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BAB 

HUKUM NEWTON TENTANG GERAK 
 

 

 Pada bab 2 kita telah membahas sifat-sifat gerak yang berhubungan dengan kecepatan 

dan perceaptan benda. Pembahasan pada Bab 2 tersesbut menjawab pertanyaan “Bagaimana 

sebuah benda bergerak?”. Pada bab berikut ini, kita akan mencoba menjawab pertanyaan “Apa 

yang menyebabkan benda bergerak?” Bangsa Yunani, sejak zaman dahulu telah yakin bahwa 

tarikan atau dorongan, yang disebut gaya, adalah yang menyebabkan sebuah benda bergerak; 

dan tanpa adanya gaya, sebuah benda yang sedang bergerak akan segera berhenti. 

 Orang yang pertama menyangkal pandangan kuno bangsa Yunani tersebut adalah 

Galileo. Menurut “prinsip inersia” yang diusulkan Galileo, sebuah benda yang sedang 

bergerak pada permukaan horizontal yang licin sempurna (tanpa gesekan) akan tetap terus 

bergerak dengan kelajuan konstan. 

 Berdasarkan pada pendapat Galileo tersebut, pada tahun 1687 Isaac Newton menyatakan 

hukum pertamanya tentang gerak, yang sekarang kita kenal sebagai Hukum Newton I. Hukum 

I Newton menyatakan: 

 Setiap benda akan tetap diam atau bergerak dalam suatu garis lurus kecuali ada gaya   

yang  bekerja padanya 

 

 
gambar.41 

 Hukum ini melibatkan sifat benda, yaitu inersia. Inersia (disebut juga kelembaman) 

sebuah benda merupakan kecenderungan benda untuk tetap mempertahankan keadaannya 

terhadap perubahan gerak padanya. Seberapa besar inersia sebuah benda dinyatakan oleh 

besaran massa. Semakin besar massa sebuah benda, semakin besar inersianya, sehingga 

diperlukan gaya yang lebih besar untuk mengubah keadaan gerak benda. Hukum I Newton 

disebut hukum inersia. 

 Hukum I Newton akan lebih mudah dipahami apabila kita menyatakannya dengan: 

sebuah benda akan tetap bergerak dengan kelajuan konstan kecuali jika pada benda bekerja 

gaya yang tidak seimbangi.  
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Gambar 4.3 

 

Gaya total (gaya resultan) pada orang tersebut dapat kita tuliskan sebagai �F: 

 �F = F1 + F2 + F3 + F4 + F5 + F6 

Karena orang tersebut diam, yang berarti kelajuannya konstan = 0, maka menurut hukum I 

Newton, gaya F harus sama dnegan nol, sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar 

penjumlahan vektor-vektor gaya secara grafik. Secara matematik, kita tuliskan Hukum I 

Newton sebagai 

 Jika � Fi = 0, maka v = konstan 

 Anda dapat menerapkan Hukum I Newton untuk menunjukkan sesuatu yang barangkali 

cukup mengejutkan. Untuk itu, lakukan percobaan berikut. Letakkan selembar kertas HVS di 

atas meja yang licin, misalnya meja yang terbuat dari kaca. Kemudian, di atas kertas letakkan 

benda yang cukup berat, misalnya gelas seperti pada Gambar 4.4 Kemudian tariklah kertas 

tersebut perlahan-lahan. Apa yang terjadi? Gelas ikut bergerak karena Anda memberikan gaya 

tarik secara terus-menerus dalam waktu yang cukup lama. Sekarang, cobalah Anda menarik 

kertas tersebut dengan cepat dalam sekali sentakan. Apa yang terjadi? Kertas bisa tertarik tanpa 

terjadinya gerakan pada gelas 

 Pada kasus pertama, karena gaya yang diberikan cukup lama, gelas tidak dapat 

mempertahankan keadaan diamnya, sehingga akibatnya gelas ikut bergerak. Pada kasus kedua, 

karena gaya diberikan dalam waktu yang sangat singkat, gelas masih dapat mempertahankan 

keadaan diamnya, sehingga gelas tidak bergerak sedikitpun, walaupun Anda berhasil menarik 

kertas dari bawah gelas. 

 
Gambar 44 

 

 Dari Hukum I Newton kita ketahui bahwa gaya total yang bekerja pada benda biasa 

menimbulkan percepatan pada benda, yang ditandai dengan bergeraknya benda dari keadaan 
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diam. Yang menjadi pertanyaan kita barangkali adalah berapakah besarnya percepatan a yang 

dihasilkan oleh sebuah gaya F pada sebuah benda bermassa m? Untuk mengetahui jawabannya, 

kita bisa melakukan 2 percobaan mengukur percepatan benda jika massanya bervariasi dan jika 

gayanya bervariasi berikut ini. 

 Pada percobaan pertama, di mana massa benda kita buat bervariasi, gaya yang menarik 

benda (beban) kita pertahankan tetap nilainya. Diagram dari percobaan ini tampak pada Gambar 

4.5 (a). Dalam percobaan ini, kita memvariasikan nilai m, sedangkan benda M yang bertindak 

sebagai gaya tarik harus tetap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 

 Dari percobaan ini diperoleh hasil  bahwa percepatan benda berbanding terbalik dengan 

massa benda. Hasil ini sesuai dengan intuisi kita, bahwa ketika kita mendorong benda yang 

berat, gerakan benda yang kita dorong pun lambat; tetapi ketika kita mendorong benda yang 

ringan, benda yang kita dorong akan bergerak lebih cepat. Jika dituliskan secara matematika, 

hasil percobaan ini adalah  

m
a

1
    ∞  

 Pada percobaan kedua, dimana gaya yang bekerja pada benda kita buat bervariasi, massa 

benda kita pertahankan tetap nilainya. Diagram dari percobaan ini tampak pada Gambar 4.5 (b). 

Dalam percobaan ini, kita memvariasikan nilai beban M yang bertindak sebagai gaya tarik, 

sedangkan massa m yang bertindak sebagai beban harus tetap. 

 Dari percobaan in diperoleh hasil bahwa percepatan benda berbanding lurus dengan 

besarnya gaya yang bekerja pada benda. Hasil ini sesuai dengan intuisi kita, bahwa ketika kita 

mendorong benda dengan lebih kuat, benda akan bergerak lebih cepat, sementara ketika kita 

mendorong benda dengan gaya yang kecil, benda bergerak lebih lambat (lihat Gambar 4.6). Jika 

dituliskan secara matematik, hasil percobaan ini adalah 

F    ∞a  

 

 

 
Gambar 4.6 

 

Dari dua hasil percobaan tersebut bisa kita tuliskan hubungan antara gaya, massa, dan 

percepatan, yaitu 
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maF
m

F
a == atau         

 

persamaan di atas bisa dituliskan sebagai berikut 

maF =�  

 

persaman tersebut merupakan ungkapan matematis dari Hukum II Newton, yang menatakan: 

Percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda sebanding 

dan searah dengan reultan gaya, dan berbanding terbalik dengan massa benda. 

Pada Hukum II Newton tersirat pengertian gaya secara secara kualitatif, sedangkan dalam 

Hukum Newton II ini gaya, yang dapat mengubah gerakan benda, dijelaskan secara kuantitatif. 

 Dari Hukum II Newton ini kita bisa menyimpulkan bahwa gaya sebesar 1 newton dapat 

menyebabkan percepatan sebesar 1 m/s
2
 pada benda yang bermassa 1 kg; gaya sebesar 2 newton 

dapat menyebabkan percepatan sebesar 1 m/s
2
 pada benda yang bermassa pada benda yang 

bermassa 1 kg. 

 
Berat dan Massa 

 Konsep berat dan massa seringkali dicampuradukkan dalam percakapan sehari-hari. 

Misalnya, seseorang menyatakan bahwa berat badan 60 kg, padahal yang benar adalah 

massanya 60 kg. Massa menyatakan sifat inersia benda, sedangkan berat merupakan gaya yang 

diterima benda akibat gravitasi bumi. Dengan demikian, massa dinytakan dalam satuan 

kilogram, sementara berat dinyatakan dalam suatu newton. Ditinjau dari jenis besarannya, 

massa merupakan besaran sekalar, sedangkan berat merupakan besaran vektor. 

 Beberapa berat sebuah benda yang massanya m? Untuk menjawab ini, sedikit kita 

singgung Hukum Gravitasi Umum yang diajukan oleh Newton pada tahun 1687. Hukum ini 

menyatakan bahwa jika dua buah benda bermassa m dan M terpisah sejauh r,  pada kedua banda 

tersebut terdapat gaya tarik menarik yang besarannya. 

  

2
r

Mm
GF =  

Dengan G = 6,67 x 10
5
 N m

2
/kg

2
,yaitu konstanta gravitasi umum . 

 Dengan rumus diatas , jika kita misalkan bahwa dua benda yang berdekatan  tersebut 

adalah bumi dan sebuah benda diatas permukaan bumi, 

Maka: 

2
B

B

r

mM
GF =  

 Dengan MB dan rB masing-masing adalah massa dan jari-jari bumi. Gaya F inilah yang 

merupakan berat sebuah benda diatas sebuah permukaan bumi. Jika Berat benda kita 

lambangkan dengan W dan 
2

B

B

r

GM
= g, maka. 

w = mg 

 Dengan memasukkan nilai-nilai G, MB, rB, akan kita dapatkan bahwa g = 9,8 m/s
2
, yaitu 

besar percepatan gravitasi. Dengan demikian , berat sebuah benda tergantung pada besarnya 

percepatan gravitasi di mana benda berada, sedangkan massa benda tetap, tak tergantung pada 

letaknya. 

 Jika sebuah benda yang massanya m dan beratnya w dibawa ke permukaan bulan, maka di 

bulan, maka di bulan benda tersebut akan memiliki massa m (tetap) dan berat 1/6 w (berubah). 

Berat benda berubah karena percepatan gravitasi di bulan hanya sekitar 1/6 kali percepatan 

gravitasi di bumi.  
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 Di ruang angkasa, sebuah benda bisa berada dalam keadaan tanpa bobot, dimana benda 

bisa melayang-layang di udara. Namun demikian, kalau kita pukul sebuah benda yang dalam 

keadan tanpa bobot, kita tetap akan merasakan rasa sakit. Hal ini disebabkan oleh massa benda, 

yang sesuai dengan Hukum I Newton, mempertahankan keadaan geraknya, yaitu diam. 

 

 Ketika Anda mendorong dinding tembok sebuah bangunan. Akan Anda rasakan sebuah 

gaya yang mendorong Anda dalam arah yang berlawanan dengan arah dorongan Anda terhadap 

tembok. Semakin kuat Anda mendorong tembok, semakin kuat pula tembok itu melawan 

dorongan Anda. 

 Pada contoh di atas gaya selalu berpasangan di mana keduanya sama besar, tetapi arahnya 

berlawanan. Pasangan gaya yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan, dan bekerja pada 

dua buah benda berbeda ini disebut sebagai pasangan gaya aksi-reaksi. Newton menyatakan 

pasangan aksi-reaksi ini dalam Hukum III Newton yang berbunyi: 

Untuk setiap gaya aksi yang dilakukan, selalu ada gaya reaksi yang besarnya sama 

tetapi arahnya berlawanan; atau gaya interaksi antara dua buah benda selalu sama besar 

tetapi berlawanan arah. 

Dalam kalimat yang lebih sederhana, mungkin akan lebih jelas apabila kita menyatakan 

Hukum III Newton ini sebagai: Jika benda pertama melakukan gaya benda kedua, maka benda 

kedua akan melakukan gaya yang sama besar pada benda pertama, tetapi arahnya berlawanan 

dengan arah gaya yang diberikan benda pertama. 

 Bagaimanakah cara kita membuktikan bahwa besarnya gaya aksi sama dnegan besarnya 

gaya reaksi? Secara sederhana, Anda dapat melakukan percobaan berikut untuk 

membuktikannya. Pertama, sediakan dua buah neraca pegas, yang satu Anda ikatkan di tempat 

yang tetap, misalnya statif, sedangkan neraca pegas yang lain Anda biarkan bebas (Lihat 

Gambar 4.11). Perlahan-lahan, tariklah ujung neraca pegas yang bebas sampai pada skala 

tertentu. Catat skala yang ditunjukkan oleh kedua neraca pegas. Ulangi tarikan Anda untuk 

skala-skala lain yang berbeda. 

 
Gambar 4.11 

 

 Dari percobaan sederhana di atas akan Anda dapatkan bahwa skala yang ditunjukkan oleh 

neraca pegas kedua yang bebas sama dengan skala yang ditunjukkan oleh neraca pegas pertama 

yang terikat. Artinya, besar gaya yang dikerjakan oleh neraca pegas kedua pada neraca pegas 

pertama sama dengan besar gaya yang dikerjakan neraca pegas pertama pada neraca pegas 

kedua. Dengan demikian, karena kedua gaya bekerja pada benda yang berbeda, maka kedua 

gaya merupakan pasangan gaya aksi-reaksi, yang terbukti bahwa besar keduanya sama, hanya 

saja arahnya berlawanan. 

 Secara matematis, Hukum III Newton bisa kita tuliskan sebagai berikut: 

FA = -FB  

yang bisa dibaca sebagai “gaya benda A yang bekerja pada benda B sama dengan negatif gaya 

benda B yang bekerja pada benda A”. Gambar 4.12 melukiskan Hukum I Newton dan Hukum 
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III Newton. Bola voli tersebut berada dalam keadaan diam di atas meja. Karena bola dalam 

keadaan diam dengan kelajuan sama dengan nol (konstan) maka total gaya yang bekerja pada 

bola harus sama dengan nol. Oleh karena itu, gaya berat bola FBV diimbangi oleh gaya lain, 

yaitu gaya yang dilakukan meja (disebut gaya normal) pada bola, FMV. Meskipun dua gaya ini, 

FBV dan FMV, sama besar dan berlawanan arah, kedua gaya ini bukan merupakan pasangan gaya 

aksi-reaksi. Hal ini disebabkan kedua gaya bekerja pada benda yang sama, yaitu pada bola voli. 

Jadi, pasangan gaya yang merupakan pasangan aksi-reaksi adalah FBV dan FVB (antara bola voli 

dengan bumi), adalah gaya yang dilakukan bola voli pada bumi. Sedangkan antara bola voli 

dengan meja adalah FVM, dan FMV, dengan FVM adalah gaya bola voli terhadap meja yang dalam 

hal ini sama dengan berat bola voli.  

 

 Barangkali Anda pernah merasakan ketika sedang di dalam lift, ketika lift akan bergerak, 

Anda merasakan adanya tambahan berat pada tubuh Anda, sementara ketika lift akan berhenti, 

Anda merasakan berat badan Anda lebih ringan. Pembahasan berikut menyangkut seseorang 

yang bermassa m yang berada di dalam lift di mana percepatan gravitasinya g. 

(1)  Lift diam 

 Dalam kasus ini, tidak ada perbedaan sama sekali dengan ketika orang teresbut berada di 

 luar lift. Dengan demikian, orang tersebut menekan lantai lift dengan gaya sebesar berat 

 badannya, yaitu sebesar mg newton. 

 
 

(2) Lift bergerak ke atas atau ke bawah dengan kecepatan tetap 

 Hukum I Newton menyatakan bahwa untuk menjaga agar suatu benda yang sedang 

 bergerak dengan kecepatan tetap terus bergerak, tidak diperlukan suatu gaya. Gaya 

 gravitasi bumi menarik massa orang yang di dalam lift dengan gaya sebesar mg newton. 

 Menurut Hukum III Newton, lantai lift mengerjakan gaya ke atas pada orang, yang 

 besarnya sama dengan mg juga. Dengan demikian, total gaya yang bekerja pada orang 

 yang berada dalam lift sama dengan nol. Jadi, pada lift yang bergerak dengan kecepatan 

 tetap, berat badan orang di dalam lift yang bergerak dengan kecepatan tetap, berat badan 

 orang di dalam lift sama dengan berat badannya ketika diam di permukaan tanah. 

 

(3) Lift dipercepat ke atas 

 Jika lift bergerak ke atas dengan perceaptan a, maka lantai lift juga memberikan 

 percepatan yang sama besarnya pada orang yang berada dalam lift. Berdasarkan Hukum 

 III Newton, orang yang di dalam lift akan memberikan gaya reaksi, yaitu gaya yang 

 besarnya sama dengan ma tetapi arahnya ke bawah. Akan tetapi, tetap saja gaya gravitasi 

 bumi memberikan gaya berat kepada orang sebesar mg, sehingga gaya total yang 

 dikerjakan orang pada lantai lift sebesar 

mg + ma = m (g + a) 

 Dengan demikian, berat baru orang w’ yang berada di dalam lift yang dipercepat ke atas 

dengan percepatan a adalah 

w' = m (g + a) 

 

(4) Lift dipercepat ke bawah 
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 Karena lantai lift tidak bisa memberikan gaya ke bawah pada orang, maka sebagian dari 

 gaya gravitasi mg digunakan untuk mempercepat orang tersebut ke bawah, yaitu sebesar 

 ma. Dengan demikian, berat orang yang berada di dalam lift yang sedang dipercepat ke 

 bawah sisa gaya yang ada, yaitu 

w' = mg – ma = m (g – a) 

 

 
 

(5) Lift Jatuh bebas (tali lift putus) 

 Jika tiba-tiba saja dalam suatu kecelakaan tali lift putus, maka lift dan orang di dalamnya 

 akan mengalami gerak jatuh bebas. Akibatnya, berat orang yang di dalam lift w’ sama 

 dengan nol. 

 
 

Pada subbab ini akan bita bahas bagaimana menggunakan hukum-hukum Newton. 

 Sebelum melangkah lebih jauh, kita perjelas dulu pengertian tegangan yang akan banyak 

kita pakai nantinya. Tegangan pada tali adalah tarikan yang dilakukan oleh satu bagian tali, 

misalnya akibat suatu beban yang digantungkan pada ujung tali. Pada Gambar 4.18 tampak 

tegangan pada tali yang dalam hal ini dimisalkan kita pasang suatu neraca pegas di antara 

ujung-ujung tali sehingga kita bisa melihat besarnya tegangan tali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pada bagian ini kita akan membahas aplikasi hukum Newton pada gerak melingkar 

beraturan untuk beberapa kasus, dari yang sederhana sampai pada relatif rumit. 
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Gerak Vertikal 

Misalkan pada sebuah ember kecil kita masukkan air (misalnya seperempat volume ember), 

kemudian ember tersebut kita ikatkan pada seutas tali. Selanjutnya, kita putarkan ember dan tali 

tersebut membentuk lingkaran vertikal. Akan kita dapatkan bahwa ember tersebut dapat 

berputar tanpa ada air yang tumpah. 

 

 

 Ketika ember berada pada posisi paling atas, bila berat air mg lebih kecil daripada gaya 

sentripetal 
r

mv
2

, maka air akan tetap berada di tempatnya (air tidak tumpah). Dalam pernyataan 

matematis, syarat agar air dalam ember tidak tumpah dapat dituliskan dengan 

r

mv
mg

2

<  

Atau 

grv >
2

 

 

Misalkan sebuah benda kecil bermassa m diikat pada seutas tali yang panjangnya l dan 

kemudian diputar dalam lingkaran horizontal dengan jari-jari r, seperti ditunjukkan pada 

Gambar 4.20. Jika kecepatan sudut benda konstan, tali akan membentuk sudut � terhadap sumbu 

vertikal. Ayunan semacam ini disebut ayunan kerucut (ayunan konis). 

 
 Karena A bergerak dengan kelajuan v yang konstan dalam radius r, maka akan muncul 

gaya sentripetal mv
2
/r yang arahnya menuju B. Menurut hukum II Newton, pada sumbu-x 

berlaku  
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r

mv
T

2

sin =θ  

Karena benda tidak bergerak dalam arah vertikal, maka pada sumbu-y berlaku  

T sin � = mg 

Bila persamaan (i) kita bagi dengan Persamaan (ii), akan kita peroleh 

gr

v

mg

r

mv

T

T

2

2

tan

cos

sin

=

=

θ

θ

θ

 

Persamaan tersebut merupakan persamaan umum yang berlaku pada ayunan kerucut. 

 

Gerak Mobil dalam Jalanan Miring dan Berbelok 

Jika kita perhatikan, pada jalan raya yang berbelok akan kita dapati bahwa permukaan jalan 

tersebut miring. Kemiringan tersebut memang disengaja untuk memberikan percepatan 

sentripetal pada mobil yang sedang berbelok. Perhatikan diagram gaya pada sebuah mobil yang 

sedang berbelok melewati suatu lintasan yang miring berikut ini: 

 

 
 

 

Berdasarkan hukum II Newton, pada sumbu x berlaku 

r

mv
N

maN

2

sin

sin

=

=

θ

θ

 

Pada sumbu-y berlaku 

N cos � = mg 

Bila Persamaan (i) kita bagi dengan Persamaan (ii), akan kita peroleh 

gr

v

mg

r

mv

T

T

2

2

tan

cos

sin

=

=

θ

θ

θ

 

 Persamaan tersebut merupakan persamaan umum yang berlaku pada gerak sebuah mobil 

yang sedang berbelok melewati suatu lintasan yang miring. Ternyata. Persamaan yang diperoleh 

sama dengan persamaan untuk ayunan kerucut. 

 

 
 

 


