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HUKUM NEWTON

Pernahkah kalian melihat orang mendorong mobil yang mogok ? Perhatikan pada 
gambar di atas. Ada orang ramai-ramai mendorong mobil yang mogok. Suatu dorongan 
atau tarikan yang diberikan pada benda dinamakan dengan gaya. Bagaimanakah ke-
adaan mobil yang diberi gaya itu ? Apakah dapat bergerak atau masih tetap diam ? 
Apakah yang menyebabkan suatu benda itu bergerak ? Apa pula pengaruh gaya pada 
gerak benda ? 

Pertanyaan-pertanyaan di atas itu telah dijelaskan oleh Newton yang kemudian 
dikenal dengan tiga hukum Newton tentang gerak. Dan hukum Newton ini dapat kalian 
pelajari pada bab ini. Oleh sebab itu setelah belajar bab ini kalian diharapkan dapat: 

1. menjelaskan hukum-hukum Newton tentang gerak,

2. menjelaskan berat, gaya normal dan gaya gesek serta melukiskan diagram gaya-
gaya tersebut,

3. mengaplikasikan hukum-hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari.

B A B
B A B

4

Sumber : penerbit cv adi perkasa
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Gambar 4.1
Tembok tetap diam memper-tah-
ankan diri saat di dorong (diberi 
gaya) oleh seseorang.

Gambar 4.2
Sir Isaac Newton (1692 - 1727)

A. Pendahuluan
Pernahkah kalian ditanya mengapa sebuah benda 

memiliki keadaan diam atau bergerak? Bagaimana 
caranya benda yang diam menjadi bergerak? Pertanyaan 
ini terlihat sederhana tetapi banyak terjadi kesalahan. 
Pada zaman dahulu orang berfikir bahwa benda dapat 
bergerak jika diberi gaya. Apakah kalian setuju dengan 
pandangan ini? Coba kalian amati orang yang sedang 
mendorong mobil mogok. Jika yang mendorong anak 
kecil, apakah mobil bisa bergerak? Anak itu memberi 
gaya tetapi tidak bisa menggerakan mobil. Saat yang men-
dorong beberapa orang dewasa, mobilnya dapat bergerak. 
Contoh lain adalah seseorang yang mendorong tembok. 
Coba kalian lihat pada Gambar 4.1. Apakah tembok itu 
dapat bergerak? Walaupun sudah diberi gaya yang besar 
tetapi tembok tetap diam. 

Keadaan lain terjadi pada benda-benda langit yang 
selalu bergerak mengelilingi pusatnya. Planet-planet 
dapat bergerak terus mengelilingi matahari. Satelit seperti 
bulan selalu bergerak mengelilingi planetnya yaitu bumi. 
Jika kalian pelajari, ternyata gerak bulan dipengaruhi 
gaya gravitasi bumi. Tetapi gaya yang mempengaruhinya 
memiliki arah yang tegak lurus dengan kecepatannya. 
Berarti gerak bulan bukanlah disebabkan oleh gayanya 
tetapi keadaan awalnya yang memang sudah bergerak. 

Ada juga gerak benda yang disebabkan oleh gaya. 
Misalnya mobil, motor dan kereta api, semuanya dapat 
bergerak karena didorong oleh gaya mesinnya. Mobil 
tidak bisa bergerak tanpa gaya dorong mesinnya. Jika 
mesinnya mati dinamakan mogok dan perlu diderek. 
Contoh lain benda jatuh. Benda bisa jatuh ke bawah 
karena ada berat atau gaya gravitasi bumi.

Jika kalian dicermati, keadaan-keadaan di atas  itu 
memang unik. Keadaan unik inilah yang telah meng-
gugah Newton untuk menjelaskannya. Sir Isaac Newton 
adalah nama lengkap seorang ilmuwan Fisika dan juga 
Matematika yang dilahirkan di Inggris itu. Newton 
menjelaskan mengapa benda itu dapat diam atau bergerak. 
Semua keadaan itu dipengaruhi oleh suatu besaran yang 
dinamakan gaya. Pandangan Newton tentang gerak ini 
memperkuat pandangan ilmuwan pendahulunya yaitu 
Galilei Galileo. Dari penemuan-penemuan Galileo, 
Newton dapat menjelaskan lebih nyata dan diperkuat 
dengan eksperimen. Pandangannya ini kemudian menjadi 
penemuan besar yang dikenal hukum Newton tentang 
gerak. 

Hukum -hukum Newton ini ditulis dalam sebuah 
buku yang diberi nama Philosophiae Naturalis Principia 
Mathematica dan pandangan ini pertama kali dikemuka-
kan oleh Newton pada tahun 1686. 

Hukum Newton tentang gerak ada tiga. Ketiga hu-
kum  ini dapat kalian cermati pada sub-bab berikut. Coba 
kalian pahami konsep besar apakah yang telah dijelaskan 
oleh Newton dan bagaimana pengaruh ketiga hukum itu 
dalam kehidupan manusia di bumi ini.
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Gambar 4.3
Balok digantung

B.Hukum I Newton

T

w = 50 N

37O

F

(a)

Gambar 4.4
Sistem benda seimbang

T cos 53O

T sin 53O

 53O

w

T

F

(b)

Pada hukum pertamanya ini Newton menjelaskan 
keadaan benda jika tidak dipengaruhi gaya. Menurut 
Newton benda dapat mempertahankan keadaan jika ti-
dak dipengaruhi gaya. Mempertahankan keadaan berarti 
benda yang diam akan tetap diam dan benda bergerak 
dengan kecepatan tetap akan tetap bergerak dengan 
kecepatan tetap. Mempertahankan keadaan ini disebut 
dengan inersia atau lembam. Oleh karena itu hukum I 
Newton ini dinamakan juga hukum inersia atau hukum 
kelembaman.

Mungkinkah di dunia ini ada benda yang tidak di-
pengaruhi gaya? Di luar angkasa mungkin ada tetapi di 
bumi ini tidak mungkin. Contohnya saja setiap benda pasti 
dipengaruhi oleh gaya gravitasi atau berat. Dari keadaan 
inilah hukum I Newton dapat diartikan juga untuk benda 
yang dipengaruhi gaya tetapi resultannya nol. Sehingga 
hukum I Newton dapat dirumuskan seperti berikut. 

Σ F = 0                   .......................................(4.1)
Jika resultan gaya yang bekerja pada benda nol 

maka benda dapat mempertahankan diri. Coba kalian 
cermati contoh soal berikut sehingga lebih memahami.

CONTOH 4.1 

1. Sebuah balok bermassa 5 kg ( berat w = 50 N ) 
digantung dengan tali dan diikatkan pada atap. Jika 
balok diam maka berapakah tegangan talinya?

 Penyelesaian
 Gaya-gaya yang bekerja pada balok seperti Gam-

bar 4.3 karena balok diam maka berlaku hukum I 
Newton.

     Σ F  =  0
  T − w  =  0
  T − 50  =  0   berarti T = 50 N
2. Sebuah benda bermassa 40 kg ditarik melalui katrol 

sehingga memiliki posisi seperti Gambar 4.4(a). 
Jika sistem itu diam maka berapakah gaya F!

 Penyelesaian
 Benda yang bermassa akan memiliki berat.
      w = m g = 40 .10 = 400 N
 Pada sistem itu bekerja tiga gaya w, F dan T yang 

tidak segaris    sehingga menentukan resultannya 
dapat digunakan sumbu koordinat X Y ( Metode 
Analisis) seperti Gambar 4.4(b). Sistem diam 
berarti berlaku hukum I Newton.
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Gambar 4.5
Sistem benda diam

Setelah memahami contoh di atas dapat kalian 
coba soal berikut.

Gambar 4.6
Balok pada bidang miring

T1
T2

 60O  30O

10 kg

  Pada Sumbu Y:
             Σ Fy  =  0
   T sin 53O − w =  0
   T . 0,8 − 400  =  0   berarti T = 500 N
  Pada Sumbu X:
             Σ Fx =  0
   F − T cos 53O  =  0
   F − 500 . 0,6  =  0
                 F  =  300 N

1. Ari membawa benda yang bermassa 15 kg. 
Berapakah gaya Ari yang diberikan pada benda 
itu?

2. Benda bermassa 10 kg diikat tali dan dibentuk 
sistem seperti pada Gambar 4.5. Jika sistem itu 
diam dan percepatan gravitasi g = 10 m/s2 maka 
tentukan tegangan tali T1 dan T2!

Contoh soal di atas menjelaskan tentang keadaan 
benda diam. Tetapi hukum I Newton juga berlaku pada 
benda yang bergerak tetapi kecepatannya tetap yaitu 
gerak GLB. Contoh ini dapat kalian cermati pada contoh 
di bawah.

CONTOH 4.2 

Balok bermassa 20 kg berada di atas bidang miring 
licin dengan sudut kemiringan 30O. Jika Ucok ingin 
mendorong ke atas sehingga kecepatannya tetap maka 
berapakah gaya yang harus diberikan oleh Ucok?
Penyelesaian
m = 20 kg, g = 10 m/s2

w = m g = 20.10 = 200 N
α = 30O

Gaya dorong Ucok F harus dapat mengimbangi 
proyeksi gaya berat. Lihat Gambar 4.6. Balok bergerak 
ke atas dengan kecepatan tetap berarti masih berlaku 
hukum I Newton sehingga memenuhi persamaan 
berikut.
     Σ F  =  0
F − w sin 30O =  0

w sin 30O

w

v tetap

F

w cos 30O
 30O

N

F − 200 .   =  0
    F  =  100 N
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Setelah memahami contoh di atas dapat kalian coba 
soal berikut.

Gambar 4.7

LATIHAN 4.1

F = 125 N

Beban

5. Di bawah digambarkan sistem-sistem 
benda dengan tali. Tentukan tegangan 
tali T dan gaya F yang harus diberikan 
agar sistem dalam keadaan seimbang 
(diam)!
a.

b.

c.

F
5,6 kg

T2

45O

T1

15 kg

T

20 kg

F

60O

T1
T2

25 kg

53O37O

Dhania menarik beban dengan bantuan katrol seperti 
pada Gambar 4.7. Pada saat gaya yang diberikan 
F = 125 N ternyata beban dapat terangkat dengan 
kecepatan tetap. g = 10 m/s2. Jika gaya gesek katrol 
dan massa tali dapat diabaikan maka berapakah massa 
beban tersebut? 

1. Coba jelaskan mengapa sebuah benda 
dapat bergerak dan mengapa sebuah 
benda dalam keadaan diam!

2. Sebuah benda dalam keadaan diam. 
Mungkinkah ada gaya yang bekerja 
pada benda itu? Coba jelaskan 
mengapa kalian memilih jawaban 
tersebut!

3. Bertha menarik tali yang terhubung 
benda melalui katrol seperti gambar. 
Benda tersebut bermassa 5,6 kg. 
Jika benda itu dalam keadaan diam 
maka berapakah gaya yang diberikan 
oleh Bertha? Jelaskan bagaimanakah 
caranya kalian menemukan jawaban 
tersebut!

4. Sebuah benda bermassa 20 kg berada 
di atas bidang miring yang kasar. Sudut 
kemiringan 37O terhadap horisontal 
(cos 37O = 0,8). Percepatan gravitasi 
g = 10 m/s2. Berapakah gaya gesek 
yang bekerja pada balok sehingga 
balok dalam keadaan diam?
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Kalian telah belajar bagaimana keadaan benda jika 
tidak dipengaruhi gaya atau resultannya nol. Bagaimana 
jika resultan gaya yang bekerja tidak nol? Keadaan inilah 
yang dijelaskan oleh Newton pada hukum keduanya. 
Pada hukum keduanya Newton menjelaskan pengaruh 
gaya pada percepatan benda. Jika resultan gaya pada 
benda tidak nol (ΣF ≠ 0) maka benda itu akan mengalami 
percepatan. Hubungan dan perumusan hukum II Newton 
dapat kalian cermati pada penjelasan berikut.

1. Hubungan Antar Besaran
Untuk memahami hukum II Newton dapat kalian 

pelajari terlebih dahulu hubungan antara percepatan 
benda dengan massa dan gaya yang mempengaruhinya. 
Menurut Newton percepatan suatu benda di pengaruhi 
oleh gaya F dan massa m.

Coba kalian amati orang yang mendorong mobil 
mogok pada Gambar 4.8. Lebih cepat bergerak manakah 
kejadian (a) didorong satu orang dengan kejadian (b) di-
dorong banyak orang? Tentu kalian langsung menjawab 
lebih cepat kejadian (b) karena dengan banyak orang 
berarti gayanya besar (F besar). Lebih cepat bergerak 
berarti dapat menggambarkan perubahan kecepatan yang 
besar atau percepatan (a) besar.

Dari kejadian di atas dapat menjelaskan bahwa per-
cepatan (a) benda dipengaruhi oleh gaya F. Jika massa tetap 
(sama) maka percepatan benda sebanding dengan gaya 
yang bekerja  pada  benda. Secara  matematis  dapat 

dituliskan:         a ~ F
Hubungan massa dan percepatan dapat kalian 

pahami dengan mencoba menarik kursi (m kecil) dan 
menarik meja (m besar). Coba bandingkan lebih mudah 
bergerak yang mana? Jika gaya kalian sama tentu kursi 
akan lebih cepat bergerak berarti massa yang kecil akan 
mengalami percepatan yang besar. Dari kejadian ini dapat 
diperoleh hubungan bahwa percepatan benda berbanding 
terbalik dengan massanya. 

Hukum II Newton menggambarkan hubungan per-
cepatan dengan massa dan gaya. Dari kedua hubungan 
di atas dapat dirumuskan:        

 a ~ F 
                                                           .................(4.2)

C. Hukum II Newton

Gambar 4.8.
Mobil mogok di dorong (a) oleh 
satu orang dan (b) oleh banyak 
orang.

         a = 
atau F = m a

Secara matematis dituliskan:       a ~  

a ~  
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Gambar 4.9
Gerak benda

Setelah memahami contoh di atas dapat kalian coba 
soal berikut.

a2

FmB

(b) A jatuh

mA

mB

a1

F

(a) tergabung

dengan : F  =  gaya yang bekerja pada benda (N)
 m  =  massa benda yang diberi gaya (kg)
 a  =  percepatan benda yang diberi gaya (m/s2)

CONTOH 4.3

Balok A bermassa 4 kg diletakkan di atas balok B 
yang bermassa 6 kg. Kemudian balok B ditarik dengan 
gaya F di atas lantai mendatar licin sehingga gabungan 
balok itu mengalami percepatan 1,8 m/s2. Jika tiba-tiba 
balok A terjatuh maka berapakah percepatan yang 
dialami oleh balok B saja?
Penyelesaian
mA = 4 kg, mB = 6 kg dan a1  = 1,8 m/s2

Keadaan balok pertama (tergantung) dan kedua (A jatuh) 
dapat di gambarkan seperti pada Gambar 4.9. Pada kedua 
kejadian berlaku hukum II Newton sebagai berikut.
 F  =  m a 
 F   =  (mA + mB) a1

         =  (4 + 6) . 1,8 = 18 N

Gaya F juga bekerja pada keadaan kedua sehingga 
diperoleh:
 F   =  mB . a2

 18 =  6 . a2   berarti   a2 = 3 m/s2

Konsep Keseimbangan
Pada kejadian ini perubahan percepatan a terjadi 
karena perubahan massa m tetapi F tetap sehingga 
berlaku:

 a ~  

a2  = m/s2

Sebuah balok bermassa m berada di atas lantai men-
datar licin di dorong dengan gaya mendatar 21,5 N 
sehingga mengalami percepatan 2 m/s2. Berapakah 
gaya yang harus diberikan agar percepatan menjadi 
4 m/s2?
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Gambar 4.10
Berat menuju tepat ke bawah 
sedang gaya normal tegak lurus 
bidang sentuh.

w(a)

N

w

N

α

(b)

2. Berat, Gaya Normal dan Gaya Gesek
Hukum-hukum Newton dapat digunakan untuk 

menganalisa atau menyelesaikan suatu permasalahan 
berdasarkan gaya-gaya yang bekerja. Di alam ini banyak 
sekali jenis gaya yang dapat bekerja pada benda. Tiga 
jenis gaya yang perlu kalian ketahui adalah berat, gaya 
normal, dan gaya gesek.

Gaya normal dan gaya gesek merupakan proyeksi 
gaya kontak. Setiap ada dua benda yang bersentuhan 
akan timbul gaya yang di namakan gaya sentuh atau gaya 
kontak. Gaya kontak ini dapat di proyeksikan menjadi 
dua komponen yang saling tegak lurus. Proyeksi gaya 
kontak yang tegak lurus bidang sentuh dinamakan gaya 
normal. Sedangkan proyeksi gaya kontak yang sejajar 
bidang sentuh di namakan gaya gesek.
a. Berat

Setiap benda memiliki berat, seperti yang telah 
disinggung di depan, berat disimbulkan w. Sudah tahu-
kah kalian dengan berat itu? Berat adalah gaya gravitasi 
bumi yang dirasakan oleh benda-benda di sekitar bumi. 
Sesuai perumusan gaya pada persamaan 4.2, berat suatu 
benda didefinisikan sebagai hasil kali massa m dengan 
percepatan gravitasi g.

w = m g                  ......................................(4.3)

dengan  w = berat (N)
    m = massa benda (kg)
 g = percepatan gravitasi (m/s2)

Percepatan gravitasi di permukaan bumi dapat 
menggunakan pendekatan g = 10 m/s2.
b. Gaya Normal

Di atas kalian telah dijelaskan tentang gaya normal 
yaitu temasuk proyeksi gaya kontak. Gaya ini terjadi jika 
ada kontak dua benda. Misalnya balok berada di atas 
meja atau lantai, penghapus ditekankan pada papan saat 
menghapus. Besar gaya normal ini sangat tergantung pada 
keadaan benda yang saling kontak tersebut dan untuk me-
nentukannya dapat menggunakan hukum I dan II Newton 
cermati contoh berikut untuk memahaminya.

CONTOH 4.4

Sebuah balok bermassa 5 kg. Jika g = 10 m.s2 maka 
tentukan:
a. berat balok,
b. gaya normal jika balok diletakkan di atas bidang 

datar,
c. gaya normal yang bekerja pada balok jika diam 

di atas bidang miring yang membentuk sudut 300 
terhadap horisontal!
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Gambar 4.12

Setelah memahami contoh di atas dapat kalian coba 
soal berikut.

Gambar 4.11

w

N

(a)

(b) w

w cos 30O

w sin 30O

30O

N

Penyelesaian
m = 5 kg
g  = 10 m/s2

a. Berat balok memenuhi:
      w = m g = 5 .10 = 50 N
b. Perhatikan balok di atas lantai mendatar seperti 

pada Gambar 4.11(a). Balok tidak bergerak berarti 
berlaku hukum I Newton:

Σ Fy  =  0
N − w =  0 berarti N = 50 N

c. Perhatikan Gambar 4.11(b). Gaya-gaya pada balok 
dapat di lihat pada gambar tersebut. Balok dalam 
keadaan diam pada arah tegak lurus bidang berarti 
berlaku.

        Σ F  =  0
 N − w cos 30O =  0

 N − 50.   =  0
       N  =  25  N

1. Sebuah balok bermassa 15 kg diketahui di 
atas bidang miring kasar. Sudut kemiringan-
nya 370 terhadap horisontal (sin 37O = 0,6). Jika 
balok diam maka tentukan:

 a. berat balok,
 b. gaya normal yang bekerja pada balok!
2. Sebuah penghapus bermassa 120gr ditekan pada 

papan secara tegak lurus dengan gaya 15 N. 
Berapakah gaya normal yang bekerja pada 
penghapus?

c.  Gaya Gesek
Pernahkah kalian mendorong atau menarik balok 

dan sulit bergerak? Misalnya seperti pada Gambar 4.12. 
Salah satu penyebab keadaan itu adalah gaya gesek. Sep-
erti penjelasan di depan, gaya gesek merupakan proyeksi 
gaya kontak yang sejajar bidang sentuh. Pada gerak trans-
lasi arah gaya ini akan menentang kecenderungan arah 
gerak sehingga dapat mempersulit gerak benda.

Berdasarkan keadaan benda yang dikenainya, gaya 
gesek dapat dibagi menjadi dua. Untuk keadaan benda 
yang diam dinamakan gaya gesek statis fs dan untuk 
keadaan benda yang bergerak dinamakan gaya gesek 
kinetik fk.

arah gerak

F

f gesek



Fisika SMA Kelas X84

Gambar 4.13
Balok ditarik gaya F tetap diam 
karena ada gaya gesek fs

fs

N

F

w

fs max  = μS N

Gaya gesek statis
Gaya gesek ini terjadi pada keadaan diam berarti 

besarnya akan memenuhi hukum I Newton. Contohnya 
seperti balok pada Gambar 4.13. Balok ditarik gaya F, 
karena tetap diam berarti fs = F agar ΣF = 0. 

Gaya gesek statis ini memilki  nilai maksimum fs 

max yaitu gaya gesek yang terjadi pada saat benda tepat 
akan bergerak. fs max dipengaruhi oleh gaya normal dan 
kekasaran bidang sentuh (μs). Gaya gesek statis maksi-
mum sebanding dengan gaya normal N dan sebanding 
dengan koefisien gesek statis μs. Dari kesebandingan ini 
dapat dirumuskan sebagai berikut.

fs max ~ N
fs max ~ μs                                        ...............(4.4)

dengan :   fS max =  gaya gesek statis maksimum (N)
    μS     =  koefisien gesek statis 
    N      =  gaya normal (N)

Dari nilai fs max pada persamaan 4.4 maka nilai gaya 
gesek statis akan memenuhi syarat sebagai berikut.

fs  μS N                 .......................................(4.5)

Gaya gesek kinetik
Gaya gesek kinetik timbul saat benda bergerak.   

Besar gaya gesek kinetik sesuai dengan fs max yaitu            
sebanding dengan gaya normal N dan sebanding dengan 
koefisien gesek kinetik μk.  Dari  hubungan ini dapat           
dirumuskan seperti berikut.

fk = μk . N               .......................................(4.6)

dengan : fk = gaya gesek kinetik (N)
  μk = koefisien gesek kinetik 
  N = gaya normal (N)

CONTOH 4.5

Sebuah balok bermassa 20 kg berada di atas lantai 
mendatar kasar. μs = 0,6 dan μk = 0,3. Kemudian balok 
ditarik gaya sebesar F mendatar. g = 10 m/s2. Tentukan 
gaya gesek yang dirasakan balok dan percepatan balok 
jika:
a. F = 100 N
b. F = 140 N
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Gambar 4.14
Balok ditarik gaya F

f

N

F

w

Setelah memahami contoh di atas dapat kalian coba 
soal berikut.

Penyelesaian
m  =  20 kg
μs  =  0,6
μk =  0,3
g  = 10 m/s2

Keadaan balok dapat digambarkan seperti pada Gambar 
4.14. Gaya normal N memenuhi:
 N = w = m g = 200 N
Pengaruh gaya F dapat diketahui dengan menghitung 
dahulu fs max.

 fs max   =  μs . N
          =  0,6 . 200 = 120 N

a. F = 100 N
 F < fs max berarti balok diam sesuai hukum I Newton 

: ΣF = 0 maka diperoleh:

  fs = F = 100 N  dan a = 0

b. F = 140 N
 F > fs max berarti balok bergerak.
 Gaya geseknya adalah gaya gesek kinetik, yaitu 

sebesar:
  fk  =  μk N
     =  0,3 . 200 = 60 N

Percepatan balok dapat ditentukan dengan hukum II 
Newton sebagai berikut.
           ΣF  =  m a
       F − fk  =  m . a
  140 − 60  =  20 a
              a  =  4 m/s2

Di atas bidang mendatar kasar diletakkan sebuah 
balok bermassa 15 kg. Koefisien gesek statis dan 
koefisien gesek kinetik bidang dan balok masing-
masing sebesar 0,8 dan 0,4. Percepatan gravitasi 
diketahui g = 10 m/s2. Jika balok tersebut ditarik gaya 
mendatar sebesar F maka tentukan gaya gesek yang 
bekerja pada balok dan percepatan balok untuk:
a. F = 110 N
b. F = 150 N
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LATIHAN 4.2

A

B F

F

37O

1. Sebuah benda yang dikenai gaya 
dapat bergerak dipercepat. Bagaimana 
perubahan percepatan benda tersebut 
jika gaya yang diberikan diperbesar 
menjadi tiga kalinya?

2. Coba carikan bukti-bukti (contoh 
kejadian) yang dapat menjelaskan 
bahwa percepatan sebuah benda 
berbanding terbalik dengan massa 
benda!

3. Balok yang berada di atas lantai 
mendatar licin ditarik gaya 10 N 
sehingga dapat bergerak dipercepat 
sebesar 2,5 m/s2. Berapakah gaya 
yang harus diberikan agar percepatan 
benda itu menjadi 5 m/s2?

4. Sebuah balok bermassa 10 kg ditarik 
gaya F sehingga bergerak dengan 
percepatan 4 m/s2. Balok tersebut 
berada di atas lantai mendatar yang 
licin. Berapakah percepatan balok 
tersebut jika tiba-tiba ditumpangi 
balok lain bermassa 10 kg?

5. Kubus bermassa 2 kg diletakkan 
di atas bidang miring licin. Bidang 
tersebut membentuk sudut 37O 
terhadap horisontal (cos 37O = 0,8). 
Tentukan:
a. percepatan yang dialami kubus,
b. gaya normal yang dirasakan 

kubus!
6. Mangkok berisi bakso ditempatkan di 

atas meja makan. Massa mangkok dan 
isinya sekitar 250 gr. Tentukan:
a. berat mangkok dan isinya,
b. gaya normal yang dirasakan 

mangkok!
7. Batu marmer diletakkan di atas lantai 

kasar dengan μs = 0,6 dan μk = 0,2. 
Massa batu = 50 kg. Batu tersebut 
ingin dipindah sehingga ditarik gaya F 
mendatar. Tentukan gaya gesek yang 
bekerja dan percepatan batu marmer 
tersebut jika:
a. F = 250 N
b. F = 350 N

8. Balok A = 15 kg dan balok B = 20 kg 
ditumpuk seperti gambar. Koefisien 
gesek kinetik antar balok A dan B 
dengan balok B dan lantai sama 
μk = 0,3. Jika balok B ditarik gaya 
F sehingga bergerak pelan maka 
tentukan perbandingan gaya gesek 
yang bekerja antara balok A dan B 
dengan gaya gesek yang bekerja 
antara balok B dan lantai!

9. Air minum kemasan yang masih di 
kardusnya ditarik dengan gaya F = 
200 N yang membentuk sudut 37O 
terhadap horisontal (sin 37O = 0,6). 
Massa kardus dan isinya 20 kg. Jika 
koefisien gesek lantai μs = 0,5 dan μk 
= 0,2 maka tentukan:
a. gaya normal yang bekerja pada 

kardus,
 b. gaya gesek yang bekerja pada 

kardus,
c. percepatan gerak kardus!

10. Benda 4 kg mula-mula memiliki 
kecepatan 10 m/s kemudian melalui 
bidang datar kasar dengan koefisien 
gesek kinetik 0,2. 
(a) Berapakah percepatan yang 

dialami benda tersebut?
(b) Berapakah jarak terjauh yang 

dapat ditempuh benda itu hingga 
berhenti?
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Gambar 4.15
Sistem katrol

Gambar 4.16
Sistem katrol dan meja licin

3. Aplikasi Hukum II Newton

Gerak benda-benda yang ada di alam banyak ke-
adaannya yang  memenuhi hukum II Newton. Gabungan 
benda-benda yang diberi gaya atau sebuah benda yang 
dipengaruhi beberapa gaya dinamakan sistem benda. Pada 
sistem benda inilah banyak berlaku hukum II Newton. 
Untuk menganalisa permasalahan sistem benda yang 
berkaitan dengan gaya dapat menggunakan hukum II 
Newton dan bentuknya menjadi seperti berikut.

ΣF  =  mtot . a               .................................(4.7)

dengan : ΣF  =  resultan gaya yang bekerja (N)
 mtot  =  massa total (kg)
 a  =  percepatan sistem (m/s2)

Contoh-contoh sistem benda yang dapat kalian 
pelajari di kelas X ini antara lain : Sistem katrol, sistem 
benda mendatar dan sistem benda gerak vertikal.

Sistem katrol
Sistem katrol melibatkan hubungan dua benda atau 

lebih yang melalui sebuah katrol. Untuk kelas X SMA 
ini massa katrol dan geseknya masih diabaikan. Cermati 
contoh berikut.

CONTOH 4.6

Balok A = 3 kg diletakkan di atas meja kemudian diikat 
tali yang dihubungkan batu B = 2 kg melalui sebuah 
katrol seperti pada Gambar 4.15. Massa dan gesekan 
katrol diabaikan, g = 10 m/s2. Tentukan percepatan 
sistem dan tegangan tali jika:
a. meja licin,
b. meja kasar dengan koefisen gesek kinetik μk = 0,4!

Penyelesaian
mA  =  3 kg  → wA = 30 N
mB  =  2 kg  → wB = 20 N
g  =  10 m/s2

a. Meja licin
 Jika meja licin maka gaya-gaya yang bekerja pada 

balok  dan batu dapat dilihat seperti Gambar 4.16.
 Sistem dipercepat dengan percepatan sama, 

sehingga berlaku hukum II Newton:

  ΣF = m a

A

B

a

 w B = 20 N

T

a

T

A

B
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Gambar 4.17
Sistem katrol dengan meja 
kasar

Setelah memahami contoh di atas dapat kalian 
coba soal berikut.

 Pada balok A : T  =  mA a       →         T = 5 a
 Pada batu B : wB − T = mB a→ 20 − T = 2a  +

       20 = 5a  
 Berarti percepatannya :    a = 4 m/s2

 Dan tegangan tali memenuhi:
 T = 3a  =  3 . 4  =  12 N

b. Meja kasar
 μk =  0,4
 fk  =  μk . NA  =  0,4 . 30  =  12 N

 Jika bekerja gaya gesek fk maka gaya-gaya pada 
sistem menjadi seperti pada Gambar 4.17. 

 Pada sistem ini juga berlaku hukum II Newton:
  ΣF = m a

 Pada balok A : T − fk  =  mA a → T − 12 =  3a
 Pada balok B : wB − T =  mB a→ 20 − T =  2a +            

      8 = 5a 
 Berarti percepatannya :   a = 1,6 m/s2

 Dan nilai T memenuhi:
 T − 12  =  3 . a
 T − 12  =  3 . 1,6
        T   = 16,8 N

1. Balok A = 8 kg dan balok B = 
2 kg disambungkan dengan tali 
yang melalui katrol seperti  gam-
bar. Jika gaya gesek dan massa 
katrol diabaikan maka tentukan 
percepatan dan tegangan tali saat 
dilepaskan!

2. Balok A = 6 kg dan balok B = 4 kg dihubungkan 
melalui katrol seperti gambar. Bidang miring licin

 dan bidang datar kasar 
dengan μk = 0,2. 

 Tentukan percepatan dan 
tegangan tali sistem!

A

B

a

wB = 20 N

T

a

fk

T

A

B kasar
μ = 0,2licin

30O

A

B
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BA F = 16 N
T Gambar 4.18

Sistem benda pada bidang datar 
yang bergerak

Gambar 4.19
Gaya-gaya yang bekerja pada 
benda

a

A
T

(a)
a

B
T

F

(b)

Gerak horisontal
Contoh kedua dari penerapan hukum II Newton 

adalah sistem benda pada gerak di bidang horisontal. 
Pada penerapan ini tetap menggunakan persamaan 4.7 
untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Persamaan 
4.7 ternyata tergantung pada kita dalam mengartikannya. 
Persamaan itu dapat digunakan dalam bagian-bagian dari 
sistem maupun sistem sebagai satu kesatuan. Coba kalian 
cermati penerapan ini pada contoh berikut. 

CONTOH 4.7

Dua balok A = 4 kg dan balok B = 2 kg ditarik gaya F = 
16 N di atas lantai mendatar licin seperti Gambar 4.18. 
Tentukan percepatan sistem benda dan tegangan tali T!

Penyelesaian
mA  =  4 kg
mB  =  2 kg
F  =  16 N
Balok A dan B bergerak dengan percepatan sama. 
Gaya-gaya yang bekerja terlihat seperti pada Gambar 
4.19. Pada kedua balok berlaku hukum II Newton.

 ΣF = m a
Balok A :       T = mA a  →         T = 4a
Balok B : F - T = mB a  → 16 − T = 2 a     +
         16 = 8a
           a = 2 m/s
Berarti tegangan talinya memenuhi:
 T = 4 a  = 4 . 2  = 8 N

Konsep Sistem = Satu kesatuan
Pada gerak dua balok itu dapat dianggap sebagai satu 
benda sehingga memenuhi:
                ΣF  =  mtot . a
 (16 − T + T)  =  (4 + 2). a
                  a  =  2 m/s
Dan nilai T dapat digunakan cara yang sama.
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w = 700 N

a = 4 m/s2

N

Gambar 4.20

Setelah memahami contoh di atas dapat kalian 
coba soal berikut.

Setelah memahami contoh di atas dapat kalian 
coba soal berikut.

Pada gambar terlihat balok-balok A, B dan C terletak di 
bidang mendatar yang licin. Diketahui massa A = 10 kg, 
massa B = 8 kg, massa C = 2 kg dan F = 50 N. Berapakah 
perbandingan besarnya tegangan tali antara A dan B 
dengan besarnya tegangan tali antara B dan C?

Gerak vertikal 
Penerapan hukum II Newton pada sistem benda 

yang bergerak vertikal selalu dipengaruhi berat bendanya. 
Analisanya sama dengan penerapan-penerapan sebelum-
nya yaitu menggunakan persamaan 4.7. Contoh gerak 
vertikal ini adalah orang atau beban yang naik turun di 
lift atau eskalator. Pahamilah contoh berikut.

CONTOH 4.8

Seseorang mengukur beratnya di lantai memperoleh 
nilai 700 N.  Kemudian dia mengukur beratnya di dalam 
lift yang sedang bergerak ke bawah dengan percepatan                   
4 m/s2. Percepatan gravitasi bumi 10 m/s2. Berapakah 
berat orang itu yang terukur?  
Penyelesaian
w = 700 N → m = 70 kg
Berat orang yang berada dalam lift bergerak sama dengan 
gaya normal yang diterimannya sehingga gaya-gaya yang 
bekerja pada orang itu dapat dilihat seperti pada Gambar 
4.20. Lift dipercepat ke bawah sehingga berlaku:
               ΣF  =  m a
          w − N  =  m a
       700 − N  =  70 . 4
                 N  =  420 N

Sebuah benda yang massanya 1200 kg digantung-
kan pada suatu kawat yang dapat memikul beban 
maksimum sebesar 15.000 newton. Jika percepatan 
gravitasi sama dengan10 m/s2 maka kawat tersebut 
dapat ditarik ke atas dengan percepatan maksimum?                                                             

A C FB
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LATIHAN 4.3

 Tentukan percepatan sistem balok dan 
tegangan talinya jika:
a.  meja licin,
b. meja kasar dengan koefisien 

gesek kinetik 0,2!

5. Tiga balok P, Q,dan R memiliki massa 
mp = 4 kg, mQ = 8 kg dan mR = 12 kg 
disambungkan dengan tali berada di 
atas lantai mendatar kasar. Koefisien 
gesek kinetis sama 0,30. Kemudian 
balok R ditarik gaya F = 120 N arah 
mendatar seperti gambar di bawah.

Berapakah:
a. percepatan sistem benda,
b. tegangan tali T1?

6. Bila balok m = 1,5√2 kg diberi gaya F 
yang membentuk sudut 450 terhadap 
lantai kasar, balok bergerak dengan  
percepatan tetap  4/3 m/s2. Percepatan 
gravitasi  g = 10 m/s2. Berapakah 
koefisien gesekan balok dan lantai?

7. Dua balok P dan Q dihubungkan 
menjadi satu kesatuan sistem seperti 
gambar di bawah.
a.  Samakah percepatan yang dialami 

balok P dan balok Q?
b. Jika balok P dipercepat  2 m/s2 ke 

kanan, maka berapakah percepatan 
balok Q?

 

1. Sebuah benda yang massanya 1200 kg 
digantungkan pada suatu kawat yang 
dapat memikul beban maksimum sebesar 
15.000 newton. Jika percepatan gravitasi 
sama dengan 10 m/s2 maka kawat 
tersebut dapat ditarik ke atas dengan 
percepatan maksimum a. Berapakah 
besar a tersebut? 

2. Seseorang dengan massa 60 kg berada 
dalam lift yang sedang bergerak. 
Percepatan gravitasi bumi 10 m/s2. 
Berapakah gaya desakan kaki orang pada 
lantai lift jika:
a.  lift dipercepat 3 m/s2 ke atas,
b. lift dipercepat 4 m/s2 ke bawah?

3. Dua buah benda m1 = 2 kg dan m2 = 3 
kg dihubungkan satu sama lain melalui 
sebuah katrol seperti gambar di bawah. 
Bila massa katrol dan gesekannya dapat 
diabaikan, maka tentukan: 
a. percepatan yang dialami benda m1 

dan m2, 
b. tegangan tali penghubung katrol!

4. Dua balok A dan B dirangkai seperti 
sistem pada gambar. Massa balok sama 
yaitu mA = mB = 15 kg sedangkan massa 
katrol dapat diabaikan. Percepatan 
gravitasi sebesar g = 10 m/s2. 

P              Q              R
F
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Setelah memahami contoh di atas dapat kalian coba 
soal berikut.

D. Hukum III Newton

Dalam hukum yang ketiga Newton menjelaskan 
tentang adanya gaya aksi reaksi. Menurut Newton, setiap 
benda yang diberi gaya aksi pasti akan timbul gaya reaksi. 
Gaya reaksi ini juga bisa menjelaskan tentang keseim-
bangan alam. Sebagai contoh adalah peluncuran pesawat 
ruang angkasa. Pada saat pesawat menyemburkan gas 
ke luar maka pesawat tersebut telah memberikan gaya 
aksi pada gas maka gas itu akan memberikan gaya reaksi 
sehingga dapat mendorong pesawat dan menyebabkan 
pasawat dapat bergerak. Perhatikan Gambar 4.21.

Dua gaya merupakan gaya aksi-reaksi jika kedua 
gaya tersebut memiliki sifat-sifat sebagai berikut.

a.   sama besar
b. berlawanan arah
c.  terjadi pada dua benda yang saling berinteraksi 

Dari ketiga sifat di atas dapat dirumuskan seperti di bawah.  

              Faksi = - Freaksi

CONTOH 4.9

Sebuah buku diletakkan di atas meja. Pada sistem 
benda tersebut akan bekerja gaya-gaya seperti pada 
Gambar 4.22. Ada empat gaya yang bekerja pada 
sistem tersebut yaitu: 
w = berat buku, 
N = gaya tekan normal meja terhadap buku, 
N’= gaya tekan normal buku pada meja, dan 
Fg = gaya gravitasi bumi pada buku. 
Tentukan pasangan gaya yang termasuk aksi reaksi!
Penyelesaian 
Pasangan gaya aksi-reaksi memenuhi sifat : sama besar, 
berlawanan arah dan bekerja pada dua benda. Dari sifat di 
atas dapat ditentukan dua pasangan aksi-reaksi yaitu:
 w dengan Fg
 N dengan N’
w dan N bukan aksi-reaksi karena bekerja pada satu 
benda (buku) tetapi hubungan N = w  merupakan 
hukum I Newton yaitu ΣF = 0.

Seekor ikan yang bergerak dengan siripnya juga ter-
jadi gaya aksi reaksi. Tentukan pasangan aksi-reaksi 
yang ada.

Gambar 4.21
Gaya aksi-reaksi terjadi pada 
gerak peluncuran pesawat luar 
angkasa.

Gambar 4.22
Gaya aksi-reaksi 

F reaksi

F aksi

w

Fg

N’

N
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Rangkuman Bab 4
1. Hukum Newton berkaitan erat dengan gaya. Tiga 

besaran utama yang perlu diperhatikan adalah berat, 
gaya normal dan gaya gesek.

 Berat :  w =  m  g

2. Gaya gesek ada dua.

3. Hukum Newton tentang gerak ada tiga.

4. Aplikasi hukum II Newton

 Pada sistem benda yang dipercepat, hukum II Newton 
dapat menjadi bentuk umum:

ΣF = mtot . a

ΣF  =  resultan gaya
mtot =  jumlah massa

 Sistem benda : Sebuah benda yang dipengaruhi banyak 
gaya atau banyak benda dipengaruhi sebuah gaya.

Hukum I Newton
ΣF = 0

Hukum II Newton 
ΣF = m a

Hukum III Newton
Faksi = − Freaksi

Hukum Newton

Benda diam

GLB

Fkontak

F

N

w

f

Gaya kontak

Gaya normal  :  tegak lurus 
bidang sentuh

Gaya gesek  :  sejajar bidang

Gaya gesek

Benda diam : gaya gesek statis
fs ≤ μs N         fs = F

Benda bergerak : gaya gesek 
    kinetik
fk = μk N
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30O

12 N

T2

T1

Pilihlah jawaban yang benar pada soal-soal berikut dan kerjakan di buku tugas 
kalian.
1. Sebuah benda yang dikenai gaya dapat 

bergerak dengan kecepatan konstan v. 
Besar gaya total yang bekerja pada 
benda tersebut adalah ….
A. bergantung pada M     
B. nol           
C. bergantung pada besar v
D. tidak bergantung pada besar v
E. tidak bergantung pada M

(SPMB 2003)
2. Jika gaya gesek diabaikan. Besarnya 

gaya tarikan (minimum) yang diperlukan 
agar roda bergerak ke atas adalah ….
A. 600 N   
B. 750 N   
C. 200 N
D. 1000 N
E. 1200 N

 (SIPENMARU 1988)

3. Apabila sistem seperti gambar dalam 
keadaan setimbang, maka besarnya 
tegangan tali T1 dan T2 adalah ….

A. 6√3 N dan 12 N   
B. 12 N dan 12√3  N       
C. 12√3  N dan 24 N
D. 24N dan 12√3  N
E. 28 N  dan  12√3  N       

     (EBTANAS, 1994)

4. Pada gambar ditunjukkan sistem katrol 
dengan berat A = 90 N. Apabila tali AC 
horizontal dan tali AB sejajar bidang, 
serta bidang miring dan katrol licin.

 Ternyata gaya normal bidang balok A 
juga nol , berarti berat benda D adalah 
….
A. 75 N
B. 80 N
C. 90 N
D. 120 N
E. 150 N

5. Pada gambar di bawah, sistem dalam 
keadaan seimbang. Perbandingan 
massa A dengan massa B adalah ….
A. 1 : 
B. 1 : 2
C. : 1
D. 2 : 1
E. 3 : 1

(SPMB, 2002)

6. Sebuah balok 5 kg ditarik oleh gaya 
mendatar F pada lantai licin, ternyata 
menghasilkan percepatan 4 m/s2. Jika 
balok ditumpangi massa lain sebesar 
3 kg, maka percepatan balok sekarang 
adalah ….
A. 12 m/s2   D. 2,5 m/s2 
B. 8 m/s2   E. 1,2 m/s2 
C. 4 m/s2 

7. Gaya (F) sebesar 12 N bekerja pada 
sebuah benda yang massanya m1 
menyebabkan percepatan m1 sebesar 
8 ms-2. Jika F bekerja pada benda 
bermassa m2 maka percepatan yang 
ditimbulkannya adalah 2 ms-2. Jika 
F bekerja pada benda yang bermassa 
m1 + m2, maka percepatan benda ini 
adalah ….
A. 1,2 ms-2   D. 3,0 ms-2

B. 1,6 ms-2    E. 3,6 ms-2

C. 2,4 ms-2 
(SPMB, 2001)

C

37O

A

B

D

E

Evaluasi Bab 4

tarikan

roda
200 kg

tali

4 m
α

3 m
C

90O

A
B150O
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8. Sebuah benda dengan berat w meluncur 
pada bidang miring yang licin. Bidang 
miring membentuk sudut α terhadap 
bidang mendatar. Komponen gaya 
berat yang mempengaruhi besar 
percepatan benda adalah ….
A.   D.  

B. w sin α  E.  w cos α
C. w tg α

(EBTANAS, 1992)

9. Mobil 700 kg mogok di jalan yang 
mendatar. Kabel horisontal mobil derek 
yang dipakai untuk menyeretnya akan 
putus jika tegangan di dalamnya melebihi 
1400 N. Percepatan maksimum yang 
dapat diterima mobil mogok itu dari 
mobil derek adalah ....(g = 10 m/s2)
A. 2 m/s2  D.  7 m/s2

B. 8 m/s2  E.  0 m/s2

C. 10 m/s2           
 (UMPTN, 1989)

10. Sepuluh balok kayu massa hampir 
sama ditarik oleh sebuah truk hingga 
memiliki  percepatan  3 m/s2. Berapakah 
balok yang harus dibuang supaya 
percepatannya menjadi 5 m/s2?
A. 9 balok  D.  4 balok
B. 8 balok   E.  1 balok
C. 6 balok

11. Besar gaya gesekan yang bekerja pada 
benda yang bergerak pada bidang 
miring kasar, jika gaya gesekan dengan 
udara diabaikan, tidak tergantung pada 
....
A. berat benda
B. sudut miring bidang terhadap 

bidang horisontal
C. kekasaran permukaan bidang
D. kecepatan gerak benda 
E. massa benda

12. Apabila sebuah benda bergerak dalam 
bidang datar yang kasar, maka selama 
gerakkannya ….
A. gaya normal tetap, gaya gesekan 

berubah
B. gaya normal berubah, gaya 

gesekan tetap
C. gaya normal dan gaya gesekan 

kedua-duanya tetap
D. gaya normal dan  gaya gesekan 

kedua-duanya berubah
E. gaya normal dan gaya gesekan 

kadang-kadang berubah dan tetap 
bergantian

(UMPTN, 1989)

13. Benda dengan massa 10 kg berada di 
bidang mendatar (μs= 0,40 ; μ k= 0,35) 
g = 10 m/s2. Bila benda diberi gaya 
horisontal yang tetap sebesar 25 N, 
besarnya gaya gesekan yang bekerja 
pada benda tersebut adalah ....
A. 20 N  D.  35 N 
B. 25 N  E.  40 N
C. 30 N

14. 

 Massa balok A dan B pada gambar 
di bawah adalah 10 kg dan 5 kg. 
Koefisien gesek antara balok A dengan 
bidang adalah 0,2. Untuk mencegah 
balok A bergerak, massa balok C 
minimum yang diperlukan adalah….
A. 10 kg
B. 15 kg
C. 20 kg
D. 25 kg
E. 30 kg

C

A

B
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I II F

15. Balok P terikat pada dinding dan terletak 
di atas balok Q, masing-masing dengan 
massa Q 30 kg dan P 20 kg, koefisien 
gesekan kinetik antara permukaan yang 
bergerak adalah 0,3. Gaya F  bekerja 
pada balok Q dan  timbul gaya gesekan 
f1 pada lantai dan antara balok Q dan P 
timbul gaya gesekan f2, maka perban-
dingan antara f1 dan  f2  adalah ....
A. 2 : 3  
B. 2 : 5  
C. 3 : 2
D. 5 : 2
E. 5 : 3

16. Balok I massanya 2 kg dan balok II 
massanya 4 kg terletak  di atas lantai 
licin  seperti pada gambar. Jika F = 6 
N,  maka  gaya kontak antara kedua 
balok adalah ....
A. 0 N
B. 1 N                  
C. 2 N
D. 6 N
E. 18 N

17. Balok-balok A, B dan C terletak di 
bidang mendatar yang licin. Jika massa 
A = 5 kg, massa B = 3 kg, massa C = 2 
kg, dan F = 20 N, maka perbandingan 
besarnya tegangan tali antara A dan B 
dengan besarnya tegangan tali antara 
B dan C adalah ....

A. 5  :  3  D.  5  :  8   
B. 8  :  5  E.  3  :  5    
C. 1  :  1  

18. Sebuah lift bermassa 600 kg dipakai 
untuk menaikkan atau menurunkan 
beban yang bermassa 400 kg, lift 
dipercepat beraturan dari diam menjadi 
2 m/s dalam 5 m. Jika g = 9,8 m/s2 dan 
lift bergerak ke atas, maka gaya tegang 
tali penggantung lift adalah ….
A. 10200 N  D.   7200 N
B. 94000 N  E.   6400 N
C. 8400 N

19. Sebuah benda meluncur dengan 
kecepatan 4 ms-1 pada permukaan 
bidang datar kasar yang mempunyai 
koefisien gesekan kinetik 0,4. Bila 
massa benda 2 kg dan percepatan 
gravitasi 10 ms-2, maka benda akan 
berhenti setelah menempuh jarak ....
A. 1,0 m  D. 2,5 m
B. 1,5 m  E. 3,0 m
C. 2,0 m

(EBTANAS, 2002)

20. 

 Massa m1 dan m2 pada gambar adalah 
2 kg dan 6 kg. Gaya gesek maksimum 
antara m1 dan m2 adalah 4 N.  Massa 
maksimum m3 agar m1 tidak bergeser 
pada m2 adalah ….
A. 1,5 kg
B. 2 kg
C. 4 kg                   
D. 6 kg
E. 8 kg

A CB
F

lantai kasar

Q

P

F = 75 N

m2

m1

licin m3


