
30 November	2017 

PROSIDING	SKF	2017

Penentuan Massa Beban Terangkat dengan Prinsip 

Pascal pada Kit Percobaan Fluida 

Pipit Yuanastia Heriyanti1,2,a) dan Neny Kurniasih2,b) 

1Laboratorium Pengajaran Fisika, 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Bandung, 

Jl. Ganesha no. 10 Bandung, Indonesia, 40132 

2Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam, 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cireunghas,  

Jl. Tugu km.12 Cilangla Sukabumi, Indonesia, 43193 

3Laboratorium Fisika Bumi, 

Kelompok Keilmuan Fisika Bumi dan Sistem Kompleks, 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Bandung, 

Jl. Ganesha no. 10 Bandung, Indonesia, 40132 

a) pipityuanastia17@gmail.com (corresponding author)
b) neny@fi.itb.ac.id

Abstrak 

Penggunaan media pembelajaran memiliki peranan penting dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Kajian 

ini dilakukan untuk membuat media pembelajaran pada konsep fluida yang digunakan oleh siswa di sekolah. 

Kit percobaan fluida telah dirancang bangun untuk mengaplikasikan prinsip Pascal, terbuat dari pyrex glass 

yang dapat dibongkar pasang untuk kepentingan percobaan lainnya. Percobaan dilakukan dengan menyusun 

alat yang terdiri dari tabung gelas dengan diameter berbada, dua buah piston yang sesuai dengan diameter 

tabung, minyak, serta berbagai ukuran beban. Hasil percobaan penggunaan alat menunjukan nilai yang 

mendekati nilai teoretik. Error pada pengukuran massa beban terangkat maksimal dengan prinsip Pascal 

untuk massa beban di piston kecil sebesar 25 gram dan 30 gram, yaitu sebesar 1,48% dan 0,39%. Kesalahan 

dapat terjadi karena sambungan tabung, keadaan sistem yang tidak vakum, adanya gaya gesek yang 

berlebihan karena piston yang tidak stabil. 

Kata kunci: Prinsip Pascal, Kit Percobaan Fluida, Media Pembelajaran, Alat Peraga. 

PENDAHULUAN 

Menurut Hamalik (Arsyad, 2016), pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar-mengajar dapat 

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, 

dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Dari survei kuesioner yang telah 

dilaksanakan pada 26 Januari 2017 dengan 30 koresponden, diperoleh hasil bahwa 66,67% siswa tidak 

menyukai fisika, 76,67% tidak memahami konsep fluida, dan hanya 56,67% siswa yang pernah melakukan 

percobaan tentang fluida menggunakan alat sederhana yang bersifat kualitatif. 

Prinsip Pascal merupakan salah satu konsep fluida yang sampai saat ini sulit untuk dipahami siswa. Hal 

ini dikarenakan keterbatasan alat yang digunakan dalam pembelajaran, maupun adanya miskonsepsi dalam 

pemahamannya. Untuk itu dalam makalah ini akan dibahas mengenai prinsip Pascal untuk menentukan massa 

beban terangkat pada kit percobaan fluida yang telah penulis rancang-bangun.  
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Tujuan dari penelitian ini adalah membuat alat percobaan prinsip Pascal yang dapat digunakan oleh siswa 

di sekolah untuk menentukan massa beban yang terangkat. 

TEORI 

Bleise Pascal menyatakan bahwa Tekanan yang diberikan pada fluida tertutup akan diteruskan tanpa 

mengalami pengurangan ke setiap bagian fluida dan dinding bejana (Young, Hugh D, 2002: 427). Hal ini 

berarti bahwa selama fluida berada dalam ruang tertutup maka tekanannya akan disebarkan ke segala arah 

dengan sama besar.  

Prinsip Pascal banyak diaplikasikan ke dalam berbagai alat yang berguna, seperti rem hidrolik, pompa 

hidrolik, pengangkat hidolik, dan sebagainya. Pengangkat hidrolik dapat ditemukan dalam dua keadaan 

seperti ditunjukkan oleh Gambar 1 dan 2. 

Gambar 1. Pengangkat hidrolik dengan keadaan level fluida yang sama 

Gambar 1 menunjukkan keadaan permukaan fluida pada kedua tabung, yang berada pada level yang sama 

setelah diberikan tekanan pada permukaan tabung pertama. Berdasarkan hukum kekekalan energi dapat 

diturunkan prinsip Pascal seperti pada Persamaan (III.1).  

𝐹1

𝐴1
=

𝐹2

𝐴2
(1) 

Gambar 2. Pengangkat hidrolik dengan keadaan level fluida yang berbeda 

Gambar 2 menunjukkan fluida, pada kedua tabung, yang berada pada level berbeda. Dengan demikian, 

Persamaan (III.1) tidak dapat digunakan untuk kasus ini. Sebagai penggantinya dapat digunakan Persamaan 

(III.2) (Cutnell and Johnson, 2012).  
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METODE 

Untuk membuat kit percobaan fluida, terkait prinsip Pascal, dilakukan rancang bangun alat yang terbuat 

dari bahan gelas pyrex. Tabung dibuat sedemikian rupa agar dapat dibongkar-pasang sehingga dapat 

digunakan untuk percobaan fluida lainnya. 

Gambar 3. Desain alat percobaan fluida 

Gambar 4. Perlengkapan pendukung (a) piston besar; (b) piston kecil; 

(c) karet penghubung tabung; (d) penutup tabung 

Untuk percobaan prinsip Pascal, digunakan alat sesuai Gambar 3, yaitu tabung A dan B kemudian 

dirangkai dengan menggunakan penghubung tabung, kemudian ditutup dengan piston besar dan piston kecil 

seperti pada Gambar 4.  

Jika alat sudah dirangkai maka dilakukan pengisian fluida berupa minyak kelapa pada tabung.  

Selanjutnya dilakukan percoban berulang dengan variasi massa beban keseluruhan pada piston tabung kecil. 

Pada tahap awal dilakukan penimbangan massa beban keseluruhan yang akan diletakkan pada piston kecil. 

Kemudian diperkirakan massa beban keseluruhan yang akan diletakkan pada piston besar agar dapat 

terangkat setelah meletakkan beban pada piston kecil.  
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HASIL 

Percobaan dilakukan sesuai dengan rancangan pada Gambar 3 dan 4. Berdasarkan Gambar 3, tabung A 

dirangkai dengan tabung B menggunakan karet penghubung tabung pada Gambar 4. Tabung yang telah 

dirangkai diuji terlebih dahulu tingkat kebocoran pada sambungannya, kemudian diisi dengan minyak kelapa. 

Pada tabung A dipasang piston besar dan pada tabung B dipasang piston kecil, sesuai dengan rancangan pada 

Gambar 4. Gambar 5 menunjukkan kit percobaan fluida terkait prinsip Pascal yang telah dibuat. Ukuran alat 

yang digunakan dalam percobaan Pascal ditunjukkan oleh Tabel V.1 dan V.2. 

Gambar 5. Percobaan prinsip Pascal 

Tabel 1. Spesifikasi alat percobaan Pascal 

Tabel 2. Spesifikasi beban 

Percobaan dilakukan dengan menyimpan beban pada piston besar, kemudian pada piston kecil diberikan 

beban agar beban pada piston besar terangkat. Jadi pada percobaan ini, massa beban pada piston kecil dibuat 

tetap, agar dapat memperkirakan massa beban yang terangkat pada piston besar. Percobaan dilakukan dengan 

Besaran Ukuran 

Diameter 1 (cm) (1,256 ± 0,003) 

Diameter 2 (cm) (4,6260 ± 0,0001) 

Luas permukaan 1 (cm2) (1,240 ± 0,005) 

Luas permukaan 2 (cm2) (1,68 ± 0,005)×101 

Tinggi tabung (cm) (2,05 ± 0,02)×101 

Lebar tabung (cm) (1,04 ± 0,05)×101 

Tinggi piston Besar (cm) (1,00 ± 0,05)×101 

Tinggi piston Kecil (cm) (1,00 ± 0,05)×101 

No Beban Ukuran 

1 Piston kecil (g) (2,00±0,01)×101 

2 Piston besar (g) (4,00±0,01)×101 

3 Massa 1 (g) (5,00±0,01)×101 

4 Massa 2 (g) (2,50±0,01)×101 

5 Massa 3 (g) (1,00±0,01)×101 

6 Massa 4 (g) (5,00±0,01) 

7 Massa 5 (g) (2,00±0,01) 

Piston besar 

Tabung A 

Piston kecil 

Tabung B 

Penghubung 

tabung fluida 
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menggunakan dua jenis massa beban yang berbeda pada piston   kecil dengan masing-masing percobaan 

dilakukan tiga kali pengulangan. Perhitungan error dalam percobaan menggunakan: 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 massa beban terangkat =
|𝑚2praktik−𝑚2referensi|

𝑚2referensi

× 100%.    (3) 

Massa beban terangkat pada piston besar secara praktik diperoleh dari pengukuran hasil percobaan 

sedangkan massa beban terangkat pada piston besar yang menjadi referensi diperoleh dari hasil perhitungan 

menggunakan Persamaan (1) dan (2).  Tabel 3 menunjukkan hasil percobaan massa beban terangkat dengan 

massa beban referensinya menggunakan Persamaan (1). Tabel 4 menunjukkan hasil percobaan massa beban 

terangkat dengan massa beban referensinya menggunakan Persamaan (2). 

Tabel 3. Hasil percobaan massa beban terangkat dengan massa beban 

dengan referensi menggunakan Persamaan (1) 

Tabel 4. Hasil percobaan massa beban terangkat dengan massa beban 

dengan referensi menggunakan Persamaan (2) 

Tabel 3 menunjukkan hasil percobaan massa beban terangkat maksimal oleh piston kecil dengan massa 

beban total 25 gram dan 30 gram. Error yang dihasilkan sangat besar, jika perhitungan tekanan referensi yang 

digunakan menggunakan Persamaan (1). Gambar 6 menunjukkan grafik hasil percobaan dengan referensi 

Persamaan (1) sesuai dengan Tabel 3. 

Tabel 4 menunjukkan hasil percobaan jika perhitungan referensinya menggunakan Persamaan (2). 

Gambar 5 menunjukkan keadaan awal sebelum piston diberi tambahan beban. Dari percobaan diketahui 

adanya perbedaan ketinggian level fluida pada kedua tabung. Maka Persamaan (1) tidak dapat digunakan, 

sehingga dalam perhitungan percobaan referensinya digunakan Persamaan (2) yang disesuaikan dengan 

keadaan dalam percobaan. Gambar 7 menunjukkan grafik perbandingan antara massa 1 dan massa 2 dari hasil 

percobaan dan secara referensi pada percobaan prinsip Pascal sesuai dengan hasil pada Tabel 4. 

Pengukuran Ke-1 Ke-2 

Massa A1 (g) (2,50 ± 0,02) ×101 (3,00 ± 0,02) ×101 

Gaya A1 (N) (2,45 ± 0,02) ×10-1 (2,94 ± 0,02) ×10-1 

Massa A2 terukur (g) (2,00 ± 0,02) ×102 (2,57 ± 0,01) ×102 

Gaya A2 terukur (N) (1,96 ± 0,02) (2,52 ± 0,01) 

Massa A2 referensi (g) 3,38×102 4,06×102 

Gaya A2 referensi (N) 3,32 3,98 

Error massa A2 (%) 22,48 16,83 

Pengukuran Ke-1 Ke-2 

Massa A1 (g) (2,50 ± 0,02)×101 (3,00 ± 0,02)×101 

Gaya A1 (N) (2,45 ± 0,02)×10-1 (2,94 ± 0,02)×10-1 

Massa A2 terukur (g) (2,00 ± 0,02)×102 (2,57 ± 0,01)×102 

Gaya A2 terukur (N) (1,96 ± 0,02) (2,52 ± 0,01) 

Massa A2 referensi (g) 2,03×102 2,58×102 

Gaya A2 referensi (N) 1,99 2,53 

Error massa A2 (%) 1,48 0,39 
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Gambar 6. Diagram perbandingan massa 1 terhadap massa 2 

 dengan referensi Persamaan (1) 

Gambar 7. Diagram perbandingan massa 1 terhadap massa 2 

 dengan referensi Persamaan (1) 

Dalam percobaan ditemukan, jika piston kecil (A1) dan besar (A2) dipasang, permukaan fluida pada 

tabung pertama tampak lebih rendah dibandingkan dengan fluida pada tabung kedua. Oleh karena itu, untuk 

menghitung hubungan tekanan pada permukaan fluida di kedua tabung digunakan Persamaan (2) dengan 

menukar tempat variabel P1 dan P2. 
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Dari analisis percobaan, hasil menurut Tabel 4 lebih mendekati nilai sebenarnya. Hal ini mengindikasikan 

Persamaan (2) lebih sesuai digunakan sebagai referensi dalam perhitungan percobaan menggunakan alat ini. 

Adapun error pengukuran terjadi karena beberapa sebab, antara lain objek yang diukur, alat ukur, dan 

manusia. Dalam percobaan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa alat yang digunakan untuk 

melakukan percobaan terdapat banyak kekurangan dalam hal presisi. Diantaranya, sambungan logam pada 

piston kecil tidak lurus, sehingga tampak miring. Untuk mengurangi kemiringan, dibuat bantalan, namun 

menimbulkan adanya tambahan gaya gesek. Seharusnya, gaya gesek hanya pada ujung piston dengan gelas. 

Kenyataannya, ditambah dengan gesekan antara batang piston dengan bantalan penahan. Dengan demikian, 

dibutuhkan gaya yang lebih besar. Kekurangan lainnya adalah alat yang digunakan tidak vakum yang 

ditunjukkan oleh, adanya lapisan udara di antar muka piston dengan fluida.  

KESIMPULAN 

Rancang-bangun kit percobaan fluida terkait prinsip Pascal, yang dapat digunakan oleh siswa di sekolah 

telah berhasil dilakukan. Kit percobaan fluida tersebut menggunakan bahan berupa pyrex glass, yang 

berukuran relatif kecil dan dapat dikemas secara ringkas dalam wadah berdimensi (35 cm × 20 cm × 15 cm) 

sehingga memudahkan dalam perawatan dan penyimpanannya. Disamping itu kit percobaan fluida dapat 

dibongkar pasang sesuai kebutuhan agar dapat digunakan pada beberapa percobaan, selain yang terkait 

prinsip Pascal. Dari percobaan fluida yang telah dilakukan menggunakan alat ini, diperoleh hasil yang 

mendekati referensi. Error pada pengukuran massa beban terangkat maksimal dengan prinsip Pascal untuk 

massa beban di piston kecil sebesar 25 gram dan 30 gram, yaitu sebesar 1,48% dan 0,39%. Kesalahan dapat 

terjadi karena sambungan tabung, keadaan sistem yang tidak vakum, adanya gaya gesek yang berlebihan 

karena piston yang tidak stabil. 
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