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Alat peraga Hukum Pascal untuk menaikkan elevasi muka air merupakan 

alat yang dapat digunakan untuk memvisualisasikan prinsip kerja dari Hukum 
Pascal. Selain bermanfaat untuk pendidikan, alat peraga ini diharapkan 
bermanfaat bagi para pembaca serta dapat membuka wawasan mengenai aspek-
aspek hidroulik. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi besar, tinggi 
gaya tekan dan kemiringan pipa output terhadap head pada alat peraga Hukum 
Pascal untuk menaikkan elevasi muka air. Obyek penelitian ini adalah alat peraga 
Hukum Pascal yang telah dibuat. Variabel bebasnya terdiri atas: besar gaya tekan 
(F), tinggi gaya tekan (hf) dan kemiringan pipa output (α) sedangkan variabel 
terikatnya adalah head (h) dan variabel kontrolnya adalah diameter pipa input 
(Dp) dan diameter pipa output (Dpp). Penelitian ini menggunakan metode 
eksperimen, dengan memberikan perlakuan pada besar gaya tekan, tinggi gaya 
tekan dan kemiringan pipa output sebagai berikut: besar gaya tekan bertambah 
variasi yaitu: 0,5 kgf; 1 kgf; 1,5 kgf; 2 kgf; 2,6 kgf; 3,1 kgf; 3,6 kgf; 4,1 kgf; 4,6 
kgf; 5,2 kgf; 5,7 kgf; 6,2 kgf; 6,7 kgf; 7,2 kgf dan 7,8 kgf. Tinggi gaya tekan yaitu: 
21 cm, 15 cm dan 10 cm. Sedangkan kemiringan pipa output yaitu: 70o; 80o dan 
90o. Instrumen penelitian ini meliputi: alat peraga Hukum Pascal untuk 
menaikkan elevasi muka air, besi piringan sebagai beban, pipa output, waterpass, 
stopwatch, dan lembar observasi. Pengujian dilakukan sebanyak tiga kali untuk 
setiap variasi agar diperoleh data yang lebih valid untuk dirata-ratakan. 

Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh variasi besar gaya tekan, 
tinggi gaya tekan dan kemiringan pipa output terhadap head pada alat peraga. 
Makin besar gaya tekan, maka head akan makin besar/ tinggi dan waktu yang 
dibutuhkan untuk mencapai head akan makin cepat. Makin tinggi gaya tekan 
maka head akan makin besar/ tinggi dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 
head makin lambat. Makin besar sudut kemiringan terhadap sumbu horisontal 
maka head. Makin besar/ tinggi dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai head 
akan makin lambat. 


