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PERBANDINGAN NILAI KOEFISIEN RESTITUSI PADA BOLA GOLF
DAN BOLA PINGPONG TERHADAP LANTAI KERAMIK
Chanif Faruq Al`adiat
XII IPA I
161710011
ABSTRAK
Fisika adalah sains atau ilmu alam yang mempelajari materi beserta gerak dan
perilakunya dalam lingkup ruang dan waktu, bersamaan dengan konsep yang berkaitan
seperti energi dan gaya. Salah satu ilmu sains paling dasar, tujuan utama fisika adalah
memahami bagaimana alam semesta berkerja. Salah satu yang dipelajari dalam fisika
adalah momentum dan tumbukan. Dalam hal ini mempelajari pengaruh jenis bola terhadap
nilai koefisien restitusi pada tumbukan.
Ide tentang momentum ini sudah ada sebelum jaman Isaac Newton sebagai
pencetus Hukum gerak benda. Ialah Filsuf Perancis bernama Descartes yang
mengusulkan pentingnya besaran ini untuk menyatakan kekuatan dari benda yang
bergerak tadi. Adapun menurutnya, momentum adalah hasil kali dari massa dengan
kelajuan benda. Atas usul Huygens, maka kelajuan diganti dengan kecepatan benda.
Dalam percobaan yang dilakukan, kedua bola memiliki jenis dan massa yang
berbeda satu sama lain. Dijatuhkan dari ketinggian yang berbeda.Tetapi menggunakan
medium yang sama, dalam percobaan tersebut bola yang memiliki massa terbesar serta
ketinggian tertinggi akan memiliki nilai koefisien restitusi terbesar. Sementara bola yang
memiliki massa terkecil serta ketinggian terendah akan memiliki nilai koefisien restitusi
yang terendah pula.

VIII

BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tumbukan merupakan peristiwa bertemunya dua buah benda
yang bergerak. Dalam bahasa sehari-hari, tumbukan terjadi apabila
benda-benda saling bertabrakan. Definisi formal untuk konsep
tumbukan adalah suatu peristiwa terisolasi dimana dua atau lebih
benda (benda-benda yang bertumbukan) saling mendesakkan gayagaya yang relatif kuat selama waktu yang relatif singkat. Pada setiap
jenis tumbukan berlaku hukum kekekalan momentum tetapi tidak
selalu berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Sebab disini
sebagian energi mungkin diubah menjadi panas akibat tumbukan
atau terjadi perubahan bentuk.
Jika suatu benda mengalami tumbukan atau benturan, maka
pada masing-masing benda tersebut akan terjadi perubahan
momentum. Tetapi jumlah momentum dari benda benda yang
bertumbukan selalu sama antara sebelum dan sesudah tumbukan
terjadi. Dengan kata lain jumlah momentum benda ketika belum
terjadi tumbukan akan selalu sama dengan jumlah momentum
benda setelah terjadi tumbukan, dengan catatan tidak ada gaya luar
yang bekerja pada benda tersebut. Prinsip ini dikenal dengan istilah
hukum kekekalan momentum
Dalam kehidupan sehari-hari, kita biasa menyaksikan bendabenda saling bertumbukan. Banyak kecelakaan yang terjadi di jalan
raya sebagiannya disebabkan karena tabrakan (tumbukan) antara
dua kendaraan, baik antara sepeda motor dengan sepeda motor,
mobil dengan mobil maupun antara sepeda motor dengan mobil.
Demikian juga dengan kereta api atau kendaraan lainnya. Hidup ini
tidak terlepas dari adanya tumbukan. Ketika bola sepak ditendang
David Beckham, pada saat itu juga terjadi tumbukan antara bola
sepak dengan kaki David Beckham. Tampa tumbukan, permainan
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billiard tidak akan pernah ada. Demikian juga dengan permainan
kelereng yang dimainkan anak kecil. Masih banyak contoh lainnya
yang dapat anda temui dalam kehidupan sehari-hari.
Berdasarkan sifat kelentingan atau elastisitas benda yang
bertumbukan, tumbukan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu
tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan
tumbukan tidak lenting sama sekali. Tumbukan lenting sempurna,
yaitu tumbukan yang tak mengalami perubahan energi. Koefisien
restitusi e = 1. Tumbukan lenting sebagian, yaitu tumbukan yang
tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik sebab ada sebagian
energi yang diubah dalam bentuk lain, misalnya panas. Koefisien
restitusi 0 < e < 1. Tumbukan tidak lenting sama sekali, yaitu
tumbukan yang tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik dan
kedua benda setelah tumbukan melekat dan bergerak bersamasama. Koefisien restitusi e = 0.1
Berdasarkan uraian di atas tiap benda memiliki sifat
kelentingan atau elastisitas berbeda. Begitu juga dengan bola golf
dan bola pinpong. Bola golf sendiri merupakan bola pejal.
Sementara, bola pingpong merupakan bola berongga. Keduanya
merupakan

bola

dengan

jenis

yang

berbeda.

Sehingga,

kemungkinan nilai koefisien restitusi mereka berbeda. Karena itu
penulis tertarik untuk meneliti perbandingan nilai koefisien restitusi
pada bola golf dan bola pingpong terhadap lantai.
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Khairiyah,

Ulfah.

2015.

Makalah

Fisika

tentang

Tumbukan.

Dalam:

http://ulfahkhairiyah.blogspot.com/2015/11/makalah-fisika-tentang tumbukan.html. Dikutip tanggal 21 Agustus
2018
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B. Rumusan Masalah
Perumusan masalah penelitian ini adalah :
1. Apakah nilai koefisien restitusi masing-masing bola terhadap
lantai berbeda?
2. Mengapa nilai koefisien restitusi masing-masing bola bisa
berbeda / sama?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah :
1. Mengetahui besarnya koefisien restitusi benda.
2. Mengetahui jenis tumbukan yang dialami benda
D. Manfaat Penelitian
1. Menambah pengetahuan bahwa setiap benda yang berbeda
massa akan memiliki besar koefisien restitusi yang berbeda.

BAB 2
KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS
A. Kajian Pustaka
1. Momentum
Momentum dapat didefinisikan sebagai perkalian antara
massa benda dengan kecepatan benda tersebut. Momentum
adalah besaran turunan yang muncul karena ada benda
bermassa yang bergerak. Dalam fisika besaran turunan ini
dilambangkan dengan huruf “P”. Berikut rumus momentum:
P=mV
P = momentum (kg.m/s)
m = massa benda (kg)
V = kecepatan benda (m/s)
Dari rumus momentum di atas dapat disimpulkan momentum
suatu benda akan semakin besar jika massa dan kecepatannya
semakin besar. Ini juga berlaku sebaliknya, semakin kecil massa
atau kecepatan suatu benda maka akan semakin kecil pula
momentumnya.
2. Hukum Kekekalan Momentum
Tidak peduli berapapun massa dan kecepatan benda yang
saling

bertumbukan,

ternyata

momentum

total

sebelum

tumbukan = momentum total setelah tumbukan. Hal ini berlaku
apabila tidak ada gaya luar alias gaya eksternal total yang bekerja
pada benda yang bertumbukan. Jadi, analisis hanya terbatas
pada dua benda yang bertumbukan, tanpa ada pengaruh dari
gaya luar. Misalkan ada dua benda yang memiliki kecepatan dan
massa masing-masing bertumbukan dan setelah tumbukan
masing-masing benda

mempunyai kecepatan yang berbeda

maka menurut hukum kekekalan momentum:
[m1+v1 +m2 +v2 = m1+v1’ + m2+v2’]

4
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3. Tumbukan
Tumbukan merupakan peristiwa bertemunya dua buah benda
yang bergerak. Saat tumbukan selalu berlaku hukum kekekalan
momentum tapi tidak selalu berlaku hukum kekekalan energi kinetik.
Mungkin sebagian energi kinetik diubah menjadi energi panas akibat
adanya tumbukan. Dikenal 3 jenis tumbukan.
a. Tumbukan Lenting Sempurna
Dua buah benda bisa dibilang mengalami tumbukan
lenting sempurna bila tidak ada kehilangan energi kinetik ketika
terjadi tumbukan. Energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan
sama demikian juga dengan momentum dari sistem tersebut.
Oleh karena itu, pada tumbukan lenting sempurna berlaku hukum
kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik.
Tumbukan lenting sempurna hanya terjadi pada benda yang
bergerak saja. Dalam tumbukan lenting sempurna secara
matematis bisa dirumuskan.2
m1+v1 +m2v2 = m1v1’ + m2v2’
m1v1 – m1v1’ = m2v2’ – m2v2
m1(v1 – v1’) = m (v2’ – v2)

Tumbukan lenting sempurna antara dua benda 3

2

Hitung, Rumus. 2013. Momentum, Impuls, dan Tumbukan Fisika. Dalam:
https://rumushitung.com/2013/07/14/momentum-impuls-dan-tumbukan-fisika/. Dikutip tanggal 21 Agustus 2018.
3
Zone, Fisika. 2014. Tumbukan. Dalam: http://fisikazone.com/tumbukan/.Dikutip tanggal 21 Agustus 2018
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b. Tumbukan Lenting Sebagian
Kebanyakan

benda-benda

yang

ada

di

alam

mengalami tumbukan lenting sebagian, di mana energi kinetik
berkurang selama tumbukan. Ini dikarenakan adanya perubahan
kecepatan ketika sebelum dan sesudah tumbukan. Oleh karena
itu, hukum kekekalan energi mekanik tidak berlaku. Besarnya
kecepatan relatif juga berkurang dengan suatu faktor tertentu
yang disebut koefisien restitusi. Bila koefisien restitusi dinyatakan
dengan huruf e, maka derajat berkurangnya kecepatan relatif
benda setelah tumbukan dirumuskan sebagai berikut:

Nilai restitusi berkisar antara 0 dan 1 (0 ≤ e ≤ 1 ).
Untuk tumbukan lenting sempurna, nilai e = 1. Untuk
tumbukan tidak lenting nilai e = 0. Sedangkan untuk tumbukan
lenting sebagian mempunyai nilai e antara 0 dan 1 (0 < e < 1).
Misalnya, sebuah bola tenis dilepas dari ketinggian h1 di atas
lantai. Setelah menumbuk lantai bola akan terpental setinggi
h2, nilai h2 selalu lebih kecil dari h1.

Skema tumbukan lenting sebagian

7

pada

gambar

diatas.

sebelum tumbukan adalah 𝑣

Kecepatan

bola

sesaat

dan sesaat setelah tumbukan 𝑣 ‘ .

Berdasarkan persamaan gerak jatuh bebas, besar kecepatan bola
memenuhi persamaan :

Untuk kecepatan lantai sebelum dan sesudah tumbukan
sama dengan nol (v2 = v2’ = 0). Jika arah ke benda diberi harga
negatif, maka akan diperoleh persamaan sebagai berikut.

Persamaan diatas digunakan untuk tumbukan lenting
sebagian.
c. Tumbukan Tidak Lenting Sama Sekali
Pada tumbukan jenis ini, kecepatan benda-benda sesudah
tumbukan sama besar (benda yang bertumbukan saling
melekat). Misalnya, tumbukan antara peluru dengan sebuah
target di mana setelah tumbukan peluru mengeram dalam target.
Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut:

Jika

m1v1 + m2v2 = m1v1’ + m2v2’
v1’ = v2’ = v’,
maka m1v1 + m2v2 = (m1 + m2) v’

Tumbukan tidak lenting sama sekali yang terjadi antara dua
benda4

4

. Zone, Fisika. 2014. Tumbukan. Dalam: http://fisikazone.com/tumbukan/.Dikutip tanggal 21 Agustus 2018
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4. Lantai
lantai adalah bagian dasar sebuah ruang, yang memiliki peran
penting untuk memperkuat eksistensi obyek yang berada di dalam
ruang. Berikut ini adalah beberapa jenis-jenis lantai dengan beragam
karakteristiknya:
a. Lantai Keramik
Keramik punya fleksibilitas pakai tinggi. Selain kuat, lantai
rumah dari bahan keramik juga tidak membutuhkan pemolesan
dan mudah dalam perawatannya.5
b. Lantai marmer
Marmer banyak disukai karena lebih memiliki karakter dan
berkelas mewah. Tekstur dan pola yang tidak teratur serta
persediaan alam yang terbatas menjadikan material ini mahal.
Material marmer memiliki kesan dingin dan kuat.
c. Lantai granit
Granit memiliki pori-pori yang lebih rapat, sehingga
memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk dimasuki air dan
kotoran. Granit memiliki kesan dingin dan berkesan kokoh.
Batuan granit diperoleh dari bukit atau gunung granit.5
5. Jenis Bola
Bola adalah

sebuah

benda bulat yang

dipakai

sebagai

alat olahraga atau permainan. Bola sendiri terdiri dari bola pejal
dan bola berongga. Bola pejal merupakan bola padat yang selalu
berisi volume bukan udara. Sementara bola berongga tidak
memiliki luas lingkaran ketika di belah karena terdapat ruang
kosong pada bola.6
5

Lamudi. 2014. Pengertian Lantai dan Jenis- jenisnya. Dalam: https://www.lamudi.co.id/journal/pengertianlantai-dan-jenis-jenisnya/. Dikutip tanggal 14 September 2018
6
Dregensleyer. 2015. Apa perbedaan bola pejal sama bola biasa?. Dalam: https://brainly.co.id/tugas/2585040.
Dikutip tanggal 14 September 201
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B. Hipotesis
Dari kajian pustaka diatas, dapat diduga bahwa jenis bola
yang bertumbukan dengan lantai dapat mempengaruhi besarnya
nilai koefisien restitusi.

BAB 3
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian dan Rancangan Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini
adalah melalui metode eksperimen, untuk mengetahui dan
membuktikan apakah perbedaan jenis bola dapat mempengaruhi
besarnya nilai koefisien restitusi.
B. Devinisi Operasional
Proses operasional penelitian ini dengan menggunakan
penelitian deskriptif, sehingga telah diketahui variabel bebas dan
terikatnya.
1. Variabel bebas: Jenis bola
2. Variabel terikat: Nilai koefisien restitusi
C. Populasi dan Sampel
Pada penelitian ini, populasi yang digunakan adalah
semua bola pejal dan bola berongga. Sampel yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu bola golf dan bola pingpong
D. Instrumen dan Bahan Penelitian
Instrumen dalam penelitian ini adalah:
1. Meteran
2. Bola golf
3. Bola pingpong
4. Lantai keramik
5. Data hasil pengukuran

10
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E. Cara Penelitian
1. Siapkan alat dan bahan yang sudah ditentukan
2. Dijatuhkan bola golf pada ketinggian 1 meter, 1,5 meter, dan
2 meter.
3. Diukur ketinggian bola ketika sudah memantul dari lantai
keramik.
4. Dilakukan hal yang sama (langkah 1 sampai 3) pada bola
pingpong.
5. Dianalisis data hasil pengamatan.
F. Tempat dan Waktu penelitian
Penelitian dilaksanakan di:
Tempat

: BC 11 No 26 Rivertown Grand Wisata Tambun,
Bekasi

Waktu

: 8 September 2018

G. Analisis Hasil
Hasil

dalam

penelitian ini diperoleh

dengan cara

pengamatan langsung dengan menggunakan metode deskriptif
mengenai perbedaan nilai koefisien restitusi pada masing masing
bola. Apabila koefisien restitusi masing-masing bola berbeda,
maka dapat dibuktikan bahwa masing-masing bola akan memiliki
koefisien restitusi yang berbeda terhadap lantai.

BAB 4
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
Dari penelitian didapatkan beberapa data untuk bola golf dan bola
pingpong.
A. Bola Golf
Tabel 4.1 Data Penelitian Bola Golf
Jenis Bola

Massa

h1 (cm)

h2 (cm)

Harga e

100

85

0,921

150

120

0,894

200

160

0,893

bola (g)
Bola golf

45

1. 𝑒 =

G

𝑒=

ℎ = 100 cm

𝑒=

G

,

ℎ = 85 cm

𝑒 = 0,921

G
2.

𝑒=
𝑒=
𝑒=

ℎ = 150 cm

G

,
,

𝑒 = 0,894

ℎ = 120 cm

12
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G
3.

𝑒=
ℎ = 200 cm

G

𝑒=
𝑒=

,

ℎ = 160 cm

,

𝑒 = 0,893
Maka koefisien rata rata dari bola golf adalah:
𝑒 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑟𝑎𝑡𝑎 =

,

,

,

= 0,902

B. Bola Pingpong
Tabel 4.2 Data Penelitian Bola Pingpong
Jenis Bola

Massa

h1 (cm)

h2 (cm)

Harga e

100

70

0,836

150

95

0,795

200

110

0,741

bola (g)
Bola
pingpong

P

1. 𝑒 =
𝑒=
𝑒=

2,7

ℎ = 100 cm

P

,

𝑒 = 0,836

ℎ = 70 cm

14

P

2. 𝑒 =
𝑒=
𝑒=

,
,

ℎ = 95 cm

𝑒 = 0,795

P

3. 𝑒 =
𝑒=
𝑒=

P

ℎ = 150 cm

ℎ = 200 cm

P

,
,

ℎ = 110 cm

𝑒 = 0,741

Maka koefisien rata rata dari bola pingpong adalah:
𝑒 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑟𝑎𝑡𝑎 =

,

,

,

= 0,790
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Adapun data hasil penelitian mengenai perbandingan nilai koefisien
restitusi bola golf dan bola pinpong sebagai berikut:
Tabel 4.3 Data Hasil Penelitian
Jenis

Massa

h1

h2

bola

bola

(cm)

Harga e

𝐡𝟏

𝒉𝟐

(cm)

(cm)

(cm)

100

85

10

9,21

150

120

12,24 10,95 0,894

200

160

14,14 12,64 0,893

Bola

100

70

10

8,36

0,836

pingpong 2,7

150

95

12,24 9,74

0,795

200

110

14,14 10,48 0,741

Koefisien
rata-rata

(g)
Bola golf
45

0,921
0,902

0,790

B. Pembahasan
Dari tabel data hasil penelitian diatas, Bola golf dan bola
pingpong yang dijatuhkan dari ketinggian 100 Cm (h1) memiliki h2
atau ketinggian pantul yang berbeda. Bola golf memiliki 85 Cm (h2),
Sementara bola pingpong 70 Cm (h2). Begitu juga dengan ketinggian
lainnya. Ketinggian (h2) tidak akan melebihi ketinggian (h1) saat
dilepas dari ketinggian awal (h1). Semakin rendah ketinggian (h1)
maka semakin besar nilai koefisien restitusinya (e).
Dapat disimpulkan bahwa bola yang dijatuhkan dari
ketinggian terendah memiliki nilai koefisien restitusi yang tertinggi.
Dan bola yang dijatuhkan dari ketinggian tertinggi memiliki nilai
koefisien restitusi terendah. Bola golf memiliki nilai koefisien yang
lebih besar daripada bola pingpong walaupun keduanya dijatuhkan
dari jarak yang sama. Ini dikarenakan massa bola golf lebih besar
dari massa bola pingpong. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa
ketinggian bola dan massa bola berpengaruh pada nilai koefisien
restitusinya.

BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan

hasil

penelitian

dan

pembahasan

dapat

disimpulkan bahwa perbedaan jenis bola berpengaruh pada nilai
koefisien restitusi. Massa bola mempengaruhi nilai koefisien restitusi
bola dengan lantai. Semakin besar massa bola, maka bola akan
memantul semakin tinggi. Sebaliknya, semakin kecil massa bola,
bola akan memantul semakin rendah.
B. Saran
1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh jenis
bola terhadap besarnya kecepatan bola.
2. Perlu dilakukan penelitan lebih lanjut mengenai pengaruh jenis
bola terhadap besarnya energi kinetik.
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Gambar 1 Bola
Golf dan Meteran
berjarak 100 Cm.

Gambar 2 Bola
Pingpong dan
Meteran berjarak
150 Cm.
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Gambar 3
Salah Satu
Jarak Ketika
Bola Golf
Memantul
dari Lantai.

Gambar 4
Salah Satu
Jarak Ketika
Bola Pingpong
Memantul dari
Lantai.
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Gambar 5 Bola Golf dan
Meteran berjarak 200 Cm.
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