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MODEL PEMBELAJARAN 

Adapun model pembelajaran yang digunakan : 

CROSSWORD PUZZLE 

Sintaks model pembelajaran ini, berupa : 

1. Guru menyampaikan materi secara lengkap kepada siswa. 

2. Siswa akan di bagi menjadi 4 kelompok. Dan guru akan membagikan lembar 

materi kepada masing – masing kelompok. 

3. Siswa di minta untuk membaca bahan materi selama 7 menit. 

4. Setelah siswa selesai membaca, guru akan membacakan soal – soal, baik soal 

mendatar maupun soal menurun kepada siswa. 

5. Siswa menjawab pertanyaan dengan mengangkat bendera yang telah 

dipersiapkan terlebih dahulu, lalu ditunjuk oleh guru untuk maju dan 

menjawab pertanyaan. 

6. Apabila jawaban benar, siswa di minta untuk mencari huruf – huruf yang telah 

disediakan untuk di isi pada kotak jawaban. (Catatan : 1 huruf yang benar 

mendapatkan 1 poin, begitu seterusnya). 

7. Apabila jawaban salah, siswa dipersilahkan kembali, dan kelompok lain dapat 

menjawab pertanyaan tersebut. (Catatan : 1 pertanyaan dapat di jawab oleh 

maksimal 3 kelompok, apabila kelompok sebelumnya salah menjawab). 

8. Apabila siswa hanya dapat menjawab dengan beberapa kata yang benar pada 

kotak Crossword puzzle, maka soal tersebut tidak dapat di bacakan kembali. 

9. Apabila soal yang dibacakan tidak dapat dijawab oleh maksimal 3 kelompok 

yang seharusnya, maka soal tersebut dianggap hangus dan dilanjutkan ke soal 

berikutnya. 

10. Bagi kelompok yang mendapatkan poin tertinggi akan mendapatkan sebuah 

hadiah menarik. 
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ERA FISIKA MODERN 

 

A. Latar Belakang Lahirnya Fisika Kuantum 

Fisika modern merupakan salah satu bagian dari ilmu fisika yang mempelajari 

perilaku materi dan energy pada skala atomik dan partikel-partikel subatomik 

atau gelombang. Ilmu fisika modern dikembangkan pada abad 19, dimana 

perumusan-perumusan dalam fisika klasik tidak lagi mampu menjelaskan 

fenomena-fenomena yang terjadi pada materi yang sangat kecil. 

Mulai tahun 1900 hingga periode pasca perang, teori kuantum yang menjadi 

titik awal lahirnya fisika modern mendapat perhatian serius dari puluhan 

fisikawan. 

 

B. Lahirnya Fisika Modern 

Faktor-faktor yang mendorong lahirnya fisika modern diawali  oleh tiga 

percobaan yang tidak bisa dijelaskan oleh teori fisika klasik (teori fisika abad     

19 M yang sepenuhnya merujuk pada teori mekanika Newton dan 

elektromagnetisme Faraday – Maxwell). Tiga percobaan yang tidak bisa 

dijelaskan oleh fisika klasik tersebut meliputi percobaan radiasi benda hitam, 

efek fotolistrik dan spektrum gas. Ketiga percobaan tersebut melibatkan interaksi 

radiasi dan materi. 

Teori kuantum merupakan teori yang awalnya dikemukakan oleh Max Planck. 

Teori yang baru ini menurut James Jeans menandai berakhirnya era mekanika. 

Teori kuantum di belakang hari dianggap sebagai gagasan paling cemerlang yang 

pernah dibuat oleh manusia.  Mengingat teori ini berhasil menjelaskan banyak 

sekali gejala fisika, mulai dari susunan berkala unsur – unsur dan terjadinya 

reaksi kimia, kerja laser dan mikrochip, hingga kestabilan pada DNA dan 

penembukan alfa ke inti atom. Karena itu tidaklah mengherankan jika Niels Bohr 

menyatakan bahwa teori kuantum yang pada awalnya diprakarsai oleh Max 
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Planck ini telah mengambil secara radikal interpretasi fenomena alam yang telah 

ada sebelumnya karena gambaran yang dihadirkan oleh teori kuantum mengenai 

jagat raya yang merupakan interpretasi baru menggantikan interpretasi fisika 

klasik 

 

C. Tokoh-Tokoh Era Fisika Modern 

1. Max Planck 

a. Kehidupan Max Planck 

 

 

Max Karl Ernst Ludwig Planck lahir di Kiel, Schleswig-Holstein, 

Jerman, 23 April 1858, ia berasal dari keluarga intelektual. Ayah buyut 

dan kakeknya adalah profesor teologi di Göttingen ; ayahnya, Johann 

Julius Wilhelm Planck adalah seorang profesor hukum di kiel dan munich 

Ibunya (istri kedua ayahnya), Emma Patzig. Max Planck adalah anak ke-6 

dalam keluarga. Pada tahun 1867 keluarganya pindah ke Munich, dan 

Planck terdaftar di sekolah Maximilians gimnasium, di sana ia diasuh 

oleh Hermann Müller, seorang ahli matematika yang mengajarinya 

astronomi dan mekanik serta matematika. Dari Müllerlah Planck pertama 

kali belajar prinsip konservasi energi. Planck lulus awal, pada usia 17. 

Planck memulai karier fisikanya di Universitas München pada tahun 

1874, lulus pada tahun 1879 di Berlin. Dia kembali ke München pada 

https://2.bp.blogspot.com/-5piB9O4j85Y/U2BZIv91WqI/AAAAAAAAFMc/PLyp4jtJHCg/s1600/Max+Planck.png
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tahun 1880 untuk mengajar di universitas itu, dan pindah ke Kiel pada 

1885. Di sana ia menikahi Marie Mack pada tahun 1886. Pada tahun 

1889, dia pindah ke Berlin, di mana sejak 1892 dia memperoleh gelar 

doktor dalam ilmu fisika dengan predikat summa cumlaude dari 

Universitas Munich. Planck menemukan bahwa energi foton (kuantum) 

berbanding lurus dengan frekuensi cahaya. Planck berpendapat bahwa 

energy cahaya juga berkuantisasi dan besarnya energi kuanta-kuanta pada 

cahaya ini tergantung pada frekuensi cahaya tersebut, yang kemudian 

dikenal dengan formulasi E= h   , dimana E energi kuanta cahaya, f 

frekuensi kuanta cahaya, dan h konstanta Planck.  

Salah satu fakta yang mendukung kebenaran dari teori kuantum Max 

Planck adalah efek fotolistrik, yang dikemukakan oleh Albert Einstein 

pada tahun 1905. Efek fotolistrik adalah keadaan di mana cahaya mampu 

mengeluarkan elektron dari permukaan beberapa logam (yang paling 

terlihat adalah logam alkali) (James E. Brady, 1990). 

Susunan alat yang dapat menunjukkan efek fotolistrik ada pada 

gambar percobaan efek fotolistrik. Elektrode negatif (katode) yang 

ditempatkan dalam tabung vakum terbuat dari suatu logam murni, 

misalnya sesium. Cahaya dengan energi yang cukup dapat menyebabkan 

elektron terlempar dari permukaan logam. Elektron tersebut akan tertarik 

ke kutub positif (anode) dan menyebabkan aliran listrik melalui rangkaian 

tersebut. 

Seperti banyak ahli fisika, ia seorang pemain musik yang baik, selain 

itu ia juga senang mendaki gunung. Dalam tahun 1900, setelah 6 tahun ia 

bekerja di Universitas Berlin, Planck mendapatkan bahwa kunci 

pemahaman radiasi benda hitam ialah anggapan bahwa pemancaran dan 

penyerapan radiasi terjadi dalam kuantum energi hv. Penemuan yang 

menghasilkan hadiah Nobel dalam tahun 1918 ini, sekarang dianggap 

http://fisikazone.com/tag/energi-foton/
http://fisikazone.com/tag/kuantum/
http://fisikazone.com/tag/teori-kuantum/
http://fisikazone.com/tag/efek-fotolistrik/
http://fisikazone.com/tag/efek-fotolistrik/
http://fisikazone.com/tag/efek-fotolistrik/
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sebagai tonggak dari fisika modern. Selama bertahun-tahun Max Planck 

sendiri menyangsikan kenyataan fisis dari kuantum energi ini. Walaupun 

selama Hitler berkuasa Max Planck tetap ada di Jerman, ia memperotes 

perlakuan Nazi pada ilmuwan Yahudi dan sebagai akibatnya ia harus 

melepaskan kedudukannya sebagai Presiden Institute Kaiser Wilhelm.  

Setelah perang dunia kedua, Institute itu diberi nama Planck dan ia 

kembali menjabat kedudukan presiden sampai akhir hayatnya. Planck 

meninggal pada umur 89 tahun, pada tanggal 4 Oktober 1947 di kota 

Gotingen, dengan meninggalkan sejumlah rintisan baru bagi 

perkembangan sejarah fisika. Tidak lain adalah konsep mekanika 

kuantum, sebuah konsep yang dianggap paling penting dalam sejarah 

perkembangan ilmu pengetahuan abad ke-20 dan melebihi pengaruh teori 

relativits Einstein. Hingga Planck dianggap sebagai bapak mekanika 

kuantum . 

b. Sejarah Penemuan Konsep 

Pada tahun 1900, Max Planck, memutuskan untuk mempelajari 

radiasi benda hitam. Beliau berusaha untuk mendapatkan persamaan 

matematika yang menyangkut bentuk dan posisi kurva pada grafik 

distribusi spektrum. Planck menganggap bahwa permukaan benda hitam 

memancarkan radiasi secara terus-menerus, sesuai dengan hukum-hukum 

fisika yang diakui pada saat itu. Hukum-hukum itu diturunkan dari 

hukum dasar mekanika yang dikembangkan oleh Sir Isaac Newton. 

Namun dengan asumsi tersebut ternyata Planck gagal untuk mendapatkan 

persamaan matematika yang dicarinya. Kegagalan ini telah mendorong 

Planck untuk berpendapat bahwa hukum mekanika yang berkenaan 

dengan kerja suatu atom sedikit banyak berbeda dengan Hukum Newton.  

Max Planck mulai dengan asumsi baru, bahwa permukaan benda hitam 

tidak menyerap atau memancarkan energi secara kontinyu, melainkan 
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berjalan sedikit demi sedikit dan bertahap-tahap. Menurut Planck, benda 

hitam menyerap energi dalam berkas-berkas kecil dan memancarkan 

energi yang diserapnya dalam berkas-berkan kecil pula. Berkas-berkas 

kecil itu selanjutnya disebut kuantum. 

Dengan hipotesis yang revolusioner ini, Planck berhasil menemukan 

suatu persamaan matematika untuk radiasi benda hitam yang benar-benar 

sesuai dengan data percobaan yang diperolehnya. Persamaan tersebut 

selanjutnya disebut Hukum Radiasi Benda Hitam Planck yang 

menyatakan bahwa intensitas cahaya yang dipancarkan dari suatu benda 

hitam berbeda-beda sesuai dengan panjang gelombang cahaya. Planck 

mendapatkan suatu persamaan: , yang menyatakan bahwa energi suatu 

kuantum (E) adalah setara dengan nilai tetapan tertentu yang dikenal 

sebagai Tetapan Planck (h), dikalikan dengan frekwensi (n) kuantum 

radiasi. Namun untuk beberapa saat, karya Planck ini tidak mendapatkan 

perhatian dari masyarakat ilmiah saat itu. Pada mulanya, Planck sendiri 

dan fisikawan lainnya menganggap bahwa hipotesis tersebut tidak lain 

dari fiksi matematika yang cocok. Namun setelah berjalan beberapa 

tahun, anggapan tersebut berubah hingga hipotesis Planck tentang 

kuantum dapat digunakan untuk menerangkan berbagai fenomena fisika. 

Inilah titik awal dari lahirnya teori kuantum yang menandai terjadinya 

revolusi dalam bidang fisika. 

  



7 | S e j a r a h  F i s i k a  

 

2. Niels Bohr 

 

 

a. Kehidupan Niels Bohr 

Tokoh satu ini dikenal sebagai pencetus dari teori struktur atom. 

Dialah Niels Henrik David Bohr yang lahir tahun 1885 di Kopenhagen. Di 

tahun 1911 ia meraih gelar doktor fisika dari Universitas Copenhagen. 

Tak lama sesudah itu dia pergi ke Cambridge, Inggris. Di situ ia belajar di 

bawah asuhan J.J. Thompson, ilmuwan kenamaan yang menemukan 

elektron. Hanya dalam beberapa bulan sesudah itu Bohr pindah lagi ke 

Manchester, belajar pada Ernest Rutherford yang beberapa tahun 

sebelumnya menemukan nucleus (bagian inti) atom. Rutherford ini yang 

menegaskan (berbeda dengan pendapat-pendapat sebelumnya) bahwa 

atom umumnya kosong, dengan bagian pokok yang berat pada tengahnya 

dan elektron di bagian luarnya. Tak lama sesudah itu Bohr segera 

mengembangkan teorinya sendiri yang baru serta radikal tentang struktur 

atom.  

Bohr menikah pada tahun 1912, di sekitar saat-saat dia melakukan 

kerja besar di bidang ilmu pengetahuan. Dia punya lima anak, salah 

seorang bernama Aage Bohr, memenangkan hadiah Nobel untuk bidang 

fisika di tahun 1975. Bohr merupakan orang yang paling disenangi di 
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dunia ilmuwan, bukan semata-mata karena menghormat ilmunya yang 

genius, tetapi juga pribadinya dan karakter serta rasa kemanusiaannya 

yang mendalam. 

Pada tahun 1940 tentara Jerman menduduki Denmark. Ini 

menempatkan diri Bohr dalam bahaya, sebagian karena dia punya sikap 

anti Nazi sudah tersebar luas, sebagian karena ibunya seorang Yahudi. 

Tahun 1943 Bohr lari meninggalkan Denmark yang jadi daerah 

pendudukan, menuju Swedia. Dia juga menolong sejumlah besar orang 

Yahudi Denmark melarikan diri agar terhindar dari kematian dalam 

kamar-kamar gas Hitler. Dari Swedia Bohr lari ke Inggris dan dari sana 

menyeberang ke Amerika Serikat. Di negeri ini, selama perang 

berlangsung, Bohr membantu membuat bom atom. Dalam tahun-tahun 

sesudah perang Bohr berusaha keras --walau tak berhasil-- mendorong 

dunia internasional agar mengawasi penggunaan energi atom. Seusai 

perang, Bohr kembali kampung ke Denmark dan mengepalai lembaga 

hingga meninggal dunia 18 November 1962 (umur 77) di Copenhagen, 

Denmark. 

 

b. Kontribusi Niels Bohr di bidang Fisika 

Hasil kerja Bohr yang ada, membuat suatu sejarah "On the 

Constitution of Atoms and Molecules," diterbitkan dalam Philosophical 

Magazine tahun 1933. Teori Bohr memperkenalkan atom sebagai sejenis 

miniatur planit mengitari matahari, dengan elektron-elektron mengelilingi 

orbitnya sekitar bagian pokok, tetapi dengan perbedaan yang sangat 

penting: bilamana hukum-hukum fisika klasik mengatakan tentang 

perputaran orbit dalam segala ukuran, Bohr membuktikan bahwa elektron-

elektron dalam sebuah atom hanya dapat berputar dalam orbitnya dalam 

ukuran spesifik tertentu. Atau dalam kalimat rumusan lain: elektron-

elektron yang mengitari bagian pokok berada pada tingkat energi (kulit) 

http://biografi-tokoh-ternama.blogspot.com/2014/04/biografi-adolf-hitler-Ketua-Partai-Nazi-Jerman.html
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tertentu tanpa menyerap atau memancarkan energi. Elektron dapat 

berpindah dari lapisan dalam ke lapisan luar jika menyerap energi. 

Sebaliknya, elektron akan berpindah dari lapisan luar ke lapisan lebih 

dalam dengan memancarkan energi.  

Dalam kerja sama Bohr dengan Ernest Rutherford, Bohr merasa lebih 

bisa menggabungkan keahliannya dalam menyusun teori struktur atom, 

khususnya mengenai penemuan inti atom, di mana Bohr kemudian 

menggabungkannya dengan aspek teori kuantum untuk membangun 

model struktur atom yang lebih bermanfaat. Ketika itu Rutherford 

berpendapat, atom terduru dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi 

oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif. Menurut teori klasik, 

elektron yang bergerak seperti itu akan memancarkan radiasi yang 

menyebabkan mereka kehilangan energi hingga lama kelamaan akan 

makin dekat dan jatuh ke inti. Namun ternyata hak itu tidak terjadi. Untuk 

menerangkan hal itu, Bohr segera mengembangkan teorinya sendiri yang 

baru yang lebih radikal tentang struktur atom. Konsep Bohr mengacu pada 

Max Planck bahwa energi yang dimiliki suatu partikel tidaklah kontinu 

melainkan bertingkat-tingkat. Bohr berpendapat bahwa elektron bisa 

mengorbit pada inti atom tanpa memancarkan energi ketika ia berada pada 

orbit-orbit tertentu. Orbit-orbit ini disebut orbit stasioner. Setiap elektron 

akan memancarkan atau menyerap energi ketika berpindah dari satu orbit 

stasioner ke orbit stasioner lainnya. 

Teori Bohr memperkenalkan perbedaan radikal dengan gagasan teori 

klasik fisika. Beberapa ilmuwan yang penuh imajinasi (seperti Einstein) 

banyak memuji hasil kerja Bohr sebagai suatu "masterpiece"; meski 

begitu, banyak ilmuwan lainnya pada mulanya menganggap remeh 

kebenaran teori baru ini. Percobaan yang paling kritis adalah kemampuan 

teori Bohr menjelaskan spektrum dari hydrogen atom. Telah lama 

diketahui bahwa gas hydrogen jika dipanaskan pada tingkat kepanasan 
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tinggi, akan mengeluarkan cahaya. Tetapi, cahaya ini tidaklah mencakup 

semua warna, tetapi hanya cahaya dari sesuatu frekuensi tertentu. Nilai 

terbesar dari teori Bohr tentang atom adalah berangkat dari hipotesa 

sederhana tetapi sanggup menjelaskan dengan ketetapan yang 

mengagumkan tentang gelombang panjang yang persis dari semua garis 

spektral (warna) yang dikeluarkan oleh hidrogen. 

 

 

Lebih jauh dari itu, teori Bohr memperkirakan adanya garis spektral 

tambahan, tidak terlihat pada saat sebelumnya, tetapi kemudian dipastikan 

oleh para pencoba. Sebagai tambahan, teori Bohr tentang struktur atom 

menyuguhkan penjelasan pertama yang jelas apa sebab atom punya ukuran 

seperti adanya. Ditilik dari semua kejadian yang meyakinkan ini, teori 

Bohr segera diterima, dan di tahun 1922 Bohr dapat, hadiah Nobel untuk 

bidang fisika. Tahun 1920 lembaga Fisika Teoritis didirikan di 

Kopenhagen dan Bohr jadi direkturnya. Di bawah pirnpinannya cepat 

menarik minat ilmuwan-ilmuwan muda yang brilian dan segera menjadi 

pusat penyelidikan ilmiah dunia.  

Tetapi sementara itu teori struktur atom Bohr menghadapi kesulitan-

kesulitan. Masalah terpokok adalah bahwa teori Bohr, meskipun dengan 

sempurna menjelaskan kesulitan masa depan atom (misalnya hidrogen) 

yang punya satu elektron, tidak dengan persis memperkirakan spektra dari 
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atom-atom lain. Beberapa ilmuwan, terpukau oleh sukses luar biasa teori 

Bohr dalam hal memaparkan atom hidrogen, berharap dengan jalan 

menyempurnakan sedikit teori Bohr, mereka dapat juga menjelaskan 

spektra atom yang lebih berat. Bohr sendiri merupakan salah seorang 

pertama yang menyadari penyempurnaan kecil itu tak akan menolong, 

karena itu yang diperlukan adalah perombakan radikal. Tetapi, 

bagaimanapun dia mengerahkan segenap akal geniusnya, namun dia tetap 

tidak mampu memecahkannya. 

Pemecahan akhirnya ditemukan oleh Werner Heisenberg dan lain-

lainnya, mulai tahun 1925. Hal menarik untuk dicatat di sini, bahwa 

Heisenberg –dan umumnya ilmuwan yang mengembangkan teori baru– 

belajar di Kopenhagen, yang tak syak lagi telah mengambil manfaat yang 

besar dari diskusi-diskusi dengan Bohr dan saling berhubungan satu sama 

lain. Bohr sendiri bergegas menuju ide baru itu dan membantu 

mengembangkannya. Dia membuat sumbangan penting terhadap teori 

baru, dan liwat disuksi-diskusi dan tulisan-tulisan, dia menolong membuat 

lebih sistematis. 

Tahun 1930-an lebih menunjukkan perhatiannya terhadap 

permasalahan bagian pokok struktur atom. Dia mengembangkan model 

penting “tetesan cairan” bagian pokok atom. Dia juga mengajukan masalah 

teori tentang “kombinasi bagian pokok” dalam reaksi atom untuk 

dipecahkan. Tambahan pula, Bohr merupakan orang yang dengan cepat 

menyatakan bahwa isotop uranium yang terlibat dalam pembagian nuklir 

adalah U235. Pernyataan ini punya makna penting dalam pengembangan 

berikutnya dari bom atom. 

Kendati teori orisinal Bohr tentang struktur atom sudah berlalu lima 

puluh tahun yang lampau, dia tetap merupakan salah satu dari tokoh besar 

di abad ke-20. Ada beberapa alasan mengapa begitu. Pertama, sebagian 

dari hal-hal penting teorinya masih tetap dianggap benar. Misalnya, 
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gagasannya bahwa atom dapat ada hanya pada tingkat energi yang cermat 

adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari semua teori-teori struktur 

atom berikutnya. Hal lainnya lagi, gambaran Bohr tentang atom punya arti 

besar buat menemukan sesuatu untuk diri sendiri, meskipun ilmuwan 

modern tak menganggap hal itu secara harfiah benar. Yang paling penting 

dari semuanya itu, mungkin, adalah gagasan Bohr yang merupakan tenaga 

pendorong bagi perkembangan “teori kuantum.” Meskipun beberapa 

gagasannya telah kedaluwarsa, namun jelas secara historis teori-teorinya 

sudah membuktikan merupakan titik tolak teori modern tentang atom dan 

perkembangan berikutnya bidang mekanika kuantum.  

 

c. Werner Heisenberg 

 

Tokoh ini dikenal sebagai ilmuwan dibidang fisika. Sumbangan-

sumbangan pengetahuannya di bidang fisika sangat berarti. Di tahun 1925 

Werner Heisenberg mengajukan rumus baru di bidang fisika, suatu rumus 

yang teramat sangat radikal, jauh berbeda dalam pokok konsep dengan 

rumus klasik Newton. Teori rumus baru ini --sesudah mengalami beberapa 

perbaikan oleh orang-orang sesudah Heisenberg--sungguh-sungguh 

berhasil dan cemerlang. Rumus itu hingga kini bukan cuma diterima 

https://2.bp.blogspot.com/_NH-xSMedrAY/SZOIqCnwdQI/AAAAAAAAAPU/ZWqt-7twErs/s1600-h/Werner_Heisenberg.jpg
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melainkan digunakan terhadap semua sistem fisika, tak peduli yang macam 

apa dan dari yang ukuran bagaimanapun. 

Dapat dibuktikan secara matematik, sepanjang pengamatan hanya 

dengan menggunakan sistem makroskopik melulu, perkiraan kuantum 

mekanika berbeda dengan mekanika klasik dalam jumlah yang terlampau 

kecil untuk diukur. (Atas dasar alasan ini, mekanika klasik --yang secara 

matematik lebih sederhana daripada kuanturn mekanika-- masih dapat 

dipakai untuk kebanyakan perhitungan ilmiah). Tetapi, bilamana berurusan 

dengan sistem dimensi atom, perkiraan tentang kuantum mekanika berbeda 

besar dengan mekanika klasik. Percobaan-percobaan membuktikan bahwa 

perkiraan mengenai kuantum mekanika adalah benar. 

Salah satu konsekuensi dari teori Heisenberg adalah apa yang terkenal 

--dengan rumus "prinsip ketidakpastian" yang dirumuskannya sendiri di 

tahun 1927. Prinsip itu umumnya dianggap salah satu prinsip yang paling 

mendalam di bidang ilmiah dan paling punya daya jangkau jauh. Dalam 

praktek, apa yang diterapkan lewat penggunaan "prinsip ketidakpastian" ini 

adalah mengkhususkan batas-batas teoritis tertentu terhadap kesanggupan 

kita membuat ukuran-ukuran ilmiah. Akibat serta pengaruh dari sistem ini 

sangat dahsyat. Apabila hukum dasar fisika menghambat seorang ilmuwan 

--bahkan dalam keadaan yang ideal sekalipun-- mendapatkan pengetahuan 

yang cermat dari suatu penyelidikan, ini disebabkan karena sifat-sifat masa 

depan dari sistem itu tidak sepenuhnya bisa diramalkan. Menurut "prinsip 

ketidakpastian," tak akan ada perbaikan pada peralatan ukur kita yang akan 

mengijinkan kita mengungguli kesulitan, ini. "Prinsip ketidakpastian" ini 

menjamin bahwa fisika, dalam keadaannya yang lumrah, tak sanggup 

membuat lebih dari sekedar dugaan-dugaan statistik. Seorang ilmuwan 

yang menyelidiki radioaktivitas, misalnya, mungkin mampu menduga 
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bahwa satu dari setriliun atom radium, dua juta akan mengeluarkan sinar 

gamma dalam waktu sehari sesudahnya. 

Tetapi, Heisenberg sendiri tidak bisa menaksir apakah ada atom 

radium yang khusus yang akan berbuat begitu. Dalam banyak hal yang 

praktis, ini bukannya satu pembatasan yang ketat. Bilamana menyangkut 

jumlah besar, metoda statistik sering mampu menyuguhkan basis pijakan 

yang dapat dipercaya untuk sesuatu langkah. Tetapi, jika menyangkut 

jumlah dari ukuran kecil, soalnya jadi lain. Di sini "prinsip ketidakpastian" 

memaksa kita menghindar dari gagasan sebab-akibat fisika yang ketat. Ini 

mengedepankan suatu perubahan yang amat mendasar dalam pokok filosofi 

ilmiah.  

Diantara penggunaan praktisnya, dapat dilihat pada peralatan modern 

seperti mikroskop elektron, laser dan transistor. Teori kuantum juga secara 

luas digunakan dalam bidang fisika nuklir dan tenaga atom. Ini membentuk 

dasar pengetahuan kita tentang bidang "spectroscopy" (alat memprodusir 

dan meneliti spektra cahaya), dan ini digunakan secara luas di sektor 

astronomi dan kimia. Dan juga dimanfaatkan dalam penyelidikan teoritis 

dalam masalah yang topiknya beraneka ragam seperti kualitas khusus 

cairan belium, dasar susunan intern binatang-binatang, daya penambahan 

kekuatan magnit, dan radio aktivitas. 

Asas ketidakpastian Heisenberg berbunyi : “Tidak mungkin 

menentukan posisi dan kecepatan elektron dalam satu waktu dengan 

ketelitian yang tinggi. Jika suatu percobaan dibuat untuk menentukan 

posisi elektron, maka kecepatannya tidak bisa ditentukan dengan pasti. 

Begitu pula sebaliknya, jika dibuat percobaan untuk menentukan kecepatan 

(momentum) elektron, maka posisinya menjadi berubah”.  
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PRINSIP KETIDAKPASTIAN DAN 

WERNER HEISENBERG 

 

Kutipan terkenal dari tokoh yang satu ini ialah "Ilmu alam tidak dengan mudah 

menggambarkan dan menjelaskan alam, itu merupakan bagian yang saling 

memengaruhi antara alam dan diri kita, menggambarkan alam sebagaimana yang 

ditunjukkan pada metode pertanyaan kita." 

 

A. Biografi Werner Heisenberg 

Werner Heisenberg dilahirkan pada tanggal 5 Desember 1901 di Würzburg, 

Jerman. Werner ini jagoan bahasa Yunani dan Latin  karena ayahnya, August, 

bekerja sebagai guru bahasa klasik tersebut. Waktu pertama kali ia masuk 

sekolah, Werner masih malu-malu dan sangat sensitif, tetapi tidak lama ia mulai 

percaya diri. Malah guru-gurunya semua mengakui bakat yang dimilikinya di 

hampir semua mata pelajaran terutama bahasa dan matematika. Heisenberg kecil 

memang suka sekali matematika. Ini disebabkan guru matematikanya, Christoph 

Wolff, selalu menantangnya untuk mengerjakan soal-soal matematika dan fisika 

https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Heisenberg,Werner_1926.jpeg
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yang tidak biasa. Dalam waktu singkat Heisenberg sudah lebih jago dibanding 

gurunya itu. Apalagi di rumahnya ia selalu bersaing dengan kakaknya, Erwin 

Heisenberg, yang jago kimia. 

Selama masa Perang Dunia I seluruh Bavaria, Jerman, mengalami kesulitan 

pangan. Pernah Heisenberg jatuh pingsan di jalan sewaktu sedang bersepeda 

karena ia begitu kelaparan. Ayahnya dan guru-gurunya sering pergi ke garis 

depan untuk membantu pasukan perang. Heisenberg terpaksa belajar sendiri 

materi matematika dan fisika. Hasilnya, ia justru sudah menguasai bahan yang 

seharusnya belum diajarkan di sekolah menengah atas. 

Heisenberg muda sangat membenci peperangan dan sering melarikan diri 

dari suasana kekerasan di Jerman saat itu. Ia bersama teman-temannya sering 

naik gunung, demi menyelamatkan rasa cintanya terhadap tanah airnya melalui 

alam. Dia bahkan mengetuai kelompok anak-anak pecinta alam yang selalu 

menghabiskan waktunya dengan cara hiking, camping, main ski, memanjat 

gunung, jalan-jalan di pedesaan, dan semua kegiatan alam lainnya. Setiap 

minggu kelompok anak-anak muda ini berkumpul untuk menghidupkan kembali 

musik dan seni puisi Jerman. Dia juga jago main piano klasik dan sudah sering 

ikut konser sejak masih berusia 12 tahun. 

Cuma ada satu hal lain yang bisa mengalihkan perhatiannya dari musik, 

puisi, dan alam bebas. Matematika! Saking cintanya dengan matematika, 

Heisenberg berniat mengambil jurusan matematika murni di University of 

Munich pada tahun 1920. Tapi wawancaranya dengan Ferdinand von Lindeman, 

profesor matematika di sana, tidak terlalu sukses. Jadi Heisenberg menemui 

profesor lain, Arnold Sommerfeld, seorang begawan fisika teori. Ternyata 

Sommerfeld bisa melihat bakat terpendam anak muda yang sangat gemar 

berpetualang di alam bebas ini. Jadilah Heisenberg melenceng dari minatnya 

semula dan malah masuk jurusan fisika. Tapi sebelum hari pertama ia mulai 

kuliah, Heisenberg menyempatkan diri untuk pergi hiking dengan teman-

temannya dan sempat terkena typhoid yang hampir saja merenggut nyawanya. 
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Secara ajaib ia bisa sembuh tepat pada waktu ia harus mulai kuliah walaupun saat 

itu ia tidak mendapatkan sumber pangan yang cukup gizi. 

Di awal masa kuliahnya Heisenberg masih ragu-ragu dengan pilihannya 

itu. Ia justru lebih banyak mengambil kuliah matematika dibanding fisika karena 

takut tidak cocok dengan pilihannya itu. Kalau ia tetap mengikuti kuliah 

matematika, ia kan masih tetap bisa mengikuti jika nantinya ternyata benar tidak 

cocok di fisika dan ingin pindah lagi ke matematika. Tapi ternyata fisika benar- 

benar sudah mencuri hatinya. Mulai semester keduanya di jurusan fisika, ia 

sudah betah mengikuti semua kuliah Sommerfeld. 

Selama kuliah di University of Munich, perhatian Heisenberg terpecah 

antara fisika teori dan petualangannya di alam bebas. Sering kali ia camping di 

gunung dan hiking ke stasiun kereta terdekat di pagi harinya supaya bisa kembali 

di Munich tepat waktu untuk mengikuti kuliah fisika teori. Tetapi ada satu 

kelemahannya yang pada akhirnya hampir membuatnya tidak lulus. Ia sama 

sekali tidak mengerti eksperimen di laboratorium. Ia memang jagoan di fisika 

teori, tetapi ketika ditanya berbagai hal tentang fisika eksperimen, ia benar-benar 

tidak tahu. Profesor Wilhem Wien memberinya nilai F pada ujian akhir untuk 

mendapatkan gelar doktor. Sommerfeld kembali menjadi penyelamat dengan 

memberinya nilai A untuk kejeniusannya di bidang fisika teori. Jadi Heisenberg 

pun akhirnya mendapatkan gelar doktornya walaupun dengan nilai C. 

Ia pun berhasil menjadi profesor termuda Jerman di Leipzig saat masih 

berusia 25 tahun. Hasil utak-utiknya melahirkan teori mekanika kuantum yang 

memberinya sebuah Nobel Fisika di tahun 1932. 

Pada tahun 1937 Heisenberg kembali tampil dalam konser piano klasik. 

Konser ini menjadi yang paling tidak terlupakan selama hidupnya karena saat 

itulah ia bertemu Elisabeth Schumacher, putri seorang profesor ekonomi yang 

terkenal di Berlin, yang dinikahinya tiga bulan kemudian. Keluarga Heisenberg 

kemudian dikaruniai tujuh orang anak, yang pertama adalah sepasang kembar. 

Beberapa bulan setelah pernikahannya, keluarga muda ini pindah kembali ke 
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Munich untuk memenuhi keinginan Sommerfeld yang saat itu sudah berusia 66 

tahun dan harus pensiun. Sommerfeld ingin supaya Heisenberg menggantikan 

posisinya sebagai profesor fisika teori di University of Munich. 

Sewaktu pecah Perang Dunia II, banyak ilmuwan Jerman yang ramai- 

ramai pergi dari Jerman karena ingin menghindari Nazi dan Hitler. Heisenberg 

membuat keputusan yang sangat mengejutkan rekan-rekan fisikawan saat itu. Ia 

bertekad untuk menetap di Jerman. Keterikatannya dengan alam Jerman telah 

membuatnya begitu mencintai tanah airnya itu. Meski bermasalah dengan 

pemerintahan Nazi, Heisenberg diperbolehkan menetap di Jerman bahkan loyal 

kepada Nazi. Setelah fisi Nuklir ditemukan di Jerman pada tahun 1939, 

Heisenberg masuk dalam program tenaga nuklir dibawah pimpinan Profesor 

Walther Bothe. Program ini mengembangkan satu dari senjata nuklir Jerman. 

Tugas Heisenberg adalah menciptakan reaksi fisi yang bertahan dan 

menciptakan reaktor pembiakan plutonium di Hechingen. Di lain tempat Profesor 

Kurt Diebner dan Dr Paul Harteck, sejawatnya memimpin proyek bom atom 

tandingan. Mengerjakan pengayaan uranium dan bom atom berbasis uranium. 

Di sinilah kontroversial muncul. Heinsenberg dianggap salah menghitung 

massa kritikal uranium yang dibutuhkan sebuah bom atom. Kesalahan inilah 

yang dituding sebagai biang kegagalan proyek bom atom Jerman. Konon, saat 

Heisenberg mendengar kabar pengeboman Hiroshima, ia menganggap hal itu 

sebagai taktik propaganda Sekutu saja. Sementara di Jepang, Akio Morita, 

pendiri Sony juga pernah memperhitungkan bom atom ini saat bertugas di 

penelitian pengembangan persenjataan Angkatan Laut Jepang (Kaigun), Morita 

sendiri mengatakan bahwa Jepang perlu 20 tahun untuk membuatnya. 

Heisenberg sendiri pernah membicarakan program pembuatan bom atom 

dengan Niels Bohr. Namun pembicaraan mereka tidak pernah tuntas karena Bohr 

keburu lari ke Amerika Serikat setelah lolos dari tahanan polisi Jerman. Tanpa 

basa-basi, Amerika Serikat merekrutnya dalam Proyek Manhattan. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Nazi
https://id.wikipedia.org/wiki/Walther_Bothe
https://id.wikipedia.org/wiki/Plutonium
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hechingen&action=edit&redlink=1
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Disini kemudian muncul spekulasi lain yang mengatakan bahwa 

Heisenberg sebenarnya tahu banyak tentang semua teori atom namun ia sengaja 

memperlambat dan menggagalkan proyek nuklir Jerman atas alasan moral. 

Diam-diam, menteri persenjataan Albert Speer sendiri mendukung langkahnya 

ini, yang kemudian berbuah friksi di tubuh Nazi. Ada gosip yang mengatakan 

bahwa Heisenberg sengaja bergabung dengan tim peneliti Jerman itu supaya bisa 

melakukan sabotase agar Nazi tidak bisa memenangkan perang. Heisenberg 

bahkan sempat diciduk ke kamp konsentrasi Nazi karena dikira berkhianat. 

Di akhir perang, Heisenberg ditangkap Sekutu dan ditahan di Inggris 

selama 6 bulan. Ia dibebaskan dan kembali ke Jerman saat ia mendirikan kembali 

Institut Kaiser Wilhelm untuk Fisika, namun menamainya kembali Institut Max 

Planck, untuk menghormati kawan dan koleganya. 

Heisenberg memberi kuliah di berbagai negara pasca Perang Dunia II 

termasuk di Inggris, Amerika Serikat dan Skotlandia, sebelum akhirnya pindah 

ke München untuk bekerja di Institut Max Planck untuk Fisika. Pada tahun 1955 

– 1956 Heisenberg memberi kuliah Gifford di St. Andrews University dan 

menulis buku Physik und Philosophie. 

Pada tahun 1957, Heisenberg bersama Otto Hahn, Max Laue, Carl 

Friedrich von Weizsacker dan Max Born merumuskan dan menandatangani 

protes melawan pengerahan senjata nuklir oleh Angkatan Bersenjata Jerman dan 

di seluruh dunia. Rumusan ini dikenal sebagai Gottingen Declaration of the 

German Nuclear Physicist. Ia memegang banyak kedudukan administratif di 

Jerman Barat dan mewakili negaranya pada pertempuran internasional.   

Selepas dari semua peristiwa diatas, Heisenberg kembali menekuni fisika 

teori dan menghasilkan karya kontroversial yang membuatnya sangat terkenal: 

Prinsip Ketidakpastian Heisenberg atau Heisenberg’s Uncertainty. Pendekatan 

tidak biasa yang dilakukannya membuat teorinya ini tidak begitu saja diterima 

oleh dunia fisika saat itu. Begitu banyak yang menentang teori ini, sampai-

sampai Heisenberg sempat menangis karenanya. Keteguhannya berhasil 
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membuat teorinya ini diterima, bahkan menjadi sangat populer. Ia juga banyak 

menerima penghargaan bergengsi selain Nobel. 

Ia beristirahat pada tahun 1970, dan  pada tanggal 1 Februari 1976 Werner 

Heisenberg yang sakit kanker meninggal dunia di rumahnya di Munich. 

Meninggalkan istri yang masih berusia 39 dan 7 anak. 

Pada bulan Februari 2002, kisah tentang dirinya kembali mencuat setelah 

seseorang menemukan surat dai Niels Bohr yang tak terkirim. Surat inilah yang 

menjadi landasan jurnalis Robert Junk dalam tulisannya Brighter than a 

Thousand Suns untuk menggambarkan Heisenberg sebagai pahlawan. Ia 

dianggap sebagai pahlawan karena telah berusaha menyesatkan proyek Jerman 

sendirian, atas alasan moral. 

 

B. Peran Penting Werner Heisenberg di Bidang Fisika 

1. Terlahirnya Prinsip Ketidakpastian 

Asas ketidakpastian ditemukan oleh Werner Heisenberg. Albert 

Einstein yang meyakini bahwa Fisika itu deterministik,  menentang 

Mekanika Kuantum. Pernyataannya yang terkenal ialah: “Tuhan tidak main 

dadu.” Sebaliknya Niels Bohr yakin benar bahwa Fisika itu indeterministik. 

Apa lagi di dunia renik (in the microworld). Konon Bohr menjawab Einstein 

dengan mengatakan “Tuhan memang tidak main dadu, tetapi kadang – 

kadang Ia melemparkan dadu ke arah yang tidak kita ketahui.” Dalam debat 

antara kubu Einstein dan kubu Bohr. Einstein mengakui bahwa kubu 

lawannya itu memang lebih konsisten. Ia mengaku kalah dalam sebuah 

pertempuran. Tetapi “perang belum usai”. Dimana penemuan – penemuan 

mereka masih berkecamuk dan diteruskan oleh penerus mereka, dengan 

Roger Penrose sebagai penerus Einstein dan Stephen Hawking sebagai 

penerus kubu Bohr. 

Meskipun berseberangan paham dengan ilmuwan – ilmuwan di kubu 

Mekanika Kuantum, Einstein jugalah yang bersama dengan Bohr 
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mengusulkan Heisenberg dan Erwin Schroedinger (yang juga  perintis 

Mekanika Kuantum) sehingga mendapat hadiah Nobel.  

Pada tahun 1925 Werner Heisenberg mengajukan rumus baru di 

bidang fisika, suatu rumus yang sangat radikal, jauh berbeda dengan konsep 

dari rumus klasik Newton. Teori rumus baru ini --sesudah mengalami 

beberapa perbaikan oleh orang-orang sesudah Heisenberg-- berhasil dan 

cemerlang. Hingga kini  Rumus itu diterima dan digunakan dalam semua 

sistem fisika. 

Prinsip ketidakpastian Heisenberg : 

      
 

  
 

 

Keterangan :  

                          

                            

                    

 

Dari hubungan diatas, diiketahui bahwa : 

a. Jika    sangat kecil : Posisi partikel mikroskopik dapat diukur secara 

akurat (kepastian dalam posisi akan sangat besar). Tapi    akan sangat 

besar, yang berarti bahwa momentum atau kecepatan partikel tidak 

dapat diukur dengan akurat. 

http://blogpenemu.blogspot.com/2014/03/Biografi-Isaac-Newton-Penemu-Hukum-Gravitasi.html
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b. Jika    sangat kecil : Momentum atau kecepatan partikel mikroskopis 

dapat diukur secara akurat. Tapi ketidakpastian akan diperkenalkan 

dalam mengukur posisinya. 

c. Jika    adalah nol : Posisi dapat terletak dengan akurasi mutlak tetapi 

dalam kasus ini,    akan infinity yang berarti bahwa momentum atau 

kecepatan dari partikel mikroskopis tidak dapat diukur sama sekali. 

Prinsip itu umumnya dianggap salah satu prinsip yang paling 

mendalam di bidang ilmiah dan paling punya daya jangkau jauh. Dalam 

praktek, apa yang diterapkan lewat penggunaan "prinsip ketidakpastian" ini 

adalah mengkhususkan batas-batas teoritis tertentu terhadap kesanggupan 

kita membuat ukuran-ukuran ilmiah. Akibat serta pengaruh dari sistem ini 

sangat dahsyat. Apabila hukum dasar fisika menghambat seorang ilmuwan --

bahkan dalam keadaan yang ideal sekalipun-- mendapatkan pengetahuan 

yang cermat dari suatu penyelidikan, ini disebabkan karena sifat-sifat masa 

depan dari sistem itu tidak sepenuhnya bisa diramalkan. Menurut "prinsip 

ketidakpastian," tak akan ada perbaikan pada peralatan ukur kita yang akan 

mengijinkan kita mengungguli kesulitan, ini. 

Prinsip Ketidakpastian Heisenberg menyatakan bahwa adalah 

(hampir) tidak mungkin untuk mengukur dua besaran secara bersamaan, 

misalnya posisi dan momentum suatu partikel.   

"Prinsip ketidakpastian" ini menjamin bahwa fisika, dalam keadaannya 

yang lumrah, tak sanggup membuat lebih dari sekedar dugaan-dugaan 

statistik. misalnya seorang ilmuwan yang menyelidiki radioaktivitas, 

mungkin mampu menduga bahwa satu dari setriliun atom radium, dua juta 

akan mengeluarkan sinar gamma dalam waktu sehari sesudahnya. Tetapi, 

Heisenberg sendiri tidak bisa menaksir apakah ada atom radium yang khusus 

yang akan berbuat begitu.  
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Penggunaan kuantum dapat dilihat pada peralatan modern seperti 

mikroskop elektron, laser dan transistor. Teori kuantum juga secara luas 

digunakan dalam bidang fisika nuklir dan tenaga atom. Ini membentuk dasar 

pengetahuan kita tentang bidang "spectroscopy" (alat pembuat dan meneliti 

spektrum cahaya), dan ini digunakan secara luas di sektor astronomi dan 

kimia. Dan juga dimanfaatkan dalam penyelidikan teoritis dalam masalah 

yang topiknya beraneka ragam seperti kualitas khusus cairan belium, dasar 

susunan intern binatang-binatang, daya penambahan kekuatan magnit, dan 

radio aktivitas. 

  



24 | S e j a r a h  F i s i k a  

 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan materi yang telah disampaikan mengenai Era Fisika Modern, 

maka dapat disimpulkan : 

1. Mulai tahun 1900 hingga periode pasca perang, teori kuantum yang 

menjadi titik tolak lahirnya fisika modern yang mendapat perhatian 

serius dari puluhan fisikawan. 

2. Faktor-faktor yang mendorong lahirnya fisika modern diawali  oleh tiga 

percobaan yang tidak bisa dijelaskan oleh teori fisika klasik  meliputi 

percobaan radiasi benda hitam, efek fofolistrik dan spektrum gas. Ketiga 

percobaan tersebut melibatkan interaksi radiasi dan materi. 

3. Teori kuantum merupakan teori yang awalnya dikemukakan oleh Max 

Planck. Teori yang baru ini menurut James Jeans menandai berakhirnya 

era mekanika. Dengan tokoh – tokoh penggagasnya yaitu Max Planck, 

Niels Bohr, dan Werner Heisenberg.  
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