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TEKANAN ZAT CAIR
A. PENGANTAR
Coba perhatikan salah satu materi pembelajaran IPA terkait dengan permasalahan tekanan
darah pada manusia. Adakah hal terpenting yang dapat kita pelajari dan berguna untuk
menjaga kesehatan kita? Ada banyak gangguan kesehatan pada manusia seperti: stroke,
tekanan darah tinggi, jantung, dsb yang diakibatkan oleh permasalahan tekanan darah
tersebut.
Untuk memberikan wawasan pengetahuan yang mendalam terkait permasalahan ini, maka
akan dipaparkan secara jelas dan mendalam pada modul ini. Materi ini sangat penting
terkait dengan kompetensi siswa agar mampu berpengetahuan, berketrampilan, dan
bersikap ilmiah terkait dengan kebutuhan menjaga kesehatan kesehariannya. Sebagaimana
telah ditekankan dalam Kompetensi Dasar (KD) dan Standar Kompetensi Lulusan Ujian
Nasional (SKL UN) sebagai berikut.
KD pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai siswa SMP pada materi tekanan zat
cair:
3.8 Menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk
tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan
4.8 Menyajikan data hasil percobaan untuk menyelidiki tekanan zat cair pada kedalaman
tertentu, gaya apung, dan kapilaritas, misalnya dalam batang tumbuhan
Sedangkan SKL UN 2016/2017 adalah sebagai berikut:
1. Siswa dapat memahami tentang konsep zat dan wujudnya
2. Siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang konsep zat dan wujudnya
3. Siswa dapat bernalar tentang konsep zat dan wujudnya
B. TUJUAN
Tujuan yang harus dicapai oleh peserta diklat ini adalah:
1. Peserta Diklat menguasai konsep tekanan zat cair dan penerapannya dalam tekanan
darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan
2. Peserta Diklat mampu merumuskan indikator setara ujian nasional untuk kompetensi
yang berkaitan dengan tekanan zat cair
3. Peserta Diklat mampu menyusun butir soal setara ujian nasional sesuai dengan rumusan
indikator (B.2).
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C. URAIAN MATERI
1. Tekanan Hidrostatis dan Sifat Kapilaritas Zat Cair
Perhatikan gambar berikut!
Apa yang terjadi terhadap tekanan pancaran air
pada lubang A, B, C, D, atau E setelah plester
pada botol tersebut dilepas? Apakah tekanan
pancaran-nya sama besar? Berikan prediksi
jawaban anda! Untuk memeriksa kecocokan
jawaban, anda dapat melakukan percobaan ini di
kelas.
Mengapa kekuatan pancaran air pada lubang A
paling lemah? Sedangkan pancaran air pada
lubang E paling kuat? Untuk memahami hal ini
dapat dijelaskan sebagai berikut.
Gambar 1

Besar tekanan hidrostatis dirumuskan sebagai berikut.
Tekanan hidrostatik pada zat cair mengikuti hubungan sebagai berikut.
P = ρ × g × h ...... (1)
P = tekanan hidrostatis (N/m2)
ρ = massa jenis zat cair (kg/m3)
g = percepatan gravitasi (m/s2)
h = kedalaman diukur dari permukaan atas air (m)
Dapat dipahami bahwa posisi air pada pada lubang (E) memiliki kedalaman terbesar
(terdalam) sedangkan pada lubang (A) memiliki kedalaman terkecil (terdangkal), maka
tekanan pancaran air pada lubang (E) adalah yang terkuat ditandai dengan jarak
pancaran terjauh. Sedangkan pancaran air pada lubang (A) paling terlemah ditandai
dengan jarak pancaran terdekat. Ini dikarenakan jenis zat cair (ρ) sama, percepatan
gravitasi (g) sama, dan kedalaman (h) yang berbeda. Jadi pada permasalahan ini besar
tekanan zat cair hanya ditentukan oleh faktor kedalaman saja.
Bagaimana dengan tekanan zat cair di bagian dasar bejana sebagaimana tersaji pada
gambar (2) berikut?
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Mengapa tinggi permukaan zat cair sama tinggi?
Untuk menjawab permasalahan ini gunakan
prinsip tekanan hidrostatis sebagaimana bahasan
di atas. Dapat dipahami bahwa besar tekanan
hidrostatis pada dasar bejana hanya ditentukan
oleh kedalaman (h) zat cair dan tidak ditentukan
oleh bentuk wadahnya.
Gambar 2
Bagaimana dengan tekanan zat cair pada
bejana berhubungan seperti tersaji pada
gambar (3) berikut? Mengapa ketinggian zat
cair pada bejana berhubungan ini tidak sama
tinggi seperti pada gambar (2)? Apakah
prinsip tekanan hidrostatik dapat digunakan
untuk menjelaskan fenomena ini? Mengapa
prinsip ini tidak dapat digunakan? Coba
dicermati, apakah jenis zat cair sama?
Gambar 3
Bagaimana dengan luas penampang (diameter) tabung pada bejana berhubungan ini?
Apakah sama luas?
Di sinilah letak permasalahannya. Fenomena ini terkait dengan sifat kapilaritas tabung.
Yaitu ukuran luas penampang tabung jauh lebih kecil dibandingkan dengan ukuran tinggi
tabung tersebut. Bandingkan hal ini dengan ukuran luas dan tinggi tabung pada gambar
(2). Apa hasil pengamatan anda?
Sifat kapilaritas ini amat dipengaruhi oleh gaya kohesi, adhesi, dan tegangan
permukaan. Sebagaimana tersaji pada gambar (4)
berikut. Pada gambar (4a) sifat adhesi zat cair lebih
kuat dari pada sifat kohesinya. Zat cari lebih tertarik
h (a)
(b)
dengan kuat pada bahan kacanya. Hal sebaliknya
terjadi pada gambar (4b) yang menunjukkan sifat
kohesi jauh lebih kuat dari pada sifat adhesinya.
Juga amati besar sudut meniskus () yang terjadi
pada kedua gambar ini, pasti berbeda.
Gambar 4
Fenomena kapilaritas ini banyak ditemui dalam kehidupan keseharian, seperti:
rambatan air pada kertas tisu, rambatan air hujan pada dinding rumah, rambatan
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minyak tanah pada sumbu lampu bakar, pengangkutan unsur hara dari akar tanaman
menuju daun tanaman, dsb. Coba dapatkan contoh lainnya!
2. Hukum Pascal
Anda pernah mengamati pancaran cairan obat nyamuk yang disemprotkan
menggunakan alat penyemprot obat nyamuk? Atau anda pernah mengamati pancaran
cairan cat yang dikeluarkan oleh alat penyemprot cat sepeda motor?

Gambar 5
Secara skematik prinsip alat semprot tersebut disajikan pada gambar (5) di atas
sebagaiman Blaise Pascal mengemukakan suatu hukum yang dikenal dengan Hukum
Pascal, yaitu: “tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke
segala arah dengan sama besar”.
Sebagai aplikasi hukum Pascal ini dapat diberikan contoh sebagai berikut.
Pernahkah kamu melihat orang mengganti ban mobil?
Bagian badan mobil yang akan diganti bannya harus
diganjal supaya badan mobil tidak miring. Untuk
melakukan itu, digunakan dongkrak hidrolik. Gambar 6
memperlihatkan skema dongkrak hidrolik yang terdiri
atas:
1) dua bejana yang berhubungan terbuat dari bahan yang
kuat misalnya besi
2) penghisap kecil dan penghisap besar
3) minyak pengisi bejana
Adapun cara kerja dongkrak hidrolik tersebut adalah
sebagai berikut. Ketika sebuah gaya F1 diberikan melalui
tuas dongkrak untuk menekan penghisap kecil A1,
Gambar 6
tekanan ini akan diteruskan oleh minyak ke segala arah.
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Oleh Karena dinding bejana terbuat dari bahan yang kuat, gaya ini tidak cukup untuk
mengubah bentuk bejana. Satu-satunya jalan, tekanan ini diteruskan oleh minyak ke
penghisap besar A2. Tekanan pada penghisap kecil A1 dapat dituliskan:

Tekanan ini sama dengan tekanan yang diterima pengisap besar A2. (Ingat Hukum
Pascal)

Keterangan:
F1 = gaya pada penghisap kecil (N)
F2 = gaya pada penghisap besar (N)
A1 = luas penampang pengisap kecil (m2)
A2 = luas penampang pengisap besar (m2)
3. Hukum Archimedes
Pernahkah kamu memperhatikan kapal laut di pelabuhan Tanjung Perak? Kapal laut
massanya berton-ton, tetapi kapal dapat mengapung di air laut. Jika kamu memasukkan
uang logam ke dalam bak mandi berisi air, uang logam tersebut akan tenggelam. Massa
kapal laut jauh lebih besar daripada massa uang logam. Akan tetapi, mengapa kapal laut
dapat mengapung di permukaan air laut, sedangkan uang logam tenggelam? Untuk
menjawab pertanyaan tersebut, kamu harus memahami konsep gaya apung di dalam
zat cair.
Ketika kaleng kosong dimasukkan ke dalam wadah berisi air, kaleng tersebut akan
mengapung di air tersebut. Meskipun massa jenis kaleng bekas minuman ini lebih besar
daripada air, kaleng tersebut mengapung di air. Hal ini dikarenakan pada kaleng
tersebut bekerja gaya apung yang menahan kaleng tetap mengapung. Besar gaya apung
ini sebanding dengan volume zat cair yang dipindahkan. Pada percobaan ini volume air
yang dipindahkan adalah volume air yang tertampung pada gelas ukur.
Sekarang, bagaimana jika kaleng berisi air dimasukkan ke dalam air dalam wadah?
Kaleng akan tenggelam karena gaya apung tidak cukup kuat untuk menahan kaleng
tetap terapung. Kaleng berisi air dimasukkan ke dalam kaleng yang telah dikosongkan,
air dari gelas ukur tersebut akan mengisi penuh kaleng tersebut. Berapakah besarnya
gaya apung pada kaleng tenggelam ini? Besarnya gaya apung pada kaleng ini sama
dengan berat air yang dipindahkan.
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Bunyi Hukum Archimedes
“Suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan
mengalami gaya apung yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan
oleh benda tersebut”.
D. CONTOH INDIKATOR, SOAL, DAN PENYELESAIAN
Berikut diberikan tiga contoh indicator soal, butir soal, dan penyelesaiannya yang relevan
dengan SKL UN 2017 pada materi Tekan Zat Cair.
1. Indikator Soal pada level pemahaman.
“Diberikan pernyataan terkait penyebab hipertensi pada pembuluh darah manusia,
siswa dapat memilih satu pernyataan yang benar”
Soal:
Penyebab utama timbulnya tekanan darah tinggi pada manusia adalah ….
A. pengurangan ukuran panjang pembuluh darah
B. penambahan ukuran panjang pembuluh darah
C. pengurangan ukuran luas penampang pembuluh darah
D. penambahan ukuran luas penampang pembuluh darah
Penyelesaian:
Hubungan debit pada zat cair yang mengalir pada pipa dengan luas penampang berbeda
A1 dan A2 (A1>A2) dan debit Q1=Q2 (dengan Q = pxA), maka p2 = (p1xA1)/A2. Sehingga
p2>p1 karena (A1/A2)<1. Maknanya peningkatan tekanan darah disebabkan oleh
pengurangan ukuran luas penampang pembuluh darah. Ini sebagai akibat dari
penumpukan lemak pada bagian dalam permukaan pembuluh darah. Jadi pilihan
jawaban yang benar adalah (C).
2. Indikator Soal pada level penerapan.
“Diberikan dua gambar zat cair yang memiliki sifat kapilaritas berbeda, siswa dapat
menentukan penyebab perbedaan tersebut dengan benar”
Soal:
Sifat kapilaritas akan muncul pada zat cair seperti pada gambar (a) dan (b) berikut ini.

h
h
(a)

(b)
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Penyebab utama kejadian ini adalah….
A. sifat kohesi zat cair pada (a) lebih kuat dari sifat adhesinya
B. sifat kohesi zat cair pada (b) lebih kuat dari sifat adhesinya
C. sifat kohesi zat cair pada (a) sama kuat dengan sifat adhesinya
D. sifat kohesi zat cair pada (b) sama kuat dengan sifat adhesinya
Penyelesaian:
Kohesi muncul sebagai akibat gaya interaksi antar partikel sejenis. Sedangkan adhesi
merupakan gaya interaksi antar partikel tidak sejenis. Pada gambar (a) terlihat sifat
adhesi>kohesi (gaya interaksi zat cair lebih kuat terhadap kaca dibandingkan terhadap
sesama zat cair) sedangkan gambar (b) terlihat sifat kohesi>adhesi (gaya interaksi antar
zat cair lebih kuat dibandingkan terhadap kaca). Pilihan jawaban yang benar adalah (B)
3. Indikator Soal pada level penalaran.
“Diberikan gambar dan empat pernyataan terkait dengan kemampuan serangga
berjalan di permukaan air, siswa dapat menalar dengan benar”
Soal:
Perhatikan gambar serangga yang dapat berjalan di atas permukaan air berikut!

Ukuran kedalaman kaki serangga tercelup pada zat cair ini akan sangat dipengaruhi
oleh: (i) massa jenis zat cair, (ii) massa serangga, (iii) tegangan permukaan zat cair, atau
(iv) suhu zat cair. Pernyataan yang benar adalah….
A. pernyataan (i) dan (ii)
B. pernyataan (i) dan (iii)
C. pernyataan (ii) dan (iii)
D. pernyataan (iii) dan (iv)
Penyelesaian:
Permasalahan ini terkait dengan: tegangan permukaan dan massa jenis zat cair.
Sebagaimana hubungan ketiganya sebagai berikut:
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dengan h = kedalaman sentuhan kaki serangga pada permukaan zat cair,  = tegangan
permukaan zat cair, dan  = massa jenis zat cair. Jadi jawaban persoalan adalah (B)
E. SOAL-SOAL LATIHAN
Sebagai latihan untuk mendalami konsep tekanan zat cair, maka kerjakan seluruh soal
latihan berikut.
1. Berikan ide penyelesaian masalah terkait dengan pengujian kualitas keaslian dua merek
minyak goreng yang sama dan terjual bebas dengan harga yang sama di pasar. Pada hal
diyakini salah satunya adalah palsu.
2. Berilah argumentasi terkait dengan sifat kapilaritas unsur-unsur hara yang diserap oleh
akar tanaman dan diangkut menuju seluruh daun tanaman. Mengapa harus
menggunakan sifat kapilaritas dan bukan osmosis?
3. Rancanglah prosedur percobaan terkait besar tekanan hidrostatis pada air dengan
menggunakan alat Hartl pada kedalaman yang berbeda. Percobaan ini dapat digunakan
untuk menjawab permasalahan terkait pelarangan menyelam di lautan dalam.
4. Berikan penjelasan prinsip kerja pada sistem rem cakram hidrolik sepeda motor anda!
F. LATIHAN MERUMUSKAN INDIKATOR DAN MEMBUAT BUTIR SOAL
Berdasarkan SKL materi tekanan zat cair yang dicantumkan pada bagian Pengantar di atas,
rumuskan indikator dan kembangkan butir soal untuk mengukur indikator tersebut.
G. DAFTAR PUSTAKA
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