KERJASAMA
DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA
DENGAN
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

MODUL

MATA PELAJARAN IPA
Hukum Newton

untuk kegiatan

PELATIHAN PENINGKATAN MUTU GURU
DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA
TAHUN 2017

HUKUM NEWTON
A. PENGANTAR
Dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai peristiwa benda-benda yang diam, bergerak
dipercepat, diperlambat atau konstan yang diakibatkan gaya yang bekerja pada bendabenda tersebut. Peristiwa ini juga kita alami tanpa kita mengerti penyebabnya. Melalui
materi yang akan dibahas yaitu hukum Newton tentang gerak maka kita akan dapat
menjelaskannya.
Kompetensi Dasar yang harus dikuasai siswa SMP:
3.2 Menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan Hukum Newton,
dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup
4.2 Menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda
SKL UN SMP yang terkait dengan materi Hukum Newton adalah sebagai berikut.
1. Siswa dapat memahami tentang: Hukum Newton.
2. Siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang: Hukum Newton.
3. Siswa dapat bernalar tentang: Hukum Newton
B. TUJUAN
1. Peserta Diklat mampu menguasai materi Hukum Newton tentang gerak
2. Peserta Diklat mampu merumuskan indikator setara ujian nasional untuk kompetensi
yang berkaitan dengan Hukum Newton tentang gerak
3. Peserta Diklat mampu menyusun butir soal setara ujian nasional sesuai dengan rumusan
indikator.
C. URAIAN MATERI
Perhatikan gambar di bawah ini!

Gambar 1. Seorang naik perahu sambil mengayuhnya
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Pernahkah Anda naik perahu dan mengayuhnya? Ketika perahu masih di tepi danau
sementara belum ada yang menggunakannya perahu tersebut akan tetap diam. Perahu tidak
akan bergerak jika tidak ada yang menaiki dan mengayuhnya. Begitu seorang yang naik dan
mengayuhnya perahu tersebut mulai bergerak. Perhatikan cara mengayuhnya, arahnya
berlawanan dengan arah gerak perahu.
Peristiwa ini dapat dipelajari melalui Hukum Newton tentang gerak. Sebelum kita
membahas Hukum Newton akan dibahas terlebih dahulu jenis-jenis gaya.
1. Gaya
Gaya merupakan tarikan atau dorongan. Untuk membuka atau menutup pintu Anda
perlu mendorong atau menarik daun pintu. Dengan kata lain Anda mengerjakan gaya
pada daun pintu. Gaya selalu memiliki beberapa arah, saat mendorong daun pintu arah
gaya searah dengan arah dorongan, sedang ketika menarik pegangan daun pintu arah
gaya searah dengan arah tarikan. Jika gaya yang diberikan pada daun pintu cukup kuat
maka pintu akan bergerak searah dengan gaya yang bekerja pada daun pintu tersebut.
Untuk mendeskripsikan gaya, Anda harus mengetahui dua hal yaitu besar dan arah
gaya. Sebagai contoh, lomba tarik tambang, kedua tim menarik tambang dengan gaya
yang berlawanan arah. Jika masing-masing memberikan gaya yang sama, dengan kata
lain terjadi keseimbangan gaya.

Gambar 2. Lomba tarik tambang
Gaya yang ada dalam kehidupan sehari-hari biasanya adalah gaya langsung. Artinya,
sesuatu yang memberi gaya berhubungan langsung dengan yang dikenai gaya. Selain gaya
langsung, juga ada gaya tak langsung. Gaya tak langsung merupakan gaya yang bekerja di
antara dua benda tetapi kedua benda tersebut tidak bersentuhan. Contoh gaya tak
langsung adalah gaya gravitasi. Pada bagian ini kita akan mempelajari beberapa jenis
gaya, antara lain, gaya berat, gaya normal, gaya gesekan, dan gaya sentripetal.
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a. Jenis-jenis gaya
1) Gaya Berat.
Issac Newton merupakan ilmuwan termasur. Ia dilahirkan di Inggris 350 tahun
yang lalu. Ia heran mengapa semua benda jatuh ke bawah. Ia berhipothesis bahwa ada
gaya yang membuat semua benda bergerak menuju ke yang lain. Ini yang disebut
dengan gaya gravitasi. Semua benda di alam ini tertarik satu dengan yang lain. Ide ini
sekarang diketahui sebagai hukum gravitasi Newton. Gravitasi adalah gaya tarik antara
semua benda yang berada di alam. Di Bumi semua benda jatuh ke bawah ke pusat
massa Bumi.

Gambar 3. Issac Newton di bawah pohon apel.
Sebuah apel jatuh karena ditarik olah Bumi. Setiap benda yang berada di dekat
permukaan Bumi akan jatuh ke pusat Bumi. Besar gaya gravitasi bergantung pada
massa dan jarak kedua benda tersebut. Semakin besar massa kedua benda semakin
besar gaya gravitasinya. Semakin besar jarak kedua benda tersebut semakin kecil gaya
gravitasinya. Gaya tarik Bumi terhadap benda disebut gaya berat benda.
2) Gaya Normal
Kita ketahui bahwa benda yang dilepaskan pada ketinggian tertentu akan jatuh
bebas. Bagaimana jika benda tersebut di letakkan di atas meja, buku misalnya?
Mengapa buku tersebut tidak jatuh? Gaya apa yang menahan buku tidak jatuh?
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Gambar 4. Buku di atas meja
Gaya yang menahan buku agar tidak jatuh adalah gaya tekan meja pada buku.
Gaya ini ada karena permukaan buku bersentuhan dengan permukaan meja dan
sering disebut gaya normal. Gaya normal (N) adalah gaya yang bekerja pada bidang
yang bersentuhan antara dua permukaan benda, yang arahnya selalu tegak lurus
dengan bidang sentuh. Jadi, pada buku terdapat dua gaya yang bekerja, yaitu gaya
normal (N) yang berasal dari meja dan gaya berat (w). Kedua gaya tersebut besarnya
sama tetapi berlawanan arah, sehingga membentuk keseimbangan pada buku. Ingat,
gaya normal selalu tegak lurus arahnya dengan bidang sentuh. Jika bidang sentuh
antara dua benda adalah horizontal, maka arah gaya normalnya adalah vertikal. Jika
bidang sentuhnya vertikal, maka arah gaya normalnya adalah horizontal. Jika bidang
sentuhya miring, maka gaya normalnya juga akan miring.

Gambar 5. Benda pada bidang
3) Gaya Gesek
Jika kita mendorong sebuah almari besar dengan gaya kecil, maka almari tersebut
dapat dipastikan tidak akan bergerak (bergeser). Jika kita mengelindingkan sebuah
bola di lapangan rumput, maka setelah menempuh jarak tertentu bola tersebut pasti
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berhenti. Mengapa hal-hal tersebut dapat terjadi? Apa yang menyebabkan almari sulit
di gerakkan dan bola berhenti setelah menempuh jarak tertentu?

Gambar 6. Seorang mendorong almari

Gambar 7. bola menggelinding

Gaya yang melawan gaya yang kita berikan ke almari atau gaya yang
menghentikan gerak bola adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang bekerja
antara dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Arah gaya gesek berlawanan
arah dengan kecenderungan arah gerak benda.
Untuk benda yang bergerak di udara, gaya geseknya bergantung pada luas
permukaan benda yang bersentuhan dengan udara. Makin besar luas bidang sentuh,
makin besar gaya gesek udara pada benda tersebut sedangkan untuk benda padat
yang bergerak di atas benda padat, gaya geseknya tidak bergantung luas bidang
sentuhnya.
Gaya gesek dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek
kinetis. Gaya gesek statis (fs) adalah gaya gesek yang bekerja pada benda selama benda
tersebut masih diam. Selama benda masih diam berarti resultan gaya yang bekerja
pada benda tersebut adalah nol. Jadi, selama benda masih diam gaya gesek statis
selalu sama dengan yang bekerja pada benda tersebut.

Gambar 8. Ketika benda tepat akan bergerak, besar gaya tarik (F) sama dengan
besar gaya gesek (fs)
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Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut:

Keterangan:
fs : gaya gesek statis maksimum
μs : koefisien gesek statis
N : gaya normal bidang
Gaya gesek kinetis (fk) adalah gaya gesek yang bekerja pada saat benda dalam
keadaan bergerak. Gaya ini termasuk gaya dissipatif, yaitu gaya dengan usaha yang
dilakukan akan berubah menjadi kalor. Perbandingan antara gaya gesek kinetis dengan
gaya normal disebut koefisien gaya gesek kinetis (µk).
v

fk

N
F

(b)

(a)

W

Gambar 9: Ketika benda bergerak searah gaya (F), gaya gesek yang bekerja
disebut gaya gesek kinetis
Jika benda bergerak dengan kecepatan konstan, besar gaya gesek kinetis (f k) sama
dengan besar gaya tarik (F)
Secara matematis dapat di tulis sebagai berikut.

Keterangan:
fk : gaya gesekan kinetis (N)
μk : koefisien gesekan kinetis
N : gaya normal bidang
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4) Gaya Sentripetal
Kita mengetahui bahwa benda yang mengalami gerak melingkar beraturan
mengalami percepatan sentripetal. Arah percepatan sentripetal selalu menuju ke
pusat lingkaran dan tegak lurus dengan vektor kecepatan. Percepatan ditimbulkan
karena adanya gaya yang menimbulkannya, yaitu gaya sentripetal..

Gambar 10. Gerak melingkar beraturan
Gaya sentripetal pada gerak melingkar berfungsi untuk merubah arah gerak
benda. Gaya sentripetal tidak mengubah besarnya kelajuan benda. Setiap benda yang
mengalami gerak melingkar pasti memerlukan gaya sentripetal. Misalnya, planetplanet yang mengitari matahari, elektron yang mengorbit inti atom, dan batu yang
diikat dengan tali dan diputar adalah contoh gaya sentripetal

2. Hukum Newton tentang Gerak
Pada kesempatan ini kita akan mempelajari Hukum Newton tentang gerak. Ada tiga
Hukum Newton tentang gerak. Hukum Newton 1 erat hubungannya dengan pernyataan
Galileo (1564 – 1642) tentang inersia. Galileo menyatakan bila pengaruh luar dari suatu
benda benar-benar dihilangkan, maka suatu benda akan tetap diam bila pada mulanya
diam, dan akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan bila pada mulanya bergerak
dengan kecepatan konstan.
a. Hukum pertama Newton tentang gerak
Seorang sedang mendorong gerobak berisi wadah minyak. Ketika gerobak
dihentikan secara mendadak beberapa wadah minyak terjatuh.
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Gambar 11. Seorang mendorong gerobak berisi wadah minyak
Hukum Pertama Newton tentang gerak sering pula dsebut hukum kelembaman,
kelembaman adalah sifat dasar dari sebuah benda, yaitu benda akan mempertahankan
kedaannya.
Wadah minyak yang tadinya bergerak kemudian dihentikan maka wadah minyak
ingin bergerak terus sehingga jatuh.
Hukum I Newton berbunyi :
Setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus
beraturan, kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya.
Jika resultan gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, maka
suatu benda yang diam akan tetap diam atau benda yang bergerak dengan kecepatan
konstan akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan atau secara matematis dapat
ditulis:

Artinya benda akan bergerak dengan suatu percepatan jika jumlah gaya – gaya
yang bekerja pada benda tersebut tidak sama dengan nol. Bila suatu benda sedang
bergerak dengan kecepatan konstan, maka benda tersebut akan tetap bergerak
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walaupun tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut, namun jika pada suatu
benda yang bergerak dengan kecepatan konstan diberikan suatu gaya sehingga resulta
gaya-gaya yang bekerja tidak sama dengan nol, maka benda tersebut akan mengalami
percepatan atau perlambatan. Kondisi ini sulit diwujudkan pada kondisi normal di
ruang terbuka, karena udara dan media luncur akan selalu memberikan gesekan (gaya)
yang menyebabkan suatu benda akan berhenti bergerak (mengalami perlambatan)
namun pada kondisi ruang hampa dan bebas gravitasi seperti di angkasa luar, kondisi
ini sangat mudah terwujud. Contoh seperti meteor yg bergerak bebas jauh dari
pengaruh gravitasi benda-benda langit yang lainnya.
Sebuah satelit yang telah diluncurkan akan terus mengorbit bumi dengan kelajuan
konstan, tetapi kecepatan selalu berubah arah dengan besar yang tetap. Resultan
gaya-gaya yang bekerja pada satelit tersebut tidak sama dengan 0, karena ada gaya
sentripetal yang bekerja pada satelit sehingga satelit mengalami percepatan
sentripetal. Bila satelit tersebut hendak dipindahkan posisinya, maka sebuah vektoring
roket akan dihidupkan secara implus ( memberikan gaya dorong sesaat) sehingga
satelit akan mengalami percepatan atau perlambatan yang mengubah arah dan besar
kecepatannya. Dalam hal ini satelit tidak melakukan GLB. Ini sering di salah artikan
seolah-olah resultan gaya pada satelit adalah nol.

Gambar 12. Sebuah satelit yang sedang melakukan manuver menggunakan
roket untuk mengubah arah dan besar kecepatan satelit
b. Hukum II Newton
Ketika gaya tidak seimbang bekerja pada sebuah benda maka benda tersebut
mengalami perubahan kecepatan. Jika benda itu diam maka gaya dapat menyebabkan
benda itu bergerak. Jika benda dalam keadaan bergerak maka gaya akan menyebabkan
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benda mengalami perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan ini yang menghasilkan
percepatan.

Gambar 13. Seorang anak mendorong gerobak
Hukum II Newton berbunyi:
Percepatan yang diberikan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda
adalah sebanding dengan resultan gaya serta berbanding terbalik dengan massa
benda.

c. Hukum III Newton
Perhatikan gambar di bawah ini !

Gambar 14. Anak bersepatu roda mendorong dinding
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Apa tang terjadi ketika anak bersepatu roda mendorong dinding? Anak itu akan
terdorong ke belakang.
Gaya selalu bekerja secara berpasangan. Gaya-gaya itu bekerja saling berlawanan.
Ketika Anda mendorong dinding, maka dinding tersebut juga akan mendorong Anda.
Apa yang menyebabkannya? Mari kita belajar hukum III Newton untuk menjawabnya.
Hukum III Newton berbunyi:
"Jika suatu benda memberikan gaya pada benda lain maka benda yang dikenai
gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang di terima dari
benda pertama tetapi arahnya berlawanan".
Untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besarnya tetapi berlawanan arah,
atau gaya dari dua benda pada satu sama lainnya selalu sama besar dan berlawanan
arah”
Hukum ke 3 Newton ini dikenal dengan hukum aksi dan reaksi yang secara
matematis dapat ditulis :

Jika kita menarik sebuah tali yang terkait pada sebuah tembok, maka tembok juga
akan menarik kita dengan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah dengan gaya
tarik yang kita berikan, seperti pada gambar dibawah ini.

Gambar 15. Ilustrasi hukum III Newton
3. Aplikasi Hukum Newton tentang Gerak
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.
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Gambar 16. Dua gaya bekerja pada suatu benda dan resultan gaya
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 45 o. 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:

FR =

= 14,1 N

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.
a. Gerak Benda Pada Bidang Datar

Gambar 17. Balok terletak pada bidang datar yagn licin, diberikan gaya
Gambar diatas 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:
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ΣFy = N – w
Dalam hal ini, balok tidak bergerak pada arah sumbu y, berarti ay = 0, sehingga:
ΣFy = 0
N–w=0
N = w = m.g
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:
ΣFx = F
Dalam hal ini, balok bergerak pada arah sumbu x, berarti besarnya percepatan benda
dapat dihitung sebagai berikut:
ΣFx = m.a
F = m.a
a=
dengan:
a = percepatan benda (m/s2)
F = gaya yang bekerja (N)
m = massa benda (kg)
g = percepatan gravitasi (m/s2)
b. Gerak Benda Di Dalam Lift
Gambar dibawah menunjukkan seseorang yang berada di dalam lift. Dalam hal ini ada
beberapa kemungkinan peristiwa, antara lain:

Gambar 18. Orang naik lift
Lift dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan.
Komponen gaya pada sumbu y adalah:
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ΣFy = N – w
Dalam hal ini, lift dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan tetap (GLB)
pada komponen sumbu y, berarti ay = 0, sehingga:
ΣFy = 0
N–w=0
N = w = m.g
dengan:
N = gaya normal (N)
w = berat orang/benda (N)
m = massa orang/benda (kg)
g = percepatan gravitasi (m/s2)
Lift dipercepat ke atas
Komponen gaya pada sumbu y adalah:
=N–w
Dalam hal ini, lift bergerak ke atas mengalami percepatan a, sehingga:
ΣFy = N – w
N – w = m.a
N = w + (m.a)
dengan:
N = gaya normal (N)
w = berat orang/benda (N)
m = massa orang/benda (kg)
a = percepatan lift (m/s2)
Lift dipercepat ke bawah
Komponen gaya pada sumbu y adalah:
ΣFy = w – N
Dalam hal ini, lift bergerak ke bawah mengalami percepatan a, sehingga:
ΣFy = m.a
w – N = m.a
N = w – (m.a)
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.
ΣFy
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D. CONTOH INDIKATOR, SOAL, DAN PENYELESAIAN
Contoh Indikator
Soal sesuai Indikator
Diberikan gambar 2 botol yang Perhatikan gambar dibawah ini
ditumpuk dan diantara botol
ditaruh selembar kertas siswa
dapat
menjelaskan
cara
melakukan kegiatan dan hasilnya
untuk menunjukan penerapan
hukum I Newton

Jelaskan cara melakukan kegiatan berdasarkan
gambar di atas dan hasilnya untuk menerapkan
hukum I Newton.
Penyelesaian:
Susun alat- alat sesuai dengan gambar. Tariklah kertas dengan cepat, hasilnya botol tidak
jatuh tetap seperti keadaan semula. Tariklah kertas secara perlahan-lahan, hasilnya botol
yang di atas akan jatuh.
E. SOAL-SOAL LATIHAN
1. Perhatikan gambar di bawah ini!

Jika balok tersebut bergerak dengan kecepatan konstan, peristiwa ini berlaku:
A. Hukum I , II Newton
B. Hukum I, III Newton
C. Hukum II, III Newton
D. Hukum I Newton
2. Balok A diikatkan pada balok B dengan tali, masing-masing massa benda 3 kg dan 2 kg.
Kemudian balok B ditarik dengan gaya (F) sebesar 3 N seperti pada gambar di bawah ini.
(g=10 m/s2)
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A

B

F

Bila gaya gesek diabaikan maka tegangan tali sebesar ....
A. 0,6 N
B. 1,8 N
C. 2,0 N
D. 3,0 N
3. Suatu benda bermassa 5 kg berada di papan yang licin sempurna. Benda tersebut ditarik
oleh suatu gaya sebesar 50 N yang membentuk sudut 60o dengan arah mendatar. Jika
gaya tersebut bekerja pada benda selama 4 sekon dan benda diam pada saat awal maka
kecepatan benda tersebut adalah ….
A. 10 m/s
B. 40 m/s
C. 20 m/s
D.50 m/s
F. LATIHAN MERUMUSKAN INDIKATOR DAN MEMBUAT BUTIR SOAL
Berdasarkan SKL materi hukum Newton tentang gerak yang dicantumkan pada bagian
pengantar di atas, rumuskan indikator dan kembangkan butir soal untuk mengukur
indikator tersebut.
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