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KATA PENGANTAR 

 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat 

dan berkahNya sehingga Praktikum Fisika Dasar untuk Jurusan Teknik Industri 

ini dapat diselesaikan. 

Modul Praktikum Fisika Dasar ini menjadi acuan bagi mahasiswa Jurusan Teknik 

Industri FTI UNISSULA dalam melaksanakan praktikum berdasarkan mata kuliah 

yang telah ditempuh sebelumnya, yaitu Fisika Dasar . 

Pembahasan pada modul ini meliputi gerak lurus beraturan, kecepatan rata-rata 

dan kecepatan sesaat, gerak jatuh bebas, hukum newton kedua tentang gerak, 

hukum hook, gaya pada bidang miring I, usaha pada bidang miring, resultan gaya 

sejajar, jangka sorong, momen inersia benda, dan momen inersia batang yang 

termaktub dalam sebelas modul kerja. 

Penyusun menyadari bahwa modul ini masih jauh dari sempurna sehingga segala 

bentuk masukan yang kontruktif sangat diharapkan dalam pengembangan dan 

perbaikan modul praktikum fisika dasar ini di masa yang akan datang. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

 

Semarang, Maret 2018 

 

 

Penyusun 
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HAK, KETENTUAN DAN TATA TERTIB PRAKTIKUM 

 

HAK  PRAKTIKAN : 

1. Tiap praktikan menerima Modul Praktikum dan Kartu Asistensi (selanjutnya 

harap ditempel pas foto terbaru ukuran 3x4). 

2. Menggunakan fasilitas peralatan fisika selama melaksanakan materi 

praktikum sesuai jadwal dan kelompok yang telah ditentukan. 

3. Menerima materi sesuai dengan modul yang telah disusun. 

4. Menerima pengarahan/bimbingan/asistensi baik dalam pembuatan tugas, 

penyampaian materi maupun penyusunan laporan. 
 

KETENTUAN  PRAKTIKUM 

1. Praktikan adalah mahasiswa/i Jur. Teknik Industri FTI UNISSULA yang 

sedang/telah mengambil mata kuliah Fisika Dasar, serta telah memenuhi 

semua persyaratan yang telah ditetapkan. 

2. Kelompok Praktikum telah ditentukan oleh Tim Asisten Praktikum dan 

diharapkan tiap anggota kelompok dapat bekerja sama dengan baik. 

3. Penggunaan peralatan praktikum harus sesuai dengan petunjuk 

penggunaannya. 

4. Peminjaman peralatan harus atas persetujuan Asisten Praktikum tersebut. 

5. Kelalaian pada poin 3 dan 4 yang mengakibatkan kerusakan pada alat, akan 

berakibat praktikan bertanggung jawab terhadap perbaikan peralatan yang 

rusak tersebut. 

6. Semua hasil praktikum harus diserahkan pada Asisten dan akan menjadi milik 

Laboratorium Manufaktur. 

 

TATA  TERTIB  PRAKTIKUM 

1. Praktikan diwajibkan hadir tepat pada jadwalnya. Keterlambatan lebih dari 5 

menit mengakibatkan tidak boleh mengikuti praktikum pada jadwal tersebut. 

2. Praktikan tidak boleh keluar dari laboratorium tanpa seizin Asisten Praktikum 

yang bertugas. 

3. Praktikan diwajibkan mempersiapkan diri sebelum mengikuti praktikum 

dengan membaca, memahami materi, menunjukkan tugas yang telah di 

asistensikan kepada Asisten Praktikum. 

4. Bagi kelompok praktikum yang belum membuat tugas ataupun tugas tersebut 

belum diasistensikan kepada Asisten Praktikum pada saat praktikum 

berlangsung maka kelompok tersebut tidak diijinkan untuk mengikuti 

praktikum pada jadwal yang ditentukan. 

5. Pada saat pelaksanaan praktikum diharapkan untuk : 

 Memakai pakaian sopan, rapi dan berkerah (bukan jaket), bagi mahasiswi 

wajib untuk berbusana muslim yang rapi. 
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 Memakai sepatu tertutup, tidak diperkenankan memakai sandal, jika sepatu 

sandal harus berkaos kaki. 

 Tidak merokok, makan, minum dan mengerjakan tugas lain yang tidak 

berhubungan dengan Praktikum Fisika Dasar. 

 Mengikuti kegiatan praktikum dengan baik, tertib dan menjaga kebersihan 

laboratorium. 

6. Kartu Asistensi harus dibawa setiap kali praktikum dan kartu tersebut harus 

ditanda tangani oleh Asisten Praktikum (selain pada Absen Pelaksanaan 

Praktikum).  

7. Setiap kelompok harus melakukan asistensi minimal sebanyak 2 kali tiap 

modul. Semua anggota kelompok diwajibkan hadir pada saat melakukan 

asistensi. 

8. Praktikan dianggap gugur apabila : 

 Tidak mengikuti salah satu kegiatan praktikum yang telah dijadwalkan. 

 Tidak melakukan asistensi tiap modul. 

 Tidak mengikuti pre tes post test. 

 Tidak mengumpulkan laporan akhir sampai batas waktu yang sudah 

ditentukan. 

 

 

 

 

 

 

Semarang,  Maret 2018 

 

Tim asisten  
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PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PRAKTIKUM 

1. Penyusunan laporan dapat dimulai sejak praktikan (kelompok) selesai 

melakukan pengarahan. 

2. Laporan ditulis tangan rapi menggunanakan bolpoint warna biru pada 

kertas putih berukuran A4 – 80 gram. Margin kiri – atas  4 cm, kanan – 

bawah 3 cm.     
3. Penomoran halaman diletakkan di bawah (bottom – center) dengan 

menggunakan huruf romawi kecil untuk halaman awal laporan. Untuk 

laporan utama dan lampiran penomoran halaman diletakkan pada pojok 

kanan atas, kecuali untuk setiap awal bab, nomor halaman berada di bagian 

bawah tengah. 

4. Laporan dijilid soft – cover laminating, dengan warna sampul HIJAU 

menggunakan kertas asturo. 

5. Lembar Pengesahan Modul dibuat dan harus disahkan oleh Asisten Praktikum 

setelah laporan di ACC. 

6. Lembar Pengesahan Laporan Praktikum dibuat dan harus disahkan oleh 

Asisten Laboratorium setelah laporan tersebut dijilid. 

 

SISTEMATIKA PENULISAN  LAPORAN 

 Halaman Sampul Laporan 

 Lembar Pengesahan Laporan 

 Kata Pengantar 

 Halaman Sampul Modul 

 Lembar Pengesahan Modul 

 Daftar Isi 

 Daftar Tabel 

 Daftar Gambar 

 Daftar Lampiran 

BAB I : PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

1.2. Perumusan Masalah 

1.3. Pembatasan Masalah 

1.4. Tujuan Praktikum 

1.5. Sistematika Penulisan 

BAB II : LANDASAN TEORI  

BAB III : PENGUMPULAN & PENGOLAHAN DATA 

3.1. Pengumpulan Data 

3.2. Pengolahan Data 

BAB IV  : ANALISA 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

 Daftar Pustaka 

 Lampiran 
 Kartu Praktikum (tiap praktikan, asli) 
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MODUL I  

GERAK LURUS BERATURAN 

 

1. 1. Tujuan Praktikum 

Setelah melakukan praktikum ini anda diharapkan dapat menentukan 

kecepatan kereta dinamika pada gerak lurus beraturan dan dapat menjelaskan 

karakteristik gerak lurus beraturan berdasarkan besar besaran kinematisnya. 

1. 2. Teori 

Menurut hukum pertama Newton  

Sebuah benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan 

lurus bergerak dengan laju dan arah tetap jika tidak ada gaya luar yang 

bekerja padanya. 

Secara umum pengalaman kita menunjukkan bahwa benda yang digerakkan tidak 

terus bergerak, tetapi menjadi berhenti setelah beberapa saat. Hal ini disebabkan 

oleh adanya gesekan. 

Gaya gesekan timbul dan bekerja pada bidang kontak (persentuhan) dari dua 

benda yang gerak berlawanan arah. Agar supaya sebuah benda dapat bergerak, 

dibutuhkan gaya yang besarnya sama atau melebihi gaya gesekan. 

Gerak lurus beraturan dapat diperoleh dengan beberapa cara. Yang pertama adalah 

dengan mengimbangi (mengkompensasi) gaya gesekan yang ada di antara benda 

dan permukaan gerak, misanya dengan cara memiringkan landasan tempat benda 

bergerak. Yang kedua adalah dengan menggunakan kereta dinamika bermotor. 

Metode lain lagi ialah dengan menggunakan alat “air track”. Pada praktikum ini 

akan ditelaah gerak kereta yang gesekannya dikompensasi (diimbangi) dengan 

memiringkan rel kereta, dan gerak kereta yang dilengkapi motor penggerak yang 

memungkinkan kereta tersebut bergerak beraturan. 
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Gambar 1. 1 

a. Rangkai alat seperti pada gambar. Untuk mengimbangi gesekan yang terjadi 

antara kereta dinamika dan permukaan rel presisi, pasang salah satu ujung rel 

pada tingkat pertama pada balok bertingkat. 

Catatan : untuk mengetahui bahwa gesekan telah diimbangi oleh rel yang 

dimiringkan, berikan sedikit dorongan pada kereta dinamika dan kereta 

dinamika seharusnya bergerak beraturan sepanjang rel (pita ketik seharusnya 

terpasang pada kerata dinamika) 

b. Tahan kereta dinamika didekat pewaktu ketik  

c. Pada saat catu daya masih dalam keadaan mati (OFF), hubungkan pewaktu 

ketik ke catu daya, dan catu daya ke soket jala-jala listrik. 

d. Potong pita ketik lebih kurang sepanjang 1 m dan pasang pada pewaktu ketik. 

Jepit salah satu ujung pita ke penjepit yang ada pada kereta dinamika. 

Yakinkan bahwa pita ketik lewat dibawah kertas karbon pada kereta 

dinamika. 
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1. 3. Peralatan Praktikum 

Tabel 1. 1. Peralatan praktikum 

No. Nama alat Jumlah 

1 Mistar kayu  1 

2 Rel presisi  2 

3 Penyambung rel 1 

4 Kaki rel 1 

5 Tumpakan berpenjepit 2 

6 Balok bertingkat 1 

7 Kerata dinamika 1 

8 Kereta dinamika bermotor 1 

9 Beban bercelah dan penggantung beban 1 

10 Pita ketik  1 

11 Pewaktu ketik 1 

12 Catu daya 1 

13 Kertas manila 1 

14 Lem kertas 1 

15 Pasak penumpu 1 

16 Kertas grafik (mm) 1 

17 Kabel penghubung 25 cm Hitam 1 

18 Kabel penghubung 25 cm Merah 1 

 

1. 4. Prosedur Praktikum  

Bagian 1 : Gerak kerata dinamika dengan kompensasi gaya gesekan 

a. Hidupkan catu daya dan dorong kereta dinamika sedemikian rupa sehingga 

bergerak disepanjang rel presisi. 

b. Ketika kereta dinamika mendekati atau hampir mendekati ujung rel presisi, 

tahan kereta dinamika menggunakan tangan (atau gunakan tumpakan 

berpenjepit). Perhatikan, kereta dinamika jangan sampai jatuh keluar rel 

presisi. 
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c. Ambil pita ketik dari kereta dinamika, periksa titik ketikan yang diperoleh pada 

pita ketik dan coba ambil kesimpulan mengenai gerak yang dilakukan oleh 

kereta dinamika.................................................................................................... 

d. Periksa titik ketikan pada permulaan gerak kereta dinamika. Jika terdapat titik 

– titik yang bertindihan, abaikan titik-titik tersebut dan potong bagian tersebut. 

 

Gambar 1. 2 

e. Gunakan 5 ketik sebagai satuan waktu. Potong pita ketik secara berurutan 

dimulai dari awal gerak kereta dinamika. 

f. Tempel potongan pita ketik secara berurutan dari permulaan gerak sampai 

akhir gerak kereta dinamika pada kertas manila untuk membuat kurva laju-

waktu. 

 

Grafik 1. 1. Kurva laju-waktu 

Bagian 2 : Gerak lurus beraturan pada kereta dinamika bermotor 

a. Singkirkan balok bertingkat dari kaki rel presisi sehingga rel membentuk 

landasan yang mendatar (horizontal). Ganti kereta dinamika dengan kereta 

dinamika bermotor. 

b. Pindahkan kontak saklar yang ada pada kereta dinamika bermotor ke posisi v1. 

Ulangi langkah praktikum a sampai f.  

c. Pindahkan kontak saklar kereta dinamika bermotor ke posisi v2 dan ulangi 

langkah praktikum a sampai f. 

d. Jawab pertanyaan pada bagian hasil pengamatan 
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Catatan : bila anda tempelkan potongan-potongan pita sedemikian sehingga sisi 

kiri potongan pita ketik berhimpitan dengan sisi kanan potongan pita ketik 

berikutnya, lebar potongan pita ketik merupakan satuan waktu, yaitu 5 –ketik 

1. 5. Hasil Pengamatan 

a. Berdasarkan kurva laju waktu, tentukan jenis gerak yang dilakukan oleh kereta 

dinamika dan kereta dinamika bermotor : 

Jenis gerak kereta dinamika biasa :..................................................................... 

Jenis gerak kereta dinamika bermotor : ............................................................. 

 

Bagian 1 : Gerak kereta dinamika dengan gaya gesekan  

b. Ukur panjang salah satu potongan pita menggunakan penggaris pada kurva laju 

waktu. Selanjutnya hitung kecepatan kereta dinamika menggunakan persamaan 

: 

Waktu t (5-ketik) = 5 x 0,002 s = 0,1 s 

Jarak tempuh s (dalam 5 ketik ) = ...... m 

  
 

 
 
  

     
           

 

Bagian 2 : Gerak lurus beraturan pada kereta dinamika bermotor  

c. Ukur panjang potongan pita menggunakan penggaris. Selanjutnya hitung 

kecepatan kereta dinamika bermotor menggunakan persamaan : 

Waktu t (5-ketik) = 5 x 0,002 s = 0,1 s 

Jarak tempuh s (dalam 5 ketik ) = ...... m 

   
 

 
 
  

     
           

   
 

 
 
  

     
           

 

1. 6. Kesimpulan  

Tuliskan prinsip penting yang didapatkan dari praktikum ini ! 

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

............................................................................................................................. ................... 
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MODUL II  

KECEPATAN RATA-RATA DAN KECEPATAN SESAAT 

 

2. 1. Tujuan Praktikum 

Setelah melakukan praktikum ini anda diharapkan dapat menentukan 

kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat menggunakan pewaktu ketik, pita ketik 

dan jam henti. 

2. 2. Teori 

Kecepatan sesaat sebuah benda saat t = t0 didefinisikan sebagai: 

 (  )  
                                 (     )

  
 
  

  
 

Konsep penting lain mengenai gerak sebuah benda adalah kecepatan rata-rata, 

kecepatan rata-rata sebuah benda dalam selang waktu t di definisikan sebagai : 

    
                                            

                  
 
 

 
 

Dalam praktikum ini, anda akan mencari kecepatan sesaat lereta dinamika 

menggunakan pewaktu ketik dan menentukan kecepatan rata-rata kereta dinamika 

menggunakan jam henti. 

a. Rangkai alat praktikum seperti terlihat pada gambar salah satu kaki rel 

dipasang pada tangga ke-3 balok bertingkat  

b. Pada saat catu daya masih dalam kondisi mati “OFF”, hubungkan pewaktu 

ketik ke catu daya dan catu daya ke soket jala-jala listrik. 

c. Potong pita ketik lebih kurang sepanjang 1 m dan pasang pada pewaktu ketik. 

d. Tambahkan beban 50 gram pada kereta dinamika agar kereta dinamika 

memiliki perubahan laju yang lebih besar. 

e. Tempatkan dan tahan kereta dinamika di dekat pewaktu ketik. Jepit salah satu 

ujung pita ketik ke kereta dinamika. 
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2. 3. Peralatan Praktikum 

Tabel 2. 1. Peralatan praktikum 

 

 

 

2. 4. Prosedur Praktikum 

a. Atur jarak antara tumpakan berpenjepit yang ada pada rel dan kereta dinamika 

sedemikian rupa sehingga jarak antara keduanya adalah 80 cm. Jarak tersebut 

adalah jarak perpindahan (s) kereta dinamika. 

 

Gambar 2. 1 

No Nama Alat Jumlah 

1 Mistar 50 cm  1 

2 Rel presisi 2 

3 Penyambung rel 1 

4 Kaki rel 1 

5 Beban bercelah 50 gram 2 

6 Tumpakan berpenjepit 2 

7 Pasak panumpi 1 

8 Kereta dinamika 1 

9 Balok bertingkat 1 

10 Pewaktu ketik 1 

11 Pita ketik 1 

12 Catu daya 1 

13 Kertas grafik (mm) 1 

14 Kertas manila 1 

15 Lem kertas 1 

16 Jam henti 1 

17 Kabel penghubung 25 cm Hitam 1 

18 Kabel penghubung 25 cm Merah 1 
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b. Hidupkan catu daya, lepaskan kereta dinamika sekaligus memulai mengukur 

waktu tempuh kereta dinamika menggunakan jam henti. 

c. Ketika kereta dinamika menyentuh tumpakan berpenjepit, hentikan pengukuran 

waktu dan baca waktu tempuh (selang waktu) t pada jam henti. Tuliskan waktu 

yang didapatkan pad gambar 

d. Lepaskan pita ketik dari kereta dinamika, periksa titik ketikan pada pita ketik 

dan beri kesimpulan mengenai jenis gerak yang dilakukan oleh kereta 

dinamika. Tuliskan kesimpulanmu pada tempat yang tersedia di bawah ini : 

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

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

e. Periksa hasil titik ketikan pada permulaan gerak kereta dinamika pada pita 

ketik. Amati kalau-kalau ada titik ketikan saling tindih. Jika ada, abaikan titik 

ketikan yang saling tumpang tindih tersebut. Ambil awal permulaan gerak pada 

titik pertama titik ketikan setelah titik ketikan yang saling tumpang tindih. 

Potong pita ketik pada titik ketikan ini (gambar) 

 

Gambar 2. 2 

f. Hitung kecepatan rata-rata kerata dinamika menggunakan persamaan dibawah 

ini. Tuliskan hasil perhitungan pada tabel 

  
                           

                                  
 
 

 
        

g. Gunakan 5 detik sebagai satuan waktu (∆t). Potong 5 ketik pertama pita ketik. 

Panjang potongan ini merupakan ukuran laju awal gerak kereta. Ukur panjang s 

potongan pita tersebut menggunakan penggaris. Hitung laju sesaat awal vo 

kereta dinamika menggunakan persamaan di bawah ini. Catat hasil perhitungan 

pada Table  

∆t (5-ketik) = 5 x 0,02 s = 0,1 s 

∆s (5-ketik) = ..... m 
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h. Ulangi langkah g untuk menentukan kecepatan akhir kereta dinamika. 

i. Bandingkan kecepatan rata-rata dengan kecepatan awal dan kecepatan akhir 

kereta dinamika. 

2. 5. Hasil Pengamatan 

Tabel 2. 2. Kecepatan rata-rata 

Waktu tempuh 

seluruhnya (t) sekon 

Perpindahan seluruhnya (s) 

meter 

Kecepatan rata-rata 

(Vrt)m/sekon 

   

 

Tabel 2. 3. Kecepatan sesaat 

 Selang waktu 5 detik 

(∆t) sekon 

Panjang 5 ketik (∆s) 

meter 

Kecepatan sesaat (vt) 

m/sekon 

Awal     

Akhir    

 

 

 

2. 6. Kesimpulan 

Jelaskan kesimpulan yang didapatkan dalam praktikum ini mengenai kecepatan 

rata-rata dan kecepatan sesaat kereta dinamika! 

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

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

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

................................................................................................................................................ 
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MODUL III  

GERAK JATUH BEBAS 

3. 1. Tujuan Praktikum  

Setelah melakukan praktikum ini mahasiswa diharapkan dapat menentukan 

percepatan gerak jatuh bebas. 

3. 2. Teori 

Persamaan kinetika gerak untuk gerak benda dengan percepatan tetap a, diberikan 

oleh: 

     
 

 
   
   ( ) 

Sehingga untuk sebuah benda jatuh bebas dengan percepatan adalah g (g adalah 

percepatan gravitasi) dan kecepatan awal adalah nol (v0 = 0) didapatkan 

persamaan: 

  
 

 
     ( ) 

t adalah waktu yang diperlukan benda jatuh dari ketinggian h. Jika persamaan 2 

digunakan untuk gerbang cahaya 1 dan gerbang cahaya 2 (gambar 2), maka 

diperoleh dua persamaan yang memberikan hubungan antara ketinggian dan 

waktu tempuh yang diperlukan oleh suatu benda ke masing-masing gerbang 

cahaya. Persamaan untuk masing-masing ketinggian diberikan oleh: 

   
 

 
   

                         ( ) 

   
 

 
   
                         ( ) 

Dari persamaan 3 dan persamaan 4 dapat dilihat bahwa percepatan jatuh bebas 

pada masing-masing ketinggian adalah sama dengan g. Dengan mengurangkan 

persamaan 4 dengan persamaan 3, maka dapat diperoleh besar percepatan  

graviatasi g, yaitu : 

  
 (     
(  
    

 )
   ( ) 

Persamaan 5 di atas akan digunakan untuk menentukan besar percepatan jatuh 

bebas dan memverifikasi bahwa percepatan pada gerak jatuh bebas adalah sama 

dengan percepatan gravitasi. 
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Gambar 3.1. Rangkaian percobaan  Gambar 3.2. Skema Percobaan 

 

3. 3. Peralatan Praktikum  

Tabel 3. 1. Peralatan praktikum 

No Nama alat Jumlah 

1 Dasar statif, A 1 

2 Batang statif 1 

3 Magnet pemegang bola logam 1 

4 Gerbang cahaya 2 

5 Bola logam 1  

6 Timer counter, AT-01 1 

7 Bosshed, universal 3 

8 Rol meter 1 

9 Kabel penghubung 1 

10 Plumb bob 1 
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3. 4. Prosedur Praktikum 

a. Hidupkan timer counter AT-01.  

b. Tekan tombol FUNCTION pada timer counter AT-01 sedemikian rupa 

beberapa kali sehingga pewaktu berada pada fungsi Gravity Acceleration. 

Timer counter berada pada fungsi  Gravity Acceleration ditunjukkan oleh 

nyala merah lampu indikaor LED. Pada keadaan ini timer counter juga akan 

menyalakan fungsi E.MAGNET yang ditunjukkan oleh nyala merah indikator 

LED. Dengan menghubungkan terminal E.MAGNET ke magnet pemegang 

bola logam menggunakan kabel penghubung, maka pada kumparan magent 

pemegang akan timbul medan magnet sehingga dapat menarik benda-benda 

konduktor. 

c. Pasang bola logam pada magnet pemegang bola logam. Mulailah melakukan 

pengukuran dengan cara menekan tombol E.MAGNET pada timer counter. 

Setelah tombol E.MAGNET ditekan, maka fungsi E.MAGNET akan mati 

sehingga medan magnet pada magnet pemegang bola juga akan hilang. Bola 

logam akan jatuh melewati gerbang cahaya 1 dan gerbang cahaya 2 secara 

berurutan.  

d. Baca hasil pengukuran waktu pada timer counter AT-01. Timer akan 

menampilkan waktu tempuh bola ke gerbang cahaya 1 dan ke gerbang cahaya 

2 secara berurutan. Catat hasil pengukuran waktu ini ke dalam tabel 3.2. 

e. Hitung percepatan gerak jatuh bebas tersebut menggunakan persamaan 3. Catat 

hasil perhitungan pada kolom yang sesuai pada tabel 3.2. 

f. Ubah ketinggian jatuh bebas  bola h. Atur ulang timer dengan menekan tombol  

FUNCTION 1 kali sedemikian rupa sehingga fungsi E.MAGNET kembali 

aktif (ON) again. Ulangi lagi langkah percobaan a s/d e untuk beberapa 

ketinggian yang berbeda dengan menekan tombol E.MAGNET. 
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3. 5. Hasil Pengamatan 

Tabel 3. 2. Gerak jatuh bebas 

h2 – h1 (m) Waktu t1 (s) Waktu t2 (s) Percepatan (m/s
2
) 

    

    

    

    

    

 

3. 6. Kesimpulan 

a. Periksa data percepatan pada tabel 3.2, apakah besar percepatan jatuh bebas 

bola memiliki harga yang sama atau harga yang berbeda pada ketinggian jatuh 

yang berbeda? Jelaskan jawaban anda! 

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

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

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

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

b. Berdasarkan pada hasil percobaan, benarkah dugaan prediksi teori bahwa 

percepatan jatuh bebas sama dengan percepatan gravitasi? Jelaskan jawaban 

anda! 

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

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

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

............................................................................................................................ 
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MODUL IV  

HUKUM KEDUA NEWTON TENTANG GERAK 

 

4. 1. Tujuan Praktikum 

Setelah melakukan praktikum ini, praktikan diharapkan dapat memverifikasi 

hukum kedua newton tentang gerak. 

4. 2. Teori 

Hukum kedua newton tentang gerak menyatakan bahwa percepatan a gerak 

sebuah benda atau system berbanding lurus dengan gaya F yang bekerja pada 

benda atau system itu dan berbanding terbalik dengan masa total m benda atau 

system. Hukum kedua newton dapat ditulis dalam bentuk persamaan matematika 

seperti di bawah ini. 

F = ma  atau     
 

 
 

Persamaan di atas akan diverifikasi (diuji) dengan menggunakan system benda 

seperti pada gambar yang terdiri dari kereta dinamika dengan massa di atasnya, 

dan satu atau lebih beban m, yang di gantung pada salah satu ujung tali. Masa 

total system m adalah masa kereta dinamika, ditambah massa beban pada kereta, 

ditambah massa yang digantungkan pada ujung tali. 

 

Gambar 4. 1 

Gaya F dihasilkan oleh beban yang digantung m1. Satu massa m1 mewakili 

(menyatakan) satu satuan gaya (1p), dua massa (2m1) mewakili dua satuan gaya 

(2p), tiga massa (3m1) mewakili tiga satuan gaya (3p), dan seterusnya. Jika 

dikehendaki agar gaya dinyatakan dalam sauna baku, misanya newton, gaya tiap 
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beban dapat diukur dengan mengggunakan dynamometer. Akan tetapi, untuk 

keperluan verifikasi ini, gaya tidak perlu dinyatakan dalam satuan baku. 

Dalam praktikum ini akan diperiksa hubungan antara percepatan a dan gaya F 

pada keadaan massa total system tetap, dan memeriksa hubungan antara 

percepatan a dan massa system m pada keadaan gaya F yang bekerja dibuat tetap. 

 

Gambar 4. 2 

a. Rangkaian alat praktikum seperti gambar tiga beban bercelah 50 gram dan satu 

buah beban bercelah 20 gram dipasang pada kereta dinamika dengan 

menggunakan sebuah pasak penumpu yang dimasukkan ke lubang yang ada di 

atas kereta dinamika. 

b. Adakan kompensasi terhadap gaya gesek yang ada di antara kereta dinamika 

dan rel dengan jalan memiringkan rel secukupnya sedemikian sehingga jika 

kereta diberi dorongan kecil dan sebentar saja, kereta kira-kira bergerak lurus 

beraturan. Untuk memiringkan rel anda dapat juga menggunakan beberapa 

uang logam yang ditumpuk di bawah bagian ujung yang ditinggikan. Balok 

bertingkat mungkin kurang cocok untuk keperluan ini. 

c. Setelah gesekan dikompensasi, gantung beban 10 gram pada ujung tali nilon. 

Potong tali secukupnya sedemikian rupa sehingga cukup untuk memberi 

gantungan pada beban dengan kereta dinamika berada didekat pewaktu ketik 

dan beban berada sedekat-dekatnya dengan katrol. 

Catatan : 

Pada awalnya kereta dinamika perlu ditahan untuk mencegah beban jatuh 

sebelum praktikm dimulai. 
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d. Potong pita ketik dengan panjang beberapa cm lebih panjang dari tinggi meja. 

Pasang pita ketik pada pewaktu ketik dan jepit salah satu ujungnya pada kereta 

dinamika. 

e. Hubungan pewaktu ketik ke catu daya. Pastikan catu daya ada dalam keadaan 

OFF. 

 

4. 3. Peralatan Praktikum 

Tabel 4. 1. Peralatan praktikum 

No Nama alat Jumlah 

1 Rel presisi 1 

2 Penyambung rel 1 

3 Kaki rel 2 

4  Pita ketik 1 

5 Pasak penumpu 1 

6 Beban bercelah dan penggantung 1 set 

7 Puli klem meja 1 

8 Pewaktu ketik 1 

9 Tali nilon  1 

10 Mistar pita, 3m 1 

11 Balok bertingkat 1 

12 Kertas manila  2 

13 Catu daya 1 

14 Klem meja 1 

15 Kabel penghubung 25 cm hitam 1 

16 Kabel penghubung 25 cm merah 1 

 

 

4. 4. Prosedur Praktikum 

Bagian 1 : Hubungan antara gaya F dan percepata a, massa system m 

dipertahankan tetap. 

a. Tahan kereta dinamika pada ujung rel yang lebih tinggi, hidupkan catu daya 

dan lepaskan kereta dinamika. Kereta dinamika akan bergerak turun karena 

adanya tarikan beban. 
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b. Hentikan kereta Dinamika tepat sebelum mencapai ujung rel dengan tangan 

atau tumpakan berpenjepit. 

c. Matikan catu daya 

d. Lepaskan pita ketik dari kereta dinamika. Periksa hasil ketikan pada pita ketik. 

Pastikan bahwa titik-titik di atas pita tercetak cukup jelas. Ulangi lagi 

praktikum jika hasil ketikan tidak tercetak dengan jelas. 

e. Dengan menggunakan 5 ketik sebagai satuan waktu, buat kurva laju waktu 

pada kertas manila seperti praktikum-praktikum sebelumnya. Kurva yang 

didapatkan seharusnya memperlihatkan gerak dipercepat beraturan. Satuan laju 

tentulah cm/(5-ketik). 

f. Dari kurva laju-waktu, buat grafik laju-waktu dengan  menghubungkan 

masing-masing titik tengah ujung atas pita dengan garis lurus. 

g. Dari grafik laju-waktu, hitung percepatan a system berkaitan  dengan gaya F 

yang bekerja pada system. 

Satuan percepatan tentulah [cm/(5 ketik)]/(5 ketik), atau cm/(5 ketik)
2 

h. Catat hasil perhitungan percepatan yang diperoleh pada tabel. 

i. Perbesar gaya yang bekerja pada system dengan menggantung beban 20 gram 

pada ujung tali.  

Untuk mempertahankan agar massa total system tetap, pertukarkan beban 10 

gram yang digantung dengan beban 20 gram yang ada pada kereta dinamika. 

j. Ulangi langkah praktikum a sampai h dan catat hasil praktikum pada tabel. 

 

Bagian 2 : Hubungan antara percepatan a massa total system m, gaya F 

dipertahankan tetap 

a. Lepaskan semua beban yang ada pada kereta dinamika dan gantung beban 10 

gram pada ujung tali. Masa total system adalah 100 gram (masa kereta 

dinamika 90 gram dan beban 10 gram yang digantung) 

b. Ulangi langkah praktikum a sampai h dan catat hasil perhitungan pada tabel 

c. Tambahkan satu beban 50 gram pada kereta dinamika sedemikian rupa 

sehingga massa total  manjadi 200 gram (massa system menjadi dua kali masa 
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system awal). Ulangi langkah praktikum di atas dan catat hasil perhitungan 

pada tabel. 

 
 

4. 5. Hasil Pengamatan  

Tabel 4. 2. Hubungan antara percepatan a dan gaya F, masa total m tetap 

Gaya F (satuan gaya) 
1 satuan 

(10 gram) 

2 satuan 

(20 gram) 

Percepatan a [cm/(5-ketik)
2
]   

  
Tabel 4. 3. Hubungan antara percepatan a massa total, gaya F tetap 

Massa total sistem 100 gram 200 gram 

Percepatan a [cm/(5-ketik)
2
]   

 

4. 6. Kesimpulan 

a. Dari data yang didapatkan pada tabel di atas, tuliskan kesimpulan mengenai 

hubungan antara percepatan a dan gaya F untuk massa m yang tetap, dan 

hubungan antara percepatan a dan massa m dengan F tetap 

b.  Jika kesalahan data hasil praktikum diperkenankan sampai 10 %, dapatkah 

anda mengatakan bahwa hokum kedua newton tentang gerak terbukti 

kebenarannya? Jelaskan jawaban anda! 

c. Sebutkan sumber-sumber kesalahan dalam praktikum ini? Jelaskan jawaban 

anda! 
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MODUL V  

HUKUM HOOK 

 

5. 1. Tujuan Praktikum 

Setelah melakukan praktikum ini mahasiswa dapat menetukan hubungan 

antara gaya yang bekerja pada pegas dan perpanjangan pegas. 

5. 2. Teori 

Bila sebuah benda diregangkan oleh gaya, panjang benda bertambah. Bila benda 

masih berada dalam keadaan elastis (batas elastisitasnya belum dilampaui), 

pertambahan panjang x, menurut Hooke, sebanding dengan besar gaya F yang 

meregangkan benda. Asas ini berlaku juga bagi pegas heliks,selama batas 

elasitisitas pegas tidak terlampui. Asas ini dapat dirumuskan dalam bentuk 

persamaan,yaitu: 

F = -k.Lx 

Pada persamaan ini k disebut tetapan pegas yang diselidiki. Bila dibuat grafik 

antara F dan Ax, dan persamaan di atas benar, grafik tersebut akan berbentuk garis 

lurus. 

Setelah semua alat praktikum disiapkan, lakukan langkah berikut ini: 

a. Susun alat praktikum yang telah disiapkan seperti terlihat pada gambar. 

b. Pasang bosshead pada ujung atas batang statif. 

c.  Masukkan pasak pemikul ke bosshead dan gantung pegas pada pasak pemikul. 

 

Gambar 5. 1 



PRAKTIKUM FISIKA DASAR TA.2017/2018 

 

Laboratorium Manufaktur  26 
Teknik Industri FTI UNISSULA 

5. 3. Peralatan Praktikum 

Tabel  5. 1. Peralatan praktikum 

No Nama Alat Jumlah 

1. Dasar Statif 1 

2. Batang Statif, 500mm 1 

3. Batang Statif, 250mm 1 

4. Bosshead, Universal 1 

5. Beban bercelah dan penggantung 1 set 

6. Pasak penumpu 1 

7. Pegas helik, 25 N/m 1 

8. Mistar, 50cm 1 

 

5. 4. Prosedur Praktikum 

Catatan: Dalam praktikum ini digunakan W = m.g. W adalah berat, beban (N), m 

massa (kg), dan g adalah percepatan gravitasi (g = 10m/detik
2
) 

a. Gantung 1 (satu) beban (W0 = 0.5 N) ke ujung bawah pegas. Nilai ini adalah 

berat beban awal Fo untuk pegas. 

b. Ukur panjang awal pegas l0. Agar tidak membingungkan, ukur panjang pegas 

dari suatu titik tetap teratas (misalnya tepi bawah pasak pemikul) ke suatu titik 

tetap terbawah (misalnya ujung bawah pegas). 

c. Catat Wo dan lo pada bagian Hasil Pengamatan. 

d. Tambah 1 beban pada beban awal dan ukur panjang pegas / seperti langkah 

praktikum b. Catat berat total beban W dan l pada tabel pengamatan . 

e. Ulangi langkah praktikum e setiap kali dengan penambahan 1 beban dan 

lengkapi tabel pengamatan. 
 

 

5. 5. Hasil Pengamatan 

a. Catat hasil pengukuran dan lengkapi tabel di bawah. 

lo=...............m; Fo=Wo .......N. 
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Tabel 5. 2. Hasil pengamatan 

W(N) F = (W-F0)N l(m) L =(l-l0)m 

0.5    

1.0    

1.5    

2.0    

2.5    

 

b. Buat grafik pertambahan panjang pegas dengan perubahan besar beban F 

dalam grafik. 

 

Grafik 5. 1 

c. Dari grafik, hitung kemiringan garis yang didapatkan menggunakan persamaan 

 

 
 untuk mencari harga tetapan pegas k. 

Besar tetapan pegas k adalah........................................................................... 

d. Sebutkan sumber penyebab kesalahan pada hasil praktikum!  

 

5. 6. Kesimpulan 

Tuliskan prinsip (asas) penting yang Anda telah dipelajari dari praktikum di atas, 

khususnya tentang hukum Hook 
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MODUL VI  

GAYA PADA BIDANG MIRING I 

 

6. 1. Tujuan Praktikum 

Menyelidiki sifat gaya-gaya mekanis pada bidang miring. 

6. 2. Peralatan Praktikum 

Tabel 6. 1. Peralatan praktikum 

No Alat dan Bahan Jumlah 

1. Dasar Statif 1 

2. Kaki Statif 2 

3. Batang statif pendek 1 

4. Batang statif panjang 1 

5. Balok penahan 2 

6. Pengait beban 1 

7. Jepit penahan 2 

8. Katrol penahan (Ø 50mm) 2 

9. Steker perangkai 1 

10. Beban (50 gram) 2 

11. Bidang miring 1 

12. Dinamometer 1.5 N 1 

13. Dinamometer 3.0 N 1 

 

6. 3. Persiapan Praktikum  

Setelah seluruh alat dan bahan disiapkan sesuai daftar di atas, maka : 

a. Rakit peralatan sesuai Gambar 6.1. 

b. Pasang balok penahan pada batang statif panjang (tegak). 

c. Gabungkan dua buah katrol besar dan pasangkan pengait beban di antara kedua 

katrol tersebut serta pasangkan pula sebuah steker perangkai pada salah satu 

katrol (lihat Gambar 6.2). 

d. Rakit bidang miring pada balok penahan dengan menggunakan jepit penahan. 

e. Untuk mengatur kemiringan bidang dapat digunakan balok bertigkat (bila 

diperlukan). Gambar 6. 1 
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Gambar 6. 2 

 

 

Gambar 6. 3 

6. 4. Prosedur Praktikum 

a. Tentukan berat gabungan latrol (w=mg) dengan menggunakan dinamometer. 

b. Pasang dinamometer pada pengait beban dan balok penahan melalui jepit 

penahan bidang miring dan letakkan katrol pada bidang miring tersebut. 

c. Atur ketinggian (h) balok penahan sesuai dengan tabel di bawah. 

d. Pada setiap ketinggian (h) tertentu bacalah gaya (FR) pada dinamometer dan 

isikan pada tabel di bawah. 

e. Pasang beban pada steker di kiri dan kanan katrol gabungan. 

f. Ulangi langkah b sampai e dan isikan hasil pengamatan ke dalam tabel. 

Ket : Percepatan gravitasi = 9.8ms-2 

Panjang bidang miring (1) = 50 cm. 
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Gambar 6. 4 

 

6. 5. Hasil Pengamatan 

a. Isikan hasil pengamatan FR, nilai α perbandingan FR dengan w dan sinus sudut 

kemiringan bidang (h/l) pada tabel di bawah: 

Tabel 6. 2. Hasil pengamatan 

Tanpa tambahan beban Dengan tambahan beban 

 Gaya berat w =..... Gaya berat w =.....  

Tinggi (h) Gaya (FR) FR/w Gaya (FR) FR/w 
Sin α = 

h/l 

10cm      

20cm      

30cm      

40cm      

 

b. Bagaimanakah hubungan FR/w dengan sinus α? 

 

6. 6. Kesimpulan 
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MODUL VII 

USAHA PADA BIDANG MIRING 

 

7. 1. Tujuan Praktikum 

Menyelidiki gaya-gaya mekanis pada bidang miring 

7. 2. Peralatan Praktikum 

Tabel 7. 1. Peralatan praktikum 

No Alat dan Bahan Jumlah 

1. Dasar Statif 1 

2. Kaki Statif 2 

3. Batang statif pendek 1 

4. Batang statif panjang 1 

5. Balok penahan 2 

6. Pengait beban 1 

7. Jepit penahan 2 

8. Katrol kecil (Ø 50mm) 2 

9. Steker perangkai 1 

10. Beban (50 gram) 2 

11. Bidang Miring 1 

12. Dinamometer 1.5 N 1 

13. Dinamometer 3.0 N 1 

 

7. 3. Persiapan Praktikum 

Setelah seluruh alat dan bahan disiapkan sesuai daftar di atas, maka: 

a. Rakit statif sesuai Gambar 8.1. 

b. Pasang balok penahan pada batang statif. 

c. Rakit bidang miring pada balok penahan dengan menggunakan jepit penahan. 

d. Gabungkan dua katrol kecil dengan menggunkan steker perangkai (Gambar 

8.2) dan pasangkan pengait beban di antara kedua katrol tersebut. 
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Gambar 7. 1 

 
Gambar 7. 2 

7. 4. Prosedur Praktikum 

a. Tentukan berat kedua katrol + steker perangkai (w=mg). Catat hasil 

pengamatan pada tabel. 

b. Kaitkan katrol pada dinamometer dan taruh di atas bidang miring. 

c. Atur ketinggian bidang miring (h=10cm). 

d. Amati gaya yang terjadi (FR) pada dinamometer dan catat hasilnya pada tabel. 

e. Lepaskan dinamometer dari katrol dan taruh katrol di atas bidang miring yang 

paling atas (ketinggian di atas bidang horisontal h = 10cm) . Lepaskan katrol 

agar menggelincir pada bidang miring  hingga sampai pada nidang horisontal 

(di titik B pada Gambar 8.3). Usaha yang dilakukan gaya FR = FR.1 (1 = 

panjang bidang miring = 50cm). 

f. Isikan nilai usaha = FR.1 pada tabel dan lengkapi pula harga w.h. 
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Gambar 7. 3 

7. 5. Hasil Pengamatan  

Tabel 7. 2. Tanpa tambahan beban 

Tinggi h (m) w (N) w.h (joule) FR (N) Usaha = FR.1 (joule) 

0.10     

0.15     

0.20     

 
Tabel 7. 3. Katrol dengan beban 

Tinggi h (m) w (N) w.h (joule) FR (N) Usaha = FR.1 (joule) 

0.10     

0.15     

0.20     

 

7. 6. Kesimpulan 
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MODUL VIII 

RESULTAN GAYA SEJAJAR 

 

8. 1. Tujuan Praktikum 

Menyelidiki hubungan lengan gaya terhadap posisi resultannya. 

8. 2. Peralatan Praktikum 

Tabel 8. 1. Peralatan Praktikum 

No Alat dan Bahan Jumlah 

1. Dasar Statif 2 

2. Batang statif pendek 1 

3. Batang statif panjang 2 

4. Balok penahan 2 

5. Beban (50 gram) 6 

6. Katrol kecil (Ø 50mm) 2 

7. Benang 1 

8. Batang pensil baru 1 

9. Penggaris 1 

 

8. 3. Persiapan Praktikum 

Setelah seluruh alat dan bahan di siapkan sesuai daftar di atas, maka: 

a. Rakit statif sesuai Gambar 9.1. 

b. Rakit balok penahan pada kedua ujung batang statif, kemudian pasang katrol 

kecil pada masing-masing balok penahan. 

c. Ikatkan tali pada masing-masing ujung pensil, masing-masing ujung tali yang 

lain diikatkan pada 1 beban. Ikatkan tali ketiga secara kendur di tengah-tengah 

pensil, ujung lainnya didikatkan pada 2 beban. 

d. Pasang kedua benang pada katrol dan atur kedudukan kedua dasar statif dan 

benang ketiga agar sistem seimbang dan ketiga benang sejajar. 
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Gambar 8. 1 

8. 4. Prosedur Praktikum 

a. Catat massa beban A, B, dan C ke dalam tabel. 

b. Ukur panjang DE dan EF kemudian catat ke dalam tabel. 

c. Tambahkan 1 beban pada B dan 1 beban pada C. 

d. Ulangi langkah a sampai c dengan penambahan 1 beban. 

e. Geser ikatan tali yang di tengah pensil (yang digantungi C) ke arah tali B 

sehingga tercapai keadaan seimbang yang baru. 

f. Ulangi langkah a dan b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. 2 
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8. 5. Hasil Pengamatan 

a. Catat hasil pengamatan pada tabel di bawah dan selesaikan isian lainnya: 

Tabel 8. 2. Hasil pengamatan 

No mA mB mC 
F1=wA 

=(mA.g) 

F2=wB 

=(mB.g) 

F3=wC 

=(mC.g) 
F1+F2 DE EF F1(DE) F2(EF) 

1            

2            

 

b. Bagaimanakah hubungan nilai F1+F2 dengan F3? 

c. Apabila arah F3 ke atas, apakah berlaku   ⃗⃗⃗⃗  +   ⃗⃗⃗⃗  =   ⃗⃗⃗⃗  ? 

d. Bagaimanakah hubungan F1 (DE) dengan F2 (EF)? 

 

8. 6. Kesimpulan 
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MODUL IX  

JANGKA SORONG 

 

 

9.1.Tujuan praktikum  

Mempelajari cara menggunakan jangka sorong dan mikrometer 

 

9.2. Alat dan bahan  

Tabel 9.1 alat dan bahan 

No. Nama alat Jumlah 

1 Dasar statif 1 

2 Jangka sorong 1 

3 Batang statif pendek 1 

 

9.3. Prosedur praktikum 

Setelah seluruh alat dan bahan disiapkan sesuai daftar di atas maka : 

Cara pembacaan skala pada jangka sorong 

1. Lihat posisi angka nol pada skala nonius terhadap skala utama. Pada contoh 

dibawah angka nol dari nonius terletak antara 11 dan 12 milimeter pada skala 

utama gambar 9.1 

2. Carilah garis skalanonius yang berimpit dengan skala utama. Pada contoh 

gambar 9.1, pada garis skala nonius 8 (satu skala nonius terkecil = 0,05 

milimeter). 

3. Untuk contoh dibawah, hasil pengamatan adalah 11 mm + 0,80 mm = 11,80 

milimeter. 
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Gambar 9.1 

 

9.4. Langkah – langkah praktikum 

Gunakan jangka sorong untuk mengukur besaran dibawah ini dan catat 

perolehannya pada tabel. 

a. Lebar dasar statif 

b. Diameter lubang dasar statif  

c. Kedalaman lubang dasar statif 

d. Diameter batang statif 

Pada setiap pengukuran diatas, lakukan pengulangan paling sedikit 5 kali. 

 

9.5. Hasil pengamatan 

a. Isikan seluruh hasil pengamatan pada tabel berikut 

Tabel 9.2 Tabel pengamatan 

No 

percobaan 

Lebar dasar statif 

(L) 

Diameter lubang 

(D) 

Kedalaman lubang 

(L) 

Diameter batang 

(D) 

1     

2     

3     

4     

5     

Rata-rata 

(       ) 
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b. Lakukan perhitungan    atau    (kesalahan/penyimpangan pengukuran) 

dengan rumus            atau         –  

Tabel 9.3 Tabel perhitungan     atau    

No 

percobaan 

Lebar dasar statif 

(   ) 

Diameter lubang 

(  ) 

Kedalaman lubang 

(  ) 

Diameter batang 

(  ) 

1     

2     

3     

4     

5     

Rata-rata 

(         ) 

    

 

c. Hasil pengukuran               atau                

Tabel 9.4 Hasil pengukuran Lhasil dan Dhasil 

Lebar dasar statif 

     

Diameter lubang 

     

Kedalaman lubang 

     

Diameter batang 

     

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

 

.... .... 

 

 

9.6. Kesimpulan  
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BAB X  

MOMEN INERSIA BENDA 

 
 

10.1 TUJUAN PRAKTIKUM 

1. Menentukan konstanta pegas spiral. 

2. Menentukan momen inersia diri pada alat momen inersia. 

3. Menentukan momen inersia tiap benda. 

 
10.2      ALAT DAN BAHAN 

1. Alat momen inersia 1 set 

2. Gerbang cahaya (photogate) 1 buah 

3. Neraca 1 buah 

4. Jangka sorong 1 buah 

5. Benang nilon 1 m 

6. Perangkat beban 1 set 

7. Pencacah waktu 1 buah 

8. Bola pejal, silinder pejal, silinder berongga, piringan 213, piringan 714, 

kerucut pejal 1 buah 

 

10.3 KONSEP DASAR 

Gerak benda yang berputar pada sumbu rotasi tertentu dapat dihasilkan 

dengan memberikan sebuah gaya F yang bekerja pada jarak R tertentu dari 

sumbu putar tersebut. Jika gaya F tersebut tegak lurus terhadap R, besarnya 

momen gaya atau torka yang bekerja pada benda tersebut dapat dituliskan 

sebagai: 

τ  R  F ……………………………….. (2.1) 

Apabila torka tersebut bekerja pada suatu sistem benda yang putarannya ditahan 

oleh pegas spiral, besarnya simpangan θ akan sebanding dengan torka tersebut,  

yang diberikan oleh hubungan: 

 =  …..…………………………….. (2.2) 
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dengan adalah konstanta pegas spiral. Dari persamaan (2.1) dan (2.2), 

diperoleh 

  
R 

F …..………...............…………….. (2.3) 



Persamaan (2.3) menunjukkan bahwa simpangan sebanding dengan gaya, 

sehingga apabila dibuat grafik kita akan memperoleh kurva simpangan terhadap 

gaya yang berupa kurva linier. Sifat linieritas tersebut tentunya akan muncul 

sepanjang masih dalam batas elastisitas Hooke dari pegas spiral tersebut 

Torka  yang  bekerja  akan menghasilkan  percepatan  percepatan sudut,  

 

 

 

yang besarnya bergantung pada momen inersia benda I, yang diberikan oleh   

hubungan: 

 

 

Persamaan (2.2) sekarang dapat dituliskan kembali menjadi 
 
 
 
 
 

 
dengan I adalah momen inersia benda terhadap sumbu putar. Persamaan (2.4) 

ini merupakan persamaan gerak osilasi sederhana yang solusinya berupa fungsi 
harmonik sinus atau cosinus dengan perioda  

 
 
 

 
  

  

 

         Untuk  suatu  sistem   N partikel  yang  membentuk  benda  tegar,  

momen inersianya adalah 
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Gambar 2.1. mengilustrasikan sebuah sistem yang terdiri dari tiga buah 

partikel dengan massa m1 ,  m2 dan m3  yang membentuk suatu benda tegar. 

Momen inersia untuk sistem tersebut adalah 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Sistem benda tegar dengan tiga partikel berputar dengan sumbu di O. 

Untuk  suatu  benda  tegar  dengan  distribusi  massa  yang  kontinyu, 

suatu elemen massa yang berjarak     dari  sumbu  putar,  momen  inersia  benda 

dapat dihitung dari   

 

Apabila ∆mi diambil sangat kecil, momen inersia dapat dituliskan 

 

I    r
2
dm 

 

dengan dm adalah elemen massa. Dari persamaan momen inersia  di  atas,  kita 

dapat menghitung momen inersia untuk berbagai benda, seperti ditunjukkan pada 

tabel di bawah ini. 
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Tabel 2.1 Momen Inersia Benda 

 

No Nama Benda Letak Sumbu Momen Inersia 

 

1 
 

Silinder pejal 
 

Pada sumbu silinder 
mR

2
 

2 

 

2 
 

Silinder pejal 
 

Pada diameter pusat 
mR 

2 
mI 

2
 


4 12 

 
3 

 
Silinder berongga 

 
Pada sumbu silinder 

m R 
2  
 R 

2 
2 

1 2 

 
4 

 
Bola pejal 

 
Pada diameternya 

2mR
2
 

5 

 
5 

 
Kerucut pejal 

 
Pada diameternya 

3mR
2
 

10 

 

 

Gambar 2.2. menunjukkan sistem yang digunakan dalam percobaan ini 

untuk mengukur momen inersia dari beberapa bentuk benda. Karena sistem 

tersebut juga memiliki momen inersia, maka kita harus mengetahui lebih dulu 

momen inersia  diri. Dari persamaan (2.5), besar momen inersia diri dapat 

dihitung dengan mengukur perioda osilasinya, yakni: 

 

 

Dengan    adalah momen inersia diri dan    adalah perioda diri alat ukur momen 

inersia yang dipakai. 

Apabila sebuah benda dipasangkan pada alat ukur momen inersia tersebut 

dan kemudian diosilasikan, maka perioda osilasinya adalah : 

 

 

dengan T adalah perioda osilasi dan I adalah momen inersia benda yang 

sedang diukur. Dari persamaan (2.7) dan persamaan (2.8),. momen inersia benda 

yang terpasang pada alat ukur momen inersia dapat dihitung dengan: 
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10.4 Penyusunan Alat Percobaan 

Pasanglah alat momen inersia pada dasar statif. Ikatkan benang nilon pada 

salah satu baut yang ada di tepi dudukan silinder kemudian lilitkan benang 

tersebut beberapa lilitan seperti pada Gambar 2.2. 

 

 
 

Gambar 2.2 Penyusunan alat percobaan I & II 

 

10.4.1 Percobaan I Penentuan konstanta pegas spiral 

1. Timbanglah masa tiap – tiap beban ! 

2. Patikan jarum penunjuk simpangan pada keadaan nol! 

3. Gantungkan satu buahh beban pada benang, amati simpangan yang 

terjadi. Catatlah sebagai    ! Bila perlu, ulangi langkah ini beberapa kali. 

Catat hasilnya pada Tabel 2.2 . 

4. Tambahkan atau ganti 1 buah beban berikutnya dan catatlah 

simpangannya pada Tabel 2.2 sebagai    

5. Lakukan langkah 4 untuk simpangan   ,    dan seterusnya. Catat 

hasilnya pada tabel 2.2 ! 
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Tabel 2.2 Hasil pengamatan simpangan. 

m 
(g) 

Simpangan,   ( ˚) 

1 2 3 4 5 

 

 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

 

 

10.4.2 Percobaan II Penentuan momen inersia diri 

1. Tegakkan kembali alat momen inersia. Buka benang yang terpasang 

pada dudukan silinder. 

2. Pasang gerbang cahaya pada dasar statif bila belum terpasang. Atur 
posisinya sehingga jarum penunjuk pada alat momen inersia dapat 

melintasi gerbang cahaya. 

3. Hubungkan gerbang cahaya dengan alat pencacah pewaktu AT-01 

(Lihat Gambar 1.3). 

4. Hubungkan alat pencacah pewaktu dengan tegangan 220 V AC 

kemudian nyalakan. Pilih fungsi CYCLE dengan menekan tombol 

FUNCTION. Tekan tombol CH. OVER sebanyak 5 untuk membatasi 

lima getaran yang akan teramati. 

5. Simpangkan dudukan silinder sampai 180° atau lebih kemudian 

lepaskan sehingga terjadi gerakan bolak-balik atau isolasi. 

6. Amati pencacah pewaktu. Pencacah pewaktu akan menghitung mundur 

jumlah getaran. Setelah 5 getaran alat tersebut secara otomatis akan 

menampilkan waktu untuk 5 getaran. Catat waktu tersebut pada Tabel 

2.3 sebagai t1 . 

7. Tekan tombol FUNCTION satu kali untuk meng-nol-kan nilai yang 

tampil di layar. 

8. Ulangi langkah 5 s/d 7, catat waktunya sebagai t2 , t3 , .... , t5  . 

9. Hitung waktu rata-rata n getaran, kemudian hitung perioda osilasi 

tersebut! Catat pada Tabel 2.3 sebagai T0 . 
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Tabel 2.3 Perioda momen inersia diri, T0 . 

 

Waktu n getaran (s) 
Periode diri, 

T0  (s) 

t1 t2 t3 t4 t5 trata  

      

 

10.4.3 Percobaan III. Penentuan momen inersia benda 

1. Timbanglah semua benda yang akan ditentukan momen inersianya! 

Catat hasilnya   pada Tabel 1. 4. 

2. Ukurlah tinggi dan diameter masing-masing benda! Catat hasilnya pada 

Tabel 2.4. 

3. Pasanglah bola pejal pada alat momen inersia! 

4. Hubungkan gerbang cahaya dengan alat pencacah pewaktu AT-01. 

5. Hubungkan alat pencacah pewaktu dengan tegangan 220 V AC 

kemudian nyalakan. Pilih fungsi CYCLE dengan menekan tombol 

FUNCTION. Tekan tombol CH. OVER sebanyak 5 kali untuk 

membatasi 5 getaran yang akan teramati. 

6. Simpangkan bola tersebut sebesar 180º atau lebih, kemudian lepaskan 

sehingga berosilasi. Catat waktu 5 getaran yang ditunjukkan alat 

pencacah pewaktu pada Tabel 2.5 sebagai t1 . 

7. Tekan  tombol  FUNCTION  satu  kali  untuk  meng-nol-kan  nilai   

yang 

tampil di layar. 

8. Ulangi langkah 6 dan 7 sebanyak 5 kali! Catat hasil tersebut pada Tabel 

1.5. 

9. Hitung waktu 5 getaran rata-rata, kemudian hitung perioda  getarannya. 

Catat hasilnya pada Tabel 2.5. 

10. Ganti bola pejal dengan benda sesuai urutan pada Tabel 2.5. Lakukan 

langkah 6 s/d 9 untuk setiap benda! Catat hasil tersebut pada Tabel 2.5. 

 



PRAKTIKUM FISIKA DASAR TA.2017/2018 

 

Laboratorium Manufaktur  47 
Teknik Industri FTI UNISSULA 

 

Tabel 2.4 Dimensi dan momen inersia benda. 

 

No. 

 

Nama Benda 
Massa 

(kg) 

Dia luar 

(m) 

Dia Dalam 

(m) 

Tinggi 

(m) 

1. Bola Pejal     

2. Silinder Pejal     

3. Silinder 
Berongga 

    

4. Piringan 213     

5. Piringan 714     

6. Kerucut     

 

Tabel 2.5 Perioda untuk setiap benda. 

 

Nama Benda 

Waktu n getaran (s) T 
(s) 

t1 t2 t3 t4 t5 Trat 
 

Bola Pejal        

Silinder Pejal        

Silinder 

Berongga 

       

Silinder Pejal 
213 

       

Silinder Pejal 

714 

       

Kerucut pejal 
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10.5 LAPORAN 

Percobaan I Penentuan konstanta pegas spiral 

1. Hitunglah gaya yang bekerja pada alat momen inersia akibat pemberian 
beban ! 

2. Hitung torka  (dari persamaan (2.1)) ! 

3. Buatlah tabel dan grafik simpangan θ (dalam radian) terhadap torka  
4. Tentukanlah konstanta pegas spiral,  ! 

 

Tabel 2.6 Simpangan alat momen inersia untuk setiap gaya. 

 

m (kg) F (N)   FxR  (Nm) rat   (rad) 

     

     

     

     

     

     

 

II.   Penentuan Momen Inersia Diri 

1. Hitung waktu n getaran rata-rata, kemudian hitung periodanya. 

2. Hitung momen inersia diri ( I0 ) dari alat ukur momen inersia itu 

dengan menggunakan persamaan (2.7) 

 

III. Penentuan Momen Inersia Benda 

1. Hitung momen inersia benda secara teori ! 

2. Dengan persamaan (2.9), hitunglah momen inersia untuk masing-

masing benda ! 

3. Bandingkan hasil No.1 dengan hasil No.2. Hitung kesalahan relatifnya ! 

  Periode diri, To = ......... s 

   Momen inersia diri, Io = ....... kg m2 
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Tabel 2.7 Momen inersia benda hasil percobaan. 

 

Nama Benda Iteori  kg m
2 

 T I kg m
2 

 KSR (%) 

Bola Pejal     

Silinder Pejal     

Silinder Pejal 213     

Silinder Pejal 714     

Silinder Berongga     

Kerucut Pejal     

Catatan : 
Nilai To dan Io diisi dari percobaan sebelumnya. 
KSR =  I teori – I     x 100 %, kesalahan relatifnya terhadap teori 
    I teori 
 
Pertanyaan  

1. Pada percobaan diatas, benda benda memiliki massa yang sama ( 
hampir sama ), bagaimana dengan momen inersianya. Sama atau 
berbeda? Mengapa? 
....................................................................................................................
....................................................................................................................
.............................................................. 

2. Apa yang anda ketahui mengenai momen inersia sebuah benda? 
....................................................................................................................
....................................................................................................................
.............................................................. 

 

Kesimpulan 

 Dari percobaan diatas, apa yang dapat anda simpulkan!
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BAB XI  

MOMEN INERSIA BATANG 

 

11.1 Tujuan Praktikum 

Setelah melakukan percobaan ini anda diharapkan dapat menentukan momen 

inersia sebuah batang. 

 

11.2 Pendahuluan 

Sebuah batang “kurus” yang panjangnya ℓ diputar terhadap sumbu yang melalui 

pusat dan tegak lurus terhadap panjangnya, gambar 4.1a. 

Dari persamaan (10.3), momen inersia terhadap sumbu putar tersebut adalah 

  
   

  
            (    ) 

Apabila batang tersebut diputar terhadap sumbu yang melalui salah satu ujung dan 

tegak lurus terhadap panjangnya gambar 4.1b momen inersia batang tersebut 

adalah: 

  
   

 
            (    ) 

 

Gambar 11.1 Sebuah batang yang diputar pada sumbunya 

(a)Sembu melalui titik pusat batang (b) Sumbu putar melalui salah satu ujung batang 
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11.3 Alat-alat Percobaan 

Tabel 11.1 Alat-alat percobaan 

Nama alat Jumlah 

Alat momen inersia 1 set 

Batang aluminium 60cm 1 buah 

Neraca 1 buah 

Gerbang cahaya 1 buah 

Pencacah waktu (Timer counter AT01) 1 buah 

 

11.4 Penyusunan Alat Percobaan 

 

Gambar 11.2 
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11.5 Prosedur Praktikum 

1. Ukurlah panjang batang aluminum. 

2. Timbang massa batang aluminum. 

3. Pasanglah batang pada momen inersia dengan memasukkan batang tersebut 

pada lubang yang terdapat pada alat momen inersia (lihat gambar 11.2)! 

4. Atur batang tersebut sehingga pusat massanya berada di tengah-tengah alat 

momen inersia! Kencangkan dengan baut yang terdapat pada alat momen 

inersia! 

5. Hubungkan gerbang cahaya dengan alat pencacah pewaktu AT-01 (Lihat 

gambar 11.2). 

6. Hubungkan alat pencacah pewaktu dengan tegangan 220V AC kemudian 

nyalakan. Pilih fungsi CYCLE dengan menekan tombol FUNTION. Tekan 

tombol CH.OVER sebanyak 10 kali untuk membatasi 10 getaran yang akan 

teramati. 

7. Simpangkan piringan sebesar 180
o
, kemudian lepaskan sehingga berosilasi. 

Catat waktu yang ditunjukkan alat pencacah pewaktu pada tabel 4.1 sebagai tc. 

8. Tekan tombol FUNTION 1 kali untuk meng-nol-kan nilai yang tampil di 

layar. 

9. Ulangi langkah 7 dan 8 sebanyak 10 kali!  

10. Hitung waktu 10 getaran rata-rata, kemudian hitung periode getarannya. Catat 

hasilnya pada tabel 11.2 

11. Pindahkan sumbu putar pada salah satu ujung batang. 

12. Lakukan langkah 7 s/d 10. 
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Panjang batang = ...........cm = ..............m 

Masa batang = ..............g = ................kg 

 

Tabel 11.2 Perioda piringan untuk setiap pergeseran sumbu h 

Nama Benda 
Waktu 10 getaran (s) 

T 

(s) t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 Trata 

Melalui pusat                         

Melalui ujung                         

 

11.6 Perhitungan 

1. Hitunglah momen inersia batang secara teori dengan sumbu putar melalui 

pusat batang dan salah satu ujung batang, persamaan (11.1) dan (11.2)! Catat 

hasilnya pada tabel 11.3 

2. Hitunglah momen inersia untuk setiap sumbu putar, dengan persamaan (2.5)! 

Catat hasilnya pada tabel 11.3 

3. Bandingkan hasil no.1 dengan no.2! Hitunglah kesalahan relatifnya! 

Tabel 11.3 Momen inersia piringan untuk setiap pergeseran sumbu h 

No Nama Benda 
Iteori 

(kgm
2
) 

T (s) I (kgm
2
) KSR (%) 

1 Melalui Pusat     

2 Melalui Ujung     

 

Catatan: 

    |
        

      
|                                         

11.7 Pertanyaan 

Apa pendapat anda mengenai percobaan ini? 

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

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

......................................................................................................................... 
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11.8 Kesimpulan 

Dari percobaan di atas, apa yang dapat anda simpulkan? 
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