:

1. Keinginan mengetahui dan memahami.

2. Kecondongan bertanya mengenai semua hal

3. Kecondongan mencari data dan makna

4. Kecondongan menuntut suatu pengujian

5. Kecondongan memeriksa pangkal pikir, menyelidiki kesalahan atau kebenaran,

dan kesimpulan logis.

6. Penghargaan terhadap logika

Dasta (2012), beranggapan bahwa pengukuran sikap ilmiah siswa dapat

didasarkan pada pengelompokkan sikap sebagai dimensi sikap yang selanjutnya

dikembangkan indikator-indikator sikap untuk setiap dimensi sehingga memudahkan

menyusun butir instrumen sikap ilmiah. Untuk lebih memudahkan dapat digunakan

pengelompokkan/ dimensi sikap yang dikembangkan oleh Harlen (1996) sebagai

berikut:

Tabel 2.5 Dimensi dan Indikator Sikap Ilmiah

Dimensi Indikator Perilaku

Sikap Ingin tahu

Antusias mencari jawaban
Menayakan setiap kegiatan
Perhatian pada obyek yang diamati
Antusias pada proses sains

Sikap respek
terhadap data/fakta

Objektif terhadap data yang didapat
Tidak Purbasangka
Mengambil keputusan sesuai fakta
Tidak mencampur fakta dengan pendapat

Tidak memanipulasi data
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Sikap berfikir kritis

Meragukan temuan teman
Menayakan setiap perubahan/hal baru
Mengulangi kegiatan yang dilakukan
Tidak mengabaikan data

Sikap penemuan
dan kreativitas

Menunjukkan laporan berbeda dengan teman kelas
Menggunakan fakta-fakta untuk dasar konklusi
Merubah pendapat dalam  merespon terhadap fakta
Menggunakan alat tidak seperti biasanya
Menyarankan percobaan-percobaan baru
Menguraikan konklusi baru hasil pengamatan

Sikap berpikir
terbuka dan kerja
sama

Menghargai pendapat/temuan orang lain
Tidak merasa selalu benar
Menanggap setiap kesimpulan adalah tentatif
Menerima saran dari teman
Mau merubah pendapat jika data kurang
Berpartisipasi aktif dalam kelompok

Sikap Ketekunan

Mengulangi percobaan meskipun berakibat kegagalan
Melanjutkan meneliti sesudah “kebaruannya” hilang
Kelasnya selesai lebih awal
Melengkapi satu kegiatan meskipun teman kelasnya selesai lebih awal

Sikap peka terhadap
lingkungan sekitar

Perhatian terhadap peristiwa sekitar

Partisiasi pada kegiatan sosial
Menjaga kebersihan lingkungan sekolah

Sikap ilmiah diukur dengan bentuk penilaian non tes. Teknik penilaian non-

tes yang sering digunakan adalah pengamatan (observasi), melakukan wawancara

(interview), menyebarkan angket (kuesioner), dan dokumen (dokumentasi).

Pengamatan adalah cara mengumpulkan data dengan mengadakan pencatatan

terhadap apa yang menjadi sasaran pengamatan. Pada waktu siswa mencatat gaya

jatuh bebas benda, sebenarnya siswa tersebut sedang mengadakan pengamatan.

Pengamatan dapat dilakukan secara partispatif dan non-partisipatif Pengamatan

partisipatif artinya dalam melakukan pengamatan atau penilaian, guru (pengamat)

ikut melibatkan diri di tengah-tengah siswa/peserta didik yang sedang

diamati.Pengamatan non-partisipatif yakni pengamat berada di luar kelompok yang

diamati.Instrumen pengamatan paling banyak digunakan dalam bentuk “skala
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rating’” dan “daftar cek”.lnstrumen ini sangat memudahkan pengamat dengan hanya

memberi tanda cek (√) pada sikap/prilaku yang diamati (Rafiuddin, 2012).

2.5 Materi

2.5.1 Energi

Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Suatu benda dikatakan

mempunyai energi jika benda tersebut menghasilkan gaya yang dapat melakukan

kerja. Dalam satuan internasional (SI) besar energi dinyatakan dalam satuan Joule (J)

2.5.2 Bentuk-Bentuk Energi:

a. Energi mekanik merupakan penjumlahan dari energi potensial dan energi

kinetik. Secara matematis persamaan energi mekanik dapat ditulis sebagai

berikut.

Em = EP + Ek (2.1)

Keterangan:

Em = Energi Mekanik (J)

EP = Energi Potensial (J)

Ek = Energi Kinetik (J)

b. Energi listrik merupakan salah satu bentuk energi yang paling banyak

digunakan. Energi ini dipindahkan dalam bentuk aliran muatan listrik melalui

kawat logam konduktor yang disebut arus listrik.

c. Energi kimia merupakan energi yang tersimpan dalam persenyawaan kimia.

Energi kimia pun terkandung dalam bahan minyak bumi yang sangat

bermanfaat untuk bahan bakar.
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d. Energi cahaya merupakan energi yang ditimbulkan oleh cahaya, misalnya

cahaya matahari, api, dan lampu pijar. Energi cahaya dapat menimbulkan

energi lain, misalnya energi panas dan listrik.

e. Energi bunyi berasal dari dari getaran benda, baik benda padat, cair, maupun

gas. Pada saat guntur berbunyi, kaca jendela akan bergetar dan berbunyi. Hal

ini membuktikan bahwa bunyi memiliki energi

f. Energi nuklir adalah energi yang terdapat dalam inti atom. Pada reaksi atom

(nuklir), inti atom dipecah menjadi inti atom lain dan partikel-partikel lain

dengan melepaskan energi dalam bentuk panas (kalor).

2.5.3 Perubahan Energi

Energi justru bermanfaat pada saat terjadinya perubahan bentuk. Sebagai

contoh energi kimia dalam baterai kering bermanfaat untuk menyalakan senter ketika

terjadi perubahan enegi kimia dalam baterai menjadi energi listrik. Energi kimia

dalam bahan bakar bermanfaat untuk menggerakan mobil ketika terjadi pembakaran

yang segera mengubah energi kimia menjadi energi mekanik. Matahari juga

memberikan banyak manfaat dalam berbagai bentuk perubahan energi. Matahari

adalah sumber energi untuk mahluk hidup, karena menghasilkan energi radiasi yang

dapat diubah menjadi bentuk energi lain yang sangat berguna bagi kehidupan. Reaksi

nuklir yang terjadi dimatahari mengakibatkan energi termal (kalor), karena itu suhu

matahari tetap tinggi walaupun radiasi terus-menerus dipancarkan keruang angkasa.

Energi termal tidak langsung diterima dari cahaya matahari melainkan diterima

ketika energi radiasi diserap oleh kulit, kemudian terjadi panas yang mengakibatkan
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temperature tubuh meningkat. Bila energi radiasi telah sampai dibumi, akan terjadi

proses perubahan energi seperti :

1. Energi radiasi yang sampai kedaun mampu membangkitkan fotosintesis.

Dalam hal ini energi radiasi berubah menjadi energi kimia (gula, tepung),

didalam tumbuhan.

2. Energi radiasi yang mengenai sel surya (fotosel) mampu membangkitkan

energi listrik.

3. Panas yang terasa dikulit kita merupakan proses perubahan bentuk energi dari

energi radiasi menjadi energi termal (panas).

4. Air yang menerima energi matahari suhunya akan naik, karena sebagaian

energi matahari tersebut berubah menjadi energi termal.

Dalam kehidupan sehari-hari banyak dijumpai peristiwa perubahan energi

yang erat kaitannya dengan aktivitas sehari-hari. Misalnya seorang yang memasak

air. Pada peristiwa ini tejadi perubahan enrgi kimia menjadi energi termal.

Selanjutnya energi termal yang dimiliki oleh air akan menyebar keudara. Akibatnya

udara disekitar menjadi panas.

2.5.4 Hukum Kekekalan Energi Mekanik

Pada suatu benda yang jatuh dari ketingggian tertentu atau benda yang

dilemparkan ke atas selalu terjadi perubahan bentuk energi. Perubahan bentuk energi

yang terjadi adalah EP ke EK dan sebaliknya dari EK ke EP sepanjang gerakan benda.

EK + EP = C (2.2)
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2.5.5 Energi Kinetik dan Energi Potensial

1. Energi kinetik

Adalah energi yang dimiliki sebuah benda karena geraknya. Sebuah benda

yang bergerak mempunyai energi kinetik atau tenaga gerak karena gerakkannya

dapat menghasilkan gaya yang dapat melakukan kerja. Misalnya sebutir peluru yang

ditembak dari sebuah pistol dapat melubangi papan kayu. Sebuah benda bermassa m

yang bergerak dengan kecepatan sebesar v akan mempunyai energi kinetik yang

besarnya sesuai dengan persamaan berikut.

EK = m . (2.3)

2. Energi potensial

Adalah energi yang dimilki benda karena letaknya(kedudukan). Suatu benda

yang massanya m berada pada ketinggian h dari permukaan tanah, maka benda

memiliki energi potensial (biasanya disebut energi potensial gravitasi) sebesar m.g.h.

Besar energi potensial dirumuskan dengan persamaan:

EP = m .g .h. (2.4)

Keterangan:

m = massa (kg)

g = percepatan gravitasi (m/s2)

h = ketinggian (m)

EP= energi potensial (Joule)
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2.5.6 Usaha

Usaha dalam Fisika didefinisikan hasil kali gaya dan perpindahan yang searah

gaya. Hubungan antar usaha (kerja), besar gaya, dan besar perpindahan sebagai

berikut. Jika sebuah gaya sebesar F bekerja pada sebuah benda dan benda berpindah

sejauh s searah dengan gaya, maka gaya tersebut telah melakukan usaha atau kerja w

sebesar:

W = F .s (2.5)

Keterangan:

F = gaya (N)

s = perpindahan (m)

W = Usaha (Joule)

Hubungan antara usaha dan energi

Usaha yang dilakukan pada sebuah benda yang bergerak horizontal

menyebabkan perubahan energi kinetik. Dengan demikian, besarnya usaha sama

dengan perubahan energi kinetik benda. Secara matematis ditulis sebagai.

W = ⧍ K

W = K2 - K1 (2.6)

Keterangan:

W = usaha (J)

EK = perubahan energi kinetik (J)

K2 = energi kinetik akhir (J)

K1 = energi kinetik awal (J)
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Ketika siswa mengangkat sebuah balok, siswa akan memberikan gaya dorong

terhadap balok. Pada saat ke atas, berikut:

Wtangan=Ftangan . s = m g h

Saat ke bawah:

Wgravitasi = Fgravitasi . s =h (2.7)

Usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi bumi (benda yang bergerak

vertikal) sama dengan perubahan energi potensial gravitasi. Secara matematis

sebagai berikut.

W = ⧍ p

W = m g (⧍h) (2.8)

Keterangan :

W = usaha (J)⧍ P = perubahan energi potensial (J)

= massa benda (kg)

= grafitasi bumi  (m/s2)

∆h = perubahan ketinggian (m)

2.5.7 Daya

Dalam kehidupan sehari-hari semakin cepat manusia atau alat teknik

melakukan suatu usaha dikatakan kemampuannya tinggi. Dalam fisika tinggi

rendahnya kemampuan disebut daya atau besar usaha tiap satuan waktu. Daya dapat

dirumuskan sebagai berikut:

P = (2.9)
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P =
.

(2.10)

P = F. v (2.11)

Keterangan :

P = daya (watt)

W = usaha (J)

t = waktu (s)

F = gaya (N)

v = kecepatan (m/)

2.5.8 Pesawat sederhana

Pesawat sederhana adalah alat-alat yang digunakan untuk mempermudah

pekerjaan. Ada berbagai jenis pesawat sederhana antara lain bidang miring, tuas, dan

katrol. Di dalam pembahasan pesawat sederhana ini sering bertemu dengan istilah

keuntungan mekanis (KM). Keuntungan mekanis merupakan efek dari penggunaan

pesawat sederhana yang menyebabkan gaya yang kita keluarkan untuk mengangkat

beban sama dengan berat beban dibagi dengan keuntungan mekanisnya.

= = (2.12)

Keterangan:

F atau K = gaya/kuasa yang di keluarkan (N)

W = berat benda yang di angkat (N)

KM = keuntungan mekanis
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m = massa benda (kg)

g = percepatan gravitasi = 10 m/s2 atau 9,8 m/s2

Jadi semakin besar KM maka gaya yang kita keluarkan untuk mengangkat beban

semakin kecil.

Macam macam pesawat sederhana

1.Tuas

Jungkat-jungkit adalah sejenis pesawat sederhana yang disebut pengungkit

atau tuas.Tuas memiliki banyak kegunaan, di antaranya adalah untuk mengangkat

atau memindahkan benda yang berat. Tuas merupakan alat yang sering digunakan

orang untuk memindahkan sebuah batu yang berat. Berat beban yang akan diangkat

disebut gaya beban (Fb) dan gaya yang digunakan untuk mengangkat batu atau beban

disebut gaya kuasa (Fk). Jarak antara penumpu dan beban disebut lengan beban (lb)

dan jarak antara penumpu dengan kuasa disebut lengan kuasa (lk).

Gambar 2.1 pesawat sederhana dengan menggunakan tuas
http:/Fisikastudi center.com

Hubungan antara besaran-besaran tersebut menunjukkan bahwa perkalian

gaya kuasa dan lengan kuasa (Fklk) sama dengan gaya beban dikalikan dengan lengan
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beban (Fblb). Artinya besar usaha yang dilakukan kuasa sama dengan besarnya usaha

yang dilakukan beban. Oleh sebab itu, pada tuas berlaku persamaan sebagai berikut:

Fklk = Fblb (2.13)

Keterangan:

Fk =gaya kuasa (N)

Fb= gaya beban (N)

lk = lengan kuasa (m)

lb= lengan beban (m)

Berdasarkan letak titik tumpunya, tuas atau pengungkit diklasifikasikan

menjadi tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

a. Tuas Golongan Pertama

Titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa, Contohnya gunting,

tang pemotong, gunting kuku, dan linggis.

b. Tuas Golongan Kedua

Titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contoh tuas jenis ini, di

antaranya adalah gerobak beroda satu, pemotong kertas, dan pelubang kertas.

c. Tuas Golongan Ketiga

Titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Contoh tuas jenis ini adalah

lengan, alat pancing, dan sekop.



25

2. Katrol

Katrol adalah roda berongga yang disepanjang sisinya untuk tempat

tali.Katrol sangat baik digunakan untuk memindahkan beban ke atas/bawah. Katrol

dapat dibedakan menjadi katrol tunggal tetap, katrol tunggal bergerak, dan takal

(katrol majemuk berganda).

a. Katrol Tunggal Tetap

Gambar 2.2 pesawat sederhan katrol tunggal tetap
http:/Fisikastudi center.com

Katrol tunggal tetap terdiri dari sebuah katrol yang kedudukannya tidak berubah-

ubah (tetap).

Keuntungan mekanis (KM) katrol tunggal tetap = 1 berat beban

Keuntungan mekanis = 1 berarti berat beban = gaya yang kita keluarkan untuk

mengangkat beban tersebut, maka:

F = w (2.14)

b.Katrol Tunggal Bergerak

katrol tunggal bergerak terdiri dari sebuah katrol yang kedudukannya dapat berubah-

ubah (tetap).

titik tumpu

bebanW

gaya F
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Gambar 2.3 pesawat sederhana katrol tunggal bergerak
http:/Fisikastudi center.com

Keuntungan mekanis (KM) katrol tunggal bergerak = 2

Maka

F = .w (2.15)

Keuntungan mekanisnya = 2 artinya kita hanya perlu mengeluarkan gaya separuh

dari berat beban yang kita angkat ( = )

c. Takal (Katrol majemuk/berganda)

Gambar 2.4 pesawat sederhana katrol majemuk/berganda
http:/Fisikastudi center.com

Takal / Katrol majemuk atau berganda adalah katrol yang terdiri dari sebuah katrol

tetep dan satu atau lebih katrol bergerak.katrol ini biasanya digunakan untuk

mengankat beban yang sangant berat.

Keuntungan mekanis (KM) takal = Jumlah katrol

bebanW

titik tumpu

gaya F

bebanW

gaya F
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3. Bidang Miring

Bidang Miring adalah suatu permukaan datar yang memiliki suatu sudut,

yang bukan sudut tegak lurus, terhadap permukaan horizontal. Penerapan bidang

miring dapat mengatasi hambatan besar dengan menerapkan gaya yang relatif lebih

kecil melalui jarak yang lebih jauh, dari pada jika beban itu diangkat vertikal. Dalam

istilah teknik sipil, kemiringan (rasio tinggi dan jarak) sering disebut dengan gradien.

Bidang miring adalah salah satu pesawat sederhana yang umum dikenal. Keuntungan

mekanis bidang miring bergantung pada panjang landasan bidang miring dan

tingginya. Semakin kecil sudut kemiringan bidang, semakin besar keuntungan

mekanisnya atau semakin kecil gaya kuasa yang harus dilakukan. Keuntungan

mekanis bidang miring adalah perbandingan panjang (l) dan tinggi bidang miring (h).= . (2.16)

Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan bidang miring terdapat pada

tangga, lereng gunung, dan jalan di daerah pegunungan. Semakin landai tangga,

semakin mudah untuk dilalui. Sama halnya dengan lereng gunung, semakin

landai lereng gunung maka semakin mudah untuk menaikinya, walaupun semakin

jauh jarak tempuhnya. Jalan-jalan di pegunungan dibuat berkelok-kelok dan sangat

panjang. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan mekanis yang cukup

besar agar kendaraan dapat menaikinya dengan mudah.


