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BAB II  

PENDEKATAN PEMECAHAN MASALAH  

A. Atletik 

Olahraga adalah bentuk kegiatan jasmani yang terdapat dalam 

permainan, perlombaan dan kegiatan jasmani yang intensif dalam rangka 

memperoleh rekreasi, kemenangan dan prestasi yang optimal dan bagian 

integral dari suatu pendidikan yang mampu memberikan sumbangan berharga 

bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia seutuhnya dan berlangsung 

seumur hidup. Atletik berasal dari bahasa yunani kuno dari kata athon atau 

athlum yang artinya pertandingan, perlombaan, pergulatan, atau perjuangan 

sedangkan orang yang melakukannya disebut athleta. Atletik dapat 

dideskripsikan sebagai salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan atau 

diperlombakan yang meliputi atas nomor lari, lompat, dan lempar. Setiap 

ketangkasan yang di pertunjukkan dalam olahraga atletik seperti lari, lempar, 

dan lompat adalah perbuatan gerak atau gerak dasar manusia semenjak 

manusia itu ada (Komite Olahraga Nasional Indonesia, 2019).   

Olahraga Atletik merupakan salah satu cabang olahraga yang terpenting 

dalam pelaksanaan olimpiade modern. Olahraga Atletik merupakan salah satu 

unsur penting dalam kegiatan olahraga saat ini. Bentuk kegiatan dalam 

olahraga atletik yang beragam membuat atletik dapat digunakan sebagai alat 

pembinaan bagi setiap cabang olahraga karena luas lingkup ketangkasan 

geraknya dan mutu yang dituntut dalam cabang olahraga atletik dan 
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menjadikan atletik sebagai dasar olahraga yang baik. Atletik merupakan suatu 

cabang olahraga yang mempunyai jenis kegiatan yang meliputi event yang 

berlainan satu dengan yang lain, metode pelaksanaannya, dan sifat jasmani 

seperti sistem gerak dan sistem energi dari para pemainnya.   

Keberagaman bentuk aktivitas gerak dalam atletik memungkinkan 

banyaknya event atletik yang diperlombakan pada saat ini, diantaranya sebagai 

berikut :  

a. Event Lintasan terdiri atas 8 nomor. 

1.) Sprint : Event yang umum adalah 60 m (hanya di dalam ruangan), 

100 m, 200 m dan 400 m.  

2.) Jarak Menengah : Event 800 m sampai 3000 m, 800 m, 1500 m, satu 

mil dan 3000 m.   

3.) Halang rintang – lomba (biasanya 300 m) di mana pelarinya harus 

melewati rintangan seperti penghalang dan rintangan air.  

4.) Jarak Jauh: berlari di atas 5000 m. Biasanya 5000 m dan 10000 m.   

5.) Lari gawang : 110 m halang rintang (100 m untuk wanita) dan 400 m 

halang rintang menengah (300 m di beberapa SMA). 

6.) Estafet : 4 x 100 m estafet, 4 x 400 m estafet , 4 x 200 m estafet , 4 x 

800 m estafet . Beberapa event, seperti estafet medley, jarang 

dilangsungkan kecuali estafet karnaval besar.  

7.) Lari jalanan (road race) : dilangsungkan di jalanan terbuka, tetapi 

biasanya diakhiri di lintasan. Event biasa adalah 5 km, 10 km, half 

marathon dan full marathon.  
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8.) Jalan cepat adalah 10 km, 20 km dan 50 km.  

b. Event lapangan terdiri atas beberapa nomor sebagai berikut : 

1.) Event melempar dibagi menjadi 4. 

a.) Tolak Peluru  

Tolak peluru adalah suatu bentuk gerakan menolak atau 

mendorong suatu bola besi bulat (peluru) dengan berat tertentu 

yang terbuat dari logam, yang dilakukan dari bahu dengan satu 

tangan untuk mencapai jarak terjauh (IAAF, 2019). 

b.) Lempar Lembing  

Lempar lembing merupakan salah satu cabang olahraga 

dalam atletik. Olahraga ini dilakukan dengan melemparkan 

lembing dalam jarak tertentu. Untuk mencapai jarak maksimum, 

atlet harus menyeimbangkan tiga hal, yaitu kecepatan, teknik dan 

kekuatan (IAAF, 2019). 

c.) Lempar Cakram  

Lempar cakram merupakan salah satu dari cabang olahraga 

atletik nomor lempar. Yang dimana sang atlet harus melemparkan 

cakram sebanyak maksimal 3 kali dalam setiap perlombaan. 

Untuk memperoleh jarak lempar terjauh pada lapangan khusus 

lempar cakram dengan beberapa peraturan yang mengikat (IAAF, 

2019). 
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d.) Lontar Martil  

Lempar martil atau lontar martil (hammer throw) 

merupakan salah satu cabang olahraga dalam atletik, ajang 

kompetisi kekuatan melontarkan martil untuk mendapatkan jarak 

yang jauh (IAAF, 2019). 

2.) Event lompat dibagi menjadi 4. 

a.) Lompat Tinggi  

Lompat tinggi adalah salah satu jenis olahraga cabang 

atletik dimana sang atlet harus melakukan lompatan setinggi-

tingginya melewati mistar tanpa bantuan alat dengan berbagai 

jenis gaya yang diperbolehkan (gaya gunting, guling sisi, guling 

straddle, dan flop) atau gaya baru yang tidak bertentangan dengan 

aturan internasional (IAAF, 2019). 

b.) Lompat Galah  

Lompat galah adalah salah satu cabang atletik dari cabang 

lompat, lompat galah bisa disebut juga sebagai lompat tinggi, 

karena dalam penilainnya adalah seberapa tinggi atlet mampu 

melewati garis atau mistar menggunakan bantuan galah atau 

tongkat (IAAF, 2019). 

c.) Lompat Jauh  

Lompat jauh adalah bentuk gerakan melompat dan 

mengangkat kaki ke atas pada bagian depan tubuh Anda. Ini 

dilakukan agar dapat membawa titik berat badan selama mungkin 
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di udara. Gerakan ini dilakukan dengan cepat menggunakan satu 

tolakan kaki saja (IAAF, 2019). 

d.) Lompat Jangkit   

Lompat Jangkit adalah suatu bentuk gerakan lompat yang 

merupakan rangkaian urutan gerak yang dilakukan dengan 

berjingkat (hop), melangkah (step), dan melompat (jump) untuk 

mencapai jarak yang sejauh-jauhnya (IAAF, 2019). 

3.) Event ganda atau kombinasi dibagi menjadi 4. 

a.) Trilomba / Triathlon  

Trilomba adalah sebuah kompetisi yang terdiri atas 

serangkaian cabang olahraga, yaitu renang, balap sepeda, dan lari 

yang dilakukan secara berkesinambungan dalam satu kesatuan 

waktu. Trilomba adalah kompetisi kecepatan waktu di mana 

peserta harus dapat membagi tenaga dalam setiap tahapnya 

(IAAF, 2019). 

b.) Pancalomba / Pentathlon  

Pancalomba merupakan suatu olahraga multi-cabang yang 

terdiri dari lima disiplin. Pancalomba pertama tercatat di Yunani 

Kuno dan merupakan bagian dari Olimpiade kuno. Lima cabang 

olahraga dilombakan selama satu hari dalam Pancalomba 

olimpiade kuno, dimulai dari Lompat jauh, lempar lembing, dan 

lempar cakram, lalu diikuti oleh cabang lari stadion dan gulat. 

Atlet pancalomba dianggap sebagai atlet paling terampil, dan 
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latihannya sering menjadi bagian dari Dinas militer, dimana 

masing-masing lima cabang tersebut dianggap berguna dalam 

perang atau pertempuran (IAAF, 2019). 

c.) Saptalomba / Heptathlon  

Saptalomba adalah perlombaan yang terdiri atas tujuh 

nomor yang juga diselenggarakan selama dua hari berturut-turut. 

Pada hari pertama, dipertandingkan lari 100 meter gawang, 

lompat jauh, lempar lembing, dan lari 200 meter. Sedangkan hari 

kedua dipertandingkan lompat tinggi, tolak peluru, dan lari 800 

meter (IAAF, 2019). 

d.) Dasalomba / Decathlon 

Dasalomba merupakan perlombaan pada cabang olahraga 

atletik yang terdiri atas sepuluh nomor (lari 100 m, lompat jauh, 

tolak peluru, lompat tinggi, lari 400 m, lari 110 m gawang, lempar 

cakram, lompat tinggi galah, lempar lembing, lari 1.500 m) yang 

dilakukan oleh seorang atau setiap atlet (IAAF, 2019). 

 

B. Lompat Jauh 

a. Lompat jauh 

Lompat adalah suatu gerakan mengangkat tubuh dari suatu titik awal 

(titik tumpuan) ke titik akhir (daerah pendaratan) dengan awalan lari cepat 

atau lambat dengan menumpu satu kaki dan mendarat dengan kaki atau 

anggota tubuh lainnya dengan keseimbangan yang baik. Lompat dan 
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loncat merupakan kata yang hampir sama namun memiliki perbedaan 

diantara keduanya. Lompat dilakukan dengan menggunakan satu kaki 

sebagai tumpuan sedangkan loncat menggunakan dua kaki sebagai 

tumpuan. Hasil dari kecepatan horizontal yang dibuat dari ancang-ancang 

dengan gerak vertikal yang dihasilkan dari kaki tumpu, formulasi dari kaki 

kedua aspek tadi menghasilkan suatu gaya gerak parabola dan titik pusat 

gravitasi. Sehingga, lompat jauh sebagai olahraga yang sangat 

membutuhkan konsentrasi dan gerakan teknik yang bagus, walaupun 

lompat jauh adalah nomor olahraga yang sangat sederhana tapi dalam 

lompat jauh,  konsentrasi dan teknik sangat di butuhkan karena jika 

seorang pelompat tidak berkonsentrasi dan memperhitungkan langkah 

untuk menolak pada papan tumpuan, terkadang seorang pelompat akan 

mengalami kegagalan lompatan atau biasa disebut diskualifikasi lompatan 

(Competition rules IAAF, 2018). 

Komponen komponen lompat jauh secara garis besar bisa dilihat 

pada Gambar 1.  

 

Gambar  1. Gerak keseluruhan lompat jauh 

(Sumber : http://www.sarjanaku.com/2011/09/lompat-jauh-pengertian-

teknik-faktor.html) 

 

 

 

 

http://www.sarjanaku.com/2011/09/lompat-jauh-pengertian-teknik-faktor.html
http://www.sarjanaku.com/2011/09/lompat-jauh-pengertian-teknik-faktor.html
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b. Komponen lompat jauh 

1.) Awalan   

Awalan atau ancang-ancang adalah gerakan permulaan dalam 

bentuk lari untuk mendapatkan kecepatan pada waktu akan 

melakukan tolakan (lompatan). Tujuan awalan adalah untuk 

mengembangkan gerakan naik yang konsisten stabil mencapai 

kecepatan maksimal saat bertolak. Kecepatan saat bertolak 

merupakan hal penting, karena kedua faktor yang menentukan jarak 

melayang adalah kecepatan dan sudut melayang. Untuk lebih jelasnya 

bisa dilihat pada Gambar 2. 

 

Gambar  2. Fase awalan lompat jauh 

(Sumber : http://www.sarjanaku.com/2011/09/lompat-jauh-

pengertian-teknik-faktor.html) 

 

Pada saat pelompat bergerak maju di lintasan awalan lari, 

frekuensi langkah dan panjang langkah lari harus meningkat, 

sedangkan tubuh dari sedikit ditegakkan sampai tiba saatnya untuk 

bersiap melakukan gerakan menolak di balok tumpu.  

2.) Tolakan (take off) 

Tolakan (take off) adalah perubahan dan perpindahan gerak dari 

gerakan horizontal ke gerakan vertikal yang dilakukan secara cepat. 

Atlet lompat jauh sebelumnya sudah mempersiapkan diri untuk 

http://www.sarjanaku.com/2011/09/lompat-jauh-pengertian-teknik-faktor.html
http://www.sarjanaku.com/2011/09/lompat-jauh-pengertian-teknik-faktor.html
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melakukan tolakan sekuat-kuatnya pada langkah terakhir sehingga 

seluruh tubuh terangkat ke atas dan melayang di udara, seperti pada 

Gambar 3. 

 

Gambar  3. Fase bertumpu pada lompat jauh 

(Sumber : http://www.sarjanaku.com/2011/09/lompat-jauh-

pengertian-teknik-faktor.html) 

 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa melakukan tolakan 

(take off) adalah merubah kecepatan horizontal ke kecepatan vertikal.  

3.) Melayang   

Gerakan melayang pada saat setelah meninggalkan balok 

tolakan (take off) diupayakan keseimbangannya terjaga dengan 

bantuan kedua tangan mengayuh sedemikian rupa sehingga bergerak 

di udara dalam satu garis membentuk lengkungan. Badan harus 

diusahakan untuk dapat melayang selama mungkin pada saat di udara 

dan berada dalam keadaan seimbang. Gerakan sikap tubuh inilah yang 

disebut sebagai gaya dalam lompat jauh, lebih jelasnya pada lihat 

Gambar 4. 

 

http://www.sarjanaku.com/2011/09/lompat-jauh-pengertian-teknik-faktor.html
http://www.sarjanaku.com/2011/09/lompat-jauh-pengertian-teknik-faktor.html
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Gambar  4. Fase melayang pada lompat jauh 

(Sumber : http://www.sarjanaku.com/2011/09/lompat-jauh-

pengertian-teknik-faktor.html) 

 

4.) Pendaratan  

Pada waktu mendarat kedua kaki di bawah ke depan lurus 

dengan jalan mengangkat paha ke atas, badan di bungkuk kan ke 

depan, kedua tangan ke depan kemudian mendarat pada kedua tumit 

terlebih dahulu dengan lutut bengkok, supaya badan tidak terlalu jauh 

ke belakang, kepala ditundukan dan kedua tangan lurus ke depan. 

Sewaktu kaki menyentuh pasir, kepala di tundukkan dan lengan 

diayunkan membawa pinggang ke depan mendekati titik pendaratan 

di pasir sehingga tidak melakukan pendaratan yang merugikan 

pelompat. Lebih jelasnya, bisa dilihat pada Gambar 5. 

 

Gambar  5. Fase pendaratan lompat jauh 

(Sumber : http://www.sarjanaku.com/2011/09/lompat-jauh-

pengertian-teknik-faktor.html) 

 

 

 

http://www.sarjanaku.com/2011/09/lompat-jauh-pengertian-teknik-faktor.html
http://www.sarjanaku.com/2011/09/lompat-jauh-pengertian-teknik-faktor.html
http://www.sarjanaku.com/2011/09/lompat-jauh-pengertian-teknik-faktor.html
http://www.sarjanaku.com/2011/09/lompat-jauh-pengertian-teknik-faktor.html
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c. Jalur awalan  

Panjang jalur awalan untuk lompat jauh minimum 40 meter, yang di 

ukur dari garis tumpuan yang relevan menuju akhir, jalur awalan harus 

memiliki lebar 1.22 m. Jalur awalan ini harus ditandai garis putih lebar 5 

cm. Kemiringan suatu jalur lari ancang-ancang lompat horizontal adalah 

1:100 dan kemiringan umum ke arah lari awalan 1:100 (IAAF, 2017).  

d. Papan tumpuan  

Tempat bertumpu harus di tandai dengan suatu blok yang ditanam 

rata dengan jalur awalan dan permukaan tempat pendaratan. Tepi balok 

yang lebih dengan tempat pendaratan merupakan garis batas tumpuan. 

Tepat setelah garis batas tumpuan ini harus dipasang papan indikator 

plastisin sebagai bantuan bagi juri, konstruksi balok tumpuan harus 

berbentuk persegi panjang, terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 

1.22m dan lebar balok tumpuan 20 cm dan tebal 10 cm, balok harus 

berwarna putih (IAAF, 2017). 

e. Tempat pendaratan  

Tempat pendaratan ini berukuran lebar minimal 2.75 m dan 

maksimum 3 m, bila mungkin tempat pendaratan ini ditempatkan 

sedemikian rupa sehingga lintasan awal kalau di perpanjang akan berimpit 

dengan pertengahan tempat pendaratan (IAAF, 2017). 
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C. Sensor Ultrasonik GY-US42V2 

Sensor ultrasonik adalah sensor yang berfungsi untuk mengubah besaran 

fisis (bunyi) menjadi besaran listrik dan sebaliknya. Cara kerja sensor ini 

didasarkan pada prinsip dari pantulan suatu gelombang suara sehingga dapat 

dipakai untuk menafsirkan eksistensi (jarak) suatu benda dengan frakuensi 

tertentu. Disebut sebagai sensor ultrasonik karena sensor ini menggunakan 

gelombang ultrasonik (bunyi ultrasonik). 

Gelombang ultrasonik adalah gelombang yang mempunyai frekuensi 

sangat tinggi yaitu 20.000 Hz. Bunyi ultrasonik tidak dapat di dengar oleh 

telinga manusia. Bunyi ultrasonik dapat di dengar oleh anjing, kucing, 

kelelawar, dan lumba-lumba. Bunyi ultrasonik bisa merambat melalui zat 

padat, cair dan gas. Refleksitivitas bunyi ultrasonik di permukaan zat padat 

hampir sama dengan refleksitivitas bunyi ultrasonik di permukaan zat cair. 

Akan tetapi, gelombang bunyi ultrasonik akan diserap oleh tekstil dan busa. 

Sensor ultrasonik dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

 
Gambar 6. Sensor Ultrasonik GY-US42V2 

(Sumber: https://i.ebayimg.com/images/i/311180723832-0-1/s-l1000.jpg ) 
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D. Arduino Uno R3 

Arduino Uno R3 adalah sebuah board yang berbasis mikrokontroler 

ATMega328P. Arduino Uno memiliki 14 digital pin input/output (atau biasa 

ditulis I/O) dimana 14 pin tersebut antara lain pin 0 sampai 13, dan juga 

terdapat 6 pin input analog dari pin A0 sampai A5. Komponen penyusun 

Arduino uno R3 diantaranya yaitu, crystal 16 MHz, koneksi USB, jack listrik, 

header ICSP dan tombol reset. Spesifikasi arduino uno R3 dapat dilihat pada 

Tabel 1 dan arduino uno R3 dapat dilihat pada Gambar 7. 

Tabel 1. Spesifikasi Arduino Uno R3 

Mikrokontroler ATMega328 

Tegangan Operasi 5 Volt 

Input Tegangan 7-12 Volt 

Pin I/O Digital 14 

Pin Analog 6 

Arus DC tiap pin I/O 50 mA 

Arus DC ketika 3.3V 50 mA 

Memori Flash 32 KB 

SRAM 2 KB 

EEPROM 1 KB 

Kecepatan Clock 16 MHz 

 

 

Gambar 7. Arduino Uno R3 

(Sumber: https://store.arduino.cc/usa/arduino-uno-rev3) 
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E. Arduino IDE (Integrated Development Environment) 

Arduino IDE (Integrated Development Environment) adalah sebuah 

perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkan board Arduino, yaitu 

menuliskan listing program, kompilasi, upload hasil kompilasi dan uji coba 

secara terminal serial. Gambar potongan aplikasi Arduino IDE bisa dilihat pada 

Gambar 8. 

 

Gambar 8. Arduino IDE 

Penjelasan menu dan fitur yang terdapat pada software arduino IDE 

adalah sebagai berikut: 

1. Menu verify yang bergambar ceklis berfungsi untuk mengecek program 

yang ditulis, apakah ada yang salah atau error. 

2. Menu upload yang bergambar panah ke arah kanan berfungsi untuk 

memuat/transfer program yang dibuat di software arduino ke hardware 

arduino. 

3. Menu New yang bergambar sehelai kertas berfungsi untuk membuat 

halaman baru dalam pemrograman. 
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4. Menu Open yang bergambar panah ke arah atas berfungsi untuk membuka 

program yang disimpan atau membuka program yang sudah dibuat dari 

pabrikan software arduino. 

5. Menu Save yang bergambar panah ke arah bawah berfungsi untuk 

menyimpan program yang telah dibuat atau dimodifikasi. 

6. Menu serial monitor yang bergambar kaca pembesar berfungsi untuk 

mengirim atau menampilkan serial komunikasi data saat dikirim dari 

hardware arduino. 

 

F. Liquid Crystal Display (LCD) 16x2 

Liquid Crystal Display (LCD) adalah suatu jenis media tampil yang 

menggunakan kristal cair sebagai penampil utama. LCD sudah digunakan di 

berbagai bidang misalnya alat-alat elektronik seperti televisi, kalkulator, atau 

pun layar komputer. LCD sangat berfungsi sebagai penampil yang nantinya 

akan digunakan untuk menampilkan status kerja alat. Gambar LCD bisa dilihat 

pada Gambar 9. Adapun fitur yang disajikan dalam LCD ini adalah: 

a. Terdiri dari 16 karakter dan 2 baris 

Panel atau display yang berfungsi sebagai media penampil informasi 

huruf atau angka sebanyak dua baris dan masing-masing baris bisa 

menampung 16 karakter huruf atau angka. 

b. Jangkauan suhu pengoperasian 0 – 50 derajat celcius 

Penggunaan LCD dapat berfungsi dengan baik pada kisaran 0 – 50 

derajat celcius. 
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c. Mudah dalam mengatur tampilan melalui program dari Arduino Uno 

LCD akan terhubung pada Arduino Uno untuk mengatur karakter 

huruf atau angka yang akan ditampilakn pada LCD. Seperti contoh yaitu 

jarak yang terbaca oleh sensor ultrasonik dan status keabsahannya. 

d. Dilengkapi dengan backlight 

Pada saat digunakan pada kondisi cahaya minim atau di tempat 

gelap, tampilan LCD masih dapat terbaca karena adanya backlight 

(cahaya) pada LCD untuk membantu pembacaan. 

 

 

 

Gambar 9. LCD 16x2 

Sumber: 

(https://www.jaycar.com.au/medias/sys_master/images/9271641407518/

QP5521-dot-matrix-white-on-blue-lcd-16x2-characterImageMain-

515.jpg ) 

 

G. Modul Laser KY-008 

Laser adalah singkatan dari Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation atau cahaya yang dikuatkan dari stimulus emisi/pancaran radiasi. 

Laser adalah sebuah alat yang menghasilkan pancaran cahaya radiasi 

elektromagnetik yang koheren, intensitas tinggi, mudah diarahkan, dan 

mempunyai lintasan lurus. Cahaya yang koheren berarti sinar-sinarnya 

menghasilkan bukit dan lembah secara bersamaan setiap waktu (sama 

fasa). Pembentukan laser terjadi jika suatu atom yang berada pada tingkat 

eksitasi disinari dengan foton tertentu yang sesuai sehingga terangsang dan turun 

http://en.wikipedia.org/wiki/Laser
http://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-cahaya-apa-itu-cahaya.html
http://www.pengertianahli.com/2013/10/pengertian-atom-menurut-para-ahli.html
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ke tingkat energi yang lebih rendah dengan memancarkan foton cahaya tertentu 

pula. Cahaya radiasi ini bisa berasal dari sinar inframerah, cahaya tampak, atau 

ultraviolet. Gambar laser bisa dilihat pada Gambar 10. 

 
Gambar 10. Modul laser KY-008 

(Sumber: https://ecs7.tokopedia.net/img/cache/700/product-

1/2017/10/4/8617937/8617937_8eea2f05-855b-4e61-b29e-

7acce16940ee_600_600.jpg) 

 

H. Modul Light Dependent Resistor (LDR) 

Sensor Light Dependent Resistor (LDR) merupakan salah satu komponen 

elektronika yang masuk ke dalam keluarga resistor yang di mana nilai 

resistansinya dipengaruhi oleh intensitas cahaya. Pada saat kondisi terang akan 

berefek pada nilai resistansi LDR yang cenderung menurun sedangkan pada 

saat kondisi gelap nilai resistansinya pada LDR akan cenderung tinggi. 

Modul LDR memiliki konfigurasi pin analog dan digital yaitu A0 dan 

D0. Penulis menggunakan konfigurasi pin digital (D0) dikarenakan hanya 

digunakan masukan logika 1 atau 0 dari modul LDR tersebut untuk mengetahui 

sah atau tidak proses berjalannya atlet dalam olahraga lompat jauh. Gambar 

modul LDR bisa dilihat pada Gambar 11. 

 

 

https://ecs7.tokopedia.net/img/cache/700/product-1/2017/10/4/8617937/8617937_8eea2f05-855b-4e61-b29e-7acce16940ee_600_600.jpg
https://ecs7.tokopedia.net/img/cache/700/product-1/2017/10/4/8617937/8617937_8eea2f05-855b-4e61-b29e-7acce16940ee_600_600.jpg
https://ecs7.tokopedia.net/img/cache/700/product-1/2017/10/4/8617937/8617937_8eea2f05-855b-4e61-b29e-7acce16940ee_600_600.jpg
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Gambar 11. Modul Light Dependent Resistor (LDR) 

(Sumber:https://ecs7.tokopedia.net/img/cache/700/product-

1/2018/1/30/201308492/201308492_81194193-ccff-42f9-924f-

31059a5ce64f_384_384.jpg) 

 

I. Buzzer 

Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk 

mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Buzzer terdiri dari kumparan 

yang terpasang pada diafragma dan kemudian kumparan tersebut dialiri arus 

sehingga menjadi elektromagnet. Ketika kumparan akan tertarik ke dalam atau 

keluar, elektromagnet yang dibangkitkan akan menarik atau menolak 

kumparan arah arus dan polaritas magnetnya. Karena kumparan dipasang pada 

diafragma maka setiap gerakan kumparan akan menggerakkan diafragma 

secara bolak-balik sehingga membuat udara bergetar yang akan menghasilkan 

suara.  

Buzzer di fungsikan sebagai indikator untuk memberitahukan bahwa atlet 

telah menyentuh sinar laser pada saat melakukan tumpuan kaki untuk 

melompat. Gambar buzzer bisa dilihat pada Gambar 12. 
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Gambar 12. Buzzer 

(Sumber: https://www.robomart.com/image/cache/catalog/RM0338/piezo-buzzer-

b-10n-piezo-electric-buzzers-rm0338-by-robomart-399-500x500.jpg) 

 

J. Light Emitting Diode (LED) 

Light Emitting Diode (LED) adalah dioda yang dapat memancarkan 

cahaya pada saat mendapat arus bias maju (forward bias). LED merupakan 

salah satu jenis dioda, sehingga hanya akan mengalirkan arus listrik satu arah 

saja. LED akan memancarkan cahaya apabila diberikan tegangan listrik dengan 

konfigurasi forward bias. Berbeda dengan dioda pada umumnya, kemampuan 

mengalirkan arus pada LED cukup rendah yaitu maksimal 20 mA. Apabila 

LED dialiri arus lebih besar dari 20 mA maka akan rusak, sehingga pada 

rangkaian LED dipasang sebuah resistor sebagai pembatas arus.  

Penggunaan LED pada alat ini yaitu sebagai lampu indikator ketika 

terjadi trip laser saat kaki atlet menyentuh sinar laser. Gambar dari simbol dan 

bentuk fisik LED bisa dilihat pada Gambar 13. 

 

Gambar 13. Simbol dan Bentuk Fisik LED 

(Sumber: https://www.build-electronic-circuits.com/wp-

content/uploads/2014/05/LED-anatomy-1024x455.png ) 

https://www.robomart.com/image/cache/catalog/RM0338/piezo-buzzer-b-10n-piezo-electric-buzzers-rm0338-by-robomart-399-500x500.jpg
https://www.robomart.com/image/cache/catalog/RM0338/piezo-buzzer-b-10n-piezo-electric-buzzers-rm0338-by-robomart-399-500x500.jpg
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K. Motor Servo 

Motor servo adalah motor yang mampu bekerja dua arah, yaitu searah 

jarum jam/clockwise (CW) dan berlawanan arah jarum jam/counterclockwise 

(CCW). Motor servo memiliki rangkaian kontrol elektronik dan internal gear 

untuk mengendalikan pergerakan dan sudutnya. Gambar dari struktur mekanik 

motor servo dapat dilihat pada Gambar 14 dan gambar motor servo seri SG90 

pada Gambar 15. 

 

Gambar 14. Struktur Mekanik Motor Servo 

(Sumber: https://www.jameco.com/jameco/workshop/howitworks/how-servo-

motors-work-fig2.jpg ) 

  

Pada proyek akhir ini menggunakan satu buah motor servo seri SG90 

dengan spesifikasi pada Tabel 2. 

Tabel 2. Spesifikasi Motor Servo SG90 

Dimensi 23mm x 12mm x 29 mm 

Berat 9 gr 

Kecepatan Reaksi 0.1 detik / 60 derajat 

Torsi 1.6 kg/cm (4.8V) 

Dead Band Width 10 uSec 

Tegangan Kerja 4.8V – 6V 

Material Gear Nylon 

 



 

 

21 

 

  

Gambar 15.  Motor Servo Seri SG90 

(Sumber: https://s1.bukalapak.com/img/6164225672/s-194-

194/6953788_a5404b7b_8d49_48fc_b4f1_8b8fad0b14b7.jpg) 

 

 

L. Baterai 

Baterai adalah sebuah alat yang dapat mengubah energi kimia yang 

disimpannya menjadi energi Listrik yang dapat digunakan oleh suatu perangkat 

Elektronik. Hampir semua perangkat elektronik yang portabel seperti 

Handphone, Laptop, Senter, ataupun Remote Controle menggunakan Baterai 

sebagai sumber listriknya. Dengan adanya Baterai, kita tidak perlu 

menyambungkan kabel listrik untuk dapat mengaktifkan perangkat elektronik 

kita sehingga dapat dengan mudah dibawa ke mana-mana. Dalam alat ini 

penulis menggunakan baterai sebagai sumber daya utama untuk mengaktifkan 

perangkat elektronik. Gambar baterai bisa dilihat pada Gambar 16. 

https://s1.bukalapak.com/img/6164225672/s-194-194/6953788_a5404b7b_8d49_48fc_b4f1_8b8fad0b14b7.jpg
https://s1.bukalapak.com/img/6164225672/s-194-194/6953788_a5404b7b_8d49_48fc_b4f1_8b8fad0b14b7.jpg
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Gambar 16. Baterai 

( Sumber : https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQz0MuKs0OluE6LMv3Hweo1

7oWhiHLptNqcJA_8gGowCQ2jkfaH ) 

Keluaran daya dari baterai sendiri dikontrol menggunakan saklar manual 

yang dapat memutus atau menghubungkan daya ke perangkat elektronik yang 

terdapat di dalam boks kendali. Saklar adalah sebuah perangkat yang 

digunakan untuk memutuskan jaringan listrik, atau untuk menghubungkannya. 

Jadi saklar pada dasarnya adalah alat penyambung atau pemutus aliran listrik. 

Selain untuk jaringan listrik arus kuat, saklar berbentuk kecil juga dipakai 

untuk alat komponen elektronika arus lemah. Secara sederhana, saklar terdiri 

dari dua bilah logam yang menempel pada suatu rangkaian, dan bisa terhubung 

atau terpisah sesuai dengan keadaan terhubung (on) atau terputus (off) dalam 

rangkaian itu. Material kontak sambungan umumnya dipilih agar tahan 

terhadap korosi. Kalau logam yang dipakai terbuat dari bahan oksida biasa, 

maka saklar akan sering tidak bekerja. Untuk mengurangi efek korosi ini, 

paling tidak logam kontaknya harus disepuh dengan logam anti korosi dan anti 

karat. Pada dasarnya saklar tombol bisa diaplikasikan untuk sensor mekanik, 

karena alat ini bisa dipakai pada mikrokontroller untuk pengaturan rangkaian 

pengontrolan. Gambar saklar bisa dilihat pada Gambar 17. 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQz0MuKs0OluE6LMv3Hweo17oWhiHLptNqcJA_8gGowCQ2jkfaH
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQz0MuKs0OluE6LMv3Hweo17oWhiHLptNqcJA_8gGowCQ2jkfaH
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQz0MuKs0OluE6LMv3Hweo17oWhiHLptNqcJA_8gGowCQ2jkfaH
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jaringan_listrik&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Arus_kuat&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Elektronika
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Arus_lemah&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Logam
https://id.wikipedia.org/wiki/Korosi
https://id.wikipedia.org/wiki/Sensor
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mekanik&action=edit&redlink=1
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Gambar 17. Saklar 

(Sumber: 

https://cf.shopee.co.id/file/e1d79a27943524e8cc9beb5701b8f639_tn ) 

 


