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BESARAN VEKTOR

Perhatikan dua anak yang mendorong meja pada gambar di atas. Apakah dua anak 
tersebut dapat mempermudah dalam mendorong meja? Tentu kalian sudah mengerti 
bahwa arah gaya dorong sangat menentukan, keduanya memiliki arah berlawanan 
sehingga akan mempersulit. Contoh lain seperti perahu yang menyeberangi sungai 
yang deras arusnya. Penyelesaian masalah-masalah ini perlu keterlibatan suatu besaran 
yaitu besaran vektor. Besaran inilah yang dapat kalian pelajari pada bab ini, sehingga 
setelah belajar kalian diharapkan dapat:

1. memahami definisi besaran vektor,
2. menguraikan sebuah vektor menjadi dua komponen saling tegak lurus dan 

sebidang,
3. menjumlahkan dua vektor sejajar dan vektor tegak lurus,
4. menjumlahkan dua vektor atau lebih dengan metode jajaran genjang,
5. menjumlahkan dua vektor atau lebih dengan metode poligon,
6. menjumlahkan dua vektor atau lebih dengan metode analitis,

7. menghitung hasil perkalian dua buah vektor (pengayaan). 
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Sumber : penerbit cv adi perkasa
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Gambar 2.1
Mendorong meja berarti mem-
beri gaya yang memiliki besar 
dan arah tertentu.

Gambar 2.2
Vektor gaya F2 = 3 F1

F1 = 1 N
F2 = 3 N

A. Pendahuluan
Pernahkah kalian berpikir bahwa aktivitas kita 

sehari-hari banyak melibatkan  vektor? Contohnya pada 
saat parkir mobil. Seorang tukang parkir memberi aba-
aba, “kiri...kiri”, artinya bergeraklah (perpindahan) den-
gan jarak tertentu ke arah kiri. Atau pada saat mundur. 
Tukang parkir berkata “terus...terus”. Aba-aba ini dapat 
berarti berilah kecepatan yang besarnya tetap dengan 
arah ke belakang.

Contoh yang lain adalah mendorong benda dengan 
gaya tertentu. Misalnya ada meja yang berada di tengah 
aula. Kemudian Andi diminta bapak guru untuk mendo-
rong meja dengan gaya tertentu. Dapatkah Andi melaku-
kannya dengan benar? Bisa jadi ada kesalahan. Supaya 
Andi dapat mendorong dengan benar maka sebaiknya 
harus ditunjukkan arahnya, misalnya dorong ke kanan 
dan meja dapat berpindah sesuai keinginan bapak guru.

Beberapa contoh besaran di atas selalu melibatkan 
nilai besaran itu dan butuh arah yang tepat. Besaran 
yang memiliki sifat seperti inilah yang disebut besaran 
vektor. 
1. Besaran Skalar dan Vektor

Di dalam ilmu  dikenal banyak sekali besa-
ran. Masih ingat ada berapakah jenis besaran menurut 
satuannya? Tentu masih karena baru saja kalian pelajari 
bab pertama buku ini, yaitu ada dua : besaran pokok dan 
besaran turunan. Besaran juga dapat kalian bagi berdasar-
kan nilai dan arahnya. Berdasarkan nilai dan arahnya 
seperti contoh anak mendorong meja di atas, besaran 
dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu besaran vektor 
dan besaran skalar. 

Besaran vektor adalah besaran yang memiliki 
nilai dan arah. Besaran ini selain dipengaruhi nilainya 
juga akan dipengaruhi oleh arahnya. Contoh besaran ini 
adalah  perpindahan. Ali berpindah 2 meter. Pernyataan 
ini kurang lengkap, yang lebih lengkap adalah Ali ber-
pindah 2 meter ke kanan. Nilai perpindahannya 2 meter 
dan arahnya ke kanan. Contoh besaran vektor yang lain 
adalah kecepatan, gaya dan momentum.

Besaran skalar adalah besaran yang memiliki nilai 
saja. Contoh besaran skalar adalah massa. Perlukah kalian 
menimbang massa benda untuk mencari arah massa itu? 
Tentu tidak. Menimbang massa hanya dihasilkan nilai saja 
misalnya massa kalian 60 kg, berarti nilai massa itu 60 
kg dan tidak memiliki arah. Contoh besaran skalar yang 
lain adalah jarak, waktu,  volume dan energi.                  
2. Penggambaran Vektor

Untuk menulis suatu besaran vektor dapat langsung 
menyebutkan nilai dan arahnya, misalnya gaya F = 20 
N ke kanan, kecepatannya v = 100 km/jam ke utara dan 
berpindah sejauh 5 m ke barat. Tetapi untuk memper-
mudah pemahaman dan analisa, besaran vektor dapat 
diwakili dengan gambar yang berlaku secara universal 
yaitu gambar anak panah. 
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Gambar 2.3
Empat perahu dengan berbagai 
kecepatan.
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Anak panah dapat memberikan dua sifat yang dimiliki oleh 
vektor. Panjang anak panah menggambarkan nilai vektor 
sedangkan arah anak panah menggambarkan arah vektornya. 
Perhatikan contohnya pada Gambar 2.2! Gaya F1 besarnya 1 
N arahnya ke kanan. Dengan acuan F1 dapat ditentukan F2, 
yaitu besarnya 3 N arahnya ke kanan, karena panjang F2 = 3 
kali F1 dan arahnya sama. Untuk lebih memahami pengertian 
vektor dapat kalian cermati contoh 2.1 berikut.

CONTOH 2.1

Pada Gambar 2.3 terdapat empat  perahu dengan ke-
cepatan sesuai anak panahnya. Jika tiap kotak dapat 
mewakili 1 m/s, maka tentukan kecepatan tiap-tiap 
perahu!

Penyelesaian
Arah kecepatan perahu dapat disesuaikan dengan arah 
mata angin.
Perahu A : vA =  4 m/s ke timur    (4 kotak)
Perahu B : vB =  5 m/s ke selatan (5 kotak)
Perahu C : vC =  2 m/s ke barat   (2 kotak)
Perahu D : vD =  1 m/s ke utara   (1 kotak)

Setelah memahami contoh di atas dapat kalian coba 
soal berikut.
Beberapa balok kecil ditarik oleh gaya-gaya seperti 
pada gambar di bawah. Jika satu kotak mewakili 2 
newton maka tentukan gaya-gaya tersebut.
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Coba kalian perhatikan sebuah balok bermassa m 
yang ditarik gaya F yang membentuk sudut α terhadap 
horisontal seperti pada Gambar 2.4(a). Jika lantainya 
licin maka kemanakah balok akan bergerak? Tentu ka-
lian langsung dapat memprediksikannya, yaitu ke kanan. 
Tetapi dapat ditanya kembali, mengapa dapat bergerak 
seperti itu? Gaya F merupakan besaran vektor. Vektor F 
ini dapat diproyeksikan ke arah horisontal  FX  dan ke arah 
vertikal FY seperti pada Gambar 2.4(b). Jika FY lebih kecil 
dibanding berat benda dan lantai licin maka balok akan 
bergerak searah FX yaitu arah horisontal ke kanan.

Contoh kejadian di atas ternyata berlaku umum 
untuk vektor. Setiap vektor dapat diuraikan menjadi dua 
komponen yang saling tegak lurus. Komponen-kompo-
nen penguraian vektor ini disebut juga proyeksi vektor. 
Besar komponen atau proyeksi vektor ini memenuhi 
perbandingan trigonometri seperti persamaan berikut. 
Perhatikan Gambar 2.4(b).

FX = F cos α

FY = F sin α ..                   .............................(2.1)

Jika diketahui dua komponen vektornya maka 
vektor yang diproyeksikan itu juga dapat ditentukan 
yaitu memenuhi dalil Pythagoras. Persamaannya 
sebagai berikut. 

F2 = FX
2 + FY

2                    .............................(2.2) 

Apakah kalian bisa memahami penjelasan di atas, 
persamaan 2.1 dan persamaan 2.2? Untuk memahami 
penggunaan persamaan 2.1 dapat kalian cermati contoh 
2.2 berikut.

CONTOH 2.2

Sebuah perahu bergerak dengan kecepatan v = 0,5 m/s 
dengan arah seperti Gambar 2.5(a). Jika airnya relatif 
tidak bergerak maka tentukan proyeksi kecepatan 
perahu pada arah utara dan timur!

Gambar 2.4
Sebuah balok ditarik gaya F 
dengan arah α terhadap ho-
risontal.

Gambar 2.5
(a) Perahu bergerak dengan 
kecepatan v, (b) proyeksi v.

B. Penguraian Vektor
F
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Pada segitiga siku-siku ada 
ukuran sisi dengan perbandin-
gan yang sederhana 3 : 4 : 5. 
Sudutnya memenuhi gambar 
di bawah.
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Dua segitiga siku-siku istime-
wa lain :
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1. Beberapa partikel ditarik gaya seperti 
diperlihatkan pada gambar di bawah. 
Setiap satu kotak mewakili gaya 1 
newton. Tentukan besar dan arah 
gaya-gaya tersebut!

2. Sebuah benda mengalami perpindahan 
sejauh 50 m dengan arah 60O dari 
timur ke utara. Tentukan proyeksi 
perpindahan tersebut pada arah timur 
dan utara!

3. Balok yang cukup berat berada di 
atas lantai mendatar licin ditarik gaya                 
F = 400 N seperti pada gambar 
berikut. Tentukan proyeksi gaya yang 

searah gerak balok tersebut!

4. Sebuah balok yang berada di atas 
bidang miring licin dapat terlihat 
seperti gambar. Berat balok tersebut 
adalah 20 N ke bawah. Tentukan 
proyeksi berat balok tersebut pada 
arah sejajar bidang dan arah tegak 
lurus bidang!

5. Perahu yang sedang bergerak memiliki 
dua komponen kecepatan. Ke arah 
utara dengan kecepatan 2,0 m/s dan ke 
arah timur dengan kecepatan 1,5 m/s. 
Tentukan besar dan arah kecepatan 
perahu tersebut!

LATIHAN 2.1

Penyelesaian
Proyeksi kecepatan perahu dapat dilihat seperti pada 
Gambar 2.5(b). Sesuai persamaan 2.1, maka besarnya 
proyeksi kecepatan itu dapat memenuhi perhitungan 
berikut.

vT =   v cos 37O

 =  0,5 . 0,8  =  0,4 m/s

vU  =   v sin 37O

 =   0,5 . 0,6  =  0,3 m/s

Untuk lebih memahami contoh di atas dapat kalian 
coba soal berikut.
Coba kalian perhatikan sebuah balok yang ditarik 
gaya dengan besar dan arah seperti gambar. Tentukan 
proyeksi gaya pada arah vertikal dan horisontal. 
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F = 100 N

37Ο

37O
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Pernahkah kalian naik atau melihat perahu penye-
berangan di sungai? Contohnya seperti pada Gambar 2.6. 
Sebuah perahu yang mampu bergerak dengan kecepatan 
vp diarahkan menyilang tegak lurus sungai yang airnya 
mengalir dengan arus va. Dapatkah perahu bergerak lurus 
searah vp? Jika tidak kemanakah arah perahu tersebut?

Jika kalian pernah naik atau melihatnya maka 
kalian pasti bisa menjawabnya bahwa perahu itu akan 
bergerak serong ke kanan. Penyebabnya adalah gerak 
perahu ini dipengaruhi oleh dua kecepatan vp dan va dan 
hasil gerak yang ada disebut resultan kecepatannya. Den-
gan bahasa sederhana resultan vektor dapat didefinisikan 
sebagai penjumlahan besaran-besaran vektor.

Dua vektor atau lebih yang bekerja pada suatu 
benda dapat memiliki arah yang bervariasi. Untuk 
memudahkan dalam mempelajarinya dapat dibagi men-
jadi vektor sejajar, vektor tegak lurus dan vektor dengan 
sudut tertentu. Untuk langkah selanjutnya pahamilah 
penjelasan berikut.
1. Vektor-vektor segaris

Perhatikan sebuah balok pada bidang datar licin 
yang dipengaruhi dua gaya seperti pada Gambar 2.7. 
Berapakah gaya yang dirasakan balok? Tentu kalian 
sudah bisa menjawabnya. Pada bagian (a) : gaya yang 
dirasakan sebesar (30 + 10) = 40 N. Sedangkan pada 
bagian (b) : gaya yang dirasakan sebesar (30 - 10) = 20 
N. Perbedaan ini terjadi karena arah gaya yang tidak 
sama, bagian (a) gayanya searah sedangkan bagian (b) 
gayanya berlawanan arah.

Dari contoh di atas dapat dibuat simpulan umum 
bahwa resultan vektor-vektor searah dapat dijumlah-
kan dan resultan vektor-vektor berlawanan arah dapat 
dikurangkan. Simpulan ini dapat diperkuat pula dengan 
menggunakan grafis. Perhatikan resultan vektor secara 
grafis pada Gambar 2.8.

Secara grafis, resultan vektor dapat dilakukan 
dengan menyambungkan ujung vektor satu dengan pan-
gkal vektor kedua dan seterusnya. Resultannya adalah 
vektor dari pangkal vektor pertama hingga ujung vektor 
terakhir.
2. Vektor Saling Tegak Lurus

Resultan dua vektor yang saling tegak lurus dapat 
kalian perhatikan lagi gerak perahu dalam sungai yang 
mengalir seperti pada Gambar 2.6. Kalian pasti sudah 
mengerti bahwa arah perahu hasil resultan kecepatan itu 

Gambar 2.6
Perahu menyeberangi sungai 
menyilang tegak lurus.

Gambar 2.7 
Balok yang dipengaruhi dua 
gaya sejajar.

vp

va

C. Resultan Vektor

Gambar 2.8
Resultan vektor secara grafis.
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FR = F1 + F2
(a)

F1
F2

F1

F2

F2

(b)

F1

FR = F1 + F2

F2 = 10 N

F1 = 30 N

(a)

F1 = 30 NF2 = 10 N

(b)
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adalah miring. Resultan ini dapat digambarkan secara 
grafis seperti pada Gambar 2.9. Ternyata dua vektor yang 
saling tegak lurus maka resultannya dapat membentuk 
segitiga siku-siku. Sehingga besar vektor-vektor itu dapat 
memenuhi dalil Pythagoras seperti berikut.

c   =   ..............................    (2.3)

tg α = 

dengan : a,b = besar dua vektor yang saling tegak lurus
 c   = besar resultan vektor
 α   = sudut resultan vektor terhadap vektor a.

CONTOH 2.3

Dua buah balok dipengaruhi gaya-gaya seperti terlihat pada 
Gambar 2.10. Berapakah resultan gaya yang dirasakan 
kedua balok?

Penyelesaian
a. Pada Gambar 2.10(a) terlihat gaya-gayanya 

segaris, berarti resultan gayanya memenuhi:
 FR  =  F1 + F2 + (-F3)
  =  50 + 100 - 60 = 90 N ke kanan
b. Gaya-gaya pada balok Gambar 2.10(b).
 F1 dan F2 segaris berlawanan arah dan tegak lurus 

 dengan F2 sehingga berlaku dalil Pythagoras:

 FR = 

  = = =100 N

Untuk lebih memahami contoh ini dapat kalian 
coba soal berikut.
Sebuah bola ditarik empat gaya seperti pada Gambar 
2.11. Jika satu kotak mewakili 1 newton maka tentu-
kan resultan gaya yang bekerja pada bola itu!

Gambar 2.9
(a) Resultan kecepatan perahu 

dan (b) resultan dua vektor 

dan yang tegak lurus.

Gambar 2.11
Bola ditarik empat gaya

 Gambar 2.10
Balok ditarik beberapa 
gaya (a) sejajar dan (b) ada 
yang tegak lurus.

(a)

vR

vp

va va

F1 = 50 N

F2 = 100 N

F3 = 60 N

(a)
F1 = 100 N

F2 = 60 N

F3 = 20 N

(b)

F1

F2

F3

F4

α
(b)
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Gambar 2.12

Gambar 2.13
Perahu bergerak serong terhadap 
arah arus sungai

FR

F2

F1

α

(b)

(c) F1 cos α
F2

F1
F1 sin α

α

3. Vektor dengan Sudut Tertentu
Untuk meresultankan vektor ada berbagai metode, 

diantaranya yang perlu kalian pelajari adalah metode 
jajaran genjang, metode poligon dan metode analitis. 
Pahamilah penjelasan berikut.
a. Metode Jajaran Genjang

Sudah tahukah kalian dengan metode jajaran 
genjang? Tentu kalian sudah bisa membayangkan dari 
namanya. Metode jajaran genjang adalah metode pen-
jumlahan dua vektor dengan menggambarkan garis-garis 
sejajar vektornya melalui ujung vektor yang lain se-
hingga terbentuk jajaran genjang. Contohnya seperti 
pada Gambar 2.12(b). Resultan vektornya dinyatakan 
oleh diagonalnya.

Besar resultan vektornya dapat diukur dari pan-
jang diagonalnya jika penggambarannya benar. Secara 
matematis dapat dilakukan penurunan rumus dengan 
bantuan Gambar 2.12(c). Dengan menggunakan sifat 
proyeksi vektor maka vektor F1 dapat diproyeksikan ke 
arah sejajar dan tegak lurus F2, sehingga ada dua vektor 
yang saling tegak lurus yaitu:

F1 sin α  dan  (F1 cos α + F2)

Resultan kedua vektor ini memenuhi dalil Pythagoras 
sebagai berikut.

     FR
2  =  (F1 sin α)2 + (F1 cos α + F2)

2

 =  F1
2 sin2 α + F1

2 cos2 α + F2
2 + 2 F2F1 cos α

 =  F1
2 (sin2 α + cos 2α) + F2

2 + 2 F1F2 cos α
Pada pelajaran matematika kalian pasti mengenal 

rumus identitas sin2 α + cos 2α = 1, sehingga resultan 
vektor di atas memenuhi:

FR
2 =  F1

2 + F2
2 + 2 F1F2 cos α        ...............(2.4)

Persamaan 2.4 inilah yang kemudian dikenal sebagai 
rumus cosinus.

CONTOH 2.4

Sebuah perahu yang mampu bergerak dengan kecepatan 
3 m/s diarahkan membentuk sudut 600 terhadap arus 
sungai. Kecepatan air sungai 2 m/s. Tentukan besar dan 
arah resultan kecepatan yang dirasakan perahu!

vp

va

60O(a)

vR

va

Rvp

60o β
(b)

P Q

Ingat

Rumus cosinus ini juga ber-
laku seperti pada segitiga, 
tetapi persamaannya menjadi 
negatif.

a

cb

β
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Penyelesaian
Resultan kecepatan perahu dapat digambarkan seperti 
pada Gambar 2.13(b). Besar kecepatan resultan me-
menuhi rumus cosinus:
vp

2  =  va
2 + vp

2 + 2 vavp cos 60O

 =  22 + 32 + 2.2.3.  = 19
vR  =   =  4,4 m/s
Arah resultan kecepatannya dapat digunakan rumus 
cosinus pada segitiga PQR.
 vp

2  =  va
2 + vR

2 - 2 vavR cos β

 32  =  22 +  - 2 . 2 . 4,4 cos β

 cos β =    =  -0,8 
berarti β = arc cos (-0,8) = 127O

Untuk lebih memahami contoh ini dapat kalian 
coba soal berikut.
Sebuah benda ditarik dua gaya seperti pada Gambar 
2.14. Tentukan besar dan arah resultan gaya terhadap 
F1!

b. Metode Poligon
Meresultankan vektor juga bisa menggunakan 

metode poligon. Sudah tahukah kalian dengan metode 
poligon? Metode poligon adalah cara meresultankan vek-
tor dengan cara menggambar. Salah satu vektor sebagai 
acuan dan vektor lain disambungkan dengan pangkal tepat 
pada ujung vektor sebelumnya. Resultan vektornya dapat 
dibentuk dengan menggambar anak panah dari pangkal 
awal hingga ujung akhir.

Coba kalian perhatikan Gambar 2.15. Sebuah balok 
dipengaruhi tiga gaya. Resultan gaya yang bekerja pada 
balok memenuhi FR = F1 + F2 + F3. Dengan metode poligon 
dapat digambarkan dengan acuan F1 dilanjutkan F2  dan  F3 
seperti pada Gambar 2.15(b).

Pada suatu keadaan tertentu metode poligon dapat 
mempermudah penyelesaian perhitungan resultan vektor. 
Coba kalian pahami contoh soal berikut.

CONTOH 2.5

Perhatikan Gambar 2.16(a). Sebuah bola ditarik oleh 
tiga gaya dengan arah berbeda-beda. Jika satu petak 
mewakili 2 newton maka tentukan resultan gaya yang 
bekerja pada balok!

Gambar 2.14

F1 = 3 N

F2 = 4 N

120O

Gambar 2.15

F3

F1

F2

(a)

F3

F2

FR

(b)

F1
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Penyelesaian
Tiga gaya pada bola digambarkan pada kertas berpetak 
maka dapat ditentukan resultannya dengan metode 
poligon.
 FR = F1 + F2 + F3

Dengan persamaan ini dapat digambarkan resultan gay-
anya seperti pada Gambar 2.16(b). Dari gambar terlihat 
bahwa panjang FR satu petak ke bawah, berarti:

 FR = 1 x 2 N = 2 N ke bawah

Untuk lebih memahami contoh ini dapat kalian 
coba soal berikut.
Seekor semut berpindah dari suatu titik acuan. Dari 
titik acuan tersebut semut bergerak sejauh 50 cm 
dengan sudut 37O terhadap arah utara. Kemudian 
berpindah lagi sejauh 40 cm ke barat dan diteruskan 
sejauh 3 m ke selatan. Tentukan perpindahan total 
semut tersebut.

c. Metode Analitis
Di depan kalian telah belajar tentang proyeksi 

vektor. Masih ingatkah sifat vektor tersebut? Ternyata 
sifat ini dapat digunakan untuk menentukan resultan 
vektor yang sudutnya bervariasi dan jumlahnya dua 
atau lebih.

Jika beberapa vektor bekerja pada satu titik maka 
vektor-vektor itu dapat diproyeksikan pada dua arah 
yang saling tegak lurus. Vektor-vektor yang sejajar dapat 
ditentukan resultannya dengan cara menjumlahkan atau 
mengurangkan. Masih ingat cara ini? Kedua resultan 
pada arah sejajar ini pasti saling tegak lurus sehingga 
resultan akhirnya dapat menggunakan dalil Pythagoras. 
Metode dengan langkah-langkah seperti inilah yang 
dinamakan metode analitis.

Contoh metode analitis ini dapat dilihat pada Gambar 
2.17(a). Dua gaya F1 dan F2 bekerja pada benda dengan sudut 
γ. Pada benda itu dapat dibuat sumbu X dan sumbu Y 
seperti pada Gambar 2.17(b), sehingga besar F1 dan F2 
dapat diproyeksikan ke arah sumbu X dan sumbu Y. 
Resultan proyeksi-proyeksi gaya yang searah memenuhi 
persamaan berikut.

ΣFX = F1X - F2X
ΣFy = ΣF1y + F2y

Resultan gaya-gaya tersebut dapat memenuhi persamaan 
berikut.

Gambar 2.17

F2

F1

γ

(a)

F2

F1y F1

F2x F1x

F2y

X

Y

αβ

(b)

Gambar 2.16
Resultan vektor dengan metode 
poligon.

F3

F1

F2

(a)

F3

F1
F2

FR

(b)       FR = F1 + F2 + F3

tg θ = 

FR
2 = ΣFx

2 + ΣFy
2           ........................ (2.5)
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Gambar 2.18

dengan FR  =  besar resultan gaya
              θ  =  sudut FR terhadap sumbu X

Pahamilah metode analitis ini dengan mencermati 
contoh soal berikut.

CONTOH 2.6

Tiga buah gaya bekerja pada benda seperti pada Gambar 

2.18(a). Gunakan  = 1,7 dan sin 37O = 0,6. Tentukan 
besar dan arah resultan gaya-gaya tersebut!        

Penyelesaian
Karena gaya lebih dari dua dan arah-arahnya lebih 
mudah dibentuk sumbu tegak lurus maka penyelesaian 
soal ini dapat digunakan metode analitis. Pembuatan 
sumbu tegak lurus (XY) dan proyeksi-proyeksinya 
dapat digambarkan seperti pada Gambar 2.18(b), 
sehingga dapat diperoleh:

ΣFX =  F1x + F2x - F3

 =  40 cos 60O + 25 sin 37O - 21

 =  40 .  + 25 . 0,6 - 21 = 14 N

ΣFY =  F1y - F2y

 =  40 sin 60O - 25 cos 37O

 =  40 .  - 25 . 0,8 = 14 N
Jadi resultan gayanya memenuhi:

FR
2  = ΣFx

2 + ΣFy
2

 = 142 + 142 = 392

FR  =  = 14  N

Dan arah FR terhadap sumbu X memenuhi:

tg θ  =   =  = 1
Berarti   θ   =  45O

Untuk lebih memahami contoh ini dapat kalian 
coba soal berikut.
Tiga buah gaya yang bekerja pada satu titik dapat 
dilihat seperti pada Gambar 2.19. Berapakah besar 
resultan gaya pada titik tersebut? Berapakah sudut yang 
dibentuk resultan gaya dan gaya F1?

F1 = 40 N

F2 = 25 N

F3 = 21 N
37O

60O

(a)

F1 = 40 N

F2 = 25 N

F3 = 21 N

37O

60O

(b)

F1x
F2x

F2y

F1y

Y

X

Gambar 2.19
Tiga gaya bekerja pada satu 
titik materi.

F3 = 6 N

F2 = 2 N

F1 = 2  N
30O
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4. Selisih Vektor

Kalian telah memahami tentang resultan vektor. 
Resultan sama dengan jumlah. Selain operasi jumlah, 
di matematika juga dikenal dengan operasi selisih. Jika 
diterapkan pada besaran vektor dinamakan selisih vektor. 
Sesuai definisi operasi selisih, selisih vektor dapat diang-
gap sebagai jumlah dari negatif vektornya. Perhatikan 
persamaan berikut. Vektor  adalah selisih vektor  dan 
vektor , berarti berlaku:

                           ..........................(2.6)

Vektor negatif adalah vektor yang memiliki besar yang 
sama dengan vektor tersebut tetapi arahnya berlawanan. 
Dalam ilmu fisika selisih vektor ini disebut juga dengan 
relatif vektor. Perhatikan contoh berikut.

CONTOH 2.7

Sebuah perahu bergerak dengan kecepatan 4 m/s 
pada arah menyilang tegak lurus pada arus sungai. 
Kecepatan arus sungai sebesar 3 m/s seperti pada 
Gambar 2.20(a).Tentukan kecepatan perahu relatif 
terhadap arus sungai!
Penyelesaian
Secara vektor, kecepatan relatif perahu terhadap arus 
sungai memenuhi:

 

Selisih vektor kecepatan ini dapat dianggap resultan 

dari vektor dan vektor . Resultan ini dapat 
digambarkan seperti pada Gambar 2.20(b). Dari gam-
bar itu maka besar kecepatan relatifnya  memenuhi:

 vrel
2  =  vp

2 + va
2

        =  42 + 32 = 25
 vrel  =  = 5 m/s

Arah kecepatan relatif itu dapat ditentukan dengan 
perbandingan trigonometri berikut.

tg α =   =  berarti   α =  37O

Berarti arah kecepatan relatifnya sebesar β = 90 + α 
= 127O terhadap arah arusnya.

Gambar 2.20

(a)

vp

va

va
(b)

α β
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1. Dua buah perahu P dan Q masing-masing 
mesinnya mampu menggerakkan perahu 
dengan kecepatan 8 m/s. Perahu P 
digerakkan searah arus sungai sedangkan 
perahu Q digerakkan berlawanan arah 
arus sungai. Pada saat itu arus sungainya 
memiliki kecepatan 5 m/s. Tentukan 
kecepatan resultan yang dirasakan 
perahu tersebut!

2. Tiga orang siswa menarik balok dengan 
gaya dan posisi seperti pada gambar di 
bawah. Berapakah resultan gaya yang 
bekerja pada balok tersebut?

3. Sebuah perahu akan menyeberangi 
sungai yang airnya mengalir ke 
utara dengan kecepatan arus 2,4 
m/s. Kemudian perahu yang mampu 
bergerak dengan kecepatan 3,2 m/s 
dijalankan dengan arah tepat tegak 
lurus arus menuju seberang sungai. 
Tentukan besar dan arah kecepatan 
resultan perahu tersebut!

4. Sebuah batu ditarik oleh dua gaya 
seperti pada gambar di bawah. 
Tentukan resultan gaya yang bekerja 
pada batu tersebut!

5. Seseorang mengemudikan perahu 
dengan besar kecepatan 4 m/s 
menyeberangi sungai yang arusnya 
juga 4 m/s. Kemanakah perahu harus 

LATIHAN 2.2
diarahkan terhadap arus sungai agar 
kecepatan resultannya juga sebesar 4 
m/s?

6. Vektor-vektor yang bekerja dari suatu 
titik dapat dilihat seperti gambar. Jika 
satu kotak mewakili 1 satuan maka 
tentukan besar dan arah resultan 
vektor terhadap vektor  !

7. Pada balok bekerja dua gaya yang 
dapat dipasang pada kertas berpetak 
seperti gambar di bawah. Jika satu 
petak mewakili 3 newton maka 
tentukan resultan vektor tersebut!

8. Tiga buah vektor kecepatan bekerja 
dari satu titik seperti pada gambar di 
bawah. Tentukan resultan kecepatan 
tersebut!

Untuk lebih memahami contoh ini dapat kalian coba soal 
berikut.
Di perempatan jalan Dhania berjalan dengan kecepatan 2 
m/s ke utara. Kemudian ada sepeda melintas dengan ke-
cepatan 2 m/s ke timur. Tentukan kecepatan sepeda relatif  
terhadap Dhania!

5 N

5 N

17 N

5 N

17 N 5 N

F2 = 10 N

F1 = 5 N

30O

F2
F1

v2 = 10 m/s

v3 = 4 m/s

v1 = 2  m/s

Y

X60O30O
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Selain operasi penjumlahan (resultan) dan operasi 
pengurangan (relatif), besaran vektor juga memiliki operasi 
perkalian. Seperti yang diketahui bahwa konsep-konsep, 
hukum-hukum atau teori-teori fisika dapat dinyatakan dalam 
bentuk perumusan yang banyak berupa perkalian. Misalnya 
gaya : F = m a, usaha : W = F . S dan momen gaya: τ =  r×F. 
Sudah tahukah kalian tentang sifat-sifat perkalian vektor ini? 
Jika belum dapat kalian cermati penjelasan berikut.

Sifat perkalian vektor ini sangat berkaitan dengan 
penguraian vektor. Coba kalian perhatikan Gambar 2.21. 
Dua vektor  dan  membentuk sudut α. Vektor  
dapat diproyeksikan pada arah sejajar dan tegak lurus . 
Berdasarkan proyeksi vektor ini, dapat dikenal dua jenis 
perkalian vektor . Pertama, perkalian vektor  dengan 
proyeksi  sejajar  dinamakan perkalian titik (dot 
product). Hasil perkalian vektor ini merupakan besaran 
skalar. Kedua, perkalian vektor  dengan proyeksi  yang 
tegak lurus  dinamakan perkalian silang (cross product). 
Hasil perkalian vektor ini merupakan besaran vektor. Dari 
penjelasan di atas dapat dirumuskan persamaan berikut.

 = a . b cos α                  ......................(2.7)

 = a . b sin α
dengan :     a  =  besar vektor 
       b  =  besar vektor 

           =  besar perkalian silang vektor
Untuk menentukan arah vektor hasil perkalian    

silang dapat digunakan kaedah tangan kanan seperti pada 
Gambar 2.22.

CONTOH 2.8

1. Balok yang berada pada bidang datar licin ditarik 
oleh gaya 200 N dengan arah membentuk sudut 
60O terhadap arah horisontal seperti pada Gambar 
2.23. Pada saat balok berpindah 8 m maka tentukan 
usaha yang dilakukan oleh gaya F.

 Penyelesaian
 Usaha dapat didefinisikan sebagai perkalian titik 

gaya yang bekerja selama perpindahannya dengan  
perpindahannya. Berarti dapat diperoleh:

  W =  F . S

   =  F . S cos 60O =  200 . 8 .  = 800 joule
 Usaha merupakan besaran skalar

Gambar 2.21

Gambar 2.22
Kaedah tangan kanan

α
(a)

sin α

cos α

α

(b)

60O

F = 200 N

S

Gambar 2.23

D. Perkalian Vektor
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2. Perhatikan Gambar 2.24(a). Sebuah batang OA 
sepanjang 3 m dengan titik O sebagai poros yang 
dapat menjadi sumbu putar. Pada titik A ditarik 
gaya F = 50 N dengan sudut 30O. Batang tersebut 
dapat berputar karena memiliki momen gaya. 
Momen gaya didefinisikan sebagai hasil perkalian 
silang antara lengan r dengan gaya yang bekerja. 
Tentukan besar momen gaya tersebut.

 Penyelesaian
 Dari definisi momen gaya yang ada dapat diperoleh:

 τ  =  
  =  r . F sin 30O

  =  3 . 50 .  = 75 Nm
 Sesuai kaedah tangan kanan, momen ini dapat 

memutar batang searah jarum jam dan arah τ 
adalah masuk bidang gambar.

Untuk lebih memahami contoh ini dapat kalian 
coba soal berikut.
Benda jatuh dari ketinggian 2 m dipengaruhi oleh 
gaya berat yang arahnya ke bawah. Jika berat benda 
100 N (m = 10 kg) maka tentukan usaha yang dilaku-
kan oleh gaya berat tersebut hingga sampai tanah.

Gambar 2.24

LATIHAN 2.3
1. Balok bermassa 5 kg (berat 50 N) yang 

berada di atas bidang miring yang licin 
dapat menggeser ke bawah sejauh 5 m 
seperti pada gambar. Berapakah usaha 
gaya berat tersebut?

2. Perhatikan gaya yang bekerja pada 
batang berikut. Tentukan besar momen 
gaya yang bekerja pada batang dengan 
poros titik A. Diketahui τ = I r x F I.

3. Dua vektor membentuk sudut 53O (sin 
53O = 0,8) seperti pada gambar. Tentukan 
nilai dari :
a. 
b. 

4. Vektor satuan pada arah sumbu X, 
sumbu Y dan sumbu Z dinotasikan 
dengan i, j, dan k seperti pada gambar. 
Dengan menggunakan persamaan 2.6, 
tentukan:
a.  
b. 
c. k • k
d. 
e. 
f. 

poros r = 3 m

O

A

30O

F = 50 N
(a)

F

r

O

A

30O

F sin 30O
(b)

53O

 = 15 N

 = 10 N

X

Y

Z

i

k

j

5 m
30O

Perkalian vektor memiliki 
sifat seperti berikut :

a. Perkalian titik bersifat 
komutatif

 a . b = b . a

b. Perkalian silang tidak 
berlaku komutatif 

 a x b = b x a

Ingat

B

poros
A

F = 15 N

120O

r = 2m



Fisika SMA Kelas X42

1. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai 
dan arah. Untuk menjelaskannya dapat digambarkan 
dengan anak panah. Contohnya balok ditarik gaya F 
seperti pada gambar di samping. Besarnya gaya itu 
dinyatakan dari panjangnya anak panah. Sedangkan 
arah gaya itu ditentukan dari arah anak panah.

2. Sebuah vektor dapat diuraikan menjadi dua komponen 
yang saling tegak lurus dan sebidang dengan tujuan 
tertentu. Contohnya seperti pada gambar di samping. 
Proyeksinya memenuhi rumus-rumus perbandingan 
trigonometri.

3. Resultan vektor sejajar atau segaris dapat langsung 
dijumlahkan jika searah dan dikurangkan jika 
berlawanan arah.

4. Dua vektor yang saling tegak lurus maka resultannya 
dapat digunakan metode grafis (poligon) sehingga 
membentuk segitiga siku-siku. Besar resultannya 
memenuhi dalil Pythagoras.

5. Jika dua vektor membentuk sudut α maka resultannya 
dapat digunakan metode jajaran genjang. Gambarnya 
dapat dilihat di samping dan  berlaku rumus aturan 
cossinus.

  FR
2 = F1

2 + F2
2 + 2 F1F2 cos α

6. Metode poligon (metode grafis) merupakan cara 
meresultankan vektor dengan menyambungkan 
gambar-gambar vektor tersebut.

7. Metode analitis dapat dilakukan dengan langkah:
a. memproyeksikan vektor-vektor pada dua sumbu 

tegak lurus,
b. menentukan resultan setiap proyeksi : ΣFx dan 

ΣFy,
c. resultan vektor memenuhi dalil Pythagoras.

 FR =  dan   tg α = 
8. Perkalian vektor ada dua jenis yaitu:

a. Perkalian titik (dot product)
  = a . b cos α → hasil skalar
b. Perkalian silang (cross product)
  = a b sin α  → hasil vektor
 arahnya sesuai kaedah tangan kanan
 ibu jari  →  arah 
 4 jari     →   arah 
 telapak  →   arah 

ve
kt

or

F sin α

F cos α

F

α

α
F1

F2

FR

Rangkuman Bab 2

arah F

 F

nilai F
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1. Besaran-besaran berikut yang 
dipengaruhi arahnya adalah ....
A. massa   D. jarak
B. waktu   E. kecepatan
C. usaha

2. Perhatikan gambar. Proyeksi vektor 
pada arah vertikal dan horisontal 
sebesar ....
A. 15 N dan 15√3 N
B. 15√3 N dan 15 N
C. 15√2 N dan 15√2 N
D. 30 N dan 30√3 N
E. 30√3 N dan 30 N

3. Sebuah balok cukup berat berada di 
atas lantai mendatar licin ditarik gaya 
seperti pada gambar. tg 37O = 0,75. 
Komponen gaya yang searah gerak 
benda tersebut adalah ....
A. 50√3 N
B. 80 N
C. 75 N
D. 60 N
E. 50 N

4. Perahu yang mampu bergerak dengan 
kecepatan 1,2 m/s bergerak menelusuri 
sungai searah arusnya. Jika kecepatan 
arus air saat itu sebesar 0,5 m/s maka 
resultan vektor tersebut sebesar ....
A. 0,6 m/s   
B. 0,7 m/s  
C. 1,3 m/s
D.  1,7 m/s
E.  2,4 m/s

5. Seseorang ingin menyeberangi sungai 
deras dengan perahu yang mampu 
bergerak dengan kecepatan 2 m/s. 
Kecepatan arus sungai 1,2 m/s. Supaya 
orang tersebut dapat menyeberang 
sungai secara tegak lurus arus sungai 
maka perahunya harus diarahkan 
dengan sudut α terhadap arus sungai. 
Besar α adalah ....
A. 37O   D. 127O

B. 53O   E. 143O

C. 90O

6. Vektor a  = 3 satuan, vektor b  = 4 
 satuan dan a b+  = 5 satuan, besar 

sudut  yang diapit oleh vektor a  dan 
b  adalah ….
A. 90O  D.  120O

B. 45O  E.  180O

C. 60O

(EBTANAS, 1986)

7. Sebuah balok ditarik tiga gaya seperti 
pada gambar. Resultan gaya yang 
bekerja pada balok sebesar ....
A. 2 N
B. 6 N
C. 10 N
D. 14 N
E. 22 N

8. Dua buah gaya sama besar yaitu 10 N 
membentuk sudut 120O satu sama lain. 
Selisih kedua vektor tersebut adalah 
....
A. 0 N  
B. 10 N  
C. 10  N
D.  10  N
E.   20 N

Pilihlah jawaban yang benar pada soal-soal berikut dan kerjakan di buku tugas 
kalian.

Evaluasi Bab 2

F = 30 Nvertikal

horisontal
60O

F = 100 N

53O

10 N

8 N

4 N
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9. Ditentukan  2  buah  vektor  yang  sama  
besarnya yaitu F. Bila perbandingan 
antara besar jumlah dan besar selisih 
kedua vektor sama dengan , maka 
sudut yang dibentuk kedua vektor itu 
adalah ....
A. 30O  D.   60O

B. 37O  E.   120O

C. 45O                
(SPMB, 2002)

10. Gambar manakah dari vektor berikut 
yang memenuhi persamaan a + b + c 
= 0 ?
A.            D.          

B.     E.      

C.    

11. Tiga buah vektor gaya  terlihat seperti  
gambar. Besar resultan ke tiga gaya 
tersebut adalah .... (1 skala = 1 
newton) 
A. 5  N                  
B. 4  N
C. 3 N           
D. 2 N
E. 1 N               

F1

F2

F3

a

b
c

b

a

c

a

b

c

a

b
c

a

b
c

12. Perhatikan vektor-vektor yang besar 
dan arahnya terlukis pada kertas 
berpetak seperti gambar di samping. 
Jika panjang satu petak adalah dua 
newton (N), maka besar resultan kedua 
vektor adalah ....
A. 16 N  
B. 18 N  
C. 20 N
D. 22 N
E. 24 N

13. Tiga buah vektor diresultankan 
dengan metode poligon ternyata 
dapat membentuk segitiga. Berarti 
resultanya adalah ....
A. nol D. luas segitiga
B. positif E. keliling segitiga
C. negatif

14. Besar resultan ketiga gaya pada 
gambar di bawah adalah ....       
A. 125 N
B. 100 N                                  
C. 75 N
D. 50 N
E. 25 N

15. Perhatikan gambar gaya-gaya di bawah 
ini! Besar resultan ketiga gaya tersebut 
adalah…
A. 4,0 N
B. 4  N
C. 6,0 N
D. 6  N
E. 8 N

F1 = 100  N

F2 = 100  N

F3 = 150 N

45O

6 N

Y

60O

6 N

X

12 N

60O


