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 MASSA: 

 Benda adalah ukuran kelembamannya, sedangkan 

kelembaman (Inertia) adalah kecenderungan benda yang 

mula-mula diam untuk tetap diam, dan benda yang mula-

mula bergerak tetap melanjutkan geraknya, tanpa 

mengalami perubahan vektor kecepatan. 

 

 KILOGRAM BAKU adalah : 

 Suatu benda yang massanya ditentukan menjadi satu 

kilogram. Massa benda-benda lain diperoleh dengan 

membandingkannya tehadap massa ini. Satu gram massa 

adalah sama dengan 0,001 kg. 

 GAYA adalah  

 Tarikan atau dorongan pada benda. Ia merupakan besaran 

vektor, yang mempunyai besaran dan arah. 

HUKUM-HUKUM GERAK NEWTON 

Beberapa Definisi dan pengertian yang 

berkaitan dgn hukum gerak newton 



 GAYA RESULTAN 

 Pada suatu benda menyebabkan benda tersebut mendapatkan 
percepatan dalam arah gaya itu. 

 Percepatan yang timbul berbanding lurus dengan  gaya, tetapi 
berbanding terbalik dengan massa benda. 

 NEWTON Adalah: 

 Satuan gaya dalam (SI) sistem internasional. Satu newton (1 
N) adalah gaya resultan yang memberikan percepatan 1 m/s2 
pada massa 1kg. Satuan gaya yang disebut dyne adalah 10-5 
N.Satuan gaya pon adalah 4,45 N. 

 

 HUKUM PERTAMA NEWTON: 

 Jika gaya resultan pada benda adalah nol, maka vektor 
kecepatan tidak berubah. Benda yang mula-mula diam akan 
tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak, akan tetap 
melanjutkan geraknya, dengan  kecepatan yang sama. 
Benda hanya akan mengalami suatu percepatan jika padanya 
bekerja suatu gaya resultan yang bukan nol. 



HUKUM KE 2 NEWTON: 

 Bila gaya resultan F yang bekerja pada suatu 
benda dengan massa m tidak sama dengan 
nol, maka benda tersebut mengalami 
percepatan ke arah yang sama dengan gaya. 
percepatan (a) berbanding lurus dengan gaya 

dan berbanding terbalik dengan massa (m) 
benda. 

Perbandingan ini dapat ditulis sebagai suatu 
persamaan : 

a = F / m atau F = m a 

Persamaan vektor ini dapat ditulis dalam suku-
suku komponen-komponen seperti: 

Fx = m ax   Fy = m ay   Fz = m az 



  

 

 

 

 HUKUM KE 3 NEWTON: 

 Setiap gaya yang diadakan pada suatu 
benda, menimbukan gaya lain yang 
sama besarnya dengan gaya tadi, 
namun berlawanan arah. Gaya reaksi 
ini dilakukan benda pertama pada 
benda yang menyebabkan gaya.  



 
 

 

 BERAT BENDA : 

 Adalah gaya tarik gravitasi yang dialami 
benda. Di bumi berat benda adalah gaya tarik 
bumi pada benda. Berat bersatuan Newton.  

 

 HUBUNGAN ANTARA MASSA DAN BERAT: 

 Suatu benda dengan massa yang jatuh secara 
bebas ke bumi hanyalah dipengaruhi oleh satu 
gaya, yaitu gaya tarik bumi atau gaya 
gravitasi, yang kita sebut berat W dari benda. 
Karena itu F = m a memberikan kita hubungan 
F = W, a =g dan m; jadi w=mg. berhubung g=9,8 
m/s2 di bumi, maka 1 kg benda beratnya 9,8 N 
di bumi.  

Gaya yang terjadi pada bidang 



 GAYA GAYA BERPOTONGAN: 

 Adalah gaya-gaya yang segaris kerjanya berpotongan di satu 
titik. Gaya gaya yang bekerja pada benda titik, karena mereka 
semua melewati titik yang sama yakni benda titik. 

 

 SEBUAH BENDA BERADA DALAM KESETIMBANGAN dibawah 
pengaruh gaya gaya yang berpotongan jika : 

 Benda itu diam dan tetap diam (benda kesetimbangan statik) 

 Benda itu bergerak dengan vektor kecepatan yang tetap 
(kesetimbangan translasi). 

 

 SYARAT KEADAAN SEIMBANG  adalah   F = 0, dalam bentuk 
komponen 

Fx = Fy = Fz = 0 
Artinya Resultan semua gaya luar yang bekerja pada benda adalah 

nol 

 

gaya-gaya konkuren (gaya yg bekerja 
benda titik) 







Gaya GESEK 

../video_urutan pengajaran/Gerak Melingkar Berubah Beraturan (1-2).mp4
../video_urutan pengajaran/5_Gaya Gesek & Centripetal (2-7).mp4










../video_urutan pengajaran/Kesetimbangan Benda (1-7).mp4
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 METODE PENYELESAIAN MASALAH GAYA 
BERPOTONGAN 

1. Pisahkan benda yang dibahas 

2. Gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada 
benda yang dipisahkan pada diagram 
(diagram benda bebas) 

3. Tentukan komponen setiap gaya 

4. Tulis syarat pertama keseimbangan dalam 
bentuk persamaan 

5. Tentukan besaran yang sedang dicari. 

 Berat benda adalah gaya tarik gravitasi 
ke arah bawah yang dialami benda 
tersebut. 



Kesetimbangan Benda Tegar di 

Bawah Pengaruh Gaya-gaya 

Sebidang 

 Momen (torsi) terhadap sumbu yang 
disebabkan oleh gaya, adalah ukuran dari 
keefektifan gaya tersebut dalam 
menghasilkan putaran atau rotasi 
mengelilingi sumbu tersebut. Hal ini 
didefinisikan sebagai: M=F.L 

• Tanda plus dan minus diberikan 
pada momen-momen gaya; 
momen gaya yang menyebabkan 
putaran searah jarum jam adalah 
negatif, sedangkan yang menye- 
babkan putaran belawanan arah 
jarum jam adalah positif.  

../video_urutan pengajaran/Fisika Dasar Torsi 01.mp4
../video_urutan pengajaran/Fisika Dasar Torsi 02.mp4
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KESIMPULAN HUKUM GERAK NEWTON 



Hukum Gerak Newton 03:15 

 

../video_urutan pengajaran/3_Hukum Gerak Newton (2-7).mp4
../video_urutan pengajaran/3_Hukum Gerak Newton (2-7).mp4
../video_urutan pengajaran/3_Hukum Gerak Newton (2-7).mp4
../video_urutan pengajaran/3_Hukum Gerak Newton (2-7).mp4
../video_urutan pengajaran/3_Hukum Gerak Newton (2-7).mp4


1. Carilah berat benda yang mempunyai : 

1. 3 kilogram. 

2. 200 gram. 

Penyelesaian : 

 

2. Sebuah benda 20 kg yang bergerak bebas dipengaruhi 
gaya resultan dari 45 N dengan arah –x.  

1. Carilah percepatan benda tersebut 

Penyelesaian : 

 

3. Sebuah benda 5,0 kg akan diberikan percepatan ke atas 
sebesar 0,30 m/s2 oleh sebuah tali yang menarik lurus ke 
atas.  

1. Berapa tegangan tali tadi. 

Penyelesaian : 

PROBLEM & SOLUTION : 

Jawaban Soal No 01.ppt
Jawaban Soal No 02.ppt
Jawaban Soal No 03.ppt


4. Sebuah kotak 60 kg bergerak secara horisontal karena 
dipengaruhi gaya sebesar 140 N. Kotak itu bergerak 
dengan kecepatan tetap.  

1. Berapakah koefisien gesekan antara lantai dan kotak? 

Penyelesaian : 

 

5. Gaya tunggal yang bekerja pada benda komponen Fx=20 
N dan  Fy=30 N massa benda 5 kg. 

1. Berapakah percepatannya? 

Penyelesaian : 

 

6. Benda 600 N akan diberi percepatan sebesar 0,70 m/s2. 

1. Berapa gaya yang diperlukan? 

penyelesaian 

PROBLEM & SOLUTION : 

Jawaban Soal No 04.ppt
Jawaban Soal No 05.ppt
Jawaban Soal No 06.ppt


7. Sebuah gaya tetap bekerja pada sebuah benda 5 kg dan 
karenanya kecepatan benda turun dari 7 m/s menjadi 3 
m/s dalam waktu 3 detik. Berapakah gaya itu? 
Penyelesaian : 

8. Sebuah balok 400 gram dengan kecepatan awal 80 cm/s 
meluncur di atas meja melawan gaya gesekan dari 0,70 N. 

1. Berapa jauhkah ia akan meluncur sebelum berhenti? 

2. Berapa koefisien gesekan antara balok dan bagian atas meja? 

Penyelesaian : 

9. Sebuah mobil 600 kg melaju di atas jalan datar pada 30 
m/s. 

1. Gaya hambatan tetap berapakah akan berhasil 
menghentikannya dalam jarak 70m? 

2. Berapakah nilai minimum koefisien gesek antara ban dan 
permukaan jalan agar hal ini tercapai? 

Penyelesaian : 

PROBLEM & SOLUTION : 

Jawaban Soal No 07.ppt
Jawaban Soal No 08.ppt
Jawaban Soal No 09.ppt


10. Sebuah Lok 8000 kg yang menarik kereta api 
40000 kg pada pelataran yang datar dapat 
menimbulkan percepatan a1=1,20m/s2. 
Seandainya lok itu dipasang pada kereta api 
16000 kg. Berapa percepatan yang dihasilkan? 
Penyelesaian : 

11. Sesuai gambar, sebuah benda dengan massa 
m ditahan oleh tali. Berapakah tegangan pada 
tali bila benda tersebut: 

1. Diam 
2. Bergerqak dengan kecepatan konstan 
3. Mengalami percepatan ke atas dengan percepatan 

a=3g/2 
4. Percepatan ke bawah dengan a=0,75 gram. 
Penyelesaian : 

PROBLEM & SOLUTION : 

Jawaban Soal No 10.ppt
Gambar_soal_11-04.jpg
Jawaban Soal No 11.ppt


12. Sebuah mobil 700 kg mogok di jalan yang datar. Kabel 
mobil derek yang dipakai untuk menyeretnya akan putus 
jika tegangan di dalamnya melebihi 1500N. Maka 
berapakah percepatan sebesar-besarnya yang dapat 
diterima mobil mogok dari mobil derek itu? 
Penyelesaian : 
 

13. Sebuah kabel peluncur hanya dapat menahan tegangan 
300N. Seorang yang beratnya 45 kg pada ujung kabel 
diturunkan kabel itu. Hitunglah percepatan minimum yang 
dialami orang itu? 
Penyelesaian : 
 

14. Sebuah kotak 70 kg digeserkan oleh gaya 400 N. lihat 
gambar!. Koefisien gesek antara kotak dan lantai jika 
kotak bergerak adalah 0,50. Berapakah percepatan kotak 
itu? 
Penyelesaian : 

PROBLEM & SOLUTION : 

Gambar_soal_12-05.jpg
Jawaban Soal No 12.ppt
Jawaban Soal No 13.ppt
Gambar_soal_14-06.jpg
Gambar_soal_14-06.jpg
Jawaban Soal No 14.ppt


15. Sebuah kotak 70 N ditarik gaya 400 N. dengan sudut 300. 
Kalau koefisien gesek adalah 0,50. Tentukan percepatan 
kotak itu? 
Penyelesaian : 
 

16. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 20 m/s sepanjang 
jalan horisontal dan mendadak mobil tersebut direm 
sehingga akan berhenti. Berapakah jarak terpendek dimana 
mobil tersebut dapat dihentikan bila koefisien gesekan antara 
ban-ban mobil dan jalan adalah 0,90? Misalkan bahwa 
keempat roda direm dengan cara yang sama. 
Penyelesaian : 
 

17. Gaya 400N mendorong sebuah kotak 25 kg diatas lantai 
kasar yang mendatar (lihat gambar) Dalam waktu 4 detik 
kotak itu yang mula-mula diam dapat mencapai kecepatan 
2,0 m/s. Berapakah koefisien gesek antara kotak dan lantai? 
Penyelesaian : 
 

PROBLEM & SOLUTION : 

Jawab_soal_15-07.jpg
Jawaban Soal No 15.ppt
Jawaban Soal No 16.ppt
Gambar_soal_17.jpg
Jawaban Soal No 17.ppt


18. Sebuah benda 20 kg berada diatas bidang miring (lihat 
gambar). Koefisien gesek kinetik antara kotak dan bidang 
miring adalah 0,30. Tentukan percepatan yang dialami 
benda itu waktu menggeser ke bawah? Penyelesaian! 
 

19. Di bawah pengaruh gaya 500N benda 25kg ternyata 
dapat menggeser ke atas dengan percepatan 0,75 m/s2 
(lihat gambar). Berapakah Koefisien gesek antara benda 
dan bidang miring itu? Penyelesaian ! 
 

20. Dua buah balok, dengan massa m1 dan m2, didorong oleh 
sebuah gaya P seperti pada gambar. Koefisien gesek 
antara setiap balok dan meja adalah 0,40. 

1. Berapakah nilai P jika balok-balok itu mendapatkan 
percepatan sebesar 200 cm/s2? 

2. Berapakah besar gaya yang ditimbulkan m1 pada m2?. 
Gunakanah m1 = 300 gram dan m2=500 gram. 

Penyelesaian 

PROBLEM & SOLUTION : 

Gambar_soal_18.jpg
Gambar_soal_18.jpg
Gambar_soal_18.jpg
Gambar_soal_18.jpg
Gambar_soal_18.jpg
Jawaban Soal No 18.ppt
Gambar_soal_19.jpg
Gambar_soal_19.jpg
Gambar_soal_19.jpg
Gambar_soal_19.jpg
Gambar_soal_19.jpg
Jawaban Soal No 19.ppt
../video_urutan pengajaran/Hukum Gerak Newton (5-7).mp4
../video_urutan pengajaran/Hukum Gerak Newton (5-7).mp4
../video_urutan pengajaran/Hukum Gerak Newton (5-7).mp4
../video_urutan pengajaran/Hukum Gerak Newton (5-7).mp4
../video_urutan pengajaran/Hukum Gerak Newton (5-7).mp4
Gambar_soal_20.jpg
Jawaban Soal No 20.ppt


21. Tali dipasang pada katrol tanpa gesekan. Pada 
kedua ujungnya digantungkan massa 7kg dan 
9kg (lihat gambar), yang menunjukan mesin 
Atwood. Tentukan percepatan yang dialami 
kedua massa itu. Tentukan pula tegangan yang 
ada dalam tali. Penyelesaian! 

22. Pada gambar diketahui bahwa koefisien gesek 
antara benda dan meja adalah 0,20, massa 
mA=25kg dan mB=15kg. Berapa jauh B akan 
turun dalam waktu 3 detik setelah dilepas? 
Penyelesaian 

23. Di samping gaya T, gaya tarik datar berapakah 
diperlukan pada benda A agar ia bergerak ke 
kiri dengan percepatan 0,75 m/s2? Diketahui 
µ=0,20; mA=25kg dan mB=15kg. 

penyelesaian 

PROBLEM & SOLUTION : 

Gambar_soal_21.jpg
Gambar_soal_21.jpg
Gambar_soal_21.jpg
Jawaban Soal No 21.ppt
Gambar_soal_22.jpg
Jawaban Soal No 22.ppt
Jawaban Soal No 23.ppt


24. Benda A dan B bermassa sama 40kg.(lihat ambar) 
Keduanya menggeser dengan koefisien gesek µ=0,15. 
Hitung percepatan benda dan tegangan dalam tali 
penghubung. 
Penyelesaian 

 

25. Pada sistem yang ditunjukkan gambar(a), gaya F 
mempercepat balok m1 ke arah kanan. Berapakah 
percepatannya dinyatakan dalam F dan koefisien gesek µ 
pada permukaan-permukaan singgung (contact surfaces)? 
Penyelesaian 

 

26. Di sistem pada gambar, gesekan dan massa dari katrol 
keduanya dapat diabaikan. Berapakah percepatan dari m2  
jika m1=300g dan m2=500g, dan F=1,50 N.  

 Penyelesaian 

PROBLEM & SOLUTION : 

Gambar_soal_24.jpg
Jawaban Soal No 24.ppt
Gambar_soal_25.jpg
Jawaban Soal No 25.ppt
Gambar_soal_26.jpg
Jawaban Soal No 26.ppt


27. Benda lihat gambar 01a,beratnya 50 N dan menggantung 
pada ujung seutas tali. Berapakah tegangan dalam tali?  

Penyelesaian: 

28. Seperti pada gambar 02a, tegangan tali datar adalah 30 
N. Carilah berat benda?  

Penyelesaian: 

29. Tali direntangkan antara dua tiang. Seorang anak (90N) 
menggantung pada tali itu (lihat gambar03a). Tentukan 
tegangan dalam kedua tali? 

Penyelesaian: 

30. Kereta 200 N (gambar 04a) harus ditarik naik bidang 
miring (sudut miring 30º) dengan laju yang tetap. 
Berapakah besar gaya sejajar bidang miring yang 
diperlukan? Gesekan boleh diabaikan. 

Penyelesaian: 

PROBLEM & SOLUTION : 

soal1-10 sesi_II/gbrsoal1.ppt
soal1-10 sesi_II/gbrjwb1.ppt
soal1-10 sesi_II/Penyelesaian 1.ppt
soal1-10 sesi_II/gbrsoal2.ppt
soal1-10 sesi_II/Penyelesaian 2.ppt
soal1-10 sesi_II/gbrsoal3.ppt
soal1-10 sesi_II/Penyelesaian 3.ppt
soal1-10 sesi_II/gbrsoal4.ppt
soal1-10 sesi_II/Penyelesaian 4.ppt


31. Kotak 50N oleh gaya 25N dapat digeser di atas 
lantai kasar dengan laju yang tepat lihat 
gambar 05a, 

1. Tentukan gesekan yang menghambat gerak ini 
2. Tentukan pula besar gaya normal 
3. Cari k antara balok dan lantai. 
Penyelesaian ! 

32. Dapatkan tegangan dalam semua tali pada 
gambar 06a, jika benda yg digantungkan 
beratnya 600 N 
Penyelesaian ! 

33. Benda benda dalam gambar (07a,07b,07c) 
keadaan seimbang. Dapatkan gaya normal FN 
setiap kasus.  
Penyelesaian ! 

PROBLEM & SOLUTION : 

soal1-10 sesi_II/gbrsoal5.ppt
soal1-10 sesi_II/Penyelesaian 5.ppt
soal1-10 sesi_II/gbrsoal6.ppt
soal1-10 sesi_II/Penyelesaian 6.ppt
soal1-10 sesi_II/gbrsoal7.ppt
soal1-10 sesi_II/Penyelesaian 7.ppt


34. Perhatikan sekali lagi soal 33. kalau diketahui bahwa 
benda-benda tsb bergerak dengan laju tetap, tentukanlah 
koefisien gesek kinetik permukaan. 
Penyelesaian ! 
 

35. Misalkan benda pada gambar 7 kasus c (07c), dalam 
keadaan diam. Sudut bidang miring dengan perlahan-
lahan diperbesar. Pada =42o, benda mulai bergeser. 
Berapakah koefisien gesek statik antara benda dan 
permukaan miring itu. 
Penyelesaian ! 
 

36. Ditarik oleh balok 8N yg diperlihatkan pd gambar 08a, 
maka balok 20N akan bergerak ke kanan dengan 
kecepatan konstan. Berapakah µk antara balok dan meja. 
Anggaplah katrol tanpa gesekan.  
Penyelesaian ! 

PROBLEM & SOLUTION : 

soal1-10 sesi_II/Penyelesaian 8.ppt
soal1-10 sesi_II/gbrsoal9.ppt
soal1-10 sesi_II/gbrsoal9.ppt
soal1-10 sesi_II/gbrsoal9.ppt
soal1-10 sesi_II/Penyelesaian 9.ppt
soal1-10 sesi_II/gbrsoal10.ppt
soal1-10 sesi_II/Penyelesaian 10.ppt


37. Berapakah momen gaya yang mengelilingi 
sumbu A pada gambar, yang disebabkan 
oleh gaya-gaya yang terdapat pada gambar 
tersebut. 

Penyelesaian: 

38. Pada batang homogen seberat 200 N 
digantungkan beban 450 N lihat gambar. 
Tentukan besar gaya yang dilakukan 
penyanga pada batang.  

Penyelesaian: 

39. Batang homogen 100 N dipakai sebagai 
tuas. Lihat gambar. Dimanakah  harus 
dipasang penyangga agar beban 500 N pada 
ujung yang satu dapat diimbangi beban 200 
N pada ujung yang lain? Carilah beban pada 
penyangga itu. 

Penyelesaian: 

PROBLEM & SOLUTION : 

soal1-11 sesi III/Gambar soal 3-1.ppt
soal1-11 sesi III/jawaban_01.ppt
soal1-11 sesi III/Gambar soal 3-2.ppt
soal1-11 sesi III/jawaban_02.ppt
soal1-11 sesi III/Gambar soal 3-3.ppt
soal1-11 sesi III/jawaban_03.ppt


40. Batang homogen 800N disangga seorang anak 
gadis pada ujung yang satu dan seorang 
perempuan lainnya diujung yang lain. Dimanakah 
beban 100N harus digantungkan agar beban yang 
ditanggung anak gadis itu adalah 1/3 dari beban 
yang ditanggung oleh perempuan itu? 

Penyelesaian: 
41. Batang homogen 200N, Panjang L digantungi dua 

buah beban. Beban 300N pada jarak L/3 dari ujung 
yang satu, dan beban 400N pada jarak 3L/4 dari 
ujung yang sama. Tentukan besar gaya yang perlu 
diadakan pada papan agar papan berada dalam 
keadaan setimbang.  

Penyelesaian: 
42. Mistar siku-siku (atau bujur sangkar) seperti 

diperlihatkan pada gambar terbuat dari bahan 
logam homogen digantungkan pada suatu sandaran 
terpasang seperti yang ditunjukan. Lengan yang 
satu L cm dan yang lain 2L cm. Carilah sudut . 

Penyelesaian: 

PROBLEM & SOLUTION : 

soal1-11 sesi III/jawaban_04.ppt
soal1-11 sesi III/jawaban_05.ppt
soal1-11 sesi III/jawaban_06.ppt


43. Perhatikan gambar. Batang 600 N mempunyai 
engsel di P. Tentukan tegangan dalam tali dan 
komponen-komponen gaya yang dihasilkan 
oleh engsel batang. 

Penyelesaian: 
44. Batang homogen seberat 400 N berengsel di P 

dan diikat pada tali. lihat gambar. Tentukan 
tegangan dalam tali dan gaya oeh engsel pada 
batang.  

Penyelesaian: 
45. Lihat gambar menunjukan sebuah pintu dengan 

engsel pada titik A dan B. Pintu adalah 
homogen dengan berat 400 N. Dimisalkan 
bahwa seluruh beban pintu dibebankan pada 
engsel A. Kalau h adalah jarak antara kedua 
engsel, dan h/2 adalah lebar pintu, tentukan 
gaya-gaya oleh kedua engsel pada pintu. 

Penyelesaian: 

PROBLEM & SOLUTION : 

soal1-11 sesi III/Gambar soal 3-7.ppt
soal1-11 sesi III/jawaban_07.ppt
soal1-11 sesi III/Gambar soal 3-8.ppt
soal1-11 sesi III/jawaban_08.ppt
soal1-11 sesi III/Gambar soal 3-9.ppt
soal1-11 sesi III/jawaban_09.ppt


46. Tangga bersandar pada dinding vertikal 
yang licin, kita lihat gambar (inding licin 
hanya melakukan gaya normal pada 
tangga, tidak ada gaya esek). Berat tangga 
adalah 200N dan titik pusat beratnya 
adalah 0,4 L dihitung dari ujung 
bawahnya. L adalah panjang tangga. 

a) Tentukan besar gaya gesek pada ujung bawah 
agar tangga tidak tergeser 

b) Tentukan pua koefisien gesek statis pada 
keadaan itu. 

Penyelesaian: 

47. Perhatikan gambar, dan tentukan T1, T2, T3 
kalau diketahui batang BC adalah 
homogen seberat 800N.  

Penyelesaian: 

PROBLEM & SOLUTION : 

soal1-11 sesi III/Gambar soal 3-10.ppt
soal1-11 sesi III/jawaban_010.ppt
soal1-11 sesi III/Gambar soal 3-11_a.ppt
soal1-11 sesi III/jawaban_011.ppt

