
AAAA papapapa     itu  energi???itu  energi???itu  energi???itu  energi???     
� Pengertian Energi 

Energi yaitu kemampuan untuk melakukan gerak, jika suatu objek 

mampu untuk mengadakan gerakan, maka obyek tersebut dikatakan 

mempunyai energi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D isin i kam u bisa tau m acam -m acam  dari energi ☺ 

� Macam-macam Energi  

Terdapat berbagai macam bentuk energi diantaranya: 

1. Energi Potensial 

Energi potensial adalah energi yang di punyai benda dalam kondisi 

tertentu dan tidak dalam keadaan bergerak. Kondisi benda tertentu 

tersebut adalah: 

• Disuatu ketinggian (tergantung) 

• Tertekan 

• Terenggang 

• Terbengkok 

Contoh benda-benda yang mempunyai energi potensial antara lain: 

• Batu di puncak gunung 

• Per yang ditekan 

• Per yang ditekan 

• Bola yang dipegang 

• Karet yang diregang 

• Penggaris yang dibengkok 

• Air di waduk 

2. Energi Kinetik 

Energi kinetik adalah energi yang dipunyai benda karena gerak dari 

benda tersebut. 

 

Contoh benda-benda yang mempunyai energi kinetik  antara lain: 

• Gerak gelombang 

• Burung terbang 

• Air terjun 

• Gerak kapal 

3. Energi Panas 

Energi panas adalah energi ini muncul saat terjadinya perubahan suhu 

benda, dan menjalar dari bagian yang panas ke bagian yang dingin. 

Energi ini dapat dideteksi dengan indera peraba dan thermometer. 

 

 

 

Contoh benda-benda yang mempunyai energi panas antara lain: 



• Kayu dibakar 

• Nyala lampu 

• Kompor gas 

• Setrika listrik 

• Pembakar roti 

4. Energi Bunyi 

Energi bunyi adalah energi yang diproduksi oleh benda yang bergetar 

dan dapat didengar oleh telinga. Energi bergerak dalam bentuk 

gelombang bunyi. 

 

Contoh benda-benda yang mempunyai energi bunyi antara lain: 

• Gemericik air terjun 

• Dering bel weker 

• Nyaringnya bunyi speker 

• Nada petikan gitar 

5. Energi Kimiawi 

Energi kimiawi adalah energi yang terdapat pada bahan-bahan 

kimiawi, makanan, dan minyak. 

Energi muncul saat terjadi reaksi kimia seperti aksidasi makanan pada 

tubuh dan pembakaran minyak. 

 

Contoh benda-benda yang mempunyai energi kimia antara lain: 

• Minyak 

• Asam sulfat 

• Lilin 

• Spiritrus 

6. Energi Cahaya 

Energi cahaya dapat menolong kita untuk melihat benda. Mata dapat 

mendeteksi adanya energi cahaya. 

 

Contoh benda-benda yang mempunyai energi cahaya antara lain: 

• Cahaya matahari 

• Cahaya bintang 

• Cahaya lampu senter 

• Cahaya lampu listrik 

• Cahaya las karbit 

 

7. Energi Nuklir 



Energi nuklir adalah energi yang tersimpan dalam atom. Energi keluar 

ketika terjadi proses reaksi nuklir. 

 

Contoh benda-benda yang mempunyai energi nuklir antara lain: 

• Pembangkit listrik tenaga nuklir 

• Awan cendawan karena bom nuklir 

8. Energi Listrik 

Energi listrik adalah energi yang diproduksi oleh muatan listrik atau arus 

listrik. 

 

Contoh benda-benda yang mempunyai energi listrik antara lain: 

• Baterai 

• Dinamo sepeda 

• Kilat atau petir 

• Pusat daya listrik 

9. Energi Magnet 

Energi magnet adalah energi yang dipunyai oleh benda yang bersifat 

magnet. 

Berbagai macam bentuk magnet diantaranya: 

• Magnet U 

• Magnet silinder 

• Magnet tapal kuda atau magnet ladam 

• Magnet batang 

• Magnet jarum 

 

 


