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Abstrak 

Proses pembelajaran selama ini menggunakan metode klasikal, kelemahannya adalah guru tidak 

dapat memberikan perhatian khusus kepada siswa yang mengalami kesulitan memahami materi. 

Siswa merupakan individu yang unik dan mempunyai konsep yang berbeda-beda. Konsep tersebut 

membentuk peta konsep di masing-masing kepala siswa. Oleh karena itu untuk merekonstruksi 

peta konsep yang berbeda-beda tadi diperlukan perlakuan yang berbeda-beda pula yang 

disesuaikan dengan konsepnya. Penelitian ini memperkenalkan metode Teaching Experiment yang 

lebih mementingkan interaksi dengan siswa sehingga guru dapat menggali dan memperbaiki 

miskonsepsi siswa. Proses yang dilakukan adalah menggali konsep awal siswa untuk mencari tahu 

hubungan antarkonsep di kepala siswa. Dari hubungan antarkonsep tersebut, guru dapat 

mengetahui apakah ada konsep yang terputus atau tidak. Kemudian guru membuat desain 

pembelajaran berdasarkan konsep awal tersebut. Setelah itu dilakukan treatment sesuai dengan 

desain yang dibuat. Kemudian siswa diberikan post-test untuk mengetahui apakah hubungan 

antarkonsep yang salah (terputus) tadi sudah benar (terhubung). Ternyata setelah mendapatkan 

treatment hubungan antarkonsep yang semula terputus dapat terhubung. Jadi metode Teaching 

Experiment dapat digunakan untuk memperbaiki konsep siswa yang salah atau tidak terhubung. 

 

Kata kunci: Desain Pembelajaran, Teaching Experiment 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan kebutuhan manusia sepanjang hidup dan selalu berubah 

mengikuti perkembangan zaman. Pendidikan dari masa ke masa mengalami kemajuan 

yang sangat pesat, demikian juga dengan alat bantu peraga yang digunakan dalam proses 

belajar mengajar. Salah satu usaha yang dapat dilakukan guru agar dapat 

mengembangkan kemampuan dirinya adalah dengan membuat desain pembelajaran 

yang berupa Rencana Pembelajaran (RP) serta alat bantu peraga lainnya seperti 

pembuatan animasi sebagai media pengajaran. Namun yang perlu diketahui oleh seorang 

pengajar adalah bahwa siswa tidak memasuki pelajaran dengan kepala yang kosong yang 

dapat diisi dengan pengetahuan, namun sebaliknya, kepala siswa sudah penuh dengan 

pengalaman dan pengetahuan yang berhubungan dengan pelajaran. Pengalaman dan 

pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa merupakan konsepsi awal yang dimiliki siswa, 

yang bisa benar atau salah. Setiap konsep yang ada tidak berdiri sendiri, tetapi saling 

mailto:Anes_dk46@yahoo.com
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berkaitan antara satu dengan lainnya. Hubungan antara konsep ini dapat diperlihatkan 

dalam suatu peta konsep. 

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan tugas akhir ini adalah: Menyusun desain 

pembelajaran sebagai salah satu alat bantu pembelajaran untuk memperbaiki dan 

meningkatkan proses belajar mengajar di kelas secara, menyusun desain pembelajaran 

dengan topik Momentum dan Tumbukan sesuai dengan peta konsep siawa, menguji 

keberhasilan Rencana Pembelajaran dalam melengkapi peta konsep yang terputus. 

 

2. DASAR TEORI 

2.1. Desain Pembelajaran 

  Menurut Yamin desain pembelajaran atau yang biasa disebut dengan instructional 

design merupakan tata cara yang dipakai untuk melaksanakan proses pembelajaran. 

Selain itu desain pembelajaran dapat diartikan suatu proses yang diawali dari penentuan 

kebutuhan, kemudian mengembangkan rancangan untuk merespon kebutuhan 

tersebut, selanjutnya rancangan tersebut diujicobakan dan akhirnya dilakukan proses 

evaluasi untuk menentukan hasil tentang efektivitas desain yang disusun [Wina sanjaya]. 

 

2.2. Peta Konsep 

 Peta konsep adalah alat peraga untuk memperlihatkan hubungan antara beberapa 

konsep. Untuk membuat peta konsep, siswa dilatih untuk mengidentifikasi ide-ide kunci 

yang berhubungan dengan suatu topik dan menyusun ide-ide tersebut dalam suatu pola 

logis. 

Berikut ini adalah peta konsep acuan yang dipakai dalam penelitian diambil dari buku 

Fisika untuk SMA kelas XI, Erlangga: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan gambar :  : Hubungan antar konsep 

               No : pelaksanaan pembelajaran 

Gambar 1. Peta konsep acuan penelitian 
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2.3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah program perencanaan yang disusun 

sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk setiap kegiatan proses 

pembelajaran [Wina Sanjaya]. Dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, di dalamnya 

minimal ada 5  komponen pokok, yaitu tujuan pembelajaran, meteri, strategi atau 

metode pembelajaran, media serta sumber belajar dan evaluasi. 

 

2.4. Metode Pengajaran 

A. Teaching Experiment 

Teaching Experiment ini didasari oleh 2 hal, yaitu yang pertama adalah konsep-

konsep siswa berkembang keluar dari konsep yang ada, dan selain itu Teaching 

Experiment digunakan sebagai tujuan untuk mendidik siswa. Dalam Teaching 

Experiment, mencakup beberapa episode mengajar. Pada sebuah episode pengajaran, di 

dalamnya mencakup seorang pengajar, satu atau lebih siswa, seorang saksi (pengamat) 

dan sebuah metode rekaman akan apa yang terjadi selama proses mengajar. Rekaman 

ini dapat digunakan untuk mempersiapkan pengajaran berikutnya. 

Tujuan utama pemakaian metode Teaching Experiment adalah supaya guru dapat 

mengalami dari dekat bagaimana pembelajaran dan cara berfikir siswa dalam 

mempelajari suatu materi pelajaran. Ketika seorang guru menggunakan metode 

Teaching Experiment, maka penting sekali bagi guru tersebut untuk dapat 

menghubungkan konsep yang benar dengan konsep yang ada di dalam kepala siswa. 

 

B. Demonstrasi 

 Metode demonstrasi adalah suatu cara menyajikan bahan pelajaran dimana guru 

atau nara sumber atau orang lain dengan sengaja mempertunjukkan atau 

memperagakan tindakan atau langkah-langkah. 

 Demonstrasi dan praktikum digunakan dalam percobaan inti pada proses 

pembelajaran pada metode discovery. Dengan metode discovery, siswa dapat terlibat 

langsung dalam proses belajar mengajar (PBM) sehingga siswa lebih tertarik kepada 

fisika. Fokus utama dari metode discovery  adalah kegiatan siswa yang mandiri. 

 

C. Animasi 

Kata animasi berasal dari kata animation; to animate yang artinya dalam kamus 

bahasa inggris adalah hidup atau menghidupkan. Jadi Animasi kita simpulkan 

menghidupkan benda diam diproyeksikan menjadi bergerak. Kelebihan menggunakan 

animasi adalah menarik perhatian orang lain, memperliatkan proses fisik yang tidak 

kelihatan, menambah daya ingat, memampukan visualisasi konsep, objek dan relasi 

yang dibayangkan. Sedangkan kekurangan menggunakan animasi adalah membutuhkan 

memori tambahan dan ruang penyimpanan, membutuhkan peralatan khusus untuk 

persentasi. 
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2.5. Penelitian Tindakan Kelas 

 Penelitian tindakan kelas di definisikan sebagai penelitian yang memerlukan tindakan 

untuk menanggulangi masalah dalam bidang pendidikan dan dilaksanakan dalam 

kawasan kelas atau sekolah dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan 

kualitas pembelajaran [Kasbulah]. Tujuan utama PTK yaitu untuk memperbaiki dan 

meningkatkan layanan profesional guru dalam menangani proses belajar mengajar.  

 

2.6. Gaya 

Definisi gaya dalam fisika adalah penyebab perubahan kecepatan. Gaya merupakan 

tarikan, dorongan dan putaran dengan arah tertentu yang membuat benda bergerak 

lebih cepat atau lambat, berubah arah atau bentuk. Gaya dapat bekerja pada arah yang 

sama ataupun arah berlawanan.  

Sir Isaac Newton (1642-1727), seorang ilmuwan dari inggris, mengemukakan tiga 

hukum yang berhubungan dengan gerak yaitu : 

A. Hukum I Newton 

Hukum I Newton menggambarkan bahwa suatu benda cenderung mempertahankan 

keadaan geraknya. Hukum ini berkaitan dengan gerak benda ketika resultan gaya 

pada benda sama dengan nol (∑F=0). Dalam kasus ini kecepatan benda adalah 

tetap, sehingga dapat dikatakan benda tidak mengalami percepatan. Sifat benda 

yang cenderung mempertahankan keadaan geraknya (diam atau bergerak) disebut 

inersia atau kelembaman. 

B. Hukum II Newton 

Menurut Hukum II Newton yaitu “percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya 

yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya, searah 

dengan resultan gaya, dan berbanding terbalik dengan massa benda”.  

C. Hukum III Newton 

Hukum III Newton menyatakan “jika A mengerjakan gaya pada B(aksi), maka B akan 

mengerjakan gaya pada A (reaksi, yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. 

 

2.7. Momentum 

Semua benda yang bergerak mempunyai momentum. Momentum merupakan kualitas 

suatu benda atau jumlah gerak suatu benda yang besarnya tergantung massa benda dan 

kecepatan benda. Momentum juga diartikan sebagai ukuran kesukaran memberhentikan 

suatu benda yang berkaitan dengan besarnya massa benda dan kecepatannya. 

1)  Impuls 

Apabila pada sebuah benda yang massanya m bekerja gaya total yang konstan ∑F 

selama selang waktu ∆t dari t1 ke t2. Impuls dari gaya total dilambangkan sebagai I, 

didefinisikan sebagai hasil kali dari gaya total dengan selang waktu. 

)(
12

ttFI 


 

tFI 


………………….........................(2.1) 

   (asumsikan gaya total konstan) 
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Impuls merupakan besaran vektor, arahnya sama dengan gaya total F


 . Besarnya 

adalah hasil kali besar gaya total dengan lama waktu gaya bekerja. Jika gaya total F


  

adalah konstan, maka 
dt

pd


 juga konstan. Pada kasus ini 
dt

pd


 sama dengan perubahan 

total momentum p2 - p1 selama selang waktu t2 – t1, dibagi dengan selang waktu : 

    
12

2

tt

pp
F









 

Kalikan persamaan ini dengan (t2 – t1), didapatkan: 

   
1212

)( ppttF   

 

Bandingkan dengan persamaan (2.1) dan didapati hasil yang disebut teorema impuls-

momentum : 

 
12

ppI


 ...........................................(2.2) 

Perubahan momentum sebuah partikel selama selang waktu sama dengan impuls dari 

gaya total yang bekerja pada partikel tersebut selama selang waktu tertentu. 

 

2) Hukum kekekalan Momentum 

Hukum Newton III menyatakan bahwa gaya aksi sama dengan gaya reaksi tetapi 

arahnya berlawanan.  Jika bola A menumbuk bola B, selama bola A dan bola B kontak 

(saling bersentuhan), bola A mengerjakan gaya pada bola B (aksi). Sebagai reaksi, bola 

B mengerjakan gaya pada bola A. kedua gaya ini sama besar, tetapi berlawanan arah. 

Jika arah gaya aksi ke kanan, maka arah gaya reaksi ke kiri. Hukum Kekekalan 

Momentum dalam  peristiwa tumbukan, momentum total sistem sesaat sebelum 

tumbukan sama dengan momentum total sistem sesaat sesudah tumbukan, asalkan 

tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. 

 

2.8. Energi Kinetik 

Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena geraknya (atau 

kecepatannya). Anak panah yang lepas dari busurnya memiliki energi kinetik sehingga 

anak panah dapat melakukan usaha, yaitu menancap pada target. Energi kinetik 

bergantung pada kelajuan dan massa suatu benda. Semakin besar kelajuan, semakin 

besar juga energi kinetiknya. Begitu juga dengan massa bendanya. Semakin besar 

massanya, maka energi kinetiknya juga semakin besar. Energi kinetik merupakan 

besaran skalar sehingga tidak ditentukan oleh arah dan nilainya selalu positif. 

 

2.9. Tumbukan 

 Untuk sistem dua benda yang bertumbukan, momentum linear sistem adalah tetap 

asalkan pada sistem tidak bekerja gaya luar. Akan tetapi, pada peristiwa tumbukan di 

mana tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem hukum kekekalan momentum 

linear selalu berlaku, tetapi hukum kekekalan energi kinetik umumnya tidak berlaku. 
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Dalam materi ini dibatasi pada tumbukan isentral lurus. Tumbukan isentral lurus 

dibedakan menjadi tiga macam, yaitu  

A. Tumbukan lenting sempurna  

Tumbukan lenting sempurna terjadi jika pada peristiwa tumbukan itu energi kinetik  

benda baik sebelum maupun sesudah tumbukan nilainya tetap. Dengan kata lain 

pada tumbukan lenting sempurna tidak ada energi yang hilang. Dengan demikian, 

pada tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum 

kekekalan energi kinetik. 

B. Tumbukan lenting sebagian 

Tumbukan lenting sebagian terjadi jika pada peristiwa tumbukan itu jumlah energi 

kinetik setelah tumbukan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah energi kinetik 

sebelum terjadi tumbukan. Hal itu berarti bahwa setelah tumbukan ada sebagian 

energi kinetik diubah ke bentuk energi kalor, energi bunyi atau energi lainnya saat 

terjadi tumbukan. Jadi, pada tumbukan lenting sebagian hukum kekekalan energi 

kinetik umumnya tidak berlaku. Yang berlaku hanya hukum kekekalan momentum. 

C. Tumbukan tidak lenting sama sekali. 

Tumbukan tidak lenting sama sekali terjadi jika setelah dua benda yang 

bertumbukan kedua benda tersebut menjadi satu dengan kecepatan yang sama. 

Jadi, '''
vvv

BA
 . Akibatnya, kecepatan relative kedua benda setelah tumbukan 

sama dengan nol. 

3. METODE PENELITIAN 

 Dalam penelitian ini mengunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Dalam 

penelitian ini guru bertindak sebagai peneliti. Tanggung jawab penuh terletak pada guru. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memecahkan persoalan praktis dalam 

pembelajaran. Jumlah sampel yang digunakan adalah 1 siswa kelas XI. Teknik 

pengambilan sampel dilakukan secara acak (random sampling). 

 Alat Pengukuran data yang digunakan berupa lembar pertanyaan, alat perekam data 

dan desain pembelajaran yang berupa Rencana pembelajaran. Untuk teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan cara pretest dan postest. 

 Prosedur penelitian dengan melakukan dua tahap yaitu tahap persiapan dan 

pelaksanaan. Sedangkan untuk teknik analisa proses yang dilakukan adalah menggali 

konsep awal siswa untuk mencari tahu hubungan antarkonsep di kepala siswa. Dari 

hubungan antarkonsep tersebut, peneliti dapat mengetahui apakah ada konsep yang 

terputus atau tidak. Kemudian peneliti membuat desain pembelajaran berdasarkan 

konsepsi awal tersebut. Setelah itu dilakukan perlakuan yang sesuai dengan desain yang 

dibuat. Kemudian siswa diberikan post-test untuk mengetahui apakah hubungan 

antarkonsep yang salah (terputus) tadi sudah benar (terhubung). Jika setelah 

dilaksanakan pembelajaran hasil peta konsep akhir masih terputus maka dilakukan 

perbaikan desain pembelajaran sampai peta konsep yang terputus menjadi terhubung 

dengan benar sedangkan jika hasil peta konsep akhir ini, semua hubungan konsep sudah 
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terhubung, maka proses pembelajaran dianggap berhasil, karena sampel dianggap 

memahami materi yang disampaikan. 

 

4. HASIL DAN ANALISA 

Dari soal-soal yang diberikan pada saat pretest terdapat beberapa konsep yang 

dimiliki WJ selaku sampel salah, sehingga diperoleh peta  konsep awal sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Peta konsep Awal WJ  

Untuk melengkapi peta konsep WJ yang awalnya terputus peneliti melakukan 

remidiasi atau pembelajaran supaya konsep WJ menjadi terhubung dengan benar. Berikut 

ini adalah konsep-konsep WJ yang perlu untuk diremidiasi :  

 

A. Hubungan Momentum dengan Kecepatan 

Menurut pemahaman WJ dalam soal pretest jika gaya yang diberikan besar maka 

kecepatan juga besar. Pemahaman WJ salah karena tidak menyebutkan tentang 

hubungan kecepatan dan momentum, dimana jika kecepatan benda besar maka 

momentum benda juga semakin besar. Kecepatan berbanding lurus dengan 

momentum. Jadi WJ tidak mengetahui hubungan antara momentum dan kecepatan. 

Setelah diketahui konsep awal WJ ternyata salah, maka dilakukan pembelajaran 

untuk menanamkan konsep yang benar. Pembelajaran dilakukan dengan demonstrasi 

atau percobaan dan diskusi. Pembelajaran diawali dengan menanyakan beberapa 

pertanyaan penggiring, sehingga bisa merancang percobaan untuk mengetahui 

hubungan momentum dengan kecepatan. Percobaan yang dilakukan dengan 

menempelkan plastisin pada kereta. Massa kereta sama kemudian didorong dengan 

kecepatan yang berbeda sampai menancap pada paku yang berada di depan kereta. 
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Dari percobaan tersebut dilihat efek lubang pada plastisin. Setelah dilakukan 

percobaan diperoleh hasil bahwa kecepatan mempengaruhi momentum, dimana 

semakin besar kecepatan benda, maka semakin besar juga momentumnya. Setelah 

pembelajaran selesai diberikan postest kepada WJ untuk mengetahui konsep yang 

baru. 

 

B. Hubungan Momentum dengan Massa 

Menurut Pemahaman WJ dalam soal pretest untuk bola yang massanya berbeda 

apabila bergerak dengan kecepatan yang sama maka benda yang lebih ringan akan 

lebih sulit dihentikan. Konsep yang dimiliki oleh WJ ini salah karena massa benda 

berbanding lurus dengan momentum. Semakin besar massa benda maka 

momentumnya semakin besar juga. Jika momentum benda besar maka benda akan 

semakin sulit dihentikan. Jadi WJ mengetahui ada hubungan konsep antara 

momentum dan massa, tetapi salah. 

Pembelajaran dilakukan dengan demonstrasi atau percobaan dan diskusi. Percobaan 

yang dilakukan dengan menempelkan plastisin pada kereta. Massa kereta dibuat 

berbeda  kemudian didorong dengan kecepatan yang sama sampai plastisin pada 

kereta menancap paku yang berada di depan kereta. Dari percobaan tersebut dilihat 

efek lubang pada plastisin. Setelah dilakukan percobaan diperoleh hasil bahwa massa 

mempengaruhi momentum, dimana semakin besar massa benda, maka semakin 

besar juga momentumnya.Setelah pembelajaran selesai diberikan postest kepada WJ 

untuk mengetahui konsep yang baru. Dari hasil postest ternyata WJ sudah 

memahami hubungan momentum dengan massa. 

 

C. Hubungan Tumbukan dengan Hukum Kekekalan Momentum 

Dalam peristiwa tumbukan WJ tidak mengetahui tentang hukum kekekalan 

momentum yang seharusnya momentum total sistem sesaat sebelum tumbukan 

sama dengan momentum total sistem sesaat setelah tumbukan, asalkan tidak ada 

gaya luar yang bekerja pada sistem.  

Jadi WJ mengetahui ada hubungan konsep antara tumbukan dan hukum kekekalan 

momentum, tetapi salah. 

Setelah diketahui konsep awal WJ ternyata salah, maka dilakukan pembelajaran 

untuk menanamkan konsep yang benar. Pembelajaran dilakukan dengan demonstrasi 

atau percobaan dan diskusi. Percobaan yang dilakukan adalah menentukan tiga titik 

di lantai dengan jarak yang sama. Kemudian meletakkan bola B pada titik ke dua 

dalam keadaan diam, dari titik pertama ditembakkan bola A sampai bertumbukan 

dengan bola B (kedua buah bola massanya sama). Setelah dilakukan percobaan 

ternyata hasil yang diperoleh dalam peristiwa tumbukan tersebut, momentum total 

sistem sesaat sebelum tumbukan sama dengan momentum total sesaat sesudah 

tumbukan, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Setelah dilakukan 
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pembelajaran pada peta konsep yang awalnya salah sudah terhubung dengan benar, 

konsep yang dimiliki lengkap. 

 

D. Hubungan Impuls dengan Gaya dan Perubahan Waktu 

Konsep awal WJ tentang hubungan impuls dan gaya salah. Menurut pemahaman WJ 

pada saat diberikan soal pretest apa yang terjadi dengan bola ketika mengenai 

tembok? Jawaban WJ bola akan memantul, hal itu dikarenakan ada gaya yang bekerja 

pada bola. Di dalam pretest WJ sama sekali tidak menyebutkan hubungan gaya 

dengan impuls. Dimana bola yang memantul tersebut dikarenakan adanya impuls 

yang bekerja pada bola. Sedangkan konsep awal WJ untuk hubungan Impuls dan 

perubahan waktu sudah benar. 

Setelah diketahui konsep awal WJ ternyata salah, maka dilakukan pembelajaran 

untuk menanamkan konsep yang benar. Pembelajaran diawali dengan menanyakan 

mana yang terasa sakit dipukul secara lambat atau secara cepat. Bagaimana waktu 

yang dibutuhkan untuk menghentikan tangan saat dipukul secara lebih lambat 

dibandingkan saat dipukul lebih cepat. Bagaimana besarnya impuls dari kedua kasus 

tersebut. Setelah WJ mengetahui bahwa besar impuls dari kedua kasus tersebut 

sama ditanyakan lagi bagaimana gaya (gaya pukul) yang dihasilkan untuk kasus kedua 

kasus. Sesudah demonstrasi dilakukan diperoleh hasil untuk impuls yang sama 

semakin lama waktu kontaknya, semakin kecil gaya yang diterima. Setelah 

pembelajaran selesai diberikan postest kepada WJ untuk mengetahui konsep yang 

baru.  

Sehingga hubungan konsep antara Impuls, gaya dan perubahan waktu sebelum 

proses pembelajaran pada peta konsep hubungannya salah dan sesudah 

pembelajaran pada peta konsep hubungannya sudah terhubung, konsep yang dimiliki 

lengkap. 

 

E. Hubungan Impuls dengan Momentum 

Setelah diketahui konsep awal WJ ternyata salah, maka dilakukan pembelajaran 

untuk menanamkan konsep yang benar. Untuk hubungan Impuls dengan momentum 

pembelajaran dilakukan melalui simulasi dan diskusi. Pembelajaran diawali dengan 

menanyakan kepada WJ pernahkah kamu melihat tabrakan. Apa yang terjadi jika 

sebuah truk menabrak tembok. Apa juga yang terjadi jika truk yang sama menabrak 

jerami. Mana yang mengalami efek rusak lebih berat. Setelah WJ menjawab 

pertanyaan penggiring, kemudian gambar diperlihatkan. Dari gambar dapat diketahui 

bahwa perubahan momentum dalam waktu singkat membutuhkan kekuatan besar 

dibandingkan perubahan momentum dalam waktu yang lebih lama. Kemudian 

peneliti memberikan pemantapan lagi dari hukum II Newton diperoleh : 
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Dapat dijelaskan jika suatu benda diberi impuls maka akan mengalami perubahan 

momentum dimana nilai impuls sama dengan perubahan momentum. 

Konsep awal yang dimiliki WJ salah, setelah proses pembelajaran konsep yang dimiliki 

WJ menjadi benar. 

 

F. Hubungan Hukum Kekekalan Energi dengan Tumbukan Lenting sempurna 

Menurut pemahaman WJ dalam pretest pada saat sebelum dan sesudah tumbukan 

bola bekel 1 dan bola bekel 2 memiliki energi kinetik. Besarnya energi kinetik 

sebelum tumbukan lebih besar dibandingkan sesudah tumbukan. WJ mengatakan 

bahwa tumbukan jenis tersebut adalah tumbukan lenting sempurna. 

Dalam hal ini WJ belum memahami tentang tumbukan lenting sempurna, dimana 

pada tumbukan lenting sempurna tidak ada Energi kinetik yang hilang.  

Jadi WJ mengetahui ada hubungan konsep antara hukum kekekalan energi dan 

tumbukan lenting sempurna, tetapi salah. 

Setelah diketahui konsep awal WJ ternyata salah, maka dilakukan pembelajaran 

untuk menanamkan konsep yang benar. Untuk mengetahui hubungan hukum 

kekekalan energi dengan tumbukan lenting sempurna pembelajaran dilakukan melaui 

animasi dan diskusi. Pembelajaran diawali dengan memberikan informasi Perlu 

diketahui bahwa biasanya dua benda yang bertumbukan bergerak mendekat satu 

dengan yang lain dan setelah bertumbukan keduanya bergerak saling menjauhi. 

Ketika benda bergerak, maka tentu saja benda memiliki kecepatan. Karena benda 

tersebut mempunyai kecepatan (dan massa), maka benda itu pasti memiliki 

momentum (p = mv) dan juga Energi Kinetik (EK = ½ mv2). Kemudian animasi 

dimainkan, setelah melihat animasi diketahui bahwa dua benda dikatakan melakukan 

Tumbukan lenting sempurna jika Momentum dan Energi Kinetik kedua benda 

sebelum tumbukan = momentum dan energi kinetik setelah tumbukan. Dengan kata 

lain, pada tumbukan lenting sempurna berlaku Hukum Kekekalan Momentum dan 

Hukum Kekekalan Energi Kinetik, karena total massa dan kecepatan kedua benda 

sama, baik sebelum maupun setelah tumbukan. Hukum Kekekalan Energi Kinetik 

berlaku pada Tumbukan lenting sempurna karena selama tumbukan tidak ada energi 

yang hilang. 

 

G. Hubungan Hukum Kekekalan Energi dengan Tumbukan Lenting Sebagian 

Dari soal pretest WJ mengetahui konsep antara hukum kekekalan Energi dan 

tumbukan lenting sebagian dan hubungannya sudah benar. Peneliti memberikan 

pemantapan melalui animasi, setelah melihat animasi dijelaskan bahwa dalam 

tumbukan lenting sebagian hanya berlaku hukum kekekalan momentum. Dalam 
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tumbukan ini hukum kekekalan energi kinetik tidak berlaku karena ada perubahan 

energi kinetik yang terjadi ketika pada saat tumbukan. Perubahan energi kinetik bisa 

berarti terjadi pengurangan energi kinetik atau penambahan energi kinetik. 

Pengurangan energi kinetik terjadi ketika sebagian energi kinetik awal diubah 

menjadi energi lain, seperti energi panas, energi bunyi dan energi potensial. Hal ini 

yang membuat total energi kinetik akhir lebih kecil dari total energi kinetik awal. 

Serta ditambahkan Koefisien restitusi (0 < e <1).  

 

H. Hubungan Kekekalan Energi dengan Tumbukan Tidak Lenting Sama Sekali 

Dari soal pretest WJ mengetahui ada hubungan antara hukum kekekalan Energi dan 

tumbukan tidak lenting sama sekali sudah benar. Sehingga peneliti hanya 

memberikan pemantapan melalui animasi, setelah melihat animasi dijelaskan bahwa 

suatu tumbukan dikatakan Tumbukan Tidak Lenting sama sekali apabila dua benda 

yang bertumbukan bersatu alias saling menempel setelah tumbukan. Dalam 

tumbukan tidak lenting sama sekali hanya berlaku hukum kekekalan momentum. 

Serta ditambahkan koefisien restitusi e = 0. 

 

Dari proses remidiasi yang diberikan serta soal-soal postest untuk memperbaiki 

konsep awal yang salah, diperoleh hasil peta konsep yang terhubung dengan benar 

seperti di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Peta konsep akhir WJ 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil penelitian ini, maka dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa, peta konsep 

setiap siswa mengenai momentum dan impuls berbeda, sehingga memerlukan desain 



12 

 

pembelajaran yang berbeda pula. Membuat desain pembelajaran, dapat menggunakan 

metode Teaching Experiment dengan bantuan demonstrasi dan animasi, berdasarkan 

peta konsep siswa. Membuat desain pembelajaran berdasarkan peta konsep, dapat 

membantu meningkatkan pemahaman siswa tentang momentum dan impuls. 

Hal-hal yang harus diperhatikan untuk penelitian berikutnya adalah metode Teaching 

Experiment mengutamakan interaksi, maka interaksi antara peneliti dengan sampel harus 

ditingkatkan. Peneliti harus mampu mambawa suasana belajar supaya menyenangkan 

dan dapat terjadi interaksi aktif antara sampel dengan peneliti. 
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Tabel Jawaban Awal WJ 

No 
Hubungan konsep 
yang diharapkan 

No. 
Soal 

Pertanyaan Kunci Jawaban Jawaban Siswa 

1 pv 

1.A 

Dua buah bola bekel mempunyai 
massa yang sama. Bola 1 dilempar 
mendatar dengan tangan sehingga 

bergerak dengan kecepatan 
1

v . 

Bola 2 ditembakkan mendatar 
dengan ketapel sehingga bergerak 

dengan kecepatan
2

v  

a. Mengapa bola 1 dan bola 2 
masih bergerak meskipun 
hanya dilempar dan dibidikan 
di awal saja? Jelaskan! 

 
 
 
 
 
b. Bola manakah yang lebih dulu 

menabrak tembok? Jelaskan! 

 
 
 
 
 
 
 
 
a. Karena bola 1 dan bola 2 

semula sudah bergerak maka 
bola tersebut akan 
mempertahankan keadaannya 
untuk terus bergerak 
(kelembaman), dan berarti 
kedua bola mempunyai 
momentum. 

b. Bola 2 karena bola 2 
mempunyai kecepatan yang 
lebih besar dibandingkan 
dengan kecepatan bola 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
a. Karena dikasih gaya yang 

diberikan pada bola bekel. 
 
 
 
 
 
 

b. Bola 2, karena bola 2 memiliki 
kecepatan lebih besar 
dibandingkan bola 1. 

1.B 

Dua buah bola bekel mempunyai 
massa yang sama. Bola 1 dilempar 
mendatar dengan tangan sehingga 

bergerak dengan kecepatan 
1

v . 

Bola 2 ditembakkan mendatar 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

dengan ketapel sehingga bergerak 

dengan kecepatan
2

v  

a. Antara bola 1 dan bola 2 (bola 
1 dan bola 2 mempunyai 
massa sama), bola manakah 
yang lebih sulit dihentikan? 

b. Apa yang menyebabkan hal 
tersebut? Jelasklan! 

 
 
 
 
c. Manakah antara bola 1 dan 

bola2 yang mempunyai 
momentum yang lebih besar? 
Jelaskan! 

 
 
 
a. Bola 2 

 
 
 
b. Karena kecepatan bola 2 lebih 

besar sehingga momentum 
lebih besar (untuk massa yang 
sama ) dibandingkan dengan 
kecepatan momentum bola 1. 
 

c. Bola 2 karena bola lebih sulit 
dihentikan dibandingkan 
dengan bola 1. 

 
 
 
a. Bola 2 

 
 
 
b. Karena gaya yang bekerja pada 

bola 2 lebih besar daripada bola 
1. 

 
 
 
c. Bola 2, karena kecepatan pada 

bola 2 lebih besar daripada 
bola1. 

2 pm 2.A 

Jika bola tenis lapangan dan bola 
basket yang mempunyai massa 
yang berbeda bergerak dengan 
dengan kecepatan yang sama 
ditumbukakan pada telapak 
tangan. 
a. Jika bola tenis lapangan dan 

bola basket dilemparkan 
mendatar dengan tangan 
dalam waktu yang bersamaan 
sehingga bergerak dengan 
kecepatan yang sama dan 
ditangkap oleh orang yang 
berada tepat di depannya, 
bola manakah yang lebih sulit 
dihentikan? 

 
 
 
 
 
 
a. Bola basket lebih sulit 

dihentikan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
a. Bola tenis lebih sulit dihentikan. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

b. Apa yang menyebabkan hal 
tersebut? Jelaskan! 

b. Karena massa bola basket lebih 
besar sehingga memiliki 
momentum lebih besar (untuk 
kecepatan yang 
sama)dibandingkan bola tenis 
lapangan. 

b. Karena bentuknya yang sangat 
kecil 
 
 
 

 

  2.B 

Jika bola tenis lapangan dan bola 
basket yang mempunyai massa 
yang berbeda bergerak dengan 
dengan kecepatan yang sama 
ditumbukakan pada telapak tangan 
a. Manakah antara bola tenis 

lapangan dan bola basket yang 
mempunyai momentum yang 
lebih besar? Jelaskan! 
 

b. Apakah momentum itu? 

 
 
 
 
 
a. Bola basket karena bola basket 

lebih sulit dihentikan 
dibandingkan dengan bola tenis 
lapangan. 
 

b. Momentum adalah kualitas 
suatu benda atau jumlah gerak 
suatu benda yang besarnya 
tergantung massa benda dan 
kecepatan benda. Momentum 
juga diartikan sebagai ukuran 
kesukaran memberhentikan 
suatu benda yang berkaitan 
dengan besarnya massa benda 
dan kecepatannya. 

 

 
 
 
 

 
a. Bola basket karena massanya 

lebih besar dari bola basket 
 
 
 
b. Momentum adalah massa dikali 

kecepatan. 

3  
TumbukanHK. 

Kekekalan 
momentum 

3.A 

Dua buah bola bekel bergerak 
berlawanan arah dengan 
kecepatan yang sama 
a. Bagaimana kecepatan bola 

bekel setelah tumbukan? 

 
 
 

a. Sama. 
 

 
 
 
a. Kecepatan lebih besar. 
 



 

 

(sama/lebih besar/lebih kecil) 
b. Apakah kedua bola bekel 

sebelum dan sesudah 
tumbukan memiliki 
momentum? 

c. Bagaimana besar total 
momentum bola bekel sebelum 
tumbukan dibandingkan 
dengan besar total momentum 
setelah tumbukan?(sama/lebih 
besar/lebih kecil) 

 
b. Kedua bola bekel memiliki 

momentum sebelum dan 
sesudah tumbukan. 
 

c. Sama, '

2

'

121
PPPP   

 
b. Ya 
. 
 
 
c. Lebih besar. 

  3.B 

Dua buah bola plastik bergerak 
berlawanan arah dengan 
kecepatan yang sama 
a. Bagaimana kecepatan bola 

plastik setelah tumbukan? 
(sama/lebih besar/lebih kecil) 

b. Mengapa setelah tumbukan 
kedua bola plastik bergerak 
lebih pelan? 

c. Apakah kedua bola plastik 
sebelum dan sesudah 
tumbukan memiliki 
momentum? 

d. Bagaimana besar total 
momentum bola bekel sebelum 
tumbukan dibandingkan 
dengan besar total momentum 
setelah tumbukan?(sama/lebih 
besar/lebih kecil) 

 
 
 

a. Kecepatan kedua bola plastik 
menjadi lebih kecil. 

 
b. Karena ada energi kinetik yang 

hilang sesaat setelah kedua 
bola bertumbukan. 

c. Kedua bola plastik memiliki 
momentum sebelum dan 
sesudah tumbukan. 
 

d. Sama, '

2

'

121
PPPP   

 
 
 
a. Lebih kecil. 
 
 
b. Karena gaya yang bekerja pada 

benda semakin kecil. 
 
c. Ya. 
 
 
 
d. sama. 

4 IF  
Bola tenis lapangan mempunyai 
massa m dilempar mendatar 

 
 

 
 



 

 

dengan tangan sehingga bergerak 
dengan kecepatan v. bola tersebut 
menabrak tembok yang terletak 
200 m tepat di depan orang yang 
melempar bola tenis. 

a. Apa yang terjadi dengan bola 
ketika mengenai tembok? 

 
 
 

b. Apa yang menyebabkan hal 
tersebut jelaskan? 

 
 
 
 
 
Bola akan menabrak tembok 
kemudian berbalik arah karena 
adanya impuls yang bekerja pada 
bola 
 
Karena adanya gaya aksi yang 
dikerjakan bola pada tembok maka 
tembok memberikan gaya reaksi 
terhadap bola yang arahnya 
berlawanan. 

 
 
 
 
 
Bola akan memantul. 
 
 
 
 
Karena adanya gaya 

5 It  

2 buah bola plastisin  mempunyai 
massa m, bola 1 dipukul lebih keras  
sedangkan bola2 dibukul lebih 
pelan (waktu kontak lebih lama)  
a. Manakah yang akan 

berpengaruh lebih besar pada 
bentuk bola jika pada saat 
tumbukan selang waktu bola 
bersentuhan dengan tangan 
singkat atau lama? 
 

b. Apa yang menyebabkan hal 
tersebut? Jelaskan! 

 
 
 
 

a. Saat bersentuhan dengan 
waktu yang singkat 
berpengaruh lebih besar pada 
bentuk bola plastisin 
dibandingkan saat bersentuan 
dalam waktu yang lama. 

b. Karena jika waktu bersentuhan 
singkat maka besarnya impuls 
yang ditimbulkan besar. 

  

 
 
 
 
a. Saat bersentuhan dengan waktu 

yang singkat. 
 
 
 
 
b. Karena jika waktu bersentuhan 

singkat maka besarnya impuls 
yang ditimbulkan besar. 
 

6 Ip  
2buah bola yang satu ditendang 
orang dewasa yang kedua 
ditendang anak kecil dengan sekuat 

 
 
 

 
 
 



 

 

tenaga . 
a. Bagaimana besarnya v1 

dibanding dengan v2? 
 

b. bagaimana besarnya 
perubahan momentum kedua 
kasus, ΔP1 dibanding ΔP2?  

 
c. Bagaimana besarnya I1 

dibandingkan dengan I2? 

 
a. v1 > v2 

 

 
b. ΔP1 >ΔP2 

 
 
 

c. I1 > I2 

 
a. Kecepatannya sama 

 
 
b. ΔP1 = ΔP2 

 

 

 
c. I1 = I2 
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Hk. Kekekalan 

Energi  
tumbukan lenting 

sempurna 

 

Dua buah bola bekel bergerak 
berlawanan arah dengan 
kecepatan yang sama. 
a. Apakah sebelum tumbukan dan 

setelah tumbukan bola bekel 1 
dan bola bekel 2 tersebut 
mempunyai energi kinetik? 

b. Jika bola bekel 1 dan bola bekel 
2 mempunyai energi kinetik 
bagaimana besar total energi 
kinetik (total energi bola bekel 
1 dan  2) sebelum dan setelah 
tumbukan? (sama/lebih 
besar/lebih kecil) 

c. Apakah ada energi kinetik yang 
hilang dari bola bekel 1 dan 
bola bekel 2 sebelum dan 
setelah tumbukan? 

d. Jenis apakah tumbukan 
tersebut? 

 
 
 
a. Bola bekel 1 dan bola bekel 2 

mempunyai energi kinetik pada 
saat sebelum tumbukan dan 
setelah tumbukan. 

b. Besar total energi kinetik yang 
dimiliki bola bekel 1 dan bola 
bekel 2 sebelum tumbukan 
sama dengan total energi 
kinetik setelah tumbukan. 

 
 
c. Tidak ada energi kinetik yang 

hilang. 
 
 
d. Lenting sempurna. 

 
 
 
a. ya 

 
 
 
b. Lebih besar sebelum tumbukan 

dibandingkan setelah 
tumbukan. 
 
 

 
 
c. Energi kinetik berkurang. 

 
 
 
d. Lenting sempurna 

8 
Hk. Kekekalan 

Energi  
 

Dua buah bola plastik bergerak 
berlawanan arah dengan 

 
 

 
 



 

 

tumbukan lenting 
sebagian 

kecepatan yang sama. 
a. Apakah sebelum tumbukan dan 

setelah tumbukan bola plastik 1 
dan bola plastik 2 tersebut 
mempunyai energi kinetik? 

b. Jika bola plastik 1 dan bola 
plastik 2 mempunyai energi 
kinetik bagaimana besar total 
energi kinetik (total energi bola 
plastik 1 dan  2) sebelum dan 
setelah tumbukan? (sama/lebih 
besar/lebih kecil) 

c. Apakah ada energi kinetik yang 
hilang dari bola plastik 1 dan 
bola plastik 2 sebelum dan 
setelah tumbukan? 

d. Jenis apakah tumbukan 
tersebut? 

 
a. Bola plastik 1 dan bola plastik 2 

mempunyai energi kinetik pada 
saat sebelum tumbukan dan 
setelah tumbukan. 

b. Besar total energi kinetik yang 
dimiliki bola plastik 1 dan bola 
plastik 2 sebelum tumbukan 
lebih besar dengan total energi 
kinetik setelah tumbukan. 

 
 
c. ada energi kinetik yang hilang. 
 
 
 
d. Lenting sebagian. 

 
a. Sebelum ada dan setelah 

tumbukan ada. 
 
 
 

b. Lebih besar sebelum tumbukan 
dibandingkan setelah 
tumbukan. 
 

 
 

c. Ada energi kinetik yang 
berkurang. 

 
 
d. Lenting sebagian 

9 

Hk. Kekekalan 

Energi  
tumbukan tidak 

lenting sama sekali 

 

Dua buah bola plastisin bergerak 
berlawanan arah dengan 
kecepatan yang sama. 
a. Apakah sebelum tumbukan dan 

setelah tumbukan bola plastisin 
1 dan bola plastisin 2 tersebut 
mempunyai energi kinetik? 

b. Jika bola plastisin 1 dan bola 
plastisin 2 mempunyai energi 
kinetik bagaimana besar total 
energi kinetik (total energi bola 
bekel 1 dan  2) sebelum dan 
setelah tumbukan? (sama/lebih 
besar/lebih kecil) 

 
 
 
a. Bola plastik 1 dan bola plastisin 

2 mempunyai energi kinetik 
pada saat sebelum tumbukan 
dan setelah tumbukan. 

b. Besar total energi kinetik yang 
dimiliki bola plastik 1 dan bola 
plastik 2 sebelum tumbukan 
lebih besar dengan total energi 
kinetik setelah tumbukan(total 
energi kinetik setelah tumbukan 
adalah 0) 

 
 
 
a. Sebelum ada dan sesudah 

tumbukan tidak ada. 
 

 
b. Sesudah tumbukan tidak punya 

energi kinetik. 
 
 
 
 

 



 

 

c. Apakah ada energi kinetik yang 
hilang dari bola plastisin 1 dan 
bola plastisin 2 sebelum dan 
setelah tumbukan? 

d. Jenis apakah tumbukan 
tersebut? 

c. ada energi kinetik yang hilang. 
 
 

 
d. Tidak lenting sama sekali. 

c. Ada energi kinetik yang hilang. 
 
 
 
d. Tidak lenting sama sekali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PETA KONSEP AWAL WJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

                   : Ada hubungan konsep, dan benar 

                  : Ada hubungan konsep, tetapi salah 

                    : Konsep salah 

Momentum & Impuls 

Momentum Tumbukan 

 

Momentum 

Linear 

 

Impuls 

Hukum 

Kekekalan 

Momentum 

Lenting 

Sempurna 
Lenting 

Sebagian 

Tidak 

Lenting 

sama sekali 

massa kecepatan 
gaya waktu 

Hukum 

Kekekalan 

Energi 

1 2 

3 

4

 1  

5 

6 

7 
8 

9 



 

 

Tabel Jawaban Akhir WJ 

No 
Hubungan konsep 
yang diharapkan 

No. Soal Pertanyaan Kunci Jawaban Jawaban Siswa 

1 pv 

1.A 

Dua buah bola bekel mempunyai 
massa yang sama. Bola 1 
dilempar mendatar dengan 
tangan sehingga bergerak dengan 

kecepatan 
1

v . Bola 2 ditembakkan 

mendatar dengan ketapel 
sehingga bergerak dengan 

kecepatan
2

v  

a. Mengapa bola 1 dan bola 2 
masih bergerak meskipun 
hanya dilempar dan 
dibidikan di awal saja? 
Jelaskan! 

 
 
 

b. Bola manakah yang lebih 
dulu menabrak tembok? 
Jelaskan! 

 
 
 
 
 
 
 
 
a. Karena bola 1 dan bola 2 

semula sudah bergerak maka 
bola tersebut akan 
mempertahankan keadaannya 
untuk terus bergerak 
(kelembaman), dan berarti 
kedua bola mempunyai 
momentum. 
 

b. Bola 2 karena bola 2 
mempunyai kecepatan yang 
lebih besar dibandingkan 
dengan kecepatan bola 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
a. Karena bola 1 dan bola 2 

semula sudah bergerak maka 
bola tersebut akan 
mempertahankan keadaannya 
untuk terus bergerak 
(kelembaman), dan berarti 
kedua bola mempunyai 
momentum. 

 
b. Bola 2 karena bola 2 

mempunyai kecepatan yang 
lebih besar dibandingkan 
dengan kecepatan bola 1. 

1.B 

Dua buah bola bekel mempunyai 
massa yang sama. Bola 1 
dilempar mendatar dengan 
tangan sehingga bergerak dengan 

kecepatan 
1

v . Bola 2 ditembakkan 

mendatar dengan ketapel 
sehingga bergerak dengan 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

kecepatan
2

v  

a. Antara bola 1 dan bola 2 
(bola 1 dan bola 2 
mempunyai massa sama), 
bola manakah yang lebih 
sulit dihentikan? 

b. Apa yang menyebabkan hal 
tersebut? Jelasklan! 

 
 
 
c. Manakah antara bola 1 dan 

bola2 yang mempunyai 
momentum yang lebih 
besar? Jelaskan! 

 
a. Bola 2 

 
 
 
 
b. Karena kecepatan bola 2 lebih 

besar sehingga momentum 
lebih besar (untuk massa yang 
sama) dibandingkan dengan 
kecepatan momentum bola 1. 

c. Bola 2 karena bola lebih sulit 
dihentikan dibandingkan 
dengan bola 1. 

 
a. Bola 2 

 
 
 
 
b. Karena kecepatan bola 2 lebih 

besar sehingga momentum 
lebih besar (untuk massa yang 
sama) dibandingkan dengan 
kecepatan momentum bola 1. 

c. Bola 2 karena bola lebih sulit 
dihentikan dibandingkan 
dengan bola 1. 

2 pm 2.A 

Jika bola tenis lapangan dan bola 
basket yang mempunyai massa 
yang berbeda bergerak dengan 
dengan kecepatan yang sama 
ditumbukakan pada telapak 
tangan. 
a. Jika bola tenis lapangan dan 

bola basket dilemparkan 
mendatar dengan tangan 
dalam waktu yang bersamaan 
sehingga bergerak dengan 
kecepatan yang sama dan 
ditangkap oleh orang yang 
berada tepat di depannya, 
bola manakah yang lebih sulit 
dihentikan? 

 

 
 
 
 
 
 
a. Bola basket lebih sulit 

dihentikan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
a. ola basket lebih sulit 

dihentikan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

b. Apa yang menyebabkan hal 
tersebut? Jelaskan! 

b. Karena massa bola basket lebih 
besar sehingga memiliki 
momentum lebih besar (untuk 
kecepatan yang sama) 
dibandingkan bola tenis 
lapangan. 

b. Karena massa bola basket 
lebih besar sehingga memiliki 
momentum lebih besar (untuk 
kecepatan yang sama) 
dibandingkan bola tenis 
lapangan. 
 

 

  2.B 

Jika bola tenis lapangan dan bola 
basket yang mempunyai massa 
yang berbeda bergerak dengan 
dengan kecepatan yang sama 
ditumbukakan pada telapak 
tangan 

a. Manakah antara bola tenis 
lapangan dan bola basket 
yang mempunyai 
momentum yang lebih 
besar? Jelaskan! 

b. Apakah momentum itu? 

 
 
 
 
 
 
a. Bola basket karena bola basket 

massanya lebih besar 
 
 
 
b. Momentum adalah kualitas 

suatu benda atau jumlah gerak 
suatu benda yang besarnya 
tergantung massa benda dan 
kecepatan benda. Momentum 
juga diartikan sebagai ukuran 
kesukaran memberhentikan 
suatu benda yang berkaitan 
dengan besarnya massa benda 
dan kecepatannya. 

 
 
 
 
 
 

a. Bola basket karena massanya 
lebih besar dari bola basket 
sehingga  

 
 

b. Momentum adalah massa 
dikali kecepatan. 

3  
TumbukanHK. 

Kekekalan 
momentum 

3.A 
Dua buah bola bekel bergerak 
berlawanan arah dengan 
kecepatan yang sama 

 
 
 

 
 
 



 

 

a. Bagaimana kecepatan bola 
bekel setelah tumbukan? 
(sama/lebih besar/lebih kecil) 

b. Apakah kedua bola bekel 
sebelum dan sesudah 
tumbukan memiliki 
momentum? 

c. Bagaimana besar total 
momentum bola bekel 
sebelum tumbukan 
dibandingkan dengan besar 
total momentum setelah 
tumbukan?(sama/lebih 
besar/lebih kecil) 
 

a. Sama. 
 
 
b. Kedua bola bekel memiliki 

momentum sebelum dan 
sesudah tumbukan. 

 

c. Sama, '

2

'

121
PPPP   

a. sama. 
 
 
b. Ya 

 
. 

 
c. sama. 

  3.B 

Dua buah bola plastik bergerak 
berlawanan arah dengan 
kecepatan yang sama 
a. Bagaimana kecepatan bola 

plastik setelah tumbukan? 
(sama/lebih besar/lebih kecil) 

b. Mengapa setelah tumbukan 
kedua bola plastik bergerak 
lebih pelan? 

 
c. Apakah kedua bola plastik 

sebelum dan sesudah 
tumbukan memiliki 
momentum? 

d. Bagaimana besar total 
momentum bola bekel 
sebelum tumbukan 

 
 
 

a. Kecepatan kedua bola plastik 
menjadi lebih kecil. 
 

b. Karena ada energi kinetik 
yang hilang sesaat setelah 
kedua bola bertumbukan. 

 
c. Kedua bola plastik memiliki 

momentum sebelum dan 
sesudah tumbukan. 

 

d. Sama, '

2

'

121
PPPP   

 
 
 
a. Lebih kecil. 

 
 
b. Karena ada energi kinetik yang 

hilang sesaat setelah kedua 
bola bertumbukan. 
 

c. Ya. 
 
 
 
d. sama. 



 

 

dibandingkan dengan besar 
total momentum setelah 
tumbukan?(sama/lebih 
besar/lebih kecil) 

4 IF  

Bola tenis lapangan mempunyai 
massa m dilempar mendatar 
dengan tangan sehingga bergerak 
dengan kecepatan v. bola tersebut 
menabrak tembok yang terletak 
200 m tepat di depan orang yang 
melempar bola tenis. 
a. Apa yang terjadi dengan bola 

ketika mengenai tembok? 
 
 
 
b. Apa yang menyebabkan hal 

tersebut jelaskan? 

 
 
 
 
 
 
 
Bola akan menabrak tembok 
kemudian berbalik arah karena 
adanya impuls yang bekerja pada 
bola 
 
Karena adanya gaya aksi yang 
dikerjakan bola pada tembok maka 
tembok memberikan gaya reaksi 
terhadap bola yang arahnya 
berlawanan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bola berbalik arah karena adanya 
impuls yang bekerja pada bola 
 
 
 
Karena adanya gaya aksi yang 
dikerjakan bola pada tembok maka 
tembok memberikan gaya reaksi 
terhadap bola yang arahnya 
berlawanan. 



 

 

5 It  

2 buah bola plastisin  mempunyai 
massa m, bola 1 dipukul lebih 
keras  sedangkan bola2 dibukul 
lebih pelan (waktu kontak lebih 
lama)  
a. Manakah yang akan 

berpengaruh lebih besar pada 
bentuk bola jika pada saat 
tumbukan selang waktu bola 
bersentuhan dengan tangan 
singkat atau lama? 
 

b. Apa yang menyebabkan hal 
tersebut? Jelaskan! 

 
 
 
 
a. Saat bersentuhan dengan 

waktu yang singkat 
berpengaruh lebih besar pada 
bentuk bola plastisin 
dibandingkan bersentuhan 
dalam waktu yang lama. 
 
 

b. Karena jika waktu tabrakan 
singkat maka besarnya impuls 
yang ditimbulkan besar. 

 
 
 
 
a. Saat bola plastisin 

bersentuhan dengan tangan 
dalam waktu yang singkat. 
 
 
 
 
 

b. Karena jika waktu sentuhnya 
singkat maka besarnya impuls 
yang ditimbulkan besar. 
 

6 Ip  

2buah bola yang satu ditendang 
orang dewasa yang kedua 
ditendang anak kecil dengan 
sekuat tenaga . 
a. Bagaimana besarnya v1 

dibanding dengan v2? 
b. bagaimana besarnya 

perubahan momentum kedua 
kasus, ΔP1 dibanding ΔP2?  

c. Bagaimana besarnya I1 
dibandingkan dengan I2? 

 
 
 
 
a. v1 > v2 

 
b. ΔP1 >ΔP2 

 

 
c. I1 > I2 

 
 
 
 
a. v1 > v2 

 
b. ΔP1 > ΔP2 

 

 
c. I1 > I2 

 

7 

Hk. Kekekalan 

Energi  
tumbukan lenting 

sempurna 

 

Dua buah bola bekel bergerak 
berlawanan arah dengan 
kecepatan yang sama. 
a. Apakah sebelum tumbukan 

dan setelah tumbukan bola 

 
 
 
a. Bola bekel 1 dan bola bekel 2 

mempunyai energi kinetik pada 

 
 
 
a. Ya 

 



 

 

bekel 1 dan bola bekel 2 
tersebut mempunyai energi 
kinetik? 

b. Jika bola bekel 1 dan bola 
bekel 2 mempunyai energi 
kinetik bagaimana besar total 
energi kinetik (total energi 
bola bekel 1 dan  2) sebelum 
dan setelah tumbukan? 
(sama/lebih besar/lebih kecil) 

c. Apakah ada energi kinetik 
yang hilang dari bola bekel 1 
dan bola bekel 2 sebelum dan 
setelah tumbukan? 

d. Jenis apakah tumbukan 
tersebut? 

saat sebelum tumbukan dan 
setelah tumbukan. 
 

b. Besar total energi kinetik yang 
dimiliki bola bekel 1 dan bola 
bekel 2 sebelum tumbukan 
sama dengan total energi 
kinetik setelah tumbukan. 

 
 
c. Tidak ada energi kinetik yang 

hilang. 
 
 
d. Lenting sempurna. 

 
 
 

b. Besar total energi kinetik yang 
dimiliki bola bekel 1 dan bola 
bekel 2 sebelum tumbukan 
sama dengan total energi 
kinetik setelah tumbukan. 
 

 
c. Tidak ada nergi kinetik yang 

hilang. 
 
 
d. Lenting sempurna 
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Hk. Kekekalan 

Energi  
tumbukan lenting 

sebagian 

 

Dua buah bola plastik bergerak 
berlawanan arah dengan 
kecepatan yang sama. 
a. Apakah sebelum tumbukan 

dan setelah tumbukan bola 
plastik 1 dan bola plastik 2 
tersebut mempunyai energi 
kinetik? 

b. Jika bola plastik 1 dan bola 
plastik 2 mempunyai energi 
kinetik bagaimana besar total 
energi kinetik (total energi 
bola plastik 1 dan  2) sebelum 
dan setelah tumbukan? 
(sama/lebih besar/lebih kecil) 

c. Apakah ada energi kinetik 

 
 
 
a. Bola plastik 1 dan bola plastik 2 

mempunyai energi kinetik pada 
saat sebelum tumbukan dan 
setelah tumbukan. 
 

b. Besar total energi kinetik yang 
dimiliki bola plastik 1 dan bola 
plastik 2 sebelum tumbukan 
lebih besar dengan total energi 
kinetik setelah tumbukan. 
 
 

c. ada energi kinetik yang hilang. 

 
 
 
a. Sebelum ada dan setelah 

tumbukan ada. 
 
 
 
b. Lebih besar sebelum 

tumbukan dibandingkan 
setelah tumbukan. 
 
 

 
 

c. Ada energi kinetik yang hilang. 



 

 

yang hilang dari bola plastik 1 
dan bola plastik 2 sebelum dan 
setelah tumbukan? 

d. Jenis apakah tumbukan 
tersebut? 

 
 
 
d. Lenting sebagian. 

 
 
 
d. Lenting sebagian 
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Hk. Kekekalan 

Energi  
tumbukan tidak 

lenting sama sekali 

 

Dua buah bola plastisin bergerak 
berlawanan arah dengan 
kecepatan yang sama. 
a. Apakah sebelum tumbukan 

dan setelah tumbukan bola 
plastisin 1 dan bola plastisin 2 
tersebut mempunyai energi 
kinetik? 
 

b. Jika bola plastisin 1 dan bola 
plastisin 2 mempunyai energi 
kinetik bagaimana besar total 
energi kinetik (total energi 
bola bekel 1 dan  2) sebelum 
dan setelah tumbukan? 
(sama/lebih besar/lebih kecil) 

 
c. Apakah ada energi kinetik 

yang hilang dari bola plastisin 
1 dan bola plastisin 2 sebelum 
dan setelah tumbukan? 

d. Jenis apakah tumbukan 
tersebut? 

 
 
 
a. Bola plastik 1 dan bola plastisin 

2 mempunyai energi kinetik 
pada saat sebelum tumbukan 
dan setelah tumbukan tidak 
ada. 
 

b. Besar total energi kinetik yang 
dimiliki bola plastik 1 dan bola 
plastik 2 sebelum tumbukan 
lebih besar dengan total energi 
kinetik setelah tumbukan(total 
energi kinetik setelah 
tumbukan adalah 0) 

 
c. ada energi kinetik yang hilang. 

 
 

 
d. Tidak lenting sama sekali. 

 
 
 
a. Sebelum ada dan sesudah 

tumbukan tidak ada. 
 
 
 
 
b. Sesudah tumbukan tidak 

punya energi kinetik. (total 
energi kinetik setelah 
tumbukan adalah 0) 
 
 
 

 
c. Ada energi kinetik yang hilang. 

 
 
 
d. Tidak lenting sama sekali 

   

 



 

 

PETA KONSEP AKHIR WJ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Keterangan : 

 

             : Ada hubungan konsep, dan benar 

 

Momentum & Impuls 

Momentum Tumbukan 

 

Momentum 

Linear 

 

Impuls 

Hukum 

Kekekalan 

Momentum 

Lenting 

Sempurna 
Lenting 

Sebagian 

Tidak 

Lenting sama 

sekali 

massa kecepatan gaya waktu 

Hukum 

Kekekalan 

Energi 

1 2 

3 

4

 1  

5 

6 

7 8 
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RENCANA PEMBELAJARAN 

 

Topik      : Momentum dan Impuls 

Kelas/Semester    : XI/II 

Waktu      :  

Standard Kompetensi  : Menganalisis gejala alam dan keteraturannya dalam cakupan 

benda titik 

Kompetensi Dasar          : Menunjukkan hubungan antara konsep impuls dan momentum 

untuk menyelesaikan masalah  

Indikator                          :   

- Menjelaskan dan mengkonsepkan impuls dan momentum 

- Mengaitkan hubungan antara impuls dan perubahan momentum 

Tujuan Pembelajaran    :  

- Siswa dapat menjelaskan dan mengkonsepkan impuls dan momentum 

- Siswa dapat mengaitkan hubungan antara impuls dan perubahan momentum 

 

Alat dan Bahan   :   

- Bola plastisin 

- Kereta-keretaan 

 

Langkah Pembelajaran 

1. Motivasi 

Menanyakan kepada siswa mengapa dengan kecepatan yang sama mobil yang 

menabrak  tembok dapat rinsek sedangkan yang menabrak tumpukan jerami 

tidak? 

2. Perumusan Masalah 

Mengapa mobil yang menabrak pohon lebih ringsek daripada menabrak jerami ? 

3. Hipotesa : 

 

Kegiatan I (konsep Momentum) 

Percobaan I :  

(untuk mengetahui apa itu momentum dan faktor apa saja yang mempengaruhi 

momentum dilakukan percobaan seperti dibawah ini) 

 (Untuk massa yang sama dan kecepatannya berbeda, 
1

m 
2

m , 
1

v 
2

v ) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

        
1

v  

                   paku 

 tembok 

didorong secara bersamaan 

 

        
2

v  

                Paku 

 

Hasil Pengamatan : 

(Menanyakan kepada sampel) 

Mana yang lubang plastisinnya lebih dalam (kereta 1 atau kereta 2)? Kereta 1 

(Info : banyaknya gerak yang dibawa oleh benda disebut momentum) 

 

Kesimpulan : 

- Momentum dipengaruhi oleh massa benda  

- Semakin besar massa benda, semakin besar juga momentumnya 

- Secara matematis : p  m . . .  (1) 

Percobaan II 

(Untuk massa yang sama dan kecepatannya berbeda, 
1

m 
2

m , 
1

v 
2

v ) 

 

  

           v
1
 

       paku 

 

didorong 

 Tembok 

               
2

v  

       paku 

 

 

 

 

Hasil Pengamatan : 

(Menanyakan kepada sampel) 

Mana yang lubang pada plastisin lebih dalam (kereta 1 atau kereta 2)? Kereta 1 

 

 

 



 

 

Kesimpulan : 

- Momentum dipengaruhi oleh kecepatan benda  

- Semakin besar kecepatan benda, semakin besar juga momentumnya 

- Secara matematis : p  v . . . (2) 

 

Rangkuman : 

 momentum suatu benda didefinisikan sebagai hasil kali massa benda dengan 

kecepatan gerak benda tersebut. 

 Berdasarkan (1) dan (2) 

p  m 
 vmp .  

p  v 

Keterangan : 

p  = momentum (kg m/s) 

m = massa (kg) 

v = kecepatan (m/s) 

 

Kegiatan II (Hubungan Impuls dan Momentum) 

Percobaan : 

( Menanyakan kepada sampel Pernahkah dirimu melihat tabrakan ?) 

Perhatikan gambar dibawah ini! 

 
(Apa yang terjadi jika sebuah truk menabrak tembok?) 

 
(apa yang terjadi jika sebuah truk menabrak jerami?)  

(mana yang mengalami efek rusak lebih berat?) 

 



 

 

Hasil Pengamatan : 

 
Gambar 3 

(perubahan momentum dalam waktu yang singkat membutuhkan kekuatan besar) 

 
Gambar 4 

         (perubahan momentum dalam waktu yang lama membutuhkan kekuatan kecil) 

 Masih ingat Hukum II Newton? (F = m . a) 

(dari Hukum II Newton dan kegiatan I dan II diperoleh : ) 

vmtF

t

v
mF

amF










..

.

.

 

 

Artinya :  jika suatu benda diberi impuls maka akan mengalami perubahan 

momentum(p). 

(Perubahan momentum adalah akibat adanya impuls dan nilainya sama dengan 

impuls.) 

                                     IMPULS = PERUBAHAN MOMENTUM 

 

Kesimpulan : 

- Jika suatu benda diberi impuls maka akan mengalami perubahan momentum 

 

 



 

 

Percobaan III 

Untuk I yang sama, jika t besar, bagaimana dengan F . . .? 

          Jika t kecil, bagaimana dengan F . . .? 

 

(Menanyakan pada siswa pernah menonton tinju? ) 

 
 Mana yang lebih terasa sakit, ketika dipukul dengan lambat (petinju bergerak 

menjahui sarung tinju) atau dipukul dengan cepat (petinju bergerak menuju sarung 

tangan)? (yang lebih sakit adalah ketika wajah dipukul dengan cepat.) 

 Bagaimana waktu yang dibutuhkan untuk menghentikan tangan saat petinju 

menjauhi (t1) sarung tinju dibandingkan saat petinju mendekati sarung tinju (t2)? 

(t1 > t2) 

 Bagaimana besarnya impuls dari kedua kasus tersebut, mengapa? (I1 = I2, karena 

sama-sama mengubah momentum awal tangan dari bergerak menjadi berhenti )  

 Jika impuls I1 = I2, bagaimana gaya (gaya pukul) yang dihasilkan untuk kasus 1 dan 2? 

(untuk kasus 1 dengan t1 yang lebih lama, maka gaya yang dihasilkan lebih kecil 

dibandingkan kasus 2) 

 

Hasil Pengamatan : 

                
              Gambar 1 

(petinju bergerak menjauhi sarung tangan ketika dipukul , sehingga memperpanjang 

waktu kontak) 

F . t  artinya pada waktu kontak pemukul dengan yang dipukul lama maka gaya yang 

diterima yang dipukul kecil  

  



 

 

 

 
             Gambar 2 

(petinju bergerak ke sarung tangan, sehingga mengurangi waktu kontak) 

F . t    artinya pada waktu kontak pemukul dengan yang dipukul cepat maka gaya yang 

diterima yang dipukul besar 

                

 

Pertanyaan Pengiring ke kesimpulan : 

(Untuk I yang sama, Jika t1 lebih lama dari t2 bagaimana dengan F?)(semakin besar) 

 

Kesimpulan :  

- Untuk impuls yang sama semakin lama waktu kontaknya, semakin kecil gaya yang 

diterima 

 

Pemecahan Masalah : 

Saat menabrak tembok waktu kontak antara mobil dan tembok  singkat sehingga gaya 

impulsifnya menjadi besar , gaya impuls yang diterima juga besar  akibatnya mobil 

menjadi ringsek. Sedangkan, saat mobil menabrak jerami waktu kontaknya lebih lama 

sehingga gaya impuls yang diterima lebih kecil. 

 

Penerapan : 

- Sarung Tinju 

Pernah nonton pertandingan Tinju di TV ? nah, sarung tinju yang dipakai oleh para petinju 

itu berfungsi untuk memperlama bekerjanya gaya impuls. ketika petinju memukul 

lawannya, pukulannya tersebut memiliki waktu kontak yang lebih lama. Karena waktu 

kontak lebih lama, maka gaya impuls yang bekerja juga makin kecil. Makin kecil gaya 

impuls yang bekerja maka rasa sakit menjadi berkurang. 

- Palu alias pemukul 

Mengapa palu tidak dibuat dari kayu saja, kok malah dipakai besi atau baja ? tujuannya 

supaya selang waktu kontak menjadi lebih singkat, sehingga gaya impuls yang dihasilkan 

lebih besar. Kalau gaya impulsnya besar maka paku akan tertancap lebih dalam. 

 



 

 

RENCANA PEMBELAJARAN 

 

Topik : Hukum Kekekalan Momentum 

Kelas/Semester : XI/II 

Waktu :  

Standard Kompetensi : Menganalisis gejala alam dan keteraturannya dalam cakupan 

benda titik 

Kompetensi Dasar : Menunjukkan hubungan antara konsep impuls dan 

momentum untuk menyelesaikan masalah 

Indikator   : 

- Mendeskripsikan hukum kekekalan momentum pada sebuah benda 

- Membedakan tumbukan lenting sempurna, tak lenting sempurna dan tumbukan 

lenting sebagian 

Tujuan Pembelajaran : 

- Siswa dapat mendeskripsikan hukum kekekalan momentum pada sebuah benda 

- Siswa dapat membedakan tumbukan lenting sempurna, tak lenting sempurna dan 

tumbukan lenting sebagian 

Alat dan Bahan : 

 

Langkah Pembelajaran 

4. Motivasi 

Menanyakan Pernah melihat permainan bilyard? 

 
Menanyakan kepada sampel : 

 Berapa besar momentum bola target sebelum tumbukan?(bola billiard target 

diam sehingga momentumnya = 0) 

 Bola billiar yang disodok adakah momentumnya? (yang disodok memiliki 

momentum) 

 Setelah terjadi tumbukan, Bagaimana kecepatan bola billiard yang disodok? 

(berkurang) 

 Bagaimana dengan momentumnya?  (momentumnya juga berkurang)  

 Bagaimana kecepatan bola billiard target yang pada mulanya diam? (menjadi 

bergerak setelah terjadi tumbukan sehingga kecepatannya bisa dikatan 

bertambah) 

 Bagaimana dengan momentumnya?  (momentumnya juga bertambah)  

 



 

 

5. Perumusan Masalah 

Bagaimana hubungan antara momentum awal bola dan momentum akhir bola 

yang bertumbukan? 

6. Hipotesa : 

Kegiatan I 

Percobaan I : 

(Mengajak sampel Untuk melakukan percobaan) 

(Diperlukan 2 bola yang dinamai bola A dan bola B, massanya mA dan mB) 

 (Pada lantai ditentukan 3 buah titik, titik 1, 2 dan 3 yang jarak antar titiknya dibuat sama) 

 (mula-mula bola B diam, dan bola A ditembakkan menabrak bola B) 

Menanyakan kepada siswa 

(apa yang terjadi pada bola A dan bola B?) 

(bagaimana kecepatannya?)  

mA = 0,05 kg 

mB  =0,05 kg 

S12 = S23  

 

 

1           2               3 

 VA= 2 m/dtk                VB=0 

                                               (Keadaan Awal) 

Gambar Hasil Pengamatan :  

 

       1                                            2                                                   3 

Kelereng A dan B saling bertumbukan, kemudian kelereng A diam dan kelereng B 

bergerak sampai titik 3  

 

       1                                             2                                                  3 

                                                   0
'


A
v                                         '

B
v = 2 m/dtk 

                                         (Keadaan Akhir) 

 

Sebelum Tumbukan : 
BAA

VmP .  

                                         = 0,05 kg. 2m/dtk 

                                         = 0,1 kg m/dtk 

 

 A   B 

 A  B 

 A  B 
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Sesudah Tumbukan : ''
.

AAA
vmP   

      
0

0.




A

m
 

           ''
.

BBB
vmP   

      = 0,05 kg. 2m/dtk 

                                       = 0,1 kg m/dtk 

 

(Pertanyaan Penggiring) 

(Dari tabel diatas bagaimana besarnya momentum sebelum dan sesudah tumbukan?) 

(sama) 

 

Kesimpulan : 

   Momentum sebelum tumbukan  =  momentum sesudah tumbukan 

       
awal

P                              =                     
akhir

P  

                          
BA

PP                   =                    ''

BA
PP   

                          
BBAA

vmvm ..        =               ''''
..

BBAA
vmvm   

 

Hubungan diatas dikenal sebagai  HUKUM KEKEKALAN MOMENTUM LINEAR 

 

Keterangan : 

A
m = massa benda A (kg) 

B
m = massa benda B (kg) 

A
v  = kecepatan benda A sebelum tumbukan (m/s) 

B
v  = kecepatan benda B sebelum tumbukan (m/s) 

'

A
v  = kecepatan benda A sesudah tumbukan (m/s) 

'

B
v  = kecepatan benda B sesudah tumbukan (m/s) 

 

 

 

 

 



 

 

Kegiatan II (Jenis-jenis Tumbukan) 

1) Tumbukan Lenting Sempurna 

Gambar : 

  

 

    Sebelum Tumbukan 

 

 

                          Saat Tumbukan 

 

 

                        Setelah Tumbukan 

 

(Memperlihatkan gambar animasi) 

Pada peristiwa tumbukan lenting sempurna, berlaku :  

 Hukum kekekalan energi mekanik 
''
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EKEKEKEK   

''

2

1

2

1

2

1

2

1
BBBABBAA

vmvmvmvm 

    
 

 

Sesuai pemfaktoran (a2-b2) = (a-b)(a+b) maka diperoleh :
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 Hukum kekekalan momentum 
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Dari Pembagian Pers 1 dan pers 2 
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(Pada Tumbukan Lenting Sempurna, laju kedua benda sebelum dan setelah 

tumbukan sama besar tetapi berlawanan arah, berapapun massa benda tersebut.) 

 Koefisien restitusi e = 1 

2) Tumbukan Lenting Sebagian 

Gambar : 

  

 

Sebelum Tumbukan 

 

 

 

 

                          Saat Tumbukan 

 

 

                        

 

 Setelah Tumbukan 

(Pada peristiwa tumbukan lenting sebagian, Hukum Kekekalan Energi kinetik tidak 

berlaku, hal ini dikarenakan adanya energi kinetik yang hilang selama proses 

tumbukan) 

(Memperlihatkan gambar animasi) 

Yang berlaku adalah  : 

a. Hukum kekekalan momentum 

 

 

b. Koefisien restitusi (0 < e <1)  

3) Pada tumbukan tak lenting sama sekali  

Gambar : 

  

 

Sebelum Tumbukan 

 

 

 

                         

                          Saat Tumbukan 

                        

 

 

   Setelah Tumbukan 

  A  B 

 B 

 B 

  A 

  A 

  A  B 

 B 

 B 

  A 

  A 
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(Pada tumbukan tak lenting sama sekali, benda yang bertumbukan melekat satu sama 

lain) 

(Pada tumbukan ini jumlah energi kinetik kedua benda sebelum tumbukan lebih besar 

dari pada setelah tumbukan )(
'

kK
EE  ) 

(Memperlihatkan gambar animasi) 

 

Yang berlaku pada tumbukan tidak lenting sama sekali adalah  : 

 Berlaku hukum kekekalan momentum. 

 

 

 Koefisien restitusi e = 0. 
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 Untuk kasus tumbukan tak elastis dan benda kedua dalam keadaan diam (v2 = 0), 

maka nilai perbandingan energi kinetik kedua sistem :  

 

''

BBBABBAA
vmvmvmvm 


