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Setiap benda atau makhluk pasti bergerak. Benda dikatakan bergerak
apabila terjadi perubahan posisi benda tersebut terhadap sebuah titik
acuan. Karena bergantung pada titik acuan, maka gerak dikatakan

bersifat relatif. Perhatikan gambar di atas. Sepeda motor dikatakan bergerak
terhadap bangunan pasar. Hal ini karena ada perubahan jarak sepeda motor
terhadap bangunan pasar.  Untuk lebih memahami tentang gerak dan hukum-
hukumnya ikutilah uraian berikut ini.
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Pada bab 2 kita telah membahas gerak benda yang
dinyatakan dalam kecepatan dan percepatan. Sekarang yang
menjadi pertanyaan, mengapa benda-benda dapat
bergerak? Apa yang membuat benda yang pada mulanya
diam mulai bergerak? Apa yang mempercepat atau
memperlambat benda? Apa yang terlibat ketika benda
bergerak membentuk lingkaran? Kita dapat menjawab setiap
pertanyaan tersebut dengan mengatakan bahwa untuk
melakukan itu semua diperlukan sebuah gaya. Pada bab
ini, kalian akan menyelidiki hubungan antara gaya dan
gerak. Sebelum kalian mempelajari tentang dinamika ini,
pertama kita akan membahas konsep gaya secara kualitatif.

Gaya merupakan suatu besaran
yang menyebabkan benda bergerak.
Ketika seseorang mendorong mobil
yang mogok, seperti yang ditunjukkan
pada Gambar 4.1, orang tersebut
memberikan gaya pada  mobil itu. Pada
olah raga bulu tangkis, sebuah gaya
diberikan atlet pada bola sehingga
menyebabkan bola berubah arah gerak.
Ketika sebuah mesin mengangkat lift, atau
martil memukul paku, atau angin
meniup daun-daun pada sebuah pohon,
berarti sebuah gaya sedang diberikan.
Kita katakan bahwa sebuah benda jatuh
karena gaya gravitasi. Jadi, gaya dapat
menyebabkan perubahan pada benda,
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yaitu perubahan bentuk, sifat gerak benda, kecepatan, dan
arah gerak benda. Di sisi lain, gaya tidak selalu menye-
babkan gerak. Sebagai contoh, jika kalian mendorong
tembok dengan sekuat tenaga, tetapi tembok tetap tidak
bergerak.

Sebuah gaya memiliki nilai dan arah, sehingga
merupakan vektor yang mengikuti aturan-aturan
penjumlahan vektor yang telah dibahas pada pada bab 1.
Untuk mengukur besar atau kekuatan gaya, dapat
dilakukan dengan menggunakan neraca pegas, seperti yang
ditunjukkan pada Gambar 4.2.
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Bagaimanakah hubungan antara gaya dan gerak?
Aristoteles (384-322 SM) percaya bahwa diperlukan
sebuah gaya untuk menjaga agar sebuah benda tetap
bergerak sepanjang bidang horizontal. Ia mengemukakan
alasan bahwa untuk membuat sebuah buku bergerak
melintasi meja, kita harus memberikan gaya pada buku
itu secara kontinu. Menurut Aristoteles, keadaan alami
sebuah benda adalah diam, dan dianggap perlu adanya
gaya untuk menjaga agar benda tetap bergerak. Lebih jauh
lagi, Aristoteles mengemukakan, makin besar gaya pada
benda, makin besar pula lajunya.

Kira-kira 2000 tahun kemudian, Galileo Galilei (1564-
1642) menemukan kesimpulan yang sangat berbeda dengan
pendapat Aristoteles. Galileo mempertahankan bahwa sama
alaminya bagi sebuah benda untuk bergerak horizontal
dengan kecepatan tetap, seperti saat benda tersebut berada
dalam keadaan diam.

Bayangkan pengamatan yang melibatkan sebuah gerak
horizontal berikut ini untuk memahami gagasan Galileo.
Untuk mendorong sebuah benda yang mempunyai
permukaan kasar di atas meja dengan laju konstan dibutuh-
kan gaya dengan besar tertentu. Untuk mendorong benda
lain yang sama beratnya tetapi mempunyai permukaan
yang licin di atas meja dengan laju yang sama, akan me-
merlukan gaya lebih kecil. Jika selapis minyak atau pelumas
lainnya dituangkan antara permukaan benda dan meja,
maka hampir tidak diperlukan gaya sama sekali untuk
menggerakkan benda itu. Pada urutan kasus tersebut, gaya
yang diperlukan makin kecil. Sebagai langkah berikutnya,
kita bisa membayangkan sebuah situasi di mana benda
tersebut tidak bersentuhan dengan meja sama sekali, atau
ada pelumas yang sempurna antara benda itu dan meja,
dan mengemukakan teori bahwa sekali bergerak, benda
tersebut akan melintasi meja dengan laju yang konstan
tanpa ada gaya yang diberikan. Sebuah bantalan peluru
baja yang bergulir pada permukaan horizontal yang keras
mendekati situasi ini. Demikian juga kepingan pada meja
udara, tampak seperti pada Gambar 4.3, di mana lapisan
udara memperkecil gesekan sehingga hampir nol.
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Galileo membuat kesimpulan hebatnya, bahwa jika
tidak ada gaya yang diberikan kepada benda yang
bergerak, benda itu akan terus bergerak dengan laju
konstan pada lintasan yang lurus. Sebuah benda melambat
hanya jika ada gaya yang diberikan kepadanya. Dengan
demikian, Galileo menganggap gesekan sebagai gaya yang
sama dengan dorongan atau tarikan biasa.

Sebagai contoh, mendorong sebuah buku melintasi
meja dengan laju tetap dibutuhkan gaya dari tangan kalian,
hanya untuk mengimbangi gaya gesek. Perhatikan Gambar
4.4. Jika buku tersebut bergerak dengan laju konstan, gaya
dorong kalian sama besarnya dengan gaya gesek, tetapi
kedua gaya ini memiliki arah yang berbeda, sehingga gaya
total pada benda (jumlah vektor dari kedua gaya) adalah
nol. Hal ini sejalan dengan sudut pandang Galileo, karena
benda bergerak dengan laju konstan ketika tidak ada gaya
total yang diberikan padanya.

Berdasarkan penemuan ini, Isaac Newton (1642-
1727), membangun teori geraknya yang terkenal. Analisis
Newton tentang gerak dirangkum dalam “tiga hukum
gerak”-nya yang terkenal. Dalam karya besarnya, Principia
(diterbitkan tahun 1687), Newton menyatakan terima
kasihnya kepada Galileo. Pada kenyataannya, hukum
pertama Newton tentang gerak sangat dekat dengan
kesimpulan Galileo. Hukum I Newton menyatakan bahwa:

Setiap benda tetap berada dalam keadaan diam atau bergerak
dengan laju tetap sepanjang garis lurus, kecuali jika diberi
gaya total yang tidak nol.

Kecenderungan sebuah benda untuk mempertahankan
keadaan diam atau gerak tetapnya pada garis lurus disebut
inersia (kelembaman). Sehingga, Hukum I Newton sering
disebut Hukum Inersia.

Hukum I Newton tidak selalu berlaku pada setiap
kerangka acuan. Sebagai contoh, jika kerangka acuan kalian
tetap di dalam mobil yang dipercepat, sebuah benda
seperti cangkir yang diletakkan di atas dashboard mungkin
bergerak ke arah kalian (cangkir tersebut tetap diam selama
kecepatan mobil konstan). Cangkir dipercepat ke arah kalian
tetapi baik kalian maupun orang atau benda lain
memberikan gaya kepada cangkir tersebut dengan arah
berlawanan. Pada kerangka acuan yang dipercepat seperti
ini, Hukum I Newton tidak berlaku. Kerangka acuan di mana
Hukum I Newton berlaku disebut kerangka acuan inersia.
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Untuk sebagian besar masalah, kita biasanya dapat
menganggap bahwa kerangka acuan yang terletak tetap
di Bumi adalah kerangka inersia (walaupun hal ini tidak
tepat benar, karena disebabkan oleh rotasi Bumi, tetapi
cukup mendekati). Kerangka acuan yang bergerak dengan
kecepatan konstan (misalnya sebuah mobil) relatif
terhadap kerangka inersia juga merupakan kerangka acuan
inersia. Kerangka acuan di mana hukum inersia tidak
berlaku, seperti kerangka acuan yang dipercepat di atas,
disebut kerangka acuan noninersia. Bagaimana kita bisa
yakin bahwa sebuah kerangka acuan adalah inersia atau
tidak? Dengan memeriksa apakah Hukum I Newton
berlaku. Dengan demikian Hukum I Newton berperan
sebagai definisi kerangka acuan inersia.
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Hukum I Newton menyatakan bahwa jika tidak ada
gaya total yang bekerja pada sebuah benda, maka benda
tersebut akan tetap diam, atau jika sedang bergerak, akan
bergerak lurus beraturan (kecepatan konstan). Selanjutnya,
apa yang terjadi jika sebuah gaya total diberikan pada
benda tersebut?

Newton berpendapat bahwa kecepatan akan berubah.
Suatu gaya total yang diberikan pada sebuah benda mungkin
menyebabkan lajunya bertambah. Akan tetapi, jika gaya
total itu mempunyai arah yang berlawanan dengan gerak
benda, gaya tersebut akan memperkecil laju benda. Jika
arah gaya total yang bekerja berbeda arah dengan arah
gerak benda, maka arah kecepatannya akan berubah (dan
mungkin besarnya juga). Karena perubahan laju atau
kecepatan merupakan percepatan, berarti dapat dikatakan
bahwa gaya total dapat menyebabkan percepatan.

Bagaimana hubungan antara percepatan dan gaya?
Pengalaman sehari-hari dapat menjawab pertanyaan ini.
Ketika kita mendorong kereta belanja, maka gaya total
yang terjadi merupakan gaya yang kita berikan dikurangi
gaya gesek antara kereta tersebut dengan lantai. Jika kita
mendorong dengan gaya konstan selama selang waktu
tertentu, kereta belanja mengalami percepatan dari
keadaan diam sampai laju tertentu, misalnya 4 km/jam.

�	����*������+���	��	��,--1

"�
��� ��������� ����
�� ���

����� ��
�� ��������
� ������

��
��� ������	�)

��
������#� 2��
�� ��
�

��
����
�� ������� ����
4�

�����������������
�����

��������� ������)

��
������$� 6������ �����
��

��
�������	�	�����


�������
���������
�	
�	�

����������
��
� �����
��)

�	����*��������	
�������	,--.



�� ���������	
�	������

Jika kita mendorong dengan gaya dua kali lipat
semula, maka kereta belanja mencapai 4 km/jam dalam
waktu setengah kali sebelumnya. Ini menunjukkan
percepatan kereta belanja dua kali lebih besar. Jadi,
percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya
total yang diberikan. Selain bergantung pada gaya,
percepatan benda juga bergantung pada massa. Jika kita
mendorong kereta belanja yang penuh dengan belanjaan,
kita akan menemukan bahwa kereta yang penuh memiliki
percepatan yang lebih lambat. Dapat disimpulkan bahwa
makin besar massa maka akan makin kecil percepatannya,
meskipun gayanya sama. Jadi, percepatan sebuah benda
berbanding terbalik dengan massanya.

Hubungan ini selanjutnya dikenal sebagai Hukum
II Newton, yang bunyinya sebagai berikut:
Percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya
total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan
massanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total
yang bekerja padanya.

Hukum II Newton tersebut dirumuskan secara
matematis dalam persamaan:

       a = 
m

F∑  atau ∑F  = m.a ................................  (4.1)

dengan:
a = percepatan (m/s2) m = massa benda (kg)
∑F = resultan gaya (N)

Satuan gaya menurut SI adalah newton (N). Dengan
demikian, satu newton adalah gaya yang diperlukan untuk
memberikan percepatan sebesar 1 m/s2 kepada massa
1 kg. Dari definisi tersebut, berarti 1 N = 1 kg.m/s2.

Dalam satuan cgs, satuan massa adalah gram (g).
Satuan gaya adalah dyne, yang didefinisikan sebagai besar
gaya yang diperlukan untuk memberi percepatan sebesar
1 cm/s2 kepada massa 1 g. Dengan demikian, 1 dyne =
1 g.cm/s2. Hal ini berarti 1 dyne = 10-5 N.
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1. Jika suatu benda diberi gaya 20 N, benda tersebut memiliki percepatan 4 m/s2.
Berapakah percepatan yang dialami benda tersebut jika diberi gaya 25 N?
Penyelesaian:
Pada kasus ini, massa benda (m) adalah tetap. Ketika diberi gaya F

1
 = 20 N,

benda mengalami percepatan a
1
 = 4 m/s2, sehingga massa benda:

m =
1

1

a
F

  = 2m/s 4
N 20   = 5 kg
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Pada saat diberi gaya F
2
 sebesar 25 N, maka percepatan yang dialami benda

menjadi:

a
2

=
2

2

m
F

= kg 5
N 25

= 5 m/s2

2. Sebuah gaya F dikerjakan pada sebuah benda bermassa m, menghasilkan
percepatan 10 m/s2. Jika gaya tersebut dikerjakan pada benda kedua dengan
massa m

2
, percepatan yang dihasilkan 15 m/s2.

Tentukan:
a. perbandingan m

1
 dan m

2
,

b. percepatan yang dihasilkan gaya F
1
, apabila m

1
 dan m

2 
digabung!

Penyelesaian:
a. Gaya F pada benda I dengan massa m

1
, menghasilkan percepatan

a
1
 = 10 m/s2, maka akan diperoleh:

m
1

= 
1

1

a
F

= 2m/s 01
F

Gaya F pada benda II dengan massa m
2
, menghasilkan percepatan

a
2
 = 15 m/s2, maka:

m
2

= 
2

2

a
F

= 2m/s 15
F

m
1
 : m

2
=

10
F  : 

15
F

= 10
1  : 15

1

m
1
 : m

2
= 3 : 2

b. Apabila massa digabung, maka:
m = m

1
 + m

2

=
10
F  + 

15
F

=
30
5F  = 

6
F

Percepatan yang dihasilkan adalah:

a =
m
F

=

6
F
F

= 6 m/s2
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1. Berapakah percepatan yang dialami sebuah benda yang massanya 750 g,
apabila gaya yang diberikan 15 N?

2. Seorang pemuda yang bermassa 70 kg, mampu mendorong gerobak beserta
isinya yang bermassa 110 kg dengan percepatan tetap 1,2 m/s2. Jika beban
gerobak dikurangi, sehingga massanya menjadi 90 kg, berapa percepatan
yang dihasilkannya?
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Hukum II Newton menjelaskan secara kuantitatif
bagaimana gaya-gaya memengaruhi gerak. Tetapi kita
mungkin bertanya, dari mana gaya-gaya itu datang?
Berdasarkan pengamatan membuktikan bahwa gaya yang
diberikan pada sebuah benda selalu diberikan oleh benda
lain. Sebagai contoh, seekor kuda yang menarik kereta,
tangan seseorang mendorong meja, martil memukul/
mendorong paku, atau magnet menarik paku. Contoh
tersebut menunjukkan bahwa gaya diberikan pada sebuah
benda, dan gaya tersebut diberikan oleh benda lain,
misalnya gaya yang diberikan pada meja diberikan oleh
tangan.

Newton menyadari bahwa hal ini tidak sepenuhnya
seperti itu. Memang benar tangan memberikan gaya pada
meja, tampak seperti pada Gambar 4.9. Tetapi meja tersebut
jelas memberikan gaya kembali kepada tangan. Dengan
demikian, Newton berpendapat bahwa kedua benda tersebut
harus dipandang sama. Tangan memberikan gaya pada
meja, dan meja memberikan gaya balik kepada tangan.



"���(��	�	�������
���
��
������� ��

Hal ini merupakan inti dari Hukum III Newton, yaitu:
Ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua,
benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar tetapi
berlawanan arah terhadap benda pertama.

Hukum III Newton ini kadang dinyatakan sebagai
hukum aksi-reaksi, “untuk setiap aksi ada reaksi yang sama
dan berlawanan arah”. Untuk menghindari kesalahpahaman,
sangat penting untuk mengingat bahwa gaya “aksi” dan gaya
“reaksi” bekerja pada benda yang berbeda.

Kebenaran Hukum III Newton dapat ditunjukkan
dengan contoh berikut ini. Perhatikan tangan kalian ketika
mendorong ujung meja. Bentuk tangan kalian menjadi
berubah, bukti nyata bahwa sebuah gaya bekerja padanya.
Kalian bisa melihat sisi meja menekan tangan kalian.
Mungkin kalian bahkan bisa merasakan bahwa meja
tersebut memberikan gaya pada tangan kalian; rasanya
sakit! Makin kuat kalian mendorong meja itu, makin kuat
pula meja tersebut mendorong balik. Perhatikan bahwa
kalian hanya merasakan gaya yang diberikan pada kalian,
bukan gaya yang kalian berikan pada benda-benda lain.
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Galileo menyatakan bahwa benda-benda yang
dijatuhkan di dekat permukaan bumi akan jatuh dengan
percepatan yang sama yaitu g, jika hambatan udara dapat
diabaikan. Gaya yang menyebabkan percepatan ini
disebut gaya gravitasi. Dengan menerapkan Hukum II
Newton untuk gaya gravitasi dan untuk percepatan a,
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w

N

digunakan percepatan ke bawah yang disebabkan oleh
gravitasi yaitu g, maka gaya gravitasi pada sebuah benda
F

G
, yang besarnya biasa disebut berat w, dapat dituliskan:

F
G

= m . g ...............................................................  (4.2)

Arah gaya ini ke bawah menuju pusat bumi.

Dalam satuan Sistem Internasional (SI), percepatan
gravitasi dinyatakan dalam m/s2. Percepatan gravitasi di
suatu tempat pada permukaan bumi sebesar g = 9,80 m/s2.
Satuan percepatan gravitasi dapat dinyatakan dalam
N/kg, di mana g = 9,80 m/s2 = 9,80 N/kg. Hal ini berarti,
sebuah benda yang massanya 1 kg di permukaan bumi
memiliki berat sebesar:

w = 1 kg ×  9,80 m/s2 = 9,80 N

Berat suatu benda di Bumi, Bulan, planet lain, atau
di luar angkasa besarnya berbeda-beda. Sebagai contoh,
percepatan gravitasi g di permukaan bulan kira-kira 1/6
percepatan gravitasi di permukaan bumi. Sehingga massa
1 kg di permukaan bumi yang beratnya 9,8 N, ketika
berada di permukaan bulan beratnya menjadi 1,7 N.

Gaya gravitasi bekerja pada sebuah benda ketika
benda tersebut jatuh. Ketika benda berada dalam keadaan
diam di Bumi, gaya gravitasi pada benda tersebut tidak
hilang. Hal ini dapat diketahui, jika kita menimbang
benda tersebut dengan menggunakan neraca pegas. Gaya
yang besarnya sama, pada persamaan (4.2), tetap bekerja,
tetapi mengapa benda tidak bergerak?

Dari Hukum II Newton, resultan gaya pada sebuah
benda yang tetap diam adalah nol. Pasti ada gaya lain
pada benda tersebut untuk mengimbangi gaya gravitasi.
Untuk sebuah benda yang diam di atas meja, maka meja
tersebut memberikan gaya ke atas (perhatikan Gambar
4.10). Meja sedikit tertekan di bawah benda, dan karena
elastisitasnya, meja itu mendorong benda ke atas seperti
diperlihatkan pada gambar. Gaya yang diberikan oleh meja
ini sering disebut gaya sentuh, karena terjadi jika dua benda
bersentuhan. Ketika gaya sentuh tegak lurus terhadap
permukaan bidang sentuh, gaya itu biasa disebut gaya
normal N (“normal” berarti tegak lurus).

Kedua gaya yang ditunjukkan pada Gambar 4.10,
bekerja pada benda yang tetap dalam keadaan diam,
sehingga jumlah vektor kedua gaya ini pasti nol
(Hukum II Newton). Dengan demikian, w dan N
harus memiliki besar yang sama dan berlawanan arah.
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Tetapi gaya-gaya tersebut bukan gaya-gaya yang sama dan
berlawanan arah yang dibicarakan pada Hukum III
Newton. Gaya aksi dan reaksi Hukum III Newton bekerja
pada benda yang berbeda, sementara kedua gaya yang
ditunjukkan pada Gambar 4.10, bekerja pada benda yang
sama. Gaya ke atas N pada benda diberikan oleh meja.
Reaksi terhadap gaya ini adalah gaya yang diberikan oleh
benda kepada meja.

.� ����������	�	�9�	�	�������
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�������

Hukum II Newton menyatakan bahwa percepatan
sebuah benda berbanding lurus dengan resultan gaya yang
bekerja pada benda tersebut. Resultan gaya adalah jumlah
vektor dari semua gaya yang bekerja pada benda itu.
Melalui kegiatan eksperimen yang ekstensif telah
membuktikan bahwa gaya-gaya bergabung sebagai
vektor sesuai aturan yang berlaku pada penjumlahan
vektor. Sebagai contoh, dua gaya yang besarnya sama
masing-masing 10 N, digambarkan bekerja pada sebuah
benda dengan saling membentuk sudut siku-siku. Secara
intuitif, kita bisa melihat bahwa benda itu akan bergerak
dengan sudut 45o. Dengan demikian resultan gaya
bekerja dengan arah sudut 45o. Hal ini diberikan oleh
aturan-aturan penjumlahan vektor. Teorema Pythagoras
menunjukkan bahwa besar resultan gaya adalah:

F
R
 = 22 )N 10()N 10( +  = 14,1 N
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Ketika memecahkan masalah yang melibatkan
Hukum Newton dan gaya, penggambaran diagram untuk
menunjukkan semua gaya yang bekerja pada setiap benda
sangatlah penting. Diagram tersebut dinamakan diagram
gaya, di mana kita gambar tanda panah untuk mewakili
setiap gaya yang bekerja pada benda, dengan meyakinkan
bahwa semua gaya yang bekerja pada benda tersebut telah
dimasukkan.

Jika gerak translasi (lurus) yang diperhitungkan, kita
dapat menggambarkan semua gaya pada suatu benda
bekerja pada pusat benda itu, dengan demikian menganggap
benda tersebut sebagai benda titik.
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Gambar 4.12 menunjukkan pada sebuah balok yang
terletak pada bidang mendatar yang licin, bekerja gaya F
mendatar hingga balok bergerak sepanjang bidang tersebut.

Komponen gaya-gaya pada sumbu y adalah:

∑ yF = N – w

Dalam hal ini, balok tidak bergerak pada arah
sumbu y, berarti a

y
 = 0, sehingga:

∑ yF = 0
N – w = 0
N = w = m.g ..........................................................  (4.3)
dengan:
N = gaya normal (N)
w = berat benda (N)
m = massa benda (kg)
g = percepatan gravitasi (m/s2)

Sementara itu, komponen gaya pada sumbu x adalah:
∑ xF  = F

Dalam hal ini, balok bergerak pada arah sumbu x, berarti
besarnya percepatan benda dapat dihitung sebagai berikut:
∑ xF = m.a
F = m.a

a = m
F .............................................................  (4.4)

dengan:
a = percepatan benda (m/s2)
F = gaya yang bekerja (N)
m = massa benda (kg)
g = percepatan gravitasi (m/s2)
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Sebuah mobil bermassa 0,5 ton melaju dengan kecepatan 72 km/jam di atas
jalan datar. Berapa gaya hambat yang dapat menghentikan mobil setelah
menempuh jarak 1.000 m?

Penyelesaian:

v
0

= 72 km/jam = 20 m/s

v
t

= 0

s = jarak PQ = 1.000 m

Sehingga, percepatan a diperoleh:

v
t
2 = v

0
2 + 2.a.s

0 = (20 m/s)2 + 2.a (1.000 m)

a = - 000.2
400  m/s2

a = -0,2 m/s2 (tanda (-) menunjukkan perlambatan)

Massa mobil m = 0,5 ton = 500 kg, sehingga gaya hambat:

F = m . a

= 500 kg ×  0,2 m/s2

= 100 N

P Q

v
0
 = 72 km/jam v

t
 = 0 km/jam

1. Sebuah truk dengan massa 900 kg bergerak di jalan lurus dan percepatan
konstan 6 m/s2. Sepanjang perjalanan, truk memperoleh hambatan total
sebesar 600 N. Berapa gaya yang dihasilkan mesin truk tersebut?

2. Pada sebuah benda bermassa 45 kg, bekerja gaya konstan, sehingga kecepatan
benda itu berkurang dari 12 m/s menjadi 7 m/s dalam waktu 5 detik. Berapa
besar gaya tersebut?
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Gambar 4.13 menunjukkan sebuah balok yang
bermassa m bergerak menuruni bidang miring yang licin.
Dalam hal ini kita anggap untuk sumbu x ialah bidang
miring, sedangkan sumbu y adalah tegak lurus pada
bidang miring.
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Komponen gaya berat w pada sumbu y adalah:

w
y

= w.cos α  = m.g.cos α

Resultan gaya-gaya pada komponen sumbu y adalah:

∑ yF = N – w
y
 = N – m.g.cos α

Dalam hal ini, balok tidak bergerak pada arah sumbu y,
berarti a

y
 = 0, sehingga:

∑ yF = 0

N – m.g.cos α = 0

N = m.g.cos α ......................................................  (4.5)

dengan:
N = gaya normal pada benda (N)
m = massa benda (kg)
g = percepatan gravitasi (m/s2)
α = sudut kemiringan bidang

Sementara itu, komponen gaya berat (w) pada sumbu
x adalah:

w
x

= w.sin α  = m.g.sin α

Komponen gaya-gaya pada sumbu x adalah:

∑ xF = m.g.sin α

Dalam hal ini, balok bergerak pada arah sumbu x,
berarti besarnya percepatan benda dapat dihitung sebagai
berikut:

∑ xF = m.a
m.g.sin α = m.a

a = g.sin α ..................................................  (4.6)
dengan:
a = percepatan benda (m/s2)
g = percepatan gravitasi (m/s2)
α = sudut kemiringan bidang
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w = mg

y

-wcos α

wsin α

x

α

α
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Sebuah benda dengan massa 300 kg berada pada
suatu bidang miring, seperti yang terlihat pada
gambar di samping. Jika gaya gesek diabaikan,
tentukan besar gaya yang menyebabkan benda
bergerak ke bawah!
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Jika diketahui massa balok 8 kg dan percepatan
gravitasi setempat 10 m/s2, tentukan gaya normal
yang dikerjakan bidang pada balok pada kasus yang
ditunjukkan gambar di samping!
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Penyelesaian:

Berdasarkan teorema Pythagoras:
(BC)2 = (AC)2 + (AB)2

= (3 m)2 + (4 m)2

(BC)2 = 25 m2

= 5 m

� sin = 
BC
AC  = 

m 5
m 3 = 0,6

Benda bergerak ke bawah karena adanya gaya berat m.g pada bidang miring BC,
yaitu w ����� , yang dinyatakan:

w ����� = m.g. �����  = (300 kg)(9,8 m/s2)(0,6) = 1.764 N
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Gambar 4.14 menunjukkan dua buah balok A dan B
dihubungkan dengan seutas tali terletak pada bidang
mendatar yang licin. Pada salah satu balok (misalnya balok
B)  dikerjakan gaya F mendatar hingga keduanya bergerak
sepanjang bidang tersebut dan tali dalam keadaan tegang
yang dinyatakan dengan T.

Apabila massa balok A dan B masing-masing adalah
m

A
 dan m

B
, serta keduanya hanya bergerak pada arah

komponen sumbu x saja dan percepatan keduanya sama
yaitu a, maka resultan gaya yang bekerja pada balok A
(komponen sumbu x) adalah:

∑ 	
A�
�  = T = m

A
.a .................................................  (4.7)

Sementara itu, resultan gaya yang bekerja pada balok
B (komponen sumbu x) adalah:

∑ 	
B�
�  =  F – T = m

B
.a ..........................................  (4.8)
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3 
m

mg

w sin θ

θ
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Dengan menjumlahkan persamaan (4.7) dan persamaan
(4.8) didapatkan:
F – T + T = m

A
.a + m

B
.a

  F = (m
A
 + m

B
)a

  a =
)( BA mm

F
+ .......................................  (4.9)

dengan:
a = percepatan sistem (m/s2)
F = gaya yang bekerja (N)
m

A
= massa benda A (kg)

m
B

= massa benda B (kg)
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Gambar 4.15 menunjukkan seseorang yang berada
di dalam lift. Dalam hal ini ada beberapa kemungkinan
peristiwa, antara lain:
a. Lift dalam keadaan diam atau bergerak dengan

kecepatan konstan.
Komponen gaya pada sumbu y adalah:
∑ yF  = N – w

Dalam hal ini, lift dalam keadaan diam atau
bergerak dengan kecepatan tetap (GLB) pada
komponen sumbu y, berarti a

y
 = 0, sehingga:

∑ yF = 0
N – w = 0
N = w = m.g ...................................................  (4.10)
dengan:
N = gaya normal (N)
w = berat orang/benda (N)
m = massa orang/benda (kg)
g = percepatan gravitasi (m/s2)

b. Lift dipercepat ke atas
Komponen gaya pada sumbu y adalah:
∑ yF = N – w
Dalam hal ini, lift bergerak ke atas mengalami
percepatan a, sehingga:
∑ yF = N – w
N – w = m.a
N = w + (m.a) ................................  (4.11)
dengan:
N = gaya normal (N)
w = berat orang/benda (N)
m = massa orang/benda (kg)
a = percepatan lift (m/s2)
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c. Lift dipercepat ke bawah
Komponen gaya pada sumbu y adalah:

∑ yF = w – N
Dalam hal ini, lift bergerak ke bawah mengalami
percepatan a, sehingga:

∑ yF = m.a
w – N = m.a
N = w – (m.a) .................................  (4.12)
dengan:
N = gaya normal (N)
w = berat orang/benda (N)
m = massa orang/benda (kg)
a = percepatan lift (m/s2)

Catatan: Apabila lift mengalami perlambatan, maka
percepatan a = -a.
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Gambar 4.17 menunjukkan dua buah balok A dan B
yang dihubungkan dengan seutas tali melalui sebuah katrol
yang licin dan massanya diabaikan. Apabila massa benda
A lebih besar dari massa benda B (m

A 
> m

B
), maka benda

A akan bergerak turun dan B akan bergerak naik. Karena
massa katrol dan gesekan pada katrol diabaikan, maka
selama sistem bergerak besarnya tegangan pada kedua
ujung tali adalah sama yaitu T. Selain itu, percepatan yang
dialami oleh masing-masing benda adalah sama yaitu
sebesar a.

Dalam menentukan persamaan gerak berdasarkan
Hukum II Newton, kita pilih gaya-gaya yang searah
dengan gerak benda diberi tanda positif (+), sedangkan
gaya-gaya yang berlawanan arah dengan gerak benda diberi
tanda negatif (-).

Resultan gaya yang bekerja pada balok A adalah:

∑ AF = m
A 

.a
w

A
 – T = m

A
.a .....................................................  (4.13)

Resultan gaya yang bekerja pada balok B adalah:

∑ BF = m
B
.a

T – w
B

= m
B
.a ......................................................  (4.14)
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Dua benda A dan B dengan massa masing-masing 5 kg dan
3 kg dihubungkan dengan sebuah katrol tanpa gesekan. Gaya
P diberikan pada katrol dengan arah ke atas. Jika mula-mula
kedua balok diam di atas lantai, berapakah percepatan balok
A, apabila besar P adalah 60 N? (g = 10 m/s2)
Penyelesaian:
m

A
.g = (5 kg)(10 m/s2) = 50 N

m
B
.g= (3 kg)(10 m/s2) = 30 N

Pada sistem katrol tersebut berlaku:

∑ F = 0

P – ∑ F = 0

∑ F = P

T = 2
1 P
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Dengan menjumlahkan persamaan (4.13) dan
persamaan (4.14) didapatkan:
w

A
 – w

B
= m

A
.a + m

B
.a

(m
A
 – m

B
)g = (m

A
 + m

B
)a

        a =
)(

)(

BA

BA

mm
gmm

+
−

....................................  (4.15)

Secara umum, untuk menentukan percepatan gerak
benda (sistem Gambar 4.17) berdasarkan persamaan
Hukum II Newton dapat dinyatakan sebagai berikut:

∑ F = ∑ am.

w
A
 – w

B
= m

A
.a + m

B
.a

(m
A
 – m

B
)g = (m

A
 + m

B
)a

     a = 
)(

)(

BA

BA

mm
gmm

+
−

..................................  (4.16)

dengan:
a = percepatan sistem (m/s2)
m

A
= massa benda A (kg)

m
B

= massa benda B (kg)
g = percepatan gravitasi setempat (m/s2)

Besarnya tegangan tali (T ) dapat ditentukan dengan
mensubstitusikan persamaan (4.13) atau (4.14), sehingga
didapatkan persamaan sebagai berikut:
T = w

A
 – m

A
.a = m

A
.g – m

A
.a = m

A
(g – a) ........  (4.17)

atau
T = m

B
.a + w

B 
= m

B
.a + m

B
.g = m

B
(a+g) ............  (4.18)
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Untuk balok A yang tepat akan bergerak, berlaku:

∑ F = 0

T
A min

 – m
A
.g = 0

T
A min

= m
A
.g

T
A min

= 50 N
P = 60 N

T = 2
1 P

= 
2
1 (60 N)

= 30 N
T = 30 N < T

A min
 = 50 N

Jadi, balok A diam →  a
A
 = 0

Dua buah benda masing-masing mempunyai massa 4 kg dan 6 kg dihubungkan
melalui sebuah katrol. Jika percepatan gravitasi, g = 10 m/s2, dan benda B yang
mula-mula ditahan kemudian dilepaskan, tentukan kecepatan benda kedua saat
mengenai lantai!

<4�� 6�����	�
�()(

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Selanjutnya, salah satu benda terletak pada bidang
mendatar yang licin dihubungkan dengan benda lain
dengan menggunakan seutas tali melalui sebuah katrol,
di mana benda yang lain dalam keadaan tergantung
tampak seperti pada Gambar 4.18 di samping.

Dalam hal ini kedua benda merupakan satu sistem yang
mengalami percepatan sama, maka berdasarkan persamaan
Hukum II Newton dapat dinyatakan sebagai berikut:

∑ F = ∑ am.

w
A
 – T + T – T + T = (m

A
 + m

B
)a

w
A

= (m
A
 + m

B
)a

m
A
.g = (m

A
 + m

B
)a

       a = 
BA

A

mm
m

+
.g.............................................  (4.19)

dengan:
a = percepatan sistem (m/s2)
m

A
= massa benda A (kg)

m
B

= massa benda B (kg)
g = percepatan gravitasi setempat (m/s2)
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Dua buah balok A dan B dengan massa masing-masing
20 kg dan 5 kg, dihubungkan melalui sebuah katrol, seperti
terlihat pada gambar di samping. Balok B mula-mula
ditahan kemudian dilepaskan. Berapakah percepatan dan
tegangan tali masing-masing balok? (g = 10 m/s2)

Penyelesaian:
Kita tinjau sistem A dan B:

∑ F = m.a

T – T + m
B
.g = (m

A
 + m

B
)a

a = g
mm

m

BA

B

+

a =
2m/s 10

kg) 5kg (20
kg 5

×+
a = 2 m/s2

Tegangan tali ditentukan dengan meninjau balok A:
T = m

A
.a = (20 kg)(2 m/s2) = 40 N
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Besarnya tegangan tali (T ) dapat ditentukan dengan
meninjau resultan gaya yang bekerja pada masing-masing
benda, dan didapatkan persamaan:

T = m
A
.a .............................................................  (4.20)

atau

T = w
B
 – m

B
.a = m

B
.g – m

B
.a = m

B
(g – a) .........  (4.21)
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Menurut Hukum II Newton, sebuah benda yang
mengalami percepatan harus memiliki resultan gaya yang
bekerja padanya. Benda yang bergerak membentuk
lingkaran, seperti sebuah bola di ujung seutas tali, harus
mempunyai gaya yang diberikan padanya untuk
mempertahankan geraknya dalam lingkaran itu. Dengan
demikian, diperlukan resultan gaya untuk memberinya
percepatan sentripetal. Besar gaya yang dibutuhkan dapat
dihitung dengan menggunakan Hukum II Newton.

Resultan gaya pada komponen radialnya adalah

∑ = RR .amF , di mana a
R
 adalah percepatan sentripetal,

a
R 

= 
R
v2

 , sedangkan ∑F
R
 adalah resultan gaya dalam

arah radial.

∑ RF = m.a
R
 = 

R
vm

2
.............................................  (4.22)
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Benda A dengan massa 6 kg dan benda B dengan
massa 3 kg dihubungkan dengan tali seperti
gambar di samping. Jika koefisien gesekannya 0,3
dan g = 10 m/s2, tentukan percepatan benda!
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Oleh karena a
R
 diarahkan menuju pusat lingkaran

pada setiap waktu, resultan gaya juga harus diarahkan ke
pusat lingkaran. Resultan gaya jelas diperlukan, karena
jika tidak ada resultan gaya yang bekerja, benda tersebut
tidak akan bergerak membentuk lingkaran melainkan
bergerak pada garis lurus.

Pada gerak melingkar beraturan, gaya ke samping ini
harus bekerja menuju pusat lingkaran (Gambar 4.19).
Arah resultan gaya dengan demikian terus berubah
sehingga selalu diarahkan ke pusat lingkaran. Gaya ini
sering disebut gaya sentripetal (“menuju ke pusat”). Istilah
ini hanya mendeskripsikan arah resultan gaya, bahwa
resultan gaya diarahkan menuju pusat lingkaran. Gaya
harus diberikan oleh benda lain. Sebagai contoh, ketika
seseorang memutar bola di ujung sebuah tali membentuk
lingkaran, orang tersebut menarik tali dan tali memberikan
gaya pada bola.
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Gambar 4.20 menunjukkan dua gaya
yang bekerja pada bola, yaitu gaya gravitasi
m.g dan gaya tegangan F

T
 yang diberikan

oleh tali (yang terjadi karena orang itu
memberikan gaya yang sama pada tali). Jika
berat bola itu cukup kecil, dapat kita

abaikan. Dengan demikian, F
T
 akan bekerja secara

horizontal ( θ  ≈  0) dan menyediakan gaya yang
diperlukan untuk memberi percepatan sentripetal pada
bola. Berdasarkan Hukum II Newton untuk arah radial
pada bidang horizontal yang kita sebut misalnya
komponen sumbu x, berlaku:

F
x
 = m.a

x
 = 

R
v2

.....................................................  (4.23)
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Gambar 4.21 menunjukkan permainan bola tambatan
yang dimainkan dengan cara mengikatkan sebuah bola
ke tiang dengan tali. Ketika bola dipukul, ia akan berputar
mengelilingi tiang. Kemudian yang menjadi pertanyaan,
ke arah mana percepatan bola, dan apa yang menyebabkan
percepatan itu?

Percepatan menunjuk arah horizontal yang menuju
pusat lintasan melingkar bola (bukan ke puncak tiang).
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Gaya yang menyebabkan percepatan mungkin tidak jelas
pada saat pertama kali, karena tampaknya tidak ada gaya
yang langsung mempunyai arah horizontal. Tetapi resultan
gayalah (dalam hal ini jumlah m.g dan F

T
) yang pasti

menunjuk arah percepatan. Komponen vertikal tegangan
tali mengimbangi berat bola, m.g. Komponen horizontal
tegangan tali, F

Tx
 adalah gaya yang menghasilkan

percepatan sentripetal menuju pusat.

E) "������
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Gambar 4.22 menunjukkan sebuah benda diikat
dengan seutas tali yang diputar membentuk lingkaran
vertikal. Bagaimanakah menentukan laju minimum bola
pada puncak lintasannya sehingga bola itu bisa terus
bergerak dalam lingkaran?

Pada saat bola berada di puncak (titik A), dua gaya
bekerja pada bola, yaitu gaya berat m.g, dan gaya tegangan,
F

TA
 yang diberikan tali pada titik A. Keduanya bekerja

dengan arah ke bawah, dan jumlah vektornya memberikan
percepatan sentripetal a

s
 kepada bola. Berdasarkan Hukum

II Newton, untuk arah vertikal dengan memilih arah ke
bawah (menuju pusat) positif berlaku:

∑F
s
= m.a

s

F
TA

 + m.g = m
R

v 2
A ...............................................  (4.24)

Persamaan (4.24) menunjukkan bahwa gaya gravitasi
dan tegangan tali bersama-sama memberikan percepatan
sentripetal. Gaya tegangan F

TA
 pada A akan menjadi

bertambah besar jika v
A
 (laju bola di puncak lingkaran)

dibuat lebih besar, sebagaimana telah diperkirakan. Tetapi
yang ditanyakan adalah laju minimum untuk menjaga agar
bola tetap bergerak dalam lingkaran. Tali akan tetap tegang
selama ada tegangan padanya, tetapi jika tegangan hilang
(karena v

A
 terlalu kecil) tali akan melengkung, dan bola

akan keluar dari lintasannya. Dengan demikian, laju
minimum akan terjadi jika F

TA
 = 0, sehingga kita

dapatkan:

m.g = m
R

v 2
A

v
A

= ��� ............................................................ (4.25)
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Di mana v
A
 adalah laju minimum di puncak lingkaran jika

bola harus meneruskan geraknya dalam lintasan lingkaran.

Sementara itu, di bagian bawah lingkaran, tali mem-
berikan gaya tegangan F

TB
 ke atas, sementara gaya gravitasi

bekerja ke bawah. Sehingga, Hukum II Newton, untuk
arah ke atas (menuju pusat lingkaran) sebagai arah positif,
didapatkan:

∑F
s

= m.a
s

F
TB

 – m.g =
R

v 2
B ............................................  (4.24)

Laju v
B
 diketahui dua kali lipat laju v

A
. Dalam hal

ini, laju berubah karena gravitasi bekerja pada bola di
semua titik sepanjang lintasan.

Kita tidak bisa dengan mudah menentukan F
TB

 sama
dengan mv

B
2/R, karena persamaan terakhir tersebut (untuk

menentukan F
TB

) menunjukkan resultan gaya pada bola
dalam arah radial, sehingga dalam hal ini juga melibatkan
gravitasi. Jelas bahwa tegangan tali tidak hanya memberikan
percepatan sentripetal, tetapi harus lebih besar dari m.a

s

untuk mengimbangi gaya gravitasi ke bawah.
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Sebuah benda bermassa 500 g diikat pada tali
yang panjangnya 20 cm. Ujung yang lain diputar
dengan kelajuan linier 2 m/s sehingga membentuk
lingkaran vertikal. Tentukan tegangan tali!
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Tujuan : Mengamati pengaruh gaya terhadap benda yang bergerak lurus.
Alat dan bahan : Satu set alat konsep gaya yang terdiri atas tabung kompresor pemompa angin,

sumber tegangan, karet elastis, bidang prisma sisi tiga berlubang kecil tempat keluar
angin, dan dinding pemantul serta per.

;����6��4�*

1. Hubungkan prisma bantalan penyemprot dengan penyemprot angin, dan
hubungkan penyemprot angin dengan sumber listrik yang sesuai (220 volt).
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(nabebassaM m) s t a 2= ts 2- F = am x F -= xk teK
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1. Apa yang dapat kalian simpulkan dari kegiatan tersebut?
2. Apa yang menyebabkan benda dapat bergerak? Jelaskan dengan singkat!

2. Pasang sistem pada posisi on, dan angin akan keluar dari pori-pori prisma.
3. Letakkan pelat bersudut berbeban di atas prisma bantalan, dan beban ini

dihubungkan dengan dinding di ujung prisma dengan karet tipis panjang
atau kain elastis.

4. Tarik benda berbeban ke kanan sedikit sampai jarak tertentu dan lepaskan,
maka benda itu akan bergerak di atas bantalan angin di sepanjang permukaan
prisma. Amati kondisi gerak benda berbeban itu dengan mengukur
kelajuannya (ukur s dan t).

5. Ulangi langkah 3 sampai dengan 4 dengan mengubah besar beban.
6. Ulangi langkah 3 sampai dengan 5 dengan mengubah besar tarikan.
7. Catat semua data pengamatan dan masukkan ke dalam tabel berikut ini.
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� Gaya merupakan besaran yang menyebabkan benda bergerak.
� Massa suatu benda adalah ukuran kelembaman (inersia) dari benda tersebut.
� Hukum I Newton menyatakan setiap benda tetap berada dalam keadaan diam

atau bergerak dengan laju tetap sepanjang garis lurus, kecuali jika diberi gaya
total yang tidak nol.
Hukum I Newton sering disebut Hukum Kelembaman.

� Hukum II Newton menyatakan percepatan sebuah benda berbanding lurus
dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massanya,
yang dirumuskan:

 F = m.a
Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya.

� Hukum III Newton menyatakan ketika suatu benda memberikan gaya pada benda
kedua, benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan
arah terhadap benda pertama.
Hukum III Newton sering disebut sebagai Hukum Aksi-Reaksi.

� Satuan gaya dalam SI adalah Newton. Satu newton (1 N) adalah gaya resultan
yang membuat massa 1 kg mengalami percepatan 1 m/s2.

� Percepatan gravitasi di Bumi berbeda dengan percepatan di Bulan. Demikian
pula berat suatu benda di Bumi, Bulan, atau planet lain berbeda.

� Berat suatu benda adalah gaya gravitasi yang bekerja ke arah bawah pada benda
tersebut.
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A. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Sebuah mobil massanya 5 ton dari keadaan diam bergerak hingga 50 sekon,
mencapai kecepatan 72 km/jam. Gaya pada mobil tersebut adalah … .
a. 200 N d. 4.000 N
b. 2.000 N e. 5.000 N
c. 2.500 N

2. Dua buah benda massa m
1
 dan m

2
 dipengaruhi oleh gaya yang besarnya sama,

sehingga timbul percepatan a
1
 dan a

2
. Apabila grafik I untuk m

1
 dan grafik II

untuk m
2
, maka … .

a. a
1
 < a

2
 dan m

1
 < m

2

b. a
1
 < a

2
 dan m

1
 > m

2

c. a
1
 > a

2
 dan m

1
 < m

2

d. a
1
 > a

2
 dan m

1
 > m

2

e. a
1
 > a

2
 dan m

1
 = m

2

3. Sebuah mobil massanya 1,5 ton bergerak dengan kelajuan 72 km/jam. Mobil
itu tiba-tiba direm dengan gaya pengereman sebesar F = 2,4 ×  104 N hingga
berhenti. Jarak yang ditempuh mobil tersebut mulai direm sampai berhenti
adalah … .
a. 6 m
b. 7,5 m
c. 10 m
d. 12,5 m
e. 15 m

4. Sebuah benda massanya 20 kg terletak pada bidang miring dengan sudut

kemiringan α  (tan α  = 4
3 ). Jika percepatan gravitasi setempat 10 m/s2,  maka

besar gaya normal bidang terhadap benda adalah … .
a. 100 N
b. 120 N
c. 150 N
d. 200 N
e. 250 N
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5. Sebuah benda yang massanya 1 kg bergerak dengan kecepatan 20 m/s,
kemudian diberi gaya tetap sebesar 4 N, searah dengan gerak benda tersebut.
Kecepatan benda setelah 10 s adalah … .
a. 15 m/s
b. 20 m/s
c. 25 m/s
d. 32 m/s
e. 60 m/s

6. Benda bermassa 12 kg terletak pada bidang miring yang licin dan sangat
panjang dengan sudut kemiringan 30o terhadap bidang horizontal (g = 10 m/s2).
Jika benda tersebut dipengaruhi gaya F = 84 N sejajar bidang miring ke arah
puncak selama 10 s, maka jarak yang ditempuh benda itu adalah … .
a. 40 m
b. 86 m
c. 124 m
d. 140 m
e. 640 m

7. Pada sistem gambar berikut ini, massa benda A, B, dan C masing-masing
ialah 5 kg, 3 kg, dan 2 kg ( g = 10 m/s2) serta lantai licin. Jika gaya yang
bekerja pada arah mendatar F = 40 N, maka tegangan tali AB dan BC masing-
masing adalah … .

a. 20 N  dan 8 N
b. 20 N  dan 12 N
c. 24 N  dan 20 N
d. 24 N  dan 28 N
e. 28 N  dan 30 N

8. Benda A dan B masing-masing massanya 9 kg dan 6 kg tergantung pada
ujung-ujung tali melalui sebuah katrol tetap yang licin. Percepatan gerak benda
A maupun B serta tegangan talinya adalah … .
a. 1 m/s2 dan 58 N
b. 1 m/s2 dan 68 N
c. 2 m/s2 dan 70 N
d. 2 m/s2 dan 72 N
e. 3 m/s2 dan 80 N
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9. Pada sistem gambar berikut ini, bidang meja licin. Massa benda A dan B
masing-masing ialah 4 kg dan 6 kg ( g = 10 m/s2). Percepatan sistem (benda-
benda) dan tegangan talinya adalah … .
a. 4 m/s2 dan 20 N
b. 4 m/s2 dan 24 N
c. 6 m/s2 dan 24 N
d. 6 m/s2 dan 28 N
e. 8 m/s2 dan 30 N

10. Seseorang yang massanya 60 kg menaiki lift yang sedang bergerak, ternyata
gaya tekan normal bidang terhadap orang itu sebesar 720 N. Jika g = 10 m/s2,
dapat disimpulkan bahwa … .
a. lift bergerak ke atas, a =  2 m/s2

b. lift bergerak ke atas, a =  3 m/s2

c. lift bergerak ke bawah, a =  2 m/s2

d. lift bergerak ke bawah, a =  3 m/s2

e. lift bergerak ke bawah, a =  4 m/s2

B. Jawablah dengan singkat dan benar!

1. Sebuah mobil massanya 1 ton, selama 4 sekon kecepatannya bertambah secara
beraturan dari 10 m/s menjadi 18 m/s. Tentukan besar gaya yang mempercepat
mobil itu!

2. Sebuah benda bermassa 20 kg terletak pada puncak bidang miring yang licin
dengan sudut kemiringan 30o. Jika g = 10 m/s2, tentukan:
a. berat benda,
b. gaya normal benda,
c. percepatan benda menuruni bidang,
d. jarak tempuh benda selama 4 sekon!

3. Dua beban masing-masing massanya 1,2 kg dan 1,8 kg diikat dengan seutas
tali melalui katrol tanpa gesekan. Kedua benda dilepas dari ketinggian sama
yaitu 4 m dari tanah. Jika g = 10 m/s2, tentukan:
a. percepatan benda,
b. tegangan tali,
c. waktu yang diperlukan beban itu sampai di tanah!

4. Benda A massa 3 kg diletakkan di atas meja yang
licin, dihubungkan dengan benda B massa 2 kg
menggunakan tali melalui sebuah katrol yang
licin. Hitung percepatan sistem benda itu dan
tegangan talinya!

5. Seseorang beratnya 600 N menaiki lift yang bergerak turun dengan percepatan
3 m/s2. Jika g = 10 m/s2, tentukan besar gaya tekan normal bidang lift terhadap
orang tersebut!
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A. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Berikut ini yang termasuk kelompok besaran pokok adalah … .
a. panjang, massa, dan berat
b. gaya, percepatan, dan kecepatan
c. suhu, intensitas cahaya, dan kecepatan
d. suhu, kuat arus, dan massa
e. massa, volume, dan daya

2. Yang termasuk kelompok besaran turunan adalah … .
a. tekanan, waktu, dan suhu d. kuat arus, massa, dan suhu
b. energi, kecepatan, dan tekanan e. massa, energi, dan daya
c. panjang, massa, dan waktu

3. Satu joule setara dengan … .
a. kg.m2.s-2 d. kg2.m2.s2

b. kg.m.s-2 e. kg.m2

c. N.s-1

4. Besaran berikut ini yang memiliki dimensi sama adalah … .
a. daya dan gaya d. tekanan dan energi kinetik
b. massa dan berat e. kecepatan dan percepatan
c. usaha dan energi potensial

5. Dimensi dari massa jenis zat adalah … .
a. [MLT-2] d. [ML-2]
b. [ML-2T-2] e. [MLT]
c. [ML-3]

6. Berikut ini yang termasuk kelompok besaran vektor adalah … .
a. gaya, jarak, dan kecepatan
b. tekanan, jarak, dan kecepatan
c. perpindahan, kecepatan, dan kelajuan
d. perpindahan, laju, dan percepatan
e. gaya, percepatan, dan perpindahan

7. Jika sebuah vektor kecepatan v = 10 m/s diuraikan menjadi dua buah vektor
yang saling tegak lurus, dan salah satu vektor uraiannya membentuk sudut
60° dengan vektor v, maka besar vektor uraiannya masing-masing adalah … .
a. 5 m/s dan 5 3  m/s d. 5 m/s dan 5 6  m/s
b. 5 m/s dan 5 2  m/s e. 10 m/s dan 1 m/s

c. 10 m/s dan 10 3  m/s

8. Dua buah vektor masing-masing 5 satuan dan 10 satuan. Jumlah dua vektor
berikut yang tidak mungkin adalah … .
a. 3 satuan d. 14 satuan
b. 5 satuan e. 20 satuan
c. 7 satuan
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9. Gambar vektor berikut ini menunjukkan hubungan … .
a.       abc −=
b.       bac −=
c.       abc +=
d.       acb −=
e.       cab −=

10. Dua vektor gaya 1F dan 2F  masing-masing sebesar 6 N dan 10 N bertitik
tangkap sama. Jika kedua vektor gaya tersebut membentuk sudut 60o, maka
besar resultan gayanya adalah … .
a. 14 N d. 20 N
b. 16 N e. 24 N
c. 18 N

11. Pernyataan berikut benar untuk benda yang bergerak lurus beraturan adalah …
a. gerak lurus yang kecepatannya berubah-ubah
b. gerak lurus yang kecepatannya selalu bertambah
c. gerak lurus yang percepatannya berubah-ubah
d. gerak lurus yang kecepatannya tetap
e. gerak lurus yang percepatannya tetap

12. Diagram s-t dan v-t pada gambar berikut ini yang menunjukkan grafik dari
gerak lurus beraturan (GLB) adalah … .

a. (1) d. (2) dan (3)
b. (2) e. (3) dan (4)
c. (1) dan (2)

13. Gerak sepeda motor menghasilkan grafik
hubungan kecepatan (v) terhadap waktu
(t) tampak seperti pada gambar di
samping.

Jika luas daerah grafik (yang diarsir)
40 m, maka percepatan sepeda motor
adalah … .

a. 2 m/s2 d. 18 m/s2

b. 4 m/s2 e. 24 m/s2

c. 8 m/s2

a

b

c
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14. Kecepatan sebuah mobil berkurang secara beraturan dari 25 m/s menjadi
10 m/s, sepanjang jarak 87,5 m. Perlambatan mobil tersebut adalah … .
a. 1 m/s2 d. 4 m/s2

b. 2 m/s2 e. 5 m/s2

c. 3 m/s2

15. Grafik berikut ini menunjukkan hubungan antara kelajuan dan waktu untuk
mobil A dan mobil B.

Jarak yang ditempuh mobil A sama dengan mobil B setelah bergerak
selama … .
a. 1,3 jam d. 6 jam
b. 1,5 jam e. 7 jam
c. 3 jam

16. Gerak jatuh bebas termasuk … .
a. gerak lurus d. gerak parabola
b. gerak lurus beraturan e. gerak rotasi
c. gerak lurus berubah beraturan

17. Sebuah  benda dilepas dari suatu menara tanpa kecepatan awal, ternyata benda
sampai di tanah dengan kecepatan 30 m/s. Tinggi menara dari tanah adalah …
a. 15 m d. 75 m
b. 30 m e. 90 m
c. 45 m

18. Sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 80 m di atas tanah dengan percepatan
10 m/s2. Jika gesekan udara diabaikan, benda jatuh tepat menyentuh tanah
setelah … .
a. 2 sekon d. 8 sekon
b. 3 sekon e. 10 sekon
c. 4 sekon

19. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dari tanah, ternyata tinggi
maksimum yang dicapai peluru di atas tanah ialah 80 m ( g = 10 m/s2).
Kecepatan peluru dan tinggi kedudukan peluru di atas tanah setelah melesat
selama 2 s adalah … .
a. 15 m/s dan 40 m d. 25 m/s dan 60 m
b. 20 m/s dan 60 m e. 40 m/s dan 60 m
c. 30 m/s dan 50 m
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20. Dua orang anak bermain dengan melempar bola ke atas dari ketinggian yang
sama dengan perbandingan kecepatan awal 1 : 2. Perbandingan tinggi
maksimum kedua bola diukur dari ketinggian mula-mula adalah … .
a. 1 : 2 d. 2 : 3
b. 1 : 3 e. 3 : 4
c. 1 : 4

21. Pada gerak melingkar beraturan, yang tidak tetap adalah … .
a. kecepatan linier
b. kecepatan anguler
c. jari-jari putaran
d. arah putaran
e. periode putaran

22. Bila sebuah benda bergerak melingkar beraturan, maka … .
a. percepatan normal dan percepatan singgung sama dengan nol
b. percepatan normal dan percepatan singgung tidak sama dengan nol
c. percepatan normal nol dan percepatan singgung tidak sama dengan nol
d. percepatan singgung nol dan percepatan normal tidak sama dengan nol
e. kecepatan singgung tetap

23. Apabila suatu titik bergerak melingkar dengan periode tetap sebesar 1/8 sekon,
maka titik itu bergerak melingkar … .

a.
8
1  putaran tiap sekon, dengan laju anguler berubah

b. satu putaran selama 8 sekon, dengan laju tetap
c. delapan putaran tiap sekon, dengan laju anguler tetap
d. delapan putaran tiap sekon, dengan laju anguler berubah
e. delapan putaran tiap sekon, setelah itu diam

24. Pada suatu gerak melingkar beraturan, hubungan antara kecepatan sudut ( ω )
dan frekuensi ( f  ) atau periode (T ) adalah … .

a. ω  = 2�T d. ω  = 2��f

b. ω  = 2�

f
e. ω  = 

2�

F

c. ω  = 
2�

f

25. Sebuah satelit mengorbit di atas permukaan bumi pada ketinggian 600 km.
Jika waktu yang diperlukan untuk menempuh satu kali putaran 90 menit,
maka kecepatan satelit adalah … .
a. 540 m/s
b. 590 m/s
c. 598 m/s
d. 690 m/s
e. 698 m/s
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26. Roda A dan B bersinggungan tampak seperti pada gambar di bawah ini. Jika
jari-jari roda A dan B masing-masing 0,5 m dan 1 m, serta kecepatan sudut
roda A 20 rad/s, maka kecepatan sudut roda B adalah … .

a. 0,5 rad/s d. 20 rad/s
b. 10 rad/s e. 25 rad/s
c. 15 rad/s

27. Dalam gerak melingkar beraturan hubungan antara kecepatan linier (v),
kecepatan sudut ( ω ), dan jari-jari (R) dinyatakan dengan persamaan … .

a. �  = v.R d. v = 
�

R

b. �  = 
R
v2

e. v = 
�

R
c. v = � .R

28. Sebuah benda bergerak melingkar beraturan dengan kecepatan sudut 120 putaran
tiap menit dengan jari-jari 10 cm. Kecepatan linier benda tersebut adalah … .
a. 0,628 m/s d. 12,5 m/s
b. 1,256 m/s e. 125,6 m/s
c. 6,28 m/s

29. Perbandingan kecepatan sudut jarum penunjuk jam, menit, dan sekon pada
suatu arloji adalah … .
a. 1 : 6 : 12 d. 1 : 12 : 360
b. 1 : 12 : 18 e. 1 : 12 : 720
c. 1 : 12 : 36

30. Aliran air dengan kecepatan 1 m/s memutar sebuah kincir yang bergaris tengah
2 m. Kecepatan sudut kincir air adalah … .
a. 0,05 rad/s d. 5 rad/s
b. 0,1 rad/s e. 10 rad/s
c. 1 rad/s

31. Pada saat kalian naik sebuah bus yang sedang melaju cepat tiba-tiba direm
dan kalian akan terdorong ke depan. Hal ini terjadi karena … .
a. gaya tarik bus
b. gaya dorong bus
c. gaya pengerem bus
d. sifat kelembaman tubuh kalian
e. pengurangan kecepatan bus yang mendadak
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32. Sebuah benda bermassa 2 kg dipengaruhi gaya tetap sebesar 5 N. Percepatan
yang timbul pada benda adalah … .
a. 0,1 m/s2 d. 3,0 m/s2

b. 0,25 m/s2 e. 4,0 m/s2

c. 2,5 m/s2

33. Sebuah benda yang massanya 1 kg bergerak dengan kecepatan 20 m/s,
kemudian diberi gaya tetap 4 N searah dengan gerak benda tersebut. Kecepatan
benda setelah 10 sekon adalah … .
a. 15 m/s d. 32 m/s
b. 20 m/s e. 60 m/s
c. 25 m/s

34. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 72 km/jam direm dengan gaya 5.000 N.
Jika massa mobil 1.000 kg, maka mobil akan berhenti setelah … .
a. 1 sekon d. 4 sekon
b. 2 sekon e. 5 sekon
c. 3 sekon

35. Sebuah benda yang massanya 3 kg digantung dengan tali. Jika g = 10 m/s2,
maka besar tegangan tali adalah … .
a. 0,2 N d. 33 N
b. 3 N e. 300 N
c. 30 N

36. Dua buah benda A dan B masing-masing massanya 2 kg dan 3 kg, digantung
pada sebuah katrol. Jika g = 10 m/s2, maka percepatan gerak sistem adalah …
a. 1 m/s2 d. 4 m/s2

b. 2 m/s2 e. 5 m/s2

c. 3 m/s2

37. Dua buah benda A dan B masing-
masing dengan massa 4 kg dan 7 kg
diikat dengan tali pada katrol seperti
gambar di samping. Mula-mula benda
B ditahan pada ketinggian 3 m
kemudian dilepaskan. Jika g = 10 m/s2,
kecepatan B saat menyentuh tanah
adalah ... .
a. 2,73 m/s
b. 3,52 m/s
c. 4,05 m/s
d. 10,92 m/s
e. 16,38 m/s
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38. Sebuah benda dengan berat w meluncur pada bidang miring yang licin. Jika
sudut kemiringan bidang � , maka komponen gaya berat yang memengaruhi
besar percepatan benda adalah … .

a.
�

w
sin

d. w cos �

b. α
w

cos
e. w sin �

c. w tan �

39. Seorang anak berada di dalam lift yang sedang bergerak ke atas dengan
percepatan 5 m/s2. Saat itu gaya tekan normal bidang terhadap anak tersebut
adalah … .

a. 2
1  kali gaya beratnya

b. sama dengan gaya beratnya

c. 2
3  kali gaya beratnya

d. 2 kali gaya beratnya
e. 3 kali gaya beratnya

40. Dua buah benda A dan B masing-masing massanya 2 kg dan 1 kg dihubungkan
dengan tali dan ditarik dengan gaya tetap 24 N, tampak seperti pada gambar.
Besar tegangan tali penghubung kedua benda adalah … .

a. 8 N d. 15 N
b. 10 N e. 16 N
c. 12 N

B. Jawablah dengan singkat dan benar!

1. Sebuah benda bergerak dengan energi kinetik 10 joule. Nyatakan dalam satuan
pokok!

2. Dua buah vektor gaya saling tegak lurus satu sama lain yang menghasilkan
resultan 10 N. Jika salah satu vektor gaya tersebut 6 N, tentukan besar vektor
gaya yang lain!

3. Dua vektor gaya masing-masing besarnya sama dan mengapit sudut α . Jika
resultan keduanya juga sama dengan besar masing-masing gaya, maka tentukan
besar sudut α !

4. Sebuah mobil mula-mula diam, kemudian bergerak makin cepat dan dianggap
gerak lurus berubah beraturan dengan percepatan 4 m/s2. Pada saat detik ke-10:
a. hitung kecepatan mobil,
b. lukislah grafik kecepatan terhadap waktu,
c. lukislah grafik perpindahan terhadap waktu!
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5. Sebuah partikel bergerak melingkar melakukan 120 putaran tiap menit dengan
jari-jari 10 cm. Tentukan:
a. kecepatan sudutnya,
b. kecepatan liniernya!

6. Dua buah mobil A dan B bergerak lurus dan daerah grafiknya tampak seperti
pada gambar di bawah ini.

Hitung:
a. jarak kedudukan saat kedua mobil berdampingan,
b. kecepatan mobil A dan B saat berdampingan!

7. Roda dari sebuah sepeda jari-jarinya
20 cm, jari-jari gir muka dan belakang
berturut-turut 6  cm dan 3 cm. Jika
gir muka kecepatan sudutnya tetap
4 rad/s, tentukan lama orang naik
sepeda tanpa istirahat setelah menempuh
jarak 5,76 km!

8. Sebuah benda massa 10 kg berada pada bidang datar yang licin dan dikerjakan
gaya tetap 50 N. Tentukan kecepatan dan jarak yang ditempuh benda selama
6 sekon!

9. Sebuah benda massa 20 kg terletak pada bidang miring yang licin yang sudut
kemiringannya 30°. Jika g = 10 m/s2, hitunglah:
a. gaya normal bidang terhadap benda,
b. percepatan benda,
c. jarak yang ditempuh benda setelah 4 sekon!

10. Dua beban masing-masing massanya 2 kg dan 3 kg dihubungkan dengan tali
melalui sebuah katrol. Kedua benda dilepas dari ketinggian yang sama yaitu
4 m dari tanah. Jika g = 10 m/s2, tentukan:
a. percepatan sistem,
b. tegangan tali,
c. waktu yang diperlukan beban sampai tanah!
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