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DINAMIKA GERAK 

 

KEGIATAN TATAP MUKA 

A. Pendahuluan 

Mengapa buah nangka yang tergantung di pohon, bila sudah matang jatuh 

ke Bumi? Gerak apa yang dialami nangka yang jatuh itu? 

Ya benar, buah nangka yang jatuh karena ada gaya gravitasi bumi. Gerak 

yang dialami buah nangka adalah gerak jatuh bebas. Yaitu gerak dengan 

percepatan konstan. 

Mengapa pula pesawat yang siap landas dapat bergerak dipercepat? 

Mengapa truk yang melaju dapat diperlambat ketika direm? 

Benar, pesawat mengalami gaya dorong ke depan karena desakan gas oleh 

mesin ke udara. Begitu pula truk mengalami perlambatan karena ada gaya 

rem. 

Mengapa percepatan pesawat berbeda dengan percepatan truk? Atau 

mengapa pengereman mobil sedan lebih cepat dari KRL?  

Betul, karena besar gaya dorong mesin dan gaya pengeremannya berbeda. 

Dengan demikian anda dapat menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. 

1) Apakah yang menyebabkan benda diam dapat bergerak? 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

2) Apakah yang menyebabkan benda yang sedang bergerak dapat menjadi 

diam? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Mengapa terdapat perbedaan percepatan mobil, ketika pedal gas berubah 

injakannya? (diijak pelan berbeda dengan diinjak keras) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

4) Mengapa terdapat perbedaan perlambatan, ketika pedal rem berbeda 

injakannya? 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
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B. Gaya  dan Gerak 

Gaya dapat mengubah gerak benda. Dari diam menjadi bergerak. Dari 

bergerak menjadi diam. Makin besar gaya yang dialami benda makin besar 

perubahan gerak yang terjadi. Perubahan gerak dapat dapat menimbulkan 

percepatan benda. 

Perhatikan ilustrasi berikut. 

 

 

 

 

Jika benda mula-mula dalam keadaan diam? 

1) Apakah benda akan bergerak jika kedua gaya besarnya sama? 

………………………………………………………………………………………………………………. 

2) Berapa resultan gaya pada saat itu? 

………………………………………………………………………………………………………………. 

3) Bagaimana keadaan masing-masing gaya agar benda bergerak ke kiri? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

4) Bagaimana keadaan masing-masing gaya agar benda bergerak ke 

kanan? 

5) Apakah pada kondisi 3 dan 4, yaitu supaya benda dapat bergerak 

resultannya sama dengan nol? 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa: 

1. Jika resultan gaya sama dengan nol, maka benda yang diam akan terus 

diam atau benda yang bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan 

konstan. 

2. Jika resultan gaya tidak sama dengan nol, maka benda akan bergerak 

dengan percepatan tertentu. 

Pernyataan 1 dikenal dengan hukum Newton I dan pernyatan 2 dikenal 

dengan hukum Newton 2. 

Jadi dapat disimpulkan 

 Jika resultan gaya tidak sama dengan nol, maka benda diam atau bergerak 

dengan kecepatan konstan sehingga berlaku hukum Newton I  0F  

 Jika resultan gaya tidak sama dengan nol, maka benda akan mengalami 

percepatan yang sebanding dengan besar resultan gaya sehingga berlaku 

hukum Newton II 

  
 

 

M 
F1 F2 

amF .
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C. Konsep Gaya 

Gaya merupakan besaran vector, yang memiliki besar dan arah. Oleh karena 

itu dapat digambar dengan menggunakan ruas garis berarah. Panjang ruas 

garis mewakili besar gaya. Arah ruas garis menunjukkan arah gaya. Gaya 

yang berbeda besarnya digambar dengan panjang yang berbeda, dan 

digambar secara logis. 

Ada beberapa gaya alamiah yang dapat digambar. Cara penggambaran 

gaya-gaya itu harus benar. 

1) Gaya berat (w) 

Gaya berat (weight) merupakan gaya gravitasi, sehingga arahnya ke 

bawah atau ke pusat gravitasi.  

Gaya berat diberi lambing w, digambar dengan titik pangkal gaya berada 

dipusat benda. Perhatikan gambar di bawah ini. 

Gaya berat dimiliki semua benda bermassa.  

Besarnya gmw .  

 

 

 

 

 

 

m = masa benda (kg) 

g = percepatan gravitasi (m/s2) 

w = berat benda (n) 

 

2) Gaya Tegang Tali (T) 

Gaya tegang tali bekerja pada ujung tali, jika benda dihubungkan dengan 

tali. Oleh karena terdapat dua ujung pada setiap tali, maka terdapat dua 

gaya tegang tali yang besarnya sama. 

Arah gaya tegang tali seolah-olah menarik benda yang ada diujungnya. 

Besar gaya tegang tali bergantung pada keadaan system benda. 

Perhatikan gambar gaya tegang tali. 

 

 

 

 

  

 

 

 

w 
w 

w 

T 

T 

Pada satu tali terdapat 

satu jenis tegangan tali 

dengan dua gambar gaya 

yang besarnya sama 

T1 

T1 

T2 

T2 

Pada dua tali terdapat 

dua jenis tegangan tali 

secara brpasangan 



 

 
4 

 

   

  

 

3) Gaya Normal (N) 

Gaya normal merupakan gaya yang diterima benda ketika bersentuhan 

dengan benda lain. Gaya normal selalu tegak lurus bidang sentuh dengan 

titik pangkal berada pada bidang sentuh. Perhatikan gambar berikut ini. 

 

 

 

  

 

 

 

4) Gaya Gesek atau Gaya Penghambat 

Gaya gesek atau friction (fr) merupakan gaya penghambat, yang bersifat 

menghambat benda bergerak. Oleh karena itu gaya gesek selalu 

berlawanan dengan arah gerakan. Jika benda bergerak ke atas, arah 

gaya gesek ke bawah. Jika benda bergerak ke kiri, arah gaya gesek ke 

kanan. 

 

5) Gaya Sentripetal (Fs) dan Gaya Sentrifugal 

Gaya sentripetal merupakan gaya yang diperlukan benda agar dapat 

bergerak dengan lintasan melingkar. Arahnya selalu ke pusat putaran. 

 Jika kita mengikat benda kemudian mengayunkannya agar bergerak 

melingkar, maka gaya tegang tali berfungsi sebagai gaya sentripetal. 

 Ketika kendaraan melewati tikungan, gaya gesek roda dengan jalan 

berfungsi sebagai gaya sentripetal. 

 Bumi yang mengitari Matahari, gaya gravitasi berfungsi sebagai gaya 

sentripetal. 

 Electron yang mengitari inti atom, gaya coulomb (listrik) berfungsi 

sebagai gaya sentripetal. 

Besar gaya sentripetal adalah  

 ss amF .  

 
R

v
mFs

2

.  atau RmFs .. 2  

 

N 
N 



 

 
5 

Gaya sentrifugal merupakan gaya yang timbul akibat benda bergerak 

melingkar. Sehingga arahnya keluar atau menjauhi pusat lingkaran. 

Besar gaya sentrifugal sama dengan gaya sentripetal. 

 Ketika kendaraan melewati tikungan, penumpang terlempar keluar 

akibat gaya sentrifugal. 

 Jika tali ayunan putaran putus, benda akan terlempar keluar karena 

gaya sentrifugal 

 Planet-planet dalam tata surya terlempar ketika terjadi dentuman 

besar (big-bang) karena gaya sentrifugal. 

 

6) Gaya Aksi-Reaksi 

Realitas alam selalu menyajikan pasangan seperti siang-malam, positip-

negatif, dan lain sebagainya. Gaya memliki pasangan yang besarnya 

sama dan arahnya berlawanan. 

 Ketika udara didorong oleh mesin pesawat, udara mendorong pesawat 

ke depan 

 Ketika benda di lantai menekan lantai ke bawah, lantai memberikan 

reaksi gaya normal. 

 Ketika tali kita tarik, terdapat reaksi tali yang arahnya berlawanan 

Hukum aksi-reaksi dikenal sebagi bentuk hokum Newton III 

 

D. Latihan Pengembangan 

1. Agar benda yang massanya 2 kg mengalami percepatan 4 m/s2, berapa 

besar gaya yang diperlukan? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Berapa berat benda yang massanya 5 kg? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Gambarkan gaya berat dan gaya normal pada system benda berikut! 

 

 

 

 

 

 

4. Gambarkan gaya berat dan gaya tegang tali pada system benda berikut! 
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KEGIATAN TUGAS TERSTRUKTUR 

Lakukan praktik sesuai dengan langkah kerja berikut 

a. Tujuan 

Memformulasikan hukum Newton ke II 

 

b. Waktu dan Tempat 

Waktu percobaan : ............................. 

Tempat percobaan : ............................. 

Bahan dan Alat 

No Gambar Alat Nama Alat Kegunaan dan/atau 
ketelitian 

1. 

 

  

2. 

 

  

3.  

 

  

4. 

 

  

5. 

 

  

6. Kertas grafik dan benang secukupnya 
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c. Langkah Kerja 

1. Susunlah alat seperti gambar berikut: 

 

 

 

 

2. Hidupkan tiker timer kemudian lepaskan troli meluncur lurus, biarkan pita tiker 
timer tertarik oleh troly.  

3.  Periksa pita hingga terlihat bekas ketukan berwarna hitam seperti  gambar 
berikut ini. 

 

 

4.  Potong-potong pita dengan tiap potongan mempunyai jumlah titik yang sama 
(misalnya tiap 5 titik, 6 titik atau 8 titik) 

5.  Tempelkan potongan pita secara berurutan pada kertas grafik. Ingat potongan 
ditempel berurutan dan tidak boleh tertukar, misalnya seperti gambar berikut 

 

 

 

 

 

 

 

6. Lakukan percobaan sejenis dengan mengganti beban gantung. Pada tiap 
penggunaan beban gantung buatlah grafik potongan pita. 

7.  Buatlah grafik data hasil percobaan sesuai dengan kemiringan yang dihasilkan! 
(kemiringan grafik diukur berdasarkan sudutnya dengan mengunakan busur 
derajat) 

d. Data Hasil Percobaan 

Percobaan 1 (beban F = _____) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percobaan 2 (beban F = _____) 

 

 

 

 

 

trolly 

Beban gantung 

Tikker timer 

Catu daya 

.  .  .   .    .     .       .        .           .              .                 .                .                      . 

1 
2 

3 

4 
5 
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Percobaan 3 (beban F = _____) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percobaan 4 (beban F = _____) 

 

 

 

 

 

Percobaan 5 (beban F = _____) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Analisis Data 

1. Adakah kecenderungan pola terlihat dari kelima percobaan itu? Tuliskan pola 
yang teramati!  
.................................................................................................
......................................................................................... 

2. Apa makna kemiringan grafik terhadap percepatan troly dari percobaan yang 
telah dilakukan?  
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….......................................................................... 

3. Bagaimana hubungan antara percepatan dengan gaya tarik beban ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

f. Kesimpulan 

1. Benda akan mengalami percepatan apabila 
.................................................................................................
......................................................................................... 

2. Percepatan benda sebanding dengan ……………………………………………………. dan 
berbanding terbalik dengan  …………………………………………………………………………… 
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KEGIATAN TUGAS MANDIRI 

A. Pendahuluan 

Masalah dinamika gerak (gerak dan hubungannya dengan gaya) 

memerlukan kemampuan imajinasi yang logis dan sistematis. Oleh karena 

itu perlu pemikiran yang logis, sistematis, dan menggunakan visualisasi 

gambar atau sketsa vector gaya. Anda sangat disarankan memecahkan 

masalah dengan mengidentifikasi data dan masalah serta membuat sketsa 

vector gaya yang ada 

 

B. Ringkasan Materi 

1) jika benda dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan 

konstan, gunakan 0F  

2) Jika benda bergerak dengan percepatan konstan, gunakan 

amF .  

3) Pada gerak dengan percepatan konstan berlaku: 

vt = vo + a.t 

savv ot .222   

s = vo.t + ½ a.t2 

 

C. Tugas Untuk Didiskusikan 

1) Benda yang massanya 8 kg ada pada bidang miring dengn sudut 

kemiringan 45o. Gambarkan gaya berat dan gaya normal! Uraikan 

komponen gaya berat pada arah sejajar dan tegak lurus bidang miring! 

Berapa besar gaya berat dan gaya normal? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2) Kereta kuda yang mogok ditarik oleh dua orang ke arah depan. Setiap 

orang memberikan gaya maksimal 80 n. Massa kereta itu 200 kg, dan 

memiliki gaya gesek 40 n jika bergerak. Gambarkan gaya berat, gaya 

tarik dan gaya gesek pada kereta! Berapa resultan gaya yang 

memungkinkan terjadinya gerak? Berapa percepatan gerak kereta? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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3) Kecepatan gerak sepeda motor yang massanya 200 kg dilukiskan seperti 

pada grafik berikut. 

 

 

 

 

 

  

Berapa besar gaya yang dialami sepeda motor sesuai keadaan menurut 

grafik! 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

4) Perhatikan system benda berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambarkan diagram gaya pada system! 

Hitung percepatan benda dan kemana arahnya! 

Hitung besar tegangan tali! 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

5) Ketika sebuah sedan melewati tikungan berjari-jari 5 m dengan 

kecepatan 20 m/s, berapa besar gaya sentrifugal yang terjadi! (anggap 

massa sedang 1200 kg) 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

D. Tugas Individu 

Untuk meningkatkan pemahaman, jawablah soal nomor ganjil Uji Kompe-

tensi tentang Dinamika Gerak dari buku Fisika 1. 

  

 

v (m/s) 

t (s) 

20 

 0 10 50 70 

 

6 kg 

4 kg 


