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Abstrak – Telah dilakukan pengukuran jarak antar celah kisi difraksi dengan menggunakan metoda deviasi minimum. 
Pada pengukuran ini digunakan spektrometer dan laser He-Ne. Dalam percobaan kedudukan kisi diputar sampai 
didapatkan penyimpangan sinar difraksi terhadap arah sinar datangnya minimum. Jarak antar celah kisi difraksi 
dihitung dari hasil pengukuran sudut datang dan sudut deviasi ketika deviasinya minimum. Hasil pengukuran 
menunjukkan bahwa metoda ini menghasilkan nilai yang sama dengan metoda konvensional.  
 
Kata kunci: kisi difraksi, deviasi minimum 
 
Abstract – An alternative method has been used to determine the distance between slits of diffraction grating i.e. 
minimum deviation method. Spectrometer and He-Ne laser are used in the experiment. Grating position is rotated to 
obtain the minimum deviation of diffracted beam. The experiment results are in agreement with the conventional 
method. 
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I. PENDAHULUAN  

Kisi difraksi banyak digunakan untuk mengukur 
panjang gelombang cahaya. Pengukuran dilakukan 
dengan melewatkan cahaya pada kisi difraksi yang 
sudah diketahui jarak antar celah kisinya. Hubungan 
antara jarak antar celah kisi difraksi, panjang gelombang 
dan sudut difraksi untuk berbagai orde dibahas dalam 
buku teks fisika dasar dan buku optika [1,2,3]. 
Hubungan ini berlaku untuk sinar yang datang secara 
tegak lurus terhadap kisi difraksi atau sinar dengan sudut 
datang sama dengan nol. Hal ini ditunjukkan dalam 
gambar yang menyertai perumusannya, akan tetapi 
penjelasannya tidak dinyatakan secara tegas. Oleh 
karena itu pengukuran-pengukuran yang berdasar pada 
hubungan tersebut, harus memenuhi persyaratan sudut 
datang sama dengan nol. 

Buku buku untuk eksperimen fisika pada umumnya 
juga menggunakan hubungan tersebut untuk menentukan 
jarak antar celah kisi difraksi ataupun panjang 
gelombang cahaya. Keterangan tentang syarat 
berlakunya hubungan tersebut tidak disajikan secara 
nyata; akan tetapi hanya ditampilkan dengan gambar set 
up percobaanya [4]. Secara khusus Armitage 
memberikan petunjuk perlakuan eksperimen yang benar 
agar memenuhi persyaratan dalam rumus yang akan 
dipakai [5]. Namun, untuk keperluan ini diperlukan alat 
ukur sudut yang baik. Di lain pihak pada metoda 
sederhana (yang banyak digunakan), tidak diperlukan 
pengukuran sudut secara langsung, karena yang 
diperlukan adalah sinus sudutnya yang dapat diperoleh 
lewat pengukuran jarak. 

Pada beberapa buku-buku optika, kaitan antara sudut 
difraksi, jarak antar celah kisi difraksi dan panjang 

gelombang cahaya yang digunakan, juga diberikan untuk 
sebarang sudut datang. Hecht dan Zajac memberikan 
satu perumusan dengan keterangan yang sangat ringkas 
[6]. Penjelasan yang lebih lengkap dapat ditemukan di 
pustaka yang lain [7,8].  

Jeppesen mengulas tentang deviasi minimum pada 
kisi akibat sudut datang tidak sama dengan nol [9]. 
Eksperimen yang terkait dengan sudut datang juga sudah 
dilakukan, namun masih terbatas pada menunjukkan 
gejala pengaruh sudut datang pada kisi difraksi [10,11]. 

Berbeda dengan eksperimen terdahulu, pada makalah 
ini selain dibahas pengaruh sudut datang pada kisi 
difraksi, kedaan deviasi minimum juga digunakan untuk 
menentukan jarak antar celah kisi. Untuk itu, berbeda 
dari metode konvensional yang menggunakan sudut 
datang nol, di sini sudut datang akan divariasi.  

 
II. LANDASAN TEORI 

Sinar yang datang secara tegak lurus terhadap kisi 
difraksi, akan didifraksikan seperti yang ditampilkan 
pada gambar 1.   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 1. Sinar datang tegak lurus terhadap kisi difraksi; θ 
adalah sudut difraksi. 
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Bila jarak antar celah kisi difraksi adalah ‘d’ dan 
panjang gelombang cahaya yang datang adalah ‘λ’, 
maka hasil interferensi konstruktif ke arah sudut ‘θ’ 
akan memenuhi persamaan [1,2,3] 

 
 d sin θ = m λ    (1) 
 
dengan m= 0, 1, 2, … adalah orde difraksi 

Persamaan (1) ini banyak digunakan sebagai dasar 
pengukuran panjang gelombang bila jarak antar celah 
kisi telah diketahui. Dan sebaliknya bila panjang 
gelombang telah diketahui, jarak antar celah kisi 
difraksinya juga dapat ditentukan dengan persamaan 
tersebut. 

Berkas sinar yang datang tidak secara tegak lurus 
terhadap kisi difraksi, akan didifraksikan seperti pada 
gambar 2. Untuk keadaan seperti ini hubungan antara 
panjang gelombang ‘λ’, jarak antar celah kisi difraksi ‘d’ 
dan sudut difraksi ‘θ’ perlu dimodifikasi dengan sudut 
datangnya ‘i’ melalui persamaan [7,8,9] 
 
 d (sin θ + sin i) = m λ   (2) 
 
Dari persamaan (2) dapat diperoleh  
 

θ =arc sin (k - sin i)    (3) 
 
dengan 

 
k = m λ / d    (4) 

 
Terhadap arah sinar datang, sinar yang terdifraksi 

menyimpang sebesar δ. Dari gambar 2 dapat ditunjukkan 
bahwa sudut deviasi δ ini mengikuti persamaan 

 
 δ = θ + i     (5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2. Sinar datang membentuk sudut ‘i’ terhadap normal 

kisi difraksi; ‘d’ adalah jarak antar kisi,   ‘θ‘ 
adalah sudut difraksi, dan sudut penyimpangan 
sinar terdifraksi terhadap arah sinar datang atau 
sudut deviasi adalah ‘δ’.   

 
Dari persamaan (3) dan (5) dapat diperoleh 
 

δ = arc sin (k - sin i) + i   (6) 
 

Hubungan antara sudut deviasi ‘δ’ dan sudut datang 
‘i’ dalam persamaan (6) ini menghasilkan bentuk kurva 
yang tidak simetris dengan satu nilai minimum. Nilai 
minimum ini terjadi pada satu nilai sudut datang yang 
dapat diperoleh dengan menurunkan ‘δ’ terhadap ‘i’   
 

0])sin(sin[
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=

di
iikarcd

di
dδ

      (7) 

 
Selanjutnya dengan menyelesaikan persamaan (7), pada 
keadaan deviasi minimum ini sudut datangnya ‘imin’ 
akan memenuhi 
 
 k = 2 sin imin    (8) 
 
Sehingga diperoleh nilai jarak antar kisi difraksi sebagai 
berikut 
 

 
minsin2 i

md λ
=     (9) 

 
Pada keadaan yang sama yaitu deviasinya minimum, 
sudut difraksinya ‘θmn‘ dapat diperoleh dengan 
menggunakan persamaan (2) dan (9) mengikuti 
hubungan  

 
θmin  = imin            (10) 

 
Dari nilai ini, sudut deviasi minimum ‘δ min‘ memenuhi 
persamaan (5) dan (10) sehingga 

 
δmin = θmin + imin = 2 imin             (11) 

 
Sehingga jarak antar kisi difraksi pada persamaan (9) 
dapat dituliskan menjadi 

)
2

(sin2 minδ
λmd =     (12) 

 
III. METODE EKSPERIMEN 
Berdasarkan pada persamaan-persamaan di atas, jarak 
antar celah kisi (d) dapat dihitung dengan menggunakan 
keadaan: 
A. Konvensional yaitu dengan sudut datang nol. Nilai 

jarak antar celah kisi difraksi ‘d’ dihitung dengan 
persamaan (1) 

B. Deviasi minimum, untuk ini sudut datang divariasi 
sehingga didapatkan deviasinya minimum. Susunan 
peralatannya ditunjukkan pada gambar 3. Kisi 
difraksi diletakkan di atas piringan spektrometer. 
Variasi sudut datang dilakukan dengan memutar 
piringan, sampai terlihat penyimpangan berkas 
difraksinya minimum. Pada keadaan ini dapat 
ditentukan sudut datangnya yaitu imin dan sudut 

deviasi minimumnya yaitu δmin. Sudut datang ‘i’ 
dapat langsung dibaca pada skala yang ada. 

d 

i θ 
δ 
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Sedangkan sudut deviasi yaitu ‘δ‘dihitung dari nilai 
sinus melalui pengukuran jarak kisi ke layar dan 
jarak berkas yang bersangkutan ke berkas orde nol. 
Bila panjang gelombang sudah diketahui, dengan 
nilai-nilai sudut ini, jarak antar celah kisi difraksi 
dapat dihitung dengan persamaan (9) dan (12),. 
Untuk itu pada percobaan ini digunakan laser HeNe 
dengan λ=632,8 nm.. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Susunan peralatan untuk menentukan jarak antar 

celah kisi. Laser HeNe dengan panjang 
gelombang 632,8 nm digunakan sebagai sumber 
cahaya. Kisi K diletakkan di atas piringan 
spektrometer. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN   
Hasil pengamatan sudut deviasi untuk berbagai 

keadaan disajikan pada gambar 4 dan 5.  Gambar 4 
menunjukkan pengaruh sudut datang pada deviasi dari 
laser HeNe yang dilewatkan pada satu kisi yang diamati 
pada berbagai orde difraksi. Sedangkan akibat variasi 
sudut datang pada deviasi laser HeNe yang dilewatkan 
pada kisi yang berbeda diperlihatkan pada gambar 5. 
Pada keadaan ini pengamatannya dilakukan pada orde 
satu (m=1). 
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Gambar 4. Pengaruh variasi sudut datang terhadap sudut 
deviasi. Pengamatan dilakukan dengan 

menggunakan laser HeNe dan kisi yang 
mempunyai 300 celah/mm.  
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Gambar 5.  Pengaruh variasi sudut datang terhadap sudut 
deviasi. Pengamatan dilakukan dengan 
menggunakan laser HeNe pada orde m=1. 

 
Hasil pengamatan di atas menunjukkan bahwa sudut 

datang mempengaruhi besarnya sudut deviasi. Sudut 
difraksi akan sama dengan sudut deviasi bila sudut 
datang sama dengan nol. Cara konvensional untuk 
menentukan jarak antar celah kisi dengan menggunakan 
rumus (1), memerlukan sudut difraksi. Hal ini 
mempersyaratkan bahwa sudut datangnya sama dengan 
nol. Karena itu dalam setiap eksperimen, perlu 
diperhatikan kedudukan kisi terhadap sinar datang. Jadi 
sangat mungkin bahwa pengukuran sudut difraksinya 
tidak tepat, karena yang terukur adalah sebarang sudut 
deviasi.  

Berbeda dengan pengukuran sudut difraksi, 
pengukuran pada kondisi deviasi minimum tidak 
mempersyaratkan kedudukan kisi tegak lurus arah sinar 
datang. Meskipun tampaknya relatif lebih banyak 
pekerjaannya, metode ini mempunyai patokan yang jelas 
yaitu perlu dicari kedudukan kisi yang menghasilkan 
deviasi minimum. Tingkat kesulitan ini sebanding 
dengan cara standart untuk menentukan indeks bias 
prisma dengan deviasi minimum.  

Hasil pengukuran jarak antar celah kisi dengan 
metode konvesional dan deviasi minimum disajikan 
pada tabel 1, 2 dan 3. 

Dari tabel 1, 2 dan 3 terlihat bahwa pengukuran jarak 
antar celah kisi difraksi dengan metode deviasi 
minimum memberikan hasil yang tidak jauh berbeda 
dari pengukuran dengan metode konvensional. Karena 
itu metode deviasi minimum ini dapat digunakan sebagai 
metode alternatif untuk pengukuran jarak antar celah kisi 
difraksi.  
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Tabel 1. Pengukuran jarak antar celah kisi dengan metode 
konvensional. Pengukuran sudut difraksi dilakukan 
pada kondisi sinar datang tegak lurus kisi atau sudut 
datang nol. 

Kisi 
(celah /mm) 

Orde, 
‘m’ 

Sudut 
difraksi, θ 

(o) 

Jarak antar 
celah, d (µm ) 

80  1 
4 

2.95 
11.86 

12,3 
12,3 

100  1 
4 

3.68 
14.86 

9,87 
9,88 

300  1 
2 

10.84 
22.10 

3,36 
3,36 

600  1 21.50 1,73 

Tabel 2. Pengukuran jarak antar celah kisi dengan metode 
deviasi minimum. Pengukuran sudut datang 
dilakukan pada kondisi sinar terdeviasi minimum. 

Kisi 
(celah / mm) 

Orde, 
‘m’ 

Sudut 
datang, imin 

(o) 

Jarak antar 
celah, d (µm ) 

80  4 6,7 ± 1,4 (11 ± 2) 
100  4 7,5 ± 1,2 (9,9 ± 1,7)  
300  1 

2 
4,7 ± 0,8 
10,7 ± 0.5 

(3,9 ± 0,7) 
(3,4 ± 0,2) 

600  1 10,3 ± 0,5 (1,8 ± 0,1) 
 

Tabel 3. Pengukuran jarak antar celah kisi dengan metode 
deviasi minimum. Pengukuran sudut deviasi 
dilakukan dengan mengukur jarak antara kisi dan 
layar dan jarak antara berkas sinar terdifraksi dengan 
berkas orde nolnya. 

Kisi 
(celah / 

mm) 

Orde, 
‘m’ 

Sudut deviasi 
minimum, 

δmin (o) 

Jarak antar celah, 
d (µm ) 

80  1 
4 

2,93 ± 0,01 
11,82 ± 0,02 

12,360 ± 0,004 
12,230 ± 0,002 

100  1 
4 

3,68 ± 0,01 
14,71 ± 0,01 

9,840 ± 0,002 
9,885 ± 0,008 

300  1 
2 

10,81 ± 0,01 
21,69 ± 0,01 

3,359 ± 0,003 
3,363 ± 0,001 

600  1 21,14 ± 0,01 1,723 ± 0,001 
 

Metode deviasi minimum menyediakan dua cara 
pengukuran yaitu lewat pengukuran sudut datang secara 
langsung dan pengukuran sudut deviasinya yang 
dilakukan secara tidak langsung.  

Penentuan jarak celah kisi melalui pengukuran sudut 
datang ketika deviasinya minimum, memberikan 
ketidakpastian yang lebih besar. Hal ini dikarenakan 
perubahan keadaan pada deviasi minimum relatif kecil 
sehingga kurang dapat diamati dengan jelas. Karena itu 
juga pada pengukuran ini juga diperlukan alat ukur sudut 
yang beresolusi tinggi.  

Berlainan dengan cara pertama di muka, penentuan 
jarak celah kisi melalui pengukuran sudut deviasi 
minimum dapat dilakukan dengan relatif lebih mudah 
dan ketidakpastiannya jauh lebih kecil. Pengukuran 
menjadi lebih sederhana, karena nilai sinus dapat 
diperoleh secara langsung dari nilai jarak kisi ke layar 
dan jarak berkas yang bersangkutan ke berkas orde nol.  

V. KESIMPULAN   
Pengukuran jarak antar celah kisi difraksi dapat 
ditentukan melalui pengukuran sudut deviasi minimum. 
Pengukuran semacam ini terbebas dari syarat pengaturan 
kedudukan kisi yang harus tegak lurus terhadap arah 
sinar datang seperti pada cara konvensional.  
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TANYA JAWAB 
 
Dewita, BATAN 
? Apabila persyaratan sudut datang = 0 tidak dipenuhi, 
berapa kesalahan simpangannya? (pada paper bapak 
hal ini tidak ditunjukkan) 
 
Edi, UKDW 
√ Kesalahan tergantung pada besar sudut datangnya. Hal 
ini ditunjukkan dengan besarnya sudut deviasi yang 
berbeda-beda. Kesalahan pengukuran sudutnya dapat 
dihitung dari selisi sudut deviasi pada i = 0 dari i 
lainnya. Pada grafik hubungan sudut deviasi δ terhadap 
sudut datang  

 


