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Percobaan 2

AYUNAN SEDERHANA

Tujuan Percobaan

Mencari pengaruh massa (m), panjang tali (l) dengan simpangan (A) terhadap Periode

(T) ayunan suatu bandul sederhana

Alat/Bahan

NAMA ALAT/BAHAN JUMLAH
Dasar statif 1
Kaki statif 1
Batang statif panjang 1
Batang statif pendek 1
Balok penahan 2
Beban 50 gram 1
Benang 1
Jepit penahan 1
stopwatch 1

Persiapan Percobaan

Setelah seluruh alat dan bahan disiapkan sesuai daftar di atas, maka :

Setelah seluruh alat dan bahan disiapkan sesuai daftar di atas, maka :

1. Rakit statif sesuai Gambar 2.1 dan tempatkan di tepi meja

2. Pasang balok penahan pada ujung atas batang statif dan pasangkan steker poros

pada balok penahan

3. Ikat beban dengan tali dan buatlah 10 tanda (pakai ball-point) pada tali dengan

jarak masing-masing 10 cm

4. Ikatlah tanda ke 10 pada steker poros seperti Gambar 2.1 (panjang tali 100 cm dari

ujung yang terkait pada beban)

5. Siapkan stopwatch di tangan

Gambar 2.1
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Langkah-Langkah Percobaan

1. Simpangkan beban sejauh ± 3 cm ( simpangan 1, lihat Gambar 2.2 )

2. Lepaskan beban bersamaan dengan menekan tombol stopwatch. Hitung 10 ayunan

dan tepat pada hitungan ke 10 matikan stopwatch. Catat waktu 10 ayunan (t)

tersebut pada tabel 2.1. Dari sini dapat diperoleh periode (waktu untuk 1 ayunan =

1/10 t)

3. Ulangi langkah 1 dan 2 dengan penyimpangan ± 5 cm (simpangan 2)

4. Ulangi langkah 1 sampai 3 dengan penambahan 1 beban

5. Ulangi langkah 1 sampai 3 dengan panjang tali (l) yang berbeda-beda sesuai dengan

tabel 2.1.

Gambar 2.2

Hasil Pengamatan

Isikan hasil pengamatan pada Tabel 2.1. (Terdapat dalam panduan penulisan laporan)

Tugas percobaan

1. Berdasarkan Tabel 2.1, sebutkan faktor yang mempengaruhi besarnya periode bandul!

2. Bagaimanakah pengaruh massa beban terhadap periode bandul?

3. Bagaimanakah pengaruh panjang tali terhadap periode bandul?

4. Sebutkan sumber-sumber kesalahan percobaan yang dapat mempengaruhi besarnya

pengukuran periode!

5. Kesimpulan apakah yang kalian peroleh?


