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KAITAN DENGAN SDG PENGANTAR

Matahari menghasilkan cahaya putih, yang sesungguhnya terdiri dari aneka 
warna: merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan nila. Cahaya adalah gelom-
bang dan tiap-tiap warna memiliki frekuensinya sendiri. Dengan demikian, 
panjang gelombang cahaya pun berbeda-beda. Warna-warna pelangi tersu-
sun berdasarkan frekuensinya: warna nila dan biru memiliki frekuensi yang 
lebih tinggi dibandingkan warna kuning, jingga, dan merah. 

Saat cahaya putih dari matahari memasuki atmosfer bumi, cahaya itu ber-
temu dengan molekul gas. Molekul-molekul itu membuat cahaya terhambur. 
Makin pendek gelombang cahaya, cahaya makin terhambur saat bertemu 
dengan molekul gas. Warna biru memiliki panjang gelombang yang jauh 
lebih pendek, sehingga warna ini pun terhambur sepuluh kali lipat lebih 
banyak dibandingkan cahaya merah. 

Selain itu, dibandingkan cahaya merah, frekuensi cahaya biru lebih dekat 
dengan frekuensi resonansi atom dan molekul yang membentuk udara. 
Jika elektron-elektron yang terikat pada molekul di udara terdorong, elek-
tron akan melakukan gerak osilasi dengan frekuensi alami yang lebih tinggi 
dibandingkan frekuensi cahaya biru. Cahaya biru yang mendorong elek-
tron punya frekuensi yang lebih dekat dengan frekuensi resonansi alami 
dari elektron; akibatnya, cahaya biru dipancarkan kembali ke semua arah. 
Proses ini disebut juga dengan penghamburan. Cahaya merah yang tidak 
dihamburkan melanjutkan rambatannya. Saat kita menatap langit, cahaya 
yang kita lihat adalah cahaya biru yang sudah terhambur. 

SASARAN KEGIATAN

Saat cahaya matahari menembus atmosfer, cahaya biru dihamburkan 
lebih banyak dibandingkan cahaya lainnya sehingga warna dominan 
yang tersisa dari cahaya yang merambat adalah semburat kuning-jing-
ga. Cahaya yang dihamburkan membuat langit berwarna biru, semen-
tara cahaya yang merambat membuat matahari terbenam tampak 
berwarna jingga kemerahan.

1

PERTANYAAN PANDUAN

Mengapa langit berwarna biru?1

Mengapa matahari yang terbenam berwarna merah?2

KOMPOSISI STEM
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Opstional: kartu ucapan kosong 
berwarna putih

6

Beberapa tetes susu (atau sedikit susu 
bubuk) untuk ditambahkan ke dalam air 
agar sinar cahaya terlihat dengan jelas

4

Filter, seperti dari kaca mata hitam 
dengan lensa berjenis polarized (lapisan 
penyaring cahaya matahari) yang sudah 
tidak dipakai

5

TUGAS/LANGKAH-LANGKAH

Isi wadah dengan air1

Tempatkan sumber cahaya di luar wadah, 
posisikan agar cahanya menembus wadah. 
(Lihat gambar; klik untuk memperbesar 
gambar).

2

Tambahkan susu, cukup beberapa tetes tiap 
kali menambahkan (atau, jika menggunakan 
susu bubuk, cukup sejumput susu untuk setiap 
penambahan). Aduk hingga sinar cahaya 
dapat terlihat jelas menembus air.

3
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Fig 1

Fig 2

Perhatikan cahaya dari sisi kanan atau kiri wadah, 
kemudian dari ujung wadah yang satunya (lihat gambar 
di atas). Jika menggunakan kartu, letakkan kartu di sisi 
wadah yang berseberangan dengan sumber cahaya 
agar cahaya dipantulkan. Dari sisi kanan atau kiri, sinar 
cahaya akan tampak berwarna putih kebiruan; dari sisi 
ujung, cahaya berwarna kuning-jingga.

Dengan campuran susu yang cukup, akan terlihat 
perubahan warna cahaya dari biru-putih menjadi kuning-
jingga di sepanjang berkas cahaya.

Mengapa matahari yang sedang terbenam tampak 
berwarna merah dan jingga? Saat matahari berada pada 
garis cakrawala, jalur rambat cahaya melalui atmosfer 
untuk mencapai mata kita menjadi lebih panjang diband-
ingkan saat matahari berada di atas kepala. Pada saat 
cahaya dari matahari terbenam mencapai mata, seba-
gian besar warnanya sudah terhambur. Cahaya yang 
pada akhirnya terlihat adalah jingga kemerahan.

Panjang gelombang cahaya nila bahkan lebih pendek 
lagi dibandingkan cahaya biru: cahaya ini lebih terham-

DISKUSI TAMBAHAN

Air mentah2

Senter3

ALAT DAN BAHAN

Kotak plastik transparan, atau gelas kimia 
berukuran besar, stoples, atau akuarium
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bur dibandingkan cahaya biru. Akan tetapi, mengapa 
langit tidak berwarna nila? Jawabannya, karena 
banyaknya cahaya nila tidak cukup. Matahari mengeluar-
kan jauh lebih banyak cahaya biru dibandingkan cahaya 
nila, sehingga cahaya yang paling banyak mengalami 
penghamburan di langit adalah yang berwarna biru.

PENULIS & SUMBER
Exploratorium Teacher Institute
https://www.exploratorium.edu/snacks/blue-sky
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Coba juga memegang fi lter di depan mata untuk melihat 
wadah air. Putar posisi fi lter supaya terlihat perbedaan 
cahaya ketika terang dan redup. Filter dan pengham-
buran membuat cahaya terpolarisasi. Saat kedua po-
larisasi ini sejajar, berkas cahaya tampak terang; saat 
polarisasi berlawanan, berkas cahaya tampak redup.

Penghamburan membuat cahaya terpolarisasi karena 
cahaya adalah gelombang transversal. Arah osilasi trans-
veral dari medan magnet disebut juga arah polarisasi 
cahaya.

Berkas cahaya mengandung foton cahaya yang ter-
polarisasi ke segala arah, baik itu horizontal, vertikal, 
maupun semua sudut di antaranya. Perhatikan cahaya 
yang melintas tegak lurus melalui wadah air. Cahaya ini 
bisa terhambur ke samping dan tetap terpolarisasi se-
cara vertikal, tetapi tidak bisa terhambur ke atas! Untuk 
mempertahankan karakteristik gelombang transversal 
setelah penghamburan, hanya cahaya yang terpolarisasi 

Penghamburan bisa menyebabkan polarisasi cahaya. 
Letakkan fi lter untuk membuat polarisasi cahaya di 
antara senter dan wadah air. Putar posisi fi lter, sambil 
satu orang mengamati apa yang terjadi pada cahaya dari 
sisi atas dan satu orang mengamati dari sisi kanan atau 
kiri. Perhatikan bahwa saat orang yang mengamati dari 
bagian atas wadah melihat cahaya terang, orang yang 
mengamati dari sisi kanan atau kiri wadah justru melihat 
cahaya yang lebih redup—dan sebaliknya.

PERLUASAN KEGIATAN

Fig 3

panjang gelombang
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