
PENGUMUMAN PELAKSANAAN UJIAN PRAKTIKUM FISIKA 

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

SENIN, 23 FEBRUARI 2015 

ATURAN PELAKSANAAN : 

1. Siswa/siswi melihat daftar ujian praktikum. 

2. Siswa/siswi wajib mengenakan pakaian seragam lengkap 

3. Siswa/siswi wajib mengenakan jas lab. 

4. Siswa/siswi wajib hadir tepat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, yaitu : 

5. Prosedur dan tata cara praktikum telah didownload dan dipelajari terlebih dahulu sebelum pelaksanaan ujian 

berlangsung. 

6. Siswa/siswi melaksanakan kegiatan praktikum sesuai prosedur dan mencatat data hasil eksperimen dengan 

waktu maksimum 60 menit. 

7. Siswa/siswi membereskan kembali peralatan yang digunakan sesuai kondisi semula. 

8. Maksimum waktu membereskan dan membersihkan alat adalah 15 menit. 

9. Pengolahan hasil praktikum dilaksanakan di luar laboratorium. 

10. Laporan hasil praktikum diketik dengan format penulisan karya ilmiah standar, minimal  2 halaman dan 

maksimal 10 halaman isi (tidak termasuk cover, daftar isi dll). 

11. Laporan hasil praktikum paling lambat diupload 48 jam setelah pelaksanaan ujian praktikum. 

12. Laporan hasil praktikum diupload ke : lialaesa@gmail.com 

 

PENILAIAN : 

1. Pelaksanaan Praktikum : 0 – 80 

2. Laporan : 0 – 20 

PELANGGARAN DAN SANKSI : 

1. Pelanggaran terhadap aturan pelaksanaan : 

- Sanksi 1 : nilai dikurangi 10  

- Sanksi 2 : nilai dikurangi 50 

- Sanksi 3 : nilai menjadi 0  

 

Demikian agar diperhatikan dan dilaksanakan. 

TTD, 

Guru Mata Pelajaran, 

Lia Laela Sarah 

 

 

 

 



PETUNJUK PRAKTIKUM 

TEMA 1 : PEGAS 

A. TUJUAN 
Menentukan Percepatan gravitasi bumi melalui getaran pegas 

B. ALAT BAHAN 
Pegas 

Statif 

Stopwatch 

Beban gantung 

Neraca 

C. VARIABEL 

Penentuan Konstanta Pegas 
Variabel Bebas : Massa beban 

Variabel Terikat : Pertambahan Panjang Pegas 

Penentuan Percepatan gravitasi bumi 
Variabel Bebas : Massa Beban 

Variabel terikat : Periode Getaran Pegas 

D. PROSEDUR KERJA 

1. Penentuan Konstanta Pegas : 
- Gantung Pegas pada statif 

- Timbang massa beban gantung dan catat hasilnya pada tabel 

- Ukur panjang pegas mula-mula, catat hasilnya 

- Gantungkan beban pada ujung pegas 

- Ukur panjang pegas akhir 

- Hitung pertambahan panjang pegas 

- Lakukan untuk massa beban gantung yang berbeda-beda 

- Lengkapi data tabel pengamatan 

- Buat grafik hubungan antara massa beban (m) dan pertambahan panjang pegas (x) 

- Cari kemiringan grafiknya, 

- Lakukan analisis data dan tentukan konstanta pegas rata-rata 

2. Penentuan Percepatan gravitasi bumi 
- Gantung Pegas pada statif 

- Timbang massa beban gantung dan catat hasilnya pada tabel 

- Getarkan pegas secara harmonis 

- Ukur waktu getaran pegas untuk 10x getaran, catat pada tabel 

- Hitung periode getaran pegas, catat pada tabel 

- Hitung kuadrat periode getaran pegas, catat pada tabel 

- Lakukan untuk massa beban gantung yang berbeda-beda 

- Lengkapi data tabel pengamatan 

- Buat grafik hubungan antara massa beban (m) dan kuadrat periode getaran pegas (T2) 



- Cari kemiringan grafiknya, 

- Lakukan analisis data dan tentukan percepatan rata-rata gravitasi bumi.  

 

E. DATA HASIL PENGAMATAN 
1. Penentuan Konstanta Pegas 

Tabel Hasil Pengamatan 

Panjang Pegas Mula-mula xo =  

No. Massa beban 

(kg) 

Panjang Pegas akhir (x’) 

(m) 

Pertambahan panjang pegas (∆x) 

(m) 

    

    

    

    

 

Grafik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Penentuan Percepatan gravitasi Bumi 

Tabel Hasil Pengamatan 

Panjang Pegas Mula-mula xo =  

No. Massa beban 

(kg) 

Waktu 10x getaran 

(s) 

Periode (T) 

(s) 

Kuadrat Periode (T
2
) 

     

     

     

     

 

Grafik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F. ANALISIS 
Untuk melakukan analisis data, gunakan teori hokum hooke dalam menentukan konstata pegas dan 

gunakan teori periode getaran pegas untuk menentukan percepatan rata-rata gravitasi bumi. 

Bandingkan hasil percepatan gravitasi bumi yang diperoleh dengan literature. Apakah terdapat 

kesesuaian atau tidak, berikan analisisnya 

Persamaan yang digunakan : 

Hukum Hooke :  

𝐹 = 𝑘.∆𝑥 

Periode Getaran Pegas : 

𝑇 = 2𝜋 
𝑚

𝑘
 

G. KESIMPULAN 
Buat kesimpulan merujuk pada tujuan 

 

  



 

TEMA 2 : HAMBATAN JENIS KAWAT 

A. TUJUAN 
Menentukan Besar Hambatan Jenis Kawat Nikrom 

B. ALAT BAHAN 
Papan kawat nikrom dengan berbagai panjang dan luas penampang 

Multimeter digital 

Lampu 

Kawat 

Kabel penghubung 

Baterai 

Dudukan Baterai 

C. VARIABEL 
Variabel Bebas : Panjang Kawat, luas penampang kawat, jenis kawat 

Variabel terikat : tegangan, kuat arus 

D. PROSEDUR KERJA 
a. Rangkai alat seperti gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

b. Letakkan ujung pencapit merah pada kawat nikrom (A = 4,9 x 10-8 m2) di titik O dan ujung pencapit hitam di titik C. 

Ukur panjang kawat yang dihubungkan dengan melihat milimeter blok. 

c. Pastikan lampu menyala ketika seluruh rangkaian terhubung. 

d. Ukur kuat arus yang mengalir pada rangkaian dan tegangan kawat nikrom (VOC) dengan menggunakan multimeter 

digital. Tuliskan hasil pengamatan dalam tabel 1.  

e. Geser ujung pencapit hitam ke titik B, Kemudian lakukan langkah 3 dan 4.  

f. Geser kembali ujung pencapit hitam ke titik A dan lakukan kembali kangkah 3 dan 4 

g. Lakukan pengambilan data pada kawat yang berbeda. 

h. Lengkapi data tabel pengamatan 

i. Lakukan analisis data dan tentukan hambatan jenis masing-masing kawat. 

 

  



E. DATA HASIL PENGAMATAN 
 

Tabel Hasil Pengamatan 

Kawat 1 : A = …………… m2 

No.  
Ujung 
Kawat 

Panjang kawat 
(meter) 

Kuat Arus  
I (Ampere) 

Beda Potensial 
V (Volt) 

Hambatan 

R  ( ) 

1 O – C     

2 O – B     

3 O – A       

 
Tabel Hasil Pengamatan 

Kawat 2 : A = …………… m2 

No.  
Ujung 
Kawat 

Panjang kawat 
(meter) 

Kuat Arus  
I (Ampere) 

Beda Potensial 
V (Volt) 

Hambatan 

R  ( ) 

1 O – C     

2 O – B     

3 O – A       

 
Tabel Hasil Pengamatan 

Kawat 3 : A = …………… m2 

No.  
Ujung 
Kawat 

Panjang kawat 
(meter) 

Kuat Arus  
I (Ampere) 

Beda Potensial 
V (Volt) 

Hambatan 

R  ( ) 

1 O – C     

2 O – B     

3 O – A       

 

 

F. ANALISIS 
Untuk melakukan analisis data, gunakan teori hambatan jenis kawat. Bandingkan hasil hambatan jenis 

yang diperoleh dengan literature. Apakah terdapat kesesuaian atau tidak, berikan analisisnya 

Persamaan yang digunakan : 

Hambatan Jenis Kawat :  

𝜌 = 𝑅
𝐴

𝑙
 

 

G. KESIMPULAN 
Buat kesimpulan merujuk pada tujuan 

 

  



 

TEMA 3 : GAYA APUNG 

A. TUJUAN 
Menentukan Massa Jenis Benda dengan bentuk tak beraturan 

B. ALAT BAHAN 
5 jenis benda dengan bentuk tak beraturan 

Neraca Pegas 

Benang 

Gelas Ukur 

Fluida dengan massa jenis berbeda 

C. VARIABEL 
Variabel Bebas : jenis benda, jenis fluida 

Variabel terikat : gaya apung 

D. PROSEDUR KERJA 

1. Penentuan Massa Jenis Fluida 
a. Masukkan fluida dalam gelas ukur (minimal 100 cc). 

b. Ukur volume masing-masing balok. 

c. Gantungkan beban balok dengan menggunakan tali pada neraca pegas, Ukur gaya berat di udara (wu) 

d. Masukkan beban balok dalam fluida sambil terus digantung pada neraca, Ukur gaya berat beban ketika dalam fluida 

(wf) 

e. Hitung gaya apungnya yaitu perbedaan gaya berat di udara dan ketika di dalam fluida (wu – wf) 

f. Tentukan besar massa jenis fluida berdasarkan gaya apungnya 

g. Lakukan pengukuran massa jenis fluida secara langsung yaitu dengan mengukur massa fluida dan volume fluida. 

h. Bandingkan hasil yang diperoleh, apakah terdapat perbedaan atau tidak 

2. Penentuan Massa Jenis Benda Tak Beraturan 

a. Masukkan fluida yang telah diketahui massa jenisnya dalam gelas ukur (minimal 100 cc), catat volume awal fluida 

(vo) 

b. Ukur massa masing-masing benda tak beraturan. 

c. Masukkan benda ke dalam gelas ukur berisi fluida 

d. Ukur volume akhir fluida (v’) 

e. Hitung perubahan volume fluida 

f. Perhatikan keadaan benda dalam fluida, apakah terapung, tenggelam atau melayang 

g. Lengkapi tabel hasil pengamatan 

h. Tentukan massa jenis benda 

i. Bandingkan hasilnya dengan literatur, tentukan jenis benda tersebut berdasarkan massa jenisnya 

  

E. DATA HASIL PENGAMATAN 
 



Tabel Hasil Pengamatan Massa Jenis Fluida 

Berdasarkan gaya apung 

No.  Balok 
Volume benda 
tervelup (Vc)  

(m3) 

Gaya berat di 
udara (wu)  
(Newton) 

Gaya berat di 
dalam fluida (w’) 

(Newton) 

Gaya Apung 
(Fa) 

(Newton) 

1 1     

2 2     

3 3       

 
Berdasarkan pengukuran massa dan volume : 

Massa fluida = ……….. gram = ………………. Kg 

Volume fluida = ……………………… cc = ……………………….. m3 

 

Tabel Hasil Pengamatan Massa Jenis Benda 

Massa Benda = ………….. gram = …………………… kg 

No.  Benda 
Volume fluida 
mula-mula (vo) 

(m3) 

Volume fluida 
akhir (v.) 

(m3) 

Perubahan 
volume  

(m3) 

Keadaan benda  
(Terapung/Tenggelam/Melayang) 

1 1     

2 2     

3 3       
4 4     

5 5     

 

F. ANALISIS 
Untuk melakukan analisis data, gunakan teori gaya Archimedes (gaya apung) dan konsep massa jenis 

benda.  Bandingkan hasil massa jenis fluida yang diperoleh dari gaya apung dan berdasarkan 

pengukuran massa serta volume secara langsung, apakah terdapat perbedaan?. berikan analisisnya. 

Kemudian tentukan massa jenis benda berdasarkan massa yang digunakan dan volume benda atau 

bagian benda yang tercelup dalam fluida  

 

Persamaan yang digunakan : 

Massa Jenis Benda :  

𝜌 =
𝑚

𝑉
 

Gaya apung : 

       

      𝐹𝑎 =  𝜌𝑐  .𝑔.𝑉𝑐  

G. KESIMPULAN 
Buat kesimpulan merujuk pada tujuan 

  



 

TEMA 4 : LENSA CEMBUNG 

A. TUJUAN 
Menentukan jarak focus lensa cembung 

Menentukan sifat-sifat bayangan lensa cembung 

B. ALAT BAHAN 
Papan penyangga berpenggaris 

Lensa cembung 

Layar 

Lilin 

C. VARIABEL 
Variabel Bebas : jarak benda 

Variabel terikat : jarak bayangan 

D. PROSEDUR KERJA 

3. Penentuan Jarak focus lensa 
a. Simpan lensa, layar dan lilin pada papan penyangga 

b. Urutkan posisinya sehingga lensa ada di tengah, dan posisi api dari lilin tepat pada lensa 

c. Nyalakan lilin, atur posisinya sehingga terlihat bayangan dengan jelas pd layar 

d. Ukur posisi lilin dari lensa (jarak benda / s) 

e. Ukur posisi layar (bayangan) dari lensa (s’) 

f. Amati sifat bayangannya 

g. Lengkapi tabel pengamatan 

h. Hitung jarak fokus lensa 

i. Geser posisi lilin kembali sehingga membentuk bayangan yang jelas namun pada posisi jarak benda yang 

berbeda 

j. Gunakan lensa yang berbeda 

E. DATA HASIL PENGAMATAN 
 

Tabel Hasil Pengamatan 

Lensa 1 

No.  Jarak Benda (s) Jarak Bayangan (s’) Jarak Fokus lensa Sifat Bayangan 

1     

2     

3     

 
F. Lensa 1 

No.  Jarak Benda (s) Jarak Bayangan (s’) Jarak Fokus lensa Sifat Bayangan 

1     

2     

3     



 

G. ANALISIS 
Untuk melakukan analisis data, gunakan teori lensa cembung dan sifat-sifat bayangannya. Bandingkan 

hasil jarak focus yang diperoleh dari perhitungan dengan literature (data yang tertera pada lensa), 

apakah terdapat perbedaan?. berikan analisisnya. 

Persamaan yang digunakan : 

Sinar-sinar istimewa pada lensa cembung :  

Rumus umum; 
fss
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H. KESIMPULAN 
Buat kesimpulan merujuk pada tujuan 


