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PERCOBAAN TURBIN ANGIN 
 

Pengantar 

Jika Kamu hendak mengubah energi angin menjadi energi listrik, Kamu pastinya 

menginginkan sebuah alat yang dapat bekerja seefisien mungkin, setidaknya dalam hal 

biaya. 

Banyak faktor berkontribusi terhadap efisiensi turbin angin. Beberapa faktor tersebut dapat 

Kamu uji dengan Kit energi angin STELR. Dalam kit tersebut, Kamu akan menemukan alat-

alat ini. 

 

Video dan lembar kerja dalam kegiatan ini akan membantumu untuk melakukan percobaan 

tentang: 

1. Berapa besar sudut terbaik untuk bilah turbin, 

2. Berapa jumlah bilah terbaik, dan 

3. Berapa panjang bilah terbaik untuk digunakan. 

  

http://www.stelr.org.au/
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Apa yang akan terjadi? 

Lee memiliki kit energi angin STELR untuk siswa dan dia akan melakukan percobaan untuk 

Kamu. 

Dalam setiap kegiatan, Lee memeriksa efek dari kombinasi bilah yang berbeda terhadap 

besarnya tegangan keluaran yang dihasilkan turbin angin STELR. Pengaturan sirkuit yang ia 

gunakan untuk ketiga percobaan tersebut ditunjukkan pada Gambar 1. 

Perhatikan bagaimana dia memasangkan bilah ke pusat turbin angin dan memutarnya untuk 

mengubah sudut setiap bilah terhadap arah datangnya angin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Pengaturan perlengkapan dan diagram sirkuitnya 

Perlengkapan yang digunakan Lee: 

• Dudukan mini STELR untuk pengujian  

• 1 x multimeter STELR 

• Set bilah, merah, biru, dan kuning 

• Hub Turbin 

• Turbin angin model STELR 

• Kabel Penghubung 

• Kipas listrik berkecepatan tinggi 

• Pita Pengukur/Penggaris 

• Busur derajat pengukur Hub Turbin STELR 

  

http://www.stelr.org.au/
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Tes 1: Penelitian Sudut Bilah 
Tonton video di bawah ini dan jawab pertanyaan berikut.(*) 

 

Percobaan STELR mengenai Turbin Angin Bagian 1: Sudut Bilah Terbaik 

https://youtu.be/hHbnzLWba0o 

Pertanyaan penelitian 

Berapa besar sudut terbaik pada bilah di pusat turbin angin yang mampu menghasilkan 

tegangan keluaran terbesar? 

Hipotesis 

Sebelum Kamu mulai, perkirakan menurut Kamu apa yang akan terjadi pada daya yang 

dihasilkan oleh turbin angin saat Kamu mengubah sudut bilah. Jelaskan alasannya. 

 

 

Bagian A – Pengujian dengan dua bilah pada sudut 45o. 

Lee menggunakan dua bilah merah. Panjangnya 15 cm. Dia memastikan baling-balingnya 

terpasang kuat di hub turbin dan keduanya berada pada sudut 45o di depan pusat turbin, 

seperti yang ada pada Gambar 2. 

Ia mengencangkan turbin angin STELR pada tiang penyangga dan memastikan hub turbin 

dipasang dengan baik pada soket yang benar. 

(*)Kamu dapat mengubah terjemahan pada video ke dalam Bahasa Indonesia dengan 
mengganti bahasa yang digunakan melalui pilihan setting → subtittles/CC→ Indonesian 

 

 

 

 

 

 

Gunakan soket ini untuk menyambungkan hub turbin. 

 

http://www.stelr.org.au/
https://youtu.be/hHbnzLWba0o
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Gambar 2. Kedua bilah telah dipasang ke hub turbin pada sudut yang sama (45⁰). 

 

 

Gambar 3. Menggunakan busur derajat STELR untuk mengatur sudut bilah 

 

Dia mengatur sirkuit seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1 di halaman 5. 

  

http://www.stelr.org.au/
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Dia menempatkan kipas berkecepatan tinggi di bangku 

sehingga bagian depan kipas berjarak 50 cm dari 

depan pusat turbin angin. 

Lee tidak mengubah jarak antara kipas dan turbin 

selama percobaan. 

Lee kemudian mengubah pengaturan kipas angin ke 

kecepatan tertinggi. 

Hasil 
Hasilnya dicatat dalam Tabel 1 di bawah ini. 

Sudut bilah turbin Tegangan yang dihasilkan 

(V) 

0o 0 

15o 3.2 

30o 2.1 

45o 1.2 

60o 0.8 

90o 0 

 
Gambarlah grafik dari tegangan yang dihasilkan pada berbagai sudut bilah 

http://www.stelr.org.au/
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Sesi Diskusi  
Menurut Kamu apa yang akan terjadi pada tegangan yang dihasilkan oleh turbin jika kipas 

disetel pada pengaturan sedang dan bukan pengaturan tinggi? 

 

 

Pertanyaan 1 

Apakah prediksi yang Kamu buat pada awal percobaan ini benar? Apakah Kamu terkejut 

dengan hasil percobaannya? Berikan alasan mengapa prediksimu benar atau salah.

 

 

 

Pertanyaan 2 

Identifikasi setidaknya dua sumber kesalahan untuk percobaan ini yang akan membantumu 

menjelaskan perbedaan yang ada pada hasil percobaan. 

 

 

 

Pertanyaan 3 

Tuliskan variabel-variabel yang Lee jaga tetap sama saat ia melakukan percobaan tersebut. 

 

 

Kesimpulan 

Apakah jawabanmu untuk pertanyaan penelitian?   

Berapa besar sudut terbaik pemasangan bilah untuk menghasilkan tegangan tertinggi? 

 

 

  

http://www.stelr.org.au/
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Tes 2: Penelitian Panjang Bilah 
Tonton video di bawah ini dan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 

 

Percobaan Turbin Angin STELR Bagian 2: Panjang Bilah Terbaik (*) 

https://youtu.be/1TpaT3T_UqE 

Pertanyaan Penelitian 

Dari tiga panjang bilah yang tersedia, bilah mana yang mampu menghasilkan tegangan 

tertinggi? 

Hipotesis 

Berapa panjang bilah yang menurutmu akan memberikan tegangan tertinggi? Mengapa?  

Hasil 

Gambar sebuah grafik mengenai hasil percobaan Lee pada kisi grafik di bawah ini.  

Warna bilah Panjang bilah (cm) Tegangan yang dihasilkan 

(V) 

Kuning 7.5 2.2 

Biru 10.0 1.7 

Merah 15.0 1.2 

 

 

http://www.stelr.org.au/
https://youtu.be/1TpaT3T_UqE
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Pertanyaan 1 

Seberapa dapat dipercayakah hasil penelitian Lee tersebut? Coba diskusikan. 

 

 

 

Pertanyaan 2 

Apakah hasil percobaannya membuatmu terkejut? Dapatkan kamu memberikan penjelasan 

terhadap hasil percobaan tersebut? 

 

 

 

Kesimpulan 

Dari ketiga panjang bilah yang tersedia, panjang bilah manakah yang memberikan hasil 

terbaik ketika menggunakan kipas angin? 

 

 

 

 

  

http://www.stelr.org.au/
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Tes 3: Penelitian Jumlah Bilah 
Tonton videl di bawah ini dan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. (*) 

 

Percobaan Turbin Angin STELR Bagian 3: Jumlah Bilah Terbaik 

https://youtu.be/6C6D2czMXMY 

 

Pendahuluan 
Dalam kegiatan kali ini, Lee akan mencoba menginvestigasi bagaimana jumlah bilah dapat 
mempengaruhi besar tegangan yang dihasilkan oleh turbin angin STELR.  

Pertanyaan Penelitian 
1. Berapa besar tegangan yang dapat dihasilkan oleh turbin angin STLER dengan 6 

buah bilah?  
2. Apa hubungan antara jumlah bilah pada turbin angin STELR dengan besar tegangan 

yang dihasilkan? 
3. Berapa banyak bilah yang dapat menghasilkan besar tegangan tertinggi? 

Hipotesis 
Sebelum Kamu memulai, coba Kamu prediksikan apa yang akan terjadi terhadap daya yang 
dihasilkan oleh model turbin angin ketika Kamu mengubah jumlah bilahnya. Coba jelaskan 
prediksimu. 

 

 

Bagian A – Percobaan dengan enam bilah: 
Lee memastikan baling-balingnya terpasang kuat di hub turbin dan semua bilah terpasang 
dengan sudut 45o, seperti yang ada pada Gambar 2. Dia memasang peralatan tersebut, 
menyalakan kipas angin, dan mencatat tegangan yang ditunjukkan oleh multimeter. 
 

(*)Kamu dapat mengubah terjemahan pada video ke dalam Bahasa Indonesia dengan 
mengganti bahasa yang digunakan melalui pilihan setting → subtittles/CC→ Indonesian 

Gambar 2. Bilah-bilah ini telah disetel ke pusat turbin pada sudut yang sama (45⁰).  

http://www.stelr.org.au/
https://youtu.be/6C6D2czMXMY
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Bagian B – Percobaan dengan jumlah bilah lainnya: 

Lee selanjutnya memasang jumlah bilah yang berbeda pada hub turbin. Pertama, ia 

mencoba beberapa bilah merah dengan sudut 45o. Ia kemudian mencoba  beberapa bilah 

biru dengan sudut 45o dan lalu beberapa bilah kuning dengan sudut 45o. 

Hasil 

Tabel 2: besar tegangan yang dihasilkan dari jumlah bilah yang berbeda oleh bilah merah, 

biru, dan kuning. 

Gambarlah grafik dari hasil percobaaan Lee tersebut menggunakan warna yang berbeda 

untuk setiap bilah pada kisi grafik di bawah ini. 

Jumlah bilah 

merah 

Tegangan (V) 

bilah merah 

Jumlah bilah 

biru 

Tegangan (V) 

bilah biru 

Jumlah bilah 

kuning 

Tegangan (V) 

bilah kuning 

0 0 0 0 0 0 

2 2.2 2 1.3 2 2.2 

3 2.4 3 1.9 3 3.1 

4 2.5 4 1.5 4 2.6 

6 2.7 6 1.5 6 2.9 

8 2.4 8 1.8 8 2.8 

12 2.3 10 1.5 10 2.9 

  12 1.8 12 2.8 

http://www.stelr.org.au/
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Pertanyaan Diskusi 

Pertanyaan 1 

Apakah prediksi yang Kamu buat pada awal percobaan ini tepat? Apakah Kamu terkejut 

dengan hasil percobaan pada Bagian B? Tulislah alasan mengapa prediksi Kamu benar 

maupun salah. 

 

 

 

Pertanyaan 2 

Tulis variabel yang dijaga tetap sama pada setiap percobaan yang dilakukan oleh Lee.

 

 

Pertanyaan 3 

Menurutmu apakah hasil yang didapatkan akan tetap sama jika kita menggunakan bilah 

yang lebih pendek daripada yang digunakan Lee dalam percobaan ini? Diskusikan. 

 

 

 

http://www.stelr.org.au/
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Pertanyaan 4 

Menurutmu apakah hasil yang didapatkan akan tetap sama jika kita menggunakan sudut 

bilah yang berbeda dari percobaan Lee dalam video? Diskusikan.  

 

 

Pertanyaan 5 

Tuliskan dua alasan mengapa turbin-turbin angin yang besar biasanya memiliki tiga bilah.  

 

 

 

   

http://www.stelr.org.au/
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Kesimpulan 
Apa jawabanmu untuk ketiga pertanyaan penelitian?   

1.  Berapa besar tegangan yang dapat dihasilkan oleh model turbin angin STELR 

dengan enam bilah?  

 

 

 

 

 

2.  Apa hubungan antara jumlah bilah pada turbin angin STELR dan tegangan yang 

dihasilkan? 

 

 

 

 

 

3. Berapa banyak bilah yang memberikan tegangan tertinggi? 

 

 

 

http://www.stelr.org.au/
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Apakah hasilnya tidak sesuai dugaan? 
Angin yang dihasilkan oleh kipas angin tidak seragam.  

Kipas angin menghasilkan aliran udara yang berputar. 

Aliran udara bergerak lebih cepat di tengah dan lebih lambat di pinggir. Hal ini seperti air di 

sungai. Ia bergerak lebih cepat di bagian tengah sungai di mana air tersebut lebih dalam. Air 

di tepi sungai lebih dangkal dan bergerak lebih lambat. 

Diagram ini menggunakan warna berbeda untuk menunjukan kecepatan udara di depan 

kipas angin STELR pada dua bidang: vertikal dan horizontal. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Diagram tersebut menunjukan bahwa ujung dari bilah STELR yang lebih panjang 
terpengaruh oleh udara yang bergerak lebih lambat ketika mereka ditempatkan 50 cm di 
depan kipas angin. Semua bilah kuning yang lebih pendek berada pada daerah udara yang 
bergerak cepat. 
 
Inilah mengapa para peneliti menggunakan terowongan angin untuk menguji coba turbin 
angin.  

Kecepatan udara berbanding jarak di depan kipas angin 
seperti yang terlihat dari samping (pada bidang vertikal) 

Kecepatan udara berbanding jarak di depan kipas angin 
seperti yang terlihat dari atas (pada bidang horizontal)  

Kecepatan udara yang diukur dalam m/s 

http://www.stelr.org.au/
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