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Abstrak 

Pembahasan siklus kerja dan efisiensi termal pada materi termodinamika di tingkat SMA selama ini 
dipahami siswa sebagai perumusan matematis saja. Padahal banyak informasi yang dapat digali lebih jauh 
mengenai kerja sebuah mesin dan pemahaman mengenai aplikasinya. Mesin stirling sebagai contoh aplikasi 
mesin dengan pembakaran luar, memiliki prinsip kerja yang dapat menjelaskan konsep dan hukum-hukum 
termodinamika. Bahkan pembuatan alat mesin stirling selisih suhu rendah dapat dipraktekkan dengan mudah 
menggunakan barang bekas dan bahan yang mudah didapat. Sebuah media pembelajaran bertema mesin 
stirling dapat menjadi alternatif solusi untuk membantu guru menyampaikan materi termodinamika 
khususnya pembahasan siklus kerja dan efisiensi kerja mesin kepada siswa. Penelitian ini dilakukan secara 
kualitatif dengan langkah menentukan tema dan keterpaduannya dengan sub materi yang hendak 
disampaikan dalam pembelajaran, kemudian membuat lesson map mengenai konsep termodinamika yang 
dapat dipelajari melalui kerja mesin stirling, merumuskan aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan di 
dalam kelas, dan menentukan tujuan akhir yang hendak dicapai dari penggunaan media pembelajaran. 
Berdasarkan kajian tersebut dapat dikemukakan hasil dari penelitian ini adalah media pembelajaran berupa 
presentasi materi dan video bertema mesin stirling pada materi termodinamika serta evaluasi 
pembelajarannya.  

Kata-kata kunci: media pembelajaran, mesin stirling, materi termodinamika SMA 

PENDAHULUAN 

Pembelajaran materi termodinamika telah diperkenalkan kepada siswa sejak tingkat sekolah menengah. 
Berbeda halnya dengan penyampaian konsep pada materi kinematika, optik, atau listrik dan magnet yang 
sering mengajak siswa untuk melakukan pengamatan di laboratorium, pada materi termodinamika, 
penyampaian konsep seringkali hanya dilakukan di dalam kelas dalam bentuk ceramah. Akibatnya, 
pembahasan siklus kerja dan efisiensi termal pada materi termodinamika selama ini dipahami siswa sebagai 
perumusan matematis saja. Hal tersebut dimungkinkan karena alasan minimnya alat percobaan dan 
demonstrasi yang tersedia saat ini untuk materi termodinamika. Sebagaimana sering disampaikan sebagai 
kendala pembelajaran dalam penyampaian materi termodinamika pada beberapa studi sebelumnya [1] – [3].   

Siswa pada tingkat sekolah menengah berada pada tingkat perkembangan kognitif operasional formal [4]. 
Hal terpenting pada tahap perkembangan tersebut adalah, siswa telah mampu berpikir secara sistematik dalam 
memecahkan masalah, serta mampu mengin-tegrasikan apa yang telah mereka pelajari dengan apa yang harus 
mereka pikirkan di masa mendatang [4]. Berdasarkan teori tersebut, dapat dikatakan bahwa siswa tingkat 
sekolah menengah akan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi akan hal baru yang berhubungan dengan 
teknologi. Memanfaatkan potensi yang mendukung pembelajaran tersebut, maka pengenalan mesin sederhana 
kepada siswa menjadi sarana yang dinilai tepat untuk melatih kemampuan berpikir serta kreativitas mereka.  
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 Mesin stirling yang dikenal sebagai salah satu mesin dengan kerja siklus udara panas pada sistem tertutup 
[5], belum banyak diperkenalkan kepada siswa pada setiap pembahasan materi termodinamika. Apabila guru 
mampu memanfaatkan potensi yang ada, mesin stirling dapat menjadi media yang baik untuk 
mendemonstrasikan beberapa konsep fisika yang dasar dan fundamental. Sebagai contoh aplikasi mesin 
dengan pembakaran luar, alat ini memiliki prinsip kerja yang dapat menjelaskan konsep dan hukum-hukum 
termodinamika.[5], [6].  

Didukung dengan isu-isu pengembangan sumber energi efisien dan ramah lingkungan dewasa ini, maka 
pengenalan salah satu sumber energi alternatif pada siswa tingkat sekolah menengah dapat menjadi referensi 
belajar yang tepat. Melalui pertimbangan tersebut, media Kit sederhana mesin stirling dalam penelitian ini 
dikembangkan sebagai alat untuk membantu penyampaian materi termodinamika dalam pembelajran fisika di 
tingkat sekolah menengah. 

TEORI 

Mesin Stirling didefinisikan sebagai mesin regenerasi udara panas siklus tertutup [7]. Siklus tertutup 
berarti bahwa fluida kerjanya secara permanen terkurung di dalam sistem [8]. Regenerasi berarti bahwa 
adanya penggunaan alat penukar panas internal yang dapat meningkatkan efisiensi mesin [9]. Mesin stirling 
juga dikenal sebagai mesin pembakaran luar. Mesin stirling adalah salah satu contoh dari mesin panas yang 
dirancang untuk mengkonversi energi panas menjadi energi mekanik.  

Sumber panas luar untuk menggerakkan mesin ini dapat berasal dari pembakaran BBM, energi surya, 
biogas, atau sumber panas apa pun yang tersedia. Mesin stirling hanya membutuhkan adanya perbedaan suhu 
(selisih suhu) diantara dua daerah kerja mesin. Pada salah satu daerah kerja mesin dipanaskan sehingga 
suhunya berada di atas suhu lingkungan, sedangkan di daerah kerja lainnya suhu tetap pada atau di bawah 
suhu lingkungan.  

Terdapat bermacam-macam desain mesin stirling yang telah dikembangkan hingga saat ini, salah satunya 
mesin stirling LTD (low temperature difference) atau selisih suhu rendah. Kelebihan dari desain ini adalah 
selisih suhu rendah yang diperlukan mesin untuk membuatnya mengubah energi panas menjadi energi 
mekanik. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode Research and Development. Media pembelajaran 
dikembangkan berdasarkan kajian literatur dengan memperhatikan kebutuhan pembelajaran pada 
pembahasan materi termodinamika di SMA. Desain penelitian yang dilakukan meliputi tahap menyusun 
materi, pembuatan kit sederhana mesin stirling, perumusan aktivitas pembelajaran, serta rancangan evaluasi 
pembelajaran. Prosedur penelitian ini.dapat dijelakan melalui diagram desain penelitian seperti ditunjukkan 
pada Gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Diagram prosedur penelitian 

 
Tahap penyusunan materi dilakukan dengan mengkaji materi fisika SMA untuk menentukan keterpaduan 

tema dengan sub materi yang hendak disampaikan dalam pembelajaran termodinamika. Selanjutnya membuat 
lesson map mengenai konsep termodinamika yang dapat dipelajari melalui prinsip kerja mesin stirling.  

Pembuatan alat eksperimen mesin stirling selisih suhu rendah diadaptasi dari desain mesin yang 
dikembangkan oleh Prof. Ivo Kolin [10]. Desain bagian utama alat yang dibuat ditunjukkan seperti pada 
Gambar 2.  
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Gambar 2. Mesin Stirling LTD, (a) desain bagian-bagian utama alat, (b) kit alat 

 
Pada tahap perumusan aktivitas pem-belajaran, disusun rencana kegiatan kelas berdasarkan kajian pada 

tahap penyusunan materi serta ketersediaan media sebagai alat bantu kegiatan pembelajaran. Selain kit mesin 
stirling, dikembangkan pula media presentasi materi menggunakan software Prezi dan video demonstrasi 
menggunakan software Camtasia Studio. Rancangan evaluasi pembelajaran juga dikembangkan guna menilai 
hasil penerapan media terhadap pembelajaran materi termodinamika di SMA. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Media pembelajaran yang dikembangkan dengan mengangkat tema tertentu memiliki kelebihan dapat 
memotivasi siswa untuk belajar dan membantu siswa melihat suatu gagasan secara keseluruhan. Sebagai 
contoh untuk pembelajaran bertema mesin stirling ini, siswa dapat diajarkan penerapan beberapa konsep 
fisika yang saling berhubungan. Pemilihan tema yang baik dan tepat akan mengarahkan siswa 
mengembangkan pemikirannya.  

Hasil dari kegiatan penyusunan materi dalam penelitian ini adalah lesson map yang dirancang untuk 
menunjukkan kesesuaian tema yang diangkat dengan materi pembelajaran yang hendak disampaikan. 
Tampilan lesson map tersebut ditunjukkan pada Gambar 3. 

 

  
Gambar 3. Lesson map susunan materi dalam media pembelajaran dengan tema mesin stirling 

 
Mesin stirling selisih suhu rendah merupakan aplikasi jenis mesin kalor dengan pembakaran luar. Karena 

memiliki sifat termal yang menyerupai mesin Carnot jika dalam kondisi idealnya, maka mesin panas ini 
cukup baik untuk dipelajari prinsip kerjanya di tingkat SMA.  

Cara kerja mesin ini memanfaatkan sifat dasar udara yang akan memuai ketika dipanaskan dan menyusut 
jika didinginkan. Dengan demikian akan terjadi siklus pemuaian dan penyusutan sehingga mesin stirling yang 
dirancang kali ini dapat menghasilkan kerja mekanik putaran roda ketika terdapat perbedaan temperatur 
antara dua sisi silinder sistem. 

Siklus kerja mesin stirling ideal terdiri dari empat proses yang dikombinasikan menjadi sebuah siklus 
tertutup, yaitu dua proses isotermal dan dua proses isokhorik. Pada diagram-PV keseluruhan siklus tertutup 
ini tampak pada gambar IV.1. Kerja mesin dalam satu siklus hanya terjadi ketika proses isotermal ekspansi 
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 dan proses isotermal kompresi. Sedangkan ketika proses isokhorik, tidak ada kerja mesin yang diberikan 
lingkungan ke sistem maupun dihasilkan sistem ke lingkungan. 

  
Gambar 4. Empat proses termodinamika dalam siklus kerja mesin stirling  

 
Selanjutnya terhadap mesin yang dibuat, dilakukan eksperimen untuk mengukur nilai kerja mesin stirling 

dengan menggunakan konsep mekanika. Selain itu dihitung pula nilai efisiensi kerja mesin yang dihasilkan. 
Rancang eksperimen yang dilakukan ditunjukkan pada Gambar 5. 

 

  
Gambar 5. Rancangan eksperimen pada mesin stirling pada penelitian 

 
Ketika silinder daerah panas mesin diberi energi panas luar dengan temperatur sebesar TH = 78 0C = 351 

K yang dicapai dengan menggu-nakan segelas air panas dengan  massa 300 gram, temperatur udara di daerah 
dingin adalah sesuai dengan temperatur lingkungan TC = 28 0C = 301 K. Kalor yang masuk ke dalam sistem 
dapat dinyatakan dalam  persamaan 1. 
 TcmQ ∆⋅⋅=   (1) 
diperoleh hasil nilai kalor sebesar 62,850 joule. 

Kerja per siklus yang dihasilkan merupakan kerja yang teramati dari putaran roda. Dengan menggunakan 
persamaan 2 dan hasil pengamatan diketahui bahwa kelajuan rotasi benda adalah: 

 
ss

rad 65,2
10
putaran 25,13 πω ==   (2) 

Massa roda disc adalah 16,06 gram dengan jari-jari sebesar 6 cm. Momen inersia untuk silinder pejal 
adalah: 

  

2

2
1 MRI =

  (3) 
Dengan mensubtitusikan setiap parameter yang diketahui, dapat dihitung nilai kerja yang dihasilkan mesin 

stirling selisih suhu rendah menggunakan persamaan 4: 

 2

2
1 ωIEW K ==   (4) 

hasilnya adalah 1,00076 x 10-3 joule.  
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 Selanjutnya nilai efisensi kerja mesin dapat dihitung dengan mensubtitusikan hasil dari persamaan 1 dan 
persamaan 4 ke dalam persamaan 5 berikut: 

 %100×=
Q
Wη   (5) 

hasilnya diperoleh bahwa alat yang dibuat dalam penelitian ini, memiliki efisiensi kerja sebesar 0,00159 %.  
Rancana kegiatan kelas disusun berdasarkan hasil perumusan aktivitas pembelajaran yang disertai dengan 

rancangan evaluasinya. Indikator pencapaian kompetensi dikembangkan dari kompetensi dasar dan berkaitan 
dengan ranah kognitif yang diajarkan. Secara keseluruhan kompetensi dasar dan indikator pencapaian 
kompetensi yang disusun sesuai dengan acuan kurikulum 2013. Langkah-langkah kegiatan pebelajaran 
meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup disusun dalam perangkat Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

Pada kegiatan pembelajaran dikelas, penyampaian materi disajikan menggunakan file presentasi yang 
disertai dengan tampilan video demonstrasi seperti yang ditampilkan pada Gambar 6. Tujuan penggunaan file 
presentasi yaitu supaya tampilan materi dapat disajikan secara terstruktur dan berurut, disertai dengan 
gambar-gambar yang menunjang informasi materi mengenai mesin stirling.  

  
Gambar 6.  Tampilan file presentasi materi menggunakan software Prezi 

 
Pengembangan media video demonstrasi juga ditujukan supaya siswa dapat mengamati prinsip kerja 

mesin stirling secara audio dan visual. Selain itu alasan keterbatasan kit yang dibuat masih berjumlah satu 
unit, sehingga kegiatan pembelajaran dinilai akan lebih efektif apabila alat mesin stirling diperlihatkan 
kepada siswa melalui tampilan video. 

KESIMPULAN 

Penelitian ini menghasilkan produk berupa Kit sederhana mesin stirling yang terdiri dari: alat mesin 
stirling selisih suhu rendah, presentasi materi penerapan hukum-hukum termodinamika dan pengenalan mesin 
stirling, video prinsip kerja mesin dan demonstrasi alat, serta rancangan pelaksanaan pembelajaran dan 
evaluasinya. Media yang dikembangkan belum melalui tahap uji coba, sehingga penelitian ini harus 
ditindaklanjuti dengan menguji penggu-naannya terhadap hasil belajar siswa. 
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