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1. Dengan membaca dan mengamati gambar, ananda dapat memahami konsep gerak dalam 

fisika dan konsep gerak lurus serta menganalisis perbedaan kecepatan dan kelajuan. 

2. Melalui kegiatan praktikum, ananda dapat menganalisis perbedaan Gerak Lurus Beraturan 

(GLB) dan Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB). 

3. Melalui kegiatan membaca, ananda dapat menghitung kelajuan, kecepatan, percepatan, dan 

jarak tempuh pada beberapa contoh kasus dengan menggunakan rumus GLB, GLBB, dan 

metode grafik. 

4. Melalui kegiatan praktikum, ananda dapat mendeskripsikan konsep gaya dan Hukum Newton. 

5. Dengan membaca poster anada dapat menghitung massa benda dengan menggunakan 

persamaan Hukum II Newton, dan menganalisis gerak benda berdasarkan Hukum Newton. 

6. Dengan mengerjakan tugas proyek, ananda mampu membuat roket balon dan mampu 

menjelaskan prinsip Hukum II dan III Newton pada roket tersebut. 

7. Melalui kegiatan pembelajaran luring dan daring, ananda dapat mengembangkan sikap 

objektif, jujur, kritis, dan tanggung jawab. 

 

 

Ananda bisa meminta bantuan dari orang tua dan guru untuk: 

 Memahami bahan ajar dari guru tentang kegiatan yang akan ananda lakukan, 

 Memahami konsep dan gambar yang ada dalam bahan ajar ini jika menemui kesulitan saat 

mempelajarinya, 

 Menyiapkan media/alat, bahan dan sumber belajar yang ananda butuhkan untuk kegiatan 

pembelajaran ini, 

 Menyelesaikan tugas yang diberikan dan meyerahkannya kepada guru sesuai dengan jadwal 

yang ditentukan, baik secara langsung ataupu mengirimnya melalui link yang diberikan. 

 

Gerak Lurus       & Hukum Newton 



 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk belajar: 

1. Bacalah uraian materi berikut tentang konsep gerak dalam fisika. 

 

Gerak Benda 

 

Ananda, kata gerak sudah sangat familiar dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari 

kita bangun tidur sampai kita tidur lagi banyak sekali benda-benda yang bergerak disekitar 

kita. Namun apakah semua benda di sekitar kita dapat bergerak? Dalam fisika, benda 

dikatakan bergerak jika terjadi perubahan posisi terhadap titik acuannya. Titik acuan adalah 

sembarang titik yang digunakan sebagai patokan. Untuk memahami konsep gerak , coba 

perhatikan simulasi berikut:  

 
Sumber: https://www.pinterest.ca/pin/562950022147152332/  

 

2. Berdasarkan gambar diatas, identifikasilah gerak benda pada masing-masing peristiwa pada 

gambar tersebut ke dalam tabel berikut! Gunakan buku siswa dan/atau video https://youtu.be/-

r_DgXdC9bM untuk memahami peristiwa pada gambar tersebut. Jika masih menemukan 

kesulitan, mintalah bantuan orang tua atau gurumu untuk membantu memahami gambar dan 

menjelaskan cara mengisi tabel. 

 

Belajar yuk 

Aktivitas belajar 1 Aktivitas belajar 1 

https://www.pinterest.ca/pin/562950022147152332/
https://youtu.be/-r_DgXdC9bM
https://youtu.be/-r_DgXdC9bM


Identifiksi Gerak Benda 

 

Gambar 

Benda 

yang 

diamati 

Dua benda yang 

digunakan 

sebagai titik 

acuan 

Perubahan posisi 

*( berubah/tidak berubah 

terhadap titik acuan) 

Bergerak /diam 

* (bergerak/diam terhadap 

titik acuan) 

A Gelas 1. 1…….. terhadap…… 1…….. terhadap…… 

  2. 2…….. terhadap …… 2…….. terhadap …… 

 

B Gelas 1. 1…….. terhadap…… 1…….. terhadap…… 

  2. 2…….. terhadap …… 2…….. terhadap …… 

 

C Koin 1. 1…….. terhadap…… 1…….. terhadap…… 

  2. 2…….. terhadap …… 2…….. terhadap …… 

     
 

 

3. Tunjukkan kepada guru, tabel yang telah ananda isi untuk mendapatkan masukan. Jika 

disampaikan saat pembelajaran daring, unggah tabel tersebut pada aplikasi yang digunakan 

untuk mendapatkan masukan dari guru dan teman-temanmu. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bacalah uraian materi berikut tentang konsep gerak lurus. 

Gerak Lurus 
 

Benda yang bergerak akan melalui suatu lintasan tertentu. Lintasan tersebut dapat 

berupa lintasan lurus, melingkar, maupun parabol. Namun, pada sesi ini kita hanya akan 

mempelajari gerak benda pada lintasan yang lurus. Benda yang bergerak lurus akan 

dipengaruhi oleh waktu, jarak, perpindahan, kecepatan, dan kelajuan. Bagaimana hubungan 

antara semua besaran tersebut, dan apa perbedaan antara jarak dan perpindahan? Untuk 

mengetahuinya ayok amati gambar berikut! 

 

 
Sumber: https://graphicriver.net/item/vector-cartoon-empty-school-classroom/21352067 

Aktivitas belajar 2 

https://graphicriver.net/item/vector-cartoon-empty-school-classroom/21352067


Pada Gambar di atas, dapat dilihat bahwa posisi awal siswa berada di titik A, kemudian 

berjalan menuju D melalui B dan C. Maka, jarak tempuh siswa tersebut adalah: AB + BC + 

CD = 70 cm + 80 cm + 10 cm = 160 cm. Namun, perpindahan siswa tersebut adalah panjang 

AD. Mengapa ada perbedaan antara jarak dan perpindahan? Hal ini dikarenakan jarak 

merupakan panjang seluruh lintasan yang ditempuh, sementara perpindahan merupakan 

panjang lintasan posisi awal dengan posisi akhir. Berapakah panjang AD? Untuk mengetahui 

panjang AD ananda dapat menghitungnya dengan menggunakan menerapkan pendekatan 

matematika. 

 

 
Ananda telah mempelajari bahwa perpindahan tidak sama dengan jarak. Perpindahan 

merupakan panjang lintasan posisi awal dengan posisi akhir. Berapakah perpindahan siswa 

tersebut? Untuk menjawabnya perhatikan gambar berikut! 

 

 
Sumber: https://www.dosenpendidikan.co.id/rumus-phytagoras/  

 

Sekarang mari ananda ingat lagi perjalanan ananda dari rumah ke sekolah, apakah 

kendaraan ananda bergerak dengan kecepatan tetap? Bagaimana cara ananda dapat 

mengetahui kecepatan kendaraan ananda? Untuk memahaminya mari amati gambar berikut 

ini! 

 

 
         Sumber: https://filosofiberselimutmatematika.blogspot.com/2020/01/gerak-lurus-materi-fisika-smp-kelas-

8.html?m=1 

Trik matematika 

https://www.dosenpendidikan.co.id/rumus-phytagoras/
https://filosofiberselimutmatematika.blogspot.com/2020/01/gerak-lurus-materi-fisika-smp-kelas-8.html?m=1
https://filosofiberselimutmatematika.blogspot.com/2020/01/gerak-lurus-materi-fisika-smp-kelas-8.html?m=1


Pada gambar diatas dapat dilihat angka pada speedometer selalu berubah-ubah tiap 

detiknya. Saat mobil bergerak selama 1 detik mobil menempuh jarak 10 cm, speedometer 

bergerak 1 garis ke kanan (10 cm/s). Setelah 2 detik mobil sudah menempuh jarak 30 cm 

(bertambah 20 cm dari detik sebelumnya) dan speedometer bergerak 2 garis ke kanan (20 

cm/s). Hal ini menandakan speedometer mengukur berapa panjang lintasan yang ditempuh 

mobil (jarak) setiap detiknya atau yang disebut dengan kelajuan. Hubungan antara jarak (s), 

waktu (t), dan kelajuan (v) ini secara matematis dapat ditulis: 
t

s
v  . 

Jika speedometer bukanlah untuk mengukur kecepatan, maka apakah alat untuk 

mengukur kecepatan tersebut? Pada kendaraan canggih saat ini sudah dilengkapi dengan GPS 

(Global Positioning System) , yang dapat menunjukkan posisi, arah, waktu, dan kecepatan 

seperti pada gambar di bawah ini: 

 

 
Sumber: https://www.teknovanza.com/2017/07/gps-mobil-tercanggih-penunjuk-jalan.html  

 

Kecepatan mengukur perpindahan gerak benda tiap satuan waktu. Kecepatan termasuk 

kedalam besaran vektor karena nilainya dipengaruhi perpindahan yang juga merupakan 

besaran vektor. Secara matematis hubungan kecepatan ( v


), waktu (t), dan perpindahan (Δs) 

dapat ditulis: 
t

s
v





, dimana  Δ adalah perubahan atau selisih.  

 

2. Gunakan diagram venn berikut ini untuk membantu ananda mengidentifikasi perbedaan 

kecepatan dan kelajuan. Mintalah bantuan pada orang tua atau gurumu untuk menunjukkan 

cara membuat diagram venn  seperti berikut. 

3. Masukkanlah symbol-simbol pada kolom indikator ke dalam diagram venn, sesuai dengan 

keterkaitannya dengan 3 lingkaran pada diagram venn. Masukkan pada lingkaran kecepatan 

jika berhubungan dengan kecepatan, dan masukkan ke lingkaran kelajuan jika berhubungan 

kelajuan. Namun masukkan ke kolom persamaan jika indikator itu merupakan persamaan 

kecepatan dan kelajuan. 

https://www.teknovanza.com/2017/07/gps-mobil-tercanggih-penunjuk-jalan.html


 
 

4. Ananda telah mempelajari tentang jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Lakukanlah 

kegiatan berikut agar ananda dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dan 

buatlah laporan kegiatannya berupa foto kegiatan dan hasil perhitungan. 

 

 

 
 

5. Tunjukkan kepada guru diagram venn dan laporan kegiatan “Ayo terapkan” ananda untuk 

mendapatkan masukan. Jika disampaikan saat pembelajaran daring, unggah diagram panah 

pada aplikasi yang digunakan untuk mendapatkan masukan dari guru dan teman-temanmu. 

Berjalanlah dalam arah garis lurus di rumah ananda sejauh 2 meter, kemudian kembali lagi 

sampai titik awal ananda berjalan melalui lintasan yang sama. Berjalanlah sambil mengukur 

waktu tempuh ananda selama berjalan dengan menggunakan sopwacth yang ada pada 

telpon seluler ananda. Dari peristiwa tersebut, hitunglah: 

a. Jarak tempuh dan perpindahan ananda 

b. Kecepatan dan kelajuan ananda 

Ayo  terapkan 



 

1. Bacalah uraian materi berikut tentang  Jenis-Jenis Gerak Lurus 

 

Jenis-Jenis Gerak Lurus 

Ketika melalui lintasan lurus dan sepi biasanya mobil bergerak dengan kecepatan yang 

sama atau tetap. Namun hal itu tidak selalu terjadi, mobil seringkali bergerak dengan 

kecepatan yang terkadang semakin cepat, atau semakin melambat. Gerak lurus dengan 

kecepatan tetap disebut dengan GLB (Gerak Lurus Beraturan), sedangkan gerak lurus dengan 

kecepatan yang berubah-ubah disebut dengan GLBB (Gerak Lurus Berubah Beraturan). 

Perhatikanlah gambar di bawah ini. 

 

 
Sumber: https://www.utakatikotak.com/kongkow/detail/18029/Fisika-Kelas-8-Konsep-dan-Rumus-

Gerak-Lurus  

 

Gambar diatas menunjukkan mobil sedang bergerak lurus beraturan (GLB), dimana 

pada detik pertama mobil berpindah sejauh 5 m dan pada detik kedua perpindahan mobil 

sudah bertambah 5 m lagi, sehingga sekarang mobil sudah berpindah sejauh 10 m dan pada 

detik selanjutnya perpindahan mobil selalu bertambah 5m. Maka kecepatan mobil setiap 

detiknya tetap, yaitu: 5 m/s, dimana nilai ini dapat dihitung dengan persamaan: 
t

s
v  . 

Saat mobil mulai berjalan, kecepatan semakin lama akan semakin bertambah, seperti 

yang dapat ananda lihat pada gambar berikut ini. 

  

 
Sumber: https://arsyadriyadi.blogspot.com/2012/09/gerak-lurus-berubah-beraturan-glbb.html  

Aktivitas belajar 3 

https://www.utakatikotak.com/kongkow/detail/18029/Fisika-Kelas-8-Konsep-dan-Rumus-Gerak-Lurus
https://www.utakatikotak.com/kongkow/detail/18029/Fisika-Kelas-8-Konsep-dan-Rumus-Gerak-Lurus
https://arsyadriyadi.blogspot.com/2012/09/gerak-lurus-berubah-beraturan-glbb.html


Pertambahan kecepatan atau percepatan mobil tersebut dapat dilihat pada speedometer atau 

GPS mobil, namun secara matematis dapat ditulis dengan persamaan: 

t

v
a




 , dimana: 0vvv t   

Keterangan: 

a    = percepatan (m/s
2
) 

v = perubahan kecepatan (m/s) 

t  = perubahan waktu (s) 

tv   = kecepatan akhir (m/s) 

0v  = kecepatan awal (m/s) 

Persamaan di atas dapat diartikan mula-mula benda bergerak dengan kecepatan awal  0v

, kemudian setelah t detik kecepatannya bertambah sebesar a .t. Jadi kecepatan akhir akan 

menjadi: tavvt .0  . Jarak yang ditempuh benda saat kecepatan 0v  adalah 0v .t, sehingga 

jarak yang ditempuh benda saat t ( tv ) detik adalah tv .t. Maka jika benda bergerak dengan 

kenaikan kecepatan dari 0v  ke tv  jarak tempuhnya berada ditengah-tengah antara 0v .t  dan  

tv .t atau posisi X pada diilustrasikan seperti gambar berikut: 

 

 
Maka jarak tempuh benda selama t detik  (X) tersebut adalah:  

 

  
2

..
   

2

..

00

0

ttavtv

tvtv
s t







 

2

0 ..
2

1
. tatvs   

 

 
 

 

.t 

X 

.t 

Trik cepat menghitung jarak 

tempuh benda yang bergerak 

GLBB dapat menggunakan 

rumus luas bangun dari 

grafik pertambahan 

kecepatan gerak benda 

terhadap waktu 

Contoh: 

 

Jarak tempuh benda (s) : 
s = luas trapesium 
 

  =  

  =  

  = 55 m 
 

Trik matematika 



2. Ananda telah mempelajari mengenai jenis-jenis gerak lurus, yaitu GLB (Gerak Lurus 

Beraturan) dan GLBB ( Gerak lurus Berubah Beraturan), supaya ananda dapat menganalisis 

perbedaan antara kedua jenis gerak ini lakukanlah kegiatan “Peneliti muda beraksi” berikut: 

 

 
 

 

Gerak mobil kecap 

Apa yang harus ananda persiapkan? 

1. Mobil mainan baterai 

2. Kardus bekas 

3. Kertas karton hitam 

4. Kertas HVS 

5. Sedotan aqua gelas 

6. Botol minuman mineral beserta tutupnya 

7. Kecap 

8. Pisau, gunting, lem kertas, dan lem bakar. 

Apa yang harus ananda lakukan? 

1. Rangkailah mobil mainan menjadi mobil kecap seperti gambar berikut: 

                                           
 

2. Buatlah 2 lintasan lurus dari kardus bekas, karton hitam, dan kertas hvs seperti 

gambar berikut, sepanjang 1m:  

 
3. Pasanglah lintasan lurus tersebut dengan posisi: yang satu datar, sementara yang 

satunya lagi miring. 

4. Tempatkan mobil pada ujung lintasan datar, masukkan kecap ke tangki kecap. 

5. Jalankan mobil, dan amati jarak tetesan kecap pada kertas putih di lintasan.  

6. Lepaskan kertas putih lintasan, dan potong kertas tersebut tiap 3 titik tetesan kecap. 

Tempel ke bagian ini 

Peneliti muda beraksi 



 
 

7. Ulangi langkah 4 sampai 6 untuk lintasan miring. 

8. Tempellah potongan kertas tetesan kecap pada grafik berikut: 

Grafik lintasan datar ( GLB) 

 
Grafik  lintasan miring (GLBB) 

 
9. Hubungkanlah tetesan paling atas dari setiap potongan pada masing-masing grafik, 

perhatikan bentuk garis yang terbentuk. 

Mari diskusikan hal berikut ini: 

1. Bagaimanakah bentuk garis yang terbentuk dari hubungan setiap tetesan kecap 

paling atas pada masing-masing kecap? 

2. Sumbu vertikal pada grafik merupakan kecepatan gerak benda, dari garis yang 

terbentuk tersebut grafik manakah yang menunjukkan kecepatan yang tetap dan 

grafik manakah yang menunjukkan kecepatan berubah? 

3. Grafik manakah yang menunjukkan adanya percepatan? 

Apa yang dapat ananda simpulkan? 

Berdasarkan percobaan dan diskusi yang telah ananda lakukan simpulkanlah perbedaan 

GLB (Gerak Lurus Beraturan) dan GLBB (Gerak Lurus Berubah Beraturan) 



3. Buatlah laporan percobaan  Kecepatan Mobil Kecap ini, dan serahkan kepada guru untuk 

memndapatkan masukan. Jika disampaikan saat pembelajaran daring, unggah laporan 

percobaan mobil kecap ananda pada aplikasi yang digunakan untuk mendapatkan masukan 

dari guru dan teman-temanmu. 

4. Setelah mempelajari Jenis-Jenis Gerak Lurus, ananda dapat menerapkannya untuk 

menyelsaikan persoalan peristiwa gerak lurus dalam kehidupan sehari-hari, oleh karena itu 

cobalah selesaikan persoalan pada kegitana “Ayo terapkan” berikut ini. 

 

 

 
 

5. Jawablah semua persoalan yang ditanya pada “Ayo terapkan” tersebut, dan serahkan kepada 

guru untuk memndapatkan masukan. Jika disampaikan saat pembelajaran daring, unggah 

jawaban ananda pada aplikasi yang digunakan untuk mendapatkan masukan dari guru dan 

teman-temanmu. 

 

 

 

 

 

Bu Tini mengendari sepeda motor dari  dari rumahnya ( titik A) sampai ke toko 

benang (titik E),  namun sebelum itu Bu Tini mampir dulu ke warung sayur (toko 

D) dengan kecepatan seperti pada grafik berikut ini: 

 

Berdasarkan grafik tersebut, selidikilah: 

a. Lintasan manakah yang merupakan 

GLB? 

b. Lintasan  manakah yang merupakan 

GLBB dipercepat? 

c. Bagaimanakah urutan posisi rumah 

Bu Tini, toko benang, dan warung 

sayur? 

d. Berapakah percepatan Bu Tini saat 

di lintasan DE? 

e. Berapakah Jarak tempuh Bu Tini? 

Ayo  terapkan 



 

1. Lakukanlah  aktivitas “Peneliti muda beraksi” berikut: 

 

Kereta Sabun 

 
Apa yang harus ananda persiapkan? 

1. Ketas hvs 

2. Sabun batang kecil 

3. Sekrup  

4. Tali  

5. Penggaris  

6. Pensil  

7. Neraca pega (bisa dipinjam di lab. IPA) 

 

Apa yang harus ananda lakukan? 

1. Rakitlah sabun batang kecil, sekrup, dan tali seperti gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Letakkan kereta sabun  di tengah-tengah kertas hvs yang sudah digaris bagian tengahnya 

3. Tariklah tariklah neraca pegas 10 N ke kiri, amati pergerakan sabun, dan catatlah hasil 

pengamatanmu pada tabel pengamatan 1. 

4. Ulangi lagi langkah ke dua, namun doronglah sabun dari bagian kanan 5 N ke kiri, amati 

pergerakan sabun dan catatlah hasil pengamatanmu pada tabel pengamatan 1 

5. Ulangi langkah 2, namun tariklah neraca pegas kiri dan kanan sabun disaat yang 

bersamaan masing-masingnya 5 N. 

6. Amati pergerakan sabun dan catatlah hasil pengamatanmu pada tabel pengamatan 1. 

7. Ulangi langkah 3 catatlah berapa jauh garis tengah sabun berpindah dari garis tengah 

kertas pada tabel 2. 

8. Ulangi langkah 7 namun tumpuklah satu sabun lagi di atas kereta sabun. 

9. Catatlah hasil pengamatanmu pada tabel pengamatan 2. 

 

Aktivitas belajar 4 

Peneliti muda beraksi 



Tabel Pengamatan 1 

 

No. Jenis Kegiatan 

Jenis interaksi 

(tarikan / 

dorongan) 

Perubahan posisi sabun 

terhadap garis tengah 

kertas hvs 

( ada / tidak) 

Jumlah interaksi 

(kiri – kanan)) 

1. Tali sebelah kiri 

ditarik 

   

2. Sabun di dorong 

dari kanan 

   

3. Tali kiri dan kanan 

ditarik bersamaan 

   

 

Tabel Pengamatan 2 

No Jumlah sabun jauh perpindahan (cm) 

1. 1  

2. 2  

 

Mari diskusikan hal berikut: 

Berdasarkan data tabel 1: 

1. Apakah semua perlakuan berinteraksi dengan sabun? 

2. Apakah jenis interaksi yang terjadi pada sabun? 

3. Jika ada kegiatan yang menyebabkan sabun diam, apakah tidak ada interaksi pada sabun? 

4. Apakah kegiatan yang jumlah interaksinya nol, mengartikan bahwa tidak ada interaksi 

terhadap sabun? 

 

Berdasarkan tabel 2: 

1. Bagaimankah pengaruh jumlah sabun terhadap perpindahan sabun? 

2. Sabun manakah yang bergerak lebih cepat? 

3. Apakah sebenarnya sabun membalas interaksi yang kita berikan sehingga adakalanya 

benda terasa susah bergerak saat kita tarik atau dorong? (ya/ tidak) 

4. Bagaimanakah arah interaksi tersebut terhadap interaksi kita? (searah/berlawanan arah) 

5. Berdasarkan rumus jumlah interaksi pada tabel 1, berapakah besarnyanya balasan 

interaksi sabun tersebut terhadap interaksi kita? (samabesar/ lebih kecil/ lebih besar) 

 

Apakah yang dapat ananda simpulkan: 

Berdasarkan percobaan yang telah ananda lakukan dan jawaban diskusi ananda, maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Gaya adalah: ………… atau …….. yang merupakan ........... interaksinya terhadap…….. 

2. Jumlah gaya yang berkerja pada benda = gaya..……. – gaya ………. 

3. Hukum I Newton: benda akan diam jika  jumlah ……. sama dengan …….. 

4. Hukum II Newton: semakin besar massa benda maka gaya yang dibutuhkan untuk 

menggerakkan benda semakin: ……… 

5. Hukum III Newton: saat kita memberikan gaya pada benda maka benda akan 

memberikan ……… kepada kita dengan nilai yang …… tetapi arahnya……… 

 



2. Serahkanlah laporan percobaan Gerak Kereta Sabun ananda kepada guru untuk mendapatkan 

masukan, Jika disampaikan saat pembelajaran daring, unggah laporan percobaan ananda pada 

aplikasi yang digunakan untuk mendapatkan masukan dari guru dan teman-temanmu. 

 

3. Perhatikanlah Poster Hukum Newton berikut ini! 

 
Sumber: https://brainly.co.id/tugas/23095850 

 

4. Berdasarkan poster Hukum Newton, dan penyelidikan ananda pada “Peneliti muda beraksi”. 

Selesaikanlah persoalan pada kegiatan “Ayo terapkan” dan tabel berikut ini. Ananda dapat 

menggunakan Buku Siswa SMP kelas VIII sebagai referensi tambahan atau sumber refensi 

lainnya untuk memahami persoalan tersebut. 

 

 

Massa Benda dan Hukum Newton 
 

Bu Ani sedang membawa bayinya jalan - jalan dengan menggunakan 

troli bayi. Ananda ingin tahu massa bayi tersebut, tapi ternyata bu 

Ani juga tidak tahu berapa massa bayinya sekarang karena kelihatan 

gemuk dari pada sebelumnya. Bu Ani mendorong troli tersebut 

dengan gaya 300 N sehingga troli bergerak dengan percepatan 20 

m/s
2
. Jika massa kereta 7 kg, gunakanlah data tersebut dengan 

menerapkan Hukum II Newton untuk mengetahui massa bayi 

tersebut sekarang.  

Ayo  terapkan 

https://brainly.co.id/tugas/23095850


 

 

Hukum Newton dalam Kehidupan Sehari-hari 
 

No Peristiwa Hukum 

Newton 

( I / II/ III) 

Penjelasan 

1, 

 

  

2, 

 

  

3. 

 

  

4 

 

  

 

 

 



5. Serahkanlah jawaban ananda pada aktifitas “Ayo terapkan” dan tabel Hukum Newton dalan 

Kehidupan Sehari-hari ananda kepada guru untuk mendapatkan masukan, Jika disampaikan 

saat pembelajaran daring, unggah pada aplikasi yang digunakan untuk mendapatkan masukan 

dari guru dan teman-temanmu. 

 
Petunjuk Kerja: 

 

1. Berdasarkan pemahamanmu tentang gerak lurus dan Hukum Newton, tugas berikutnya 

adalah membuat roket sederhana. 

2. Buatlah roket sederhana, dengan menggunakan balon sebagai roket dan benang atau tali 

sebagai lintasannya. Gunakanlah benda sekelilingmu, seperti: uang logam, pasir, atau yang 

lainnya untuk dijadikan sebagai beban pada roket balon tersebut.  

3. Rancanglah prinsip kerja roket berdasarkan alat dan bahan tersebut yang sesuai dengan 

Hukum II, dan III Newton.  

4. Lakukanlah pembuatan roket balon ini secara berkelompok dengan anggota paling banyak 

2 orang. Saat bekerja bersama, selalu terapkan protokol kesehatan dengan baik (mencuci 

tangan, memakai masker, dan menjaga jarak). 

5. Gunakanlah tabel berikut untuk membantu ananda membuat perencanaan roket balon 

tersebut. Mintalah bantuan dan persetujuan pada guru dan orang tua ananda untuk 

membuat perencanaan tersebut. 

 

Nama projek: Anggota kelompok: Tanggal mulai bekerja: 

 

Tanggal selesai 

mengerjakan: 

 

Alat dan bahan yang dibutuhkan: 

 

 

 

 

Rancangan desain roket balon: 

 

 

 

 

 

Mari kerjakan projek 



Rancangan prinsip kerja roket balon: 

 

 

 

Kesulitan yang mungkin akan saya temui: 

 

 

 

Target hasil yang saya harapkan: 

 

6. Videokanlah kerja roket balon tersebut beserta penjelasan ananda tentang aplikasi Hukum 

Newton pada prinsip kerja roket balon ananda. 

7. Produk roket balon yang ananda buat akan dinilai dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Kesesuaian antara rancangan dengan hasil projek 

b. Kesesuaian / ketepatan desain roket balon dengan Hukum Newton 

c. Kesesuaian/ ketepatan prinsip kerja roket balon dengan Hukum Newton 

d. Kerapian dan tampilan keseluruhan roket balon. 

e. Kesesuaian / ketetapan penjelasan ananda pada video presentasi prinsip kerja roket 

balon. 

8. Video kerja roket balon beserta penjelasan prinsip kerjanya yang telah ananda buat dapat 

diunggah melalui link atau aplikasi yang ditentukan oleh guru. 

 

 

Cara Kerja Timbangan 

 

Di dalam timbangan ternyata terdapat pegas yang 

dihubungkan dengan jarum penunjuk. Pada ujung 

jarum terdapat angka-angka. Semula orang mau 

menulis satuan dari angka itu adalah Newton (satuan 

gaya). Namun karena satuan itu tidak umum maka 

dibagi dengan angka percepatan gravitasi bumi. 

Karena berdasarkan Hukum II Newton jika gaya 

dibagi percepatan itu adalah massa ( m = F/a), maka jadilah satuan angka itu menjadi kg. 

Jadi ketika kamu berdiri di atas timbangan kamu menekan pegas itu, dan yang diukur itu 

sebenarnya bukanlah masa tetapi gaya berat kamu. Jadi berat dan massa itu tidak sama ya. 

 

 

 

 

 

 

Mengungkap Sebuah Rahasia 



 

Catatan pelaksanaan pembelajaran: 

 
Proses belajar dengan menggunakan bahan ajar ini dapat dilakukan dengan:  

 

 Pembelajaran luring (belajar mandiri): kerjakan semua aktivitas dalam bahan ajar 

kemudian kirim file yang sudah terisi kepada guru mata pelajaran melalui Google 

classroom, WhatsApp, Telegram, atau aplikasi pengiriman dokumen yang lain. 

 

 Pembelajaran tatap muka (secara langsung): diskusikan pertanyaan tersebut bersama 

teman sekelompok ananda, dan presentasikan hasilnya kepada kelompok lain dalam 

diskusi kelompok kelas. 

 

 Pembelajaran daring (tatap muka non fisik): kerjakan semua aktifitas dalam bahan ajar 

sebagai bahan diskusi saat pembelajaran daring bersama guru mata pelajaran dan teman-

teman. 

 

 

  

 Benda dikatakan bergerak jika terjadi perubahan posisi terhadap titik acuan. 

 Gerak lurus adalah gerak pada lintasan yang lurus dan perubahan posisinya hanya terjadi 

pada satu arah saja, yaitu: arah vertikal saja atau arah horizontal saja. 

 Perpindahan adalah panjang lintasan posisi awal dan posisi akhir dan merupakan besaran 

vektor sementara jarak merupakan panjang semua lintasan yang dilalui oleh benda dan 

merupakan besaran skalar. 

 Kelajuan merupakan jarak yang ditempuh benda tiap detiknya dan merupakan besaran skalar 

dengan alat ukur speedometer. 

 Kecepatan merupakan perpindahan benda tiap satuan waktu dan merupakan besaran vektor 

dengan alat ukur GPS. 

 Benda yang bergerak lurus dengan kecepatan tetap disebut Gerak Lurus Beraturan (GLB) 

dan benda yang bergerak lurus dengan kecepatan yang berubah-ubah disebut Gerak Lurus 

Berubah Beraturan (GLBB). Pada GLBB benda memiliki percepatan karena perceptan 

merupakan perubahan kecepatan tiap satuan waktunya. 

 Gaya merupakan tarikan dan dorongan yang merupakan jumlah interaksi yang bekerja pada 

benda dengan satuan Newton (N) atau kgm/s
2
. 

 Berat tidak sama dengan massa karena berat adalah salah satu contoh dari gaya yang 

dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. 

Catatan penting 



 Hukum I Newton menjelaskan tentang inersia atau kelembaman, dimana jika jumlah gaya 

yang bekerja pada benda sama dengan nol benda yang diam akan tetap diam, namun benda 

yang sudah bergerak akan bergerak dengan kecepatan tetap. 

 Hukum II Newton menjelaskan tentang pengaruh massa terhadap gaya dan perceptan benda 

diaman benda yang memiliki massa besar akan bergerak dengan percepatan yang lebih kecil 

dan perlu gaya yang lebih besar untuk membuatnya bergerak. 

 Hukum III Newton menjelaskan saat suatu benda memberikan gaya pada pada sebuah benda 

lain, maka benda lain tersebut akan membalasnya dengan besar gaya yang sama namun 

aranya berlawanan. 

 

 

Isacc Newton lahir di Woothorpe, Lincolnshire, Inggris, pada tanggal 25 

Desember tahun 1642. Newton lahir premature dan dua minggu sebelum 

kelahirannya ayahnya yang bernama Isacc Newton meninggal, sehingga 

namanya diambil dari nama ayahnya sendiri. Saat Newton bermur 3 tahun 

ibunya menikah lagi dengan seorang pendeta dari desa North Witham dan 

menetap disana, namun Newton tetap tinggal di Woothorpe bersama dengan 

neneknya. Isacc sering sakit-sakitan namun dia rajin dan suka belajar 

ketimbang bermain seperti anak laki-laki lainnya.  

Saat Newton berumur 14 tahun ayah sambung nya meninggal dunia, sehingga Newton harus 

berhenti sekolah dan bekerja di ladang untuk menghidupi ibu dan ketiga adik tirinya. Melihat 

keadaan dan kepintaran Newton King’s College membebaskan biaya pendidikan Newton 

sehingga dia bisa melanjutkan sekolah di sana sampai tamat.  

Tahun 1665 Newton lulus dari Trinity College di Universitas Cambridge , tak lama sebelum 

wabah Black Death melanda London. Semua universitas tutup, sehingga newton kembali ke 

desanya. Selama masa itu Newton belajar sendiri dan lanjutkan penelitiannya mengenai teorema 

binomial, cahaya, teleskop, kalkulus, dan teologi. 

Pada tahun 1966, di siang hari Newton duduk dibawah pohon apel sambil membaca dan 

merenungkan teori Copernicus, Galileo dan Kepler tentang orbit bumi. Kemudian sebuah apel 

jatuh menimpanya dan dia langsung mengambil kesimpulan bahwa bulan juga memiliki daya 

tarik karena bulan tidak jatuh ke bumi tidak sama seperti apel itu. Tujuh tahun kemudian, dia 

baru mendapatkan jawabannya dan lahirlah Tiga Hukum Newton (Hukum I, II, dan III Newton). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Petunjuk: 

Isilah kolom-kolom berikut untuk melakukan refleksi dan penilaian diri atas pencapaian hasil 

yang telah Ananda peroleh. Tunjukkan kepada orang tua dan guru untuk mendapat persetujuan. 

Jika tidak memungkinkan untuk mertemu dengan gurumu secara lamgsung, sampaikan hasil 

refleksimu kepada guru mata pelajaran melalui link: http://gg.gg/RefleksiHasilBelajar  

 Refeleksi pemahaman materi 

Tuliskan materi yang telah Ananda pelajari dan materi baru Ananda pelajari tentang Gerak 

Lurus dan Hukum Newton pada kolom-kolom berikut. 

Yang sudah saya pelajari pada materi ini adalah 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Hal baru yang saya pelajari adalah 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Refleksi proses belajar 

Lingkari atau beri tanda  pada angka yang sesuai untuk menggambarkan kesungguhan 

Ananda untuk mempelajari Gerak Lurus dan Hukum Newton 

Upaya yang telah saya lakukan untuk mempelajari materi ini: 

 

 

Tidak belajar    
 

Belajar dengan 

sungguh-sungguh 
 

 

 Refleksi sikap 

Tuliskan tanda  pada kolom yang sesuai dengan sikap yang Ananda tunjukkan selama 

belajar tentang Gerak Lurus dan Hukum Newton. 

 

   
objektif    

jujur    

kritis    

Tanggung jawab    
 Ayo melakukan refleksi 

http://gg.gg/RefleksiHasilBelajar


 

Jawablah pertanyaan berikut dengan memilih salah satu jawaban yang paling tepat! 

1. Perhatikan gambar berikut ini. Mommy two 

shoes sedang termenung melihat Tom dan 

Jerry saling kerjar-kejaran. Namun  Jerry 

tidak kunjung tertangkap dan jarak antara 

tom dan Jerry selalu sama, maka 

pernyataan yang benar berikut ini adalah…. 
 

a. Jerry bergerak terhadap Tom 

b. Jerry bergerak terhadap Mommy two shoes 

c. Jerry bergerak terhadap Tom dan Mommy two shoes 

d. Jerry tidak bergerak 

 

2. Perhatikan lintasan gerak seorang pemain sepak bola berikut! 

 
Perpindahan pemain sepak bola tersebut akan bernilai 0 (nol) jika pemain tersebut bergerak 

dengan lintasan… 

a. a-b-c-d 

b. b-c-d-a 

c. c-b-a-c 

d. d-c-b-a 

 

3. Bu RT berangkat dari rumahnya ke 

warung dengan keceptan seperti gambar 

berikut: 

 

Dari rumah (A) bu RT melewati toko 

roti (B), SMP (C), puskesmas (D), 

warung kopi (E), dan akhirnya sampai 

di pasar (F). Berdasarkan Grafik di atas 

pernyataan di bawah ini yang benar 

mengenai posisi pasar jika diurut dari 

rumah Bu RT dan jenis gerak lurus pada 

lintasan E-F adalah… 

a. Pasar (F) berada setelah warung kopi (E) dan GLBB dipercepat  

b. Pasar (F) berada sebelum warung kopi (E) dan GLBB diperlambat  

c. Pasar (F) berada sebelum warung kopi (E) dan GLB  

d. Pasar (F) berada setelah warung kopi (E) dan Bu RT GLB  

Asiknya berlatih soal 



 

4. Pak Tono sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 40 m/s sambil mendengar musik. 

Tiba-tiba, Pak Tono melihat ada seorang anak-anak yang menyeberang dari jarak 100m di 

depannya. Pak Tono berusaha berhenti dengan mengerem mobilnya sehingga berhenti 

setelah 2 detik dan berhasil tidak menabrak anak tersebut. Maka besarnya perlambatan atau 

pengurangan kecepatan tiap detiknya mobil Pak Tono adalah… 

a. 20 m/s
2
 

b. 30 m/s
2
 

c. 40 m/s
2
 

d. 60 m/s
2
 

 

5. Tiap pukul 06.00 WIB Hatta berangkat ke sekolah yang jaraknya 20 km dari rumanya. 

Untuk ke sekolah Hatta biasanya mengendarai sepeda, atau ia dapat menumpang sepeda 

motor temannya, tapi temannya berangkat pukul 06.20 WIB dan sepeda motor temanya 

bergerak dengan laju (rata-rata) 60 km/jam. Ternyata temannya sampai 20 menit lebih dulu 

dari pada Hatt,maka kecepatan sepeda Hatta adalah…. 

a. 20 km/jam 

b. 30 km/jam 

c. 40 km/jam 

d. 50 km/jam 

 

6. Budi diminta ibunya untuk membeli 

gula di warung dekat sekolahnya. Rute 

perjalanan Budi dari rumah ke warung 

dapat dilihat pada gambar di samping! 

Waktu yang diperlukan budi untuk 

sampai ke warung hanya 10 detik. Maka 

kelajuan dan kecepatan Budi adalah…..  
a. Kelajuan dan keceptannya sama yaitu 1 m/s 

b. Kelajuan dan keceptannya sama yaitu 1,4 m/s 

c. Kelajuannya 1,4 m/s dan kecepatannya 1 m/s 

d. Kelajuannya 1 m/s dan kecepatannya 1,4 m/s/ 

 

7. Perhatikanlah grafik kecepatan sepeda 

motor disamping! Jarak tempuh sepeda 

motor 10 detik berdasarkan adalah: 

a. 400 m 

b. 360 m 

c. 300 m 

d. 280 m  



8. Ani dan Tina memperebutkan meja yang sama. Ani menarik ke kanan dan Tina menarik ke 

kiri, namun meja tersebut tidak bergerak kemana-mana, masih tetap ditempatnya. 

Pernyataan berikut ini yang benar terkait kejadian tersebut adalah…. 

a. Meja tersebut tetap diam karena tidak ada gaya yang bekerja padanya 

b. Meja tersebut tetap diam karena tidak adanya gaya gravitasi 

c. Meja tersebut tetap diam karena jumlah gaya yang bekerja padanya adalah nol 

d. Meja tersebut tetap diam karena pengaruh berat benda 

 

9. Sebuah balok Balok B dengan massa 2 kg 

ditarik dengan gaya sebesar F sehingga 

balok tersebut bergerak dengan percepatan 

2,5 m/s
2
. Kemudian balok A diletakkan di 

atas balok B dan di tarik dengan gaya 2x 

gaya semula, namun kedua balok tersebut 

bergerak dengan percepatan 4/5 x 

percepatan semula. Maka massa balok A 

adalah…. 

 

 

a. ½ massa balok B 

b. 4/5 massa balok B 

c. 1,5 x massa balok B 

d. 2 x massa balok B 

 

10. Disamping ini adalah suatu gambar 

aplikasi hukum newton dalam 

kehidupan sehari-hari. Jenis Hukum 

Newton yang terjadi pada gambar 

tersebut beserta alasannya yang benar 

berikut ini adalah: 

 
 

a. Hukum III Newton karena terdapat pasangan gaya aksi dan reaksi dengan arah 

berlawanan antara anak dengan kursi. 

b. Hukum II Newton karena massa anak tersebut besar sehingga kursi tidak bergerak 

c. Hukum I Newton karena tidak ada gaya luar yang membuat anak tersebut bergerak 

d. Hukum II Newton karena massa bangku lebih besar dari pada anak tersebut sehingga 

kursi tidak ambruk. 

 

 

 

 



 

 
1. B 

Benda dikatakan bergerak jika terjadi 

perubahan posisi terhadap titik acuan. 

Posisi Jerry tidak berubah terhadap tom 

karena jarak antara jerry dan tetap sama, 

sementara posisi Jerry terhadap mommy 

two shoes berubah. 

6. C 

Kelajuan: 
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Kecepatan: 
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2. C 

Karena perpindahan akan bernilai nol jika 

benda kembali lagi ke posisi semula 

7. D 
Jarak (s) = luas trapesium 

               
m

tinggi

28040
2

104
2

sejajar garisjumlah 







 

3. B 

Karena kecepatan lintasan DE bernilai 

negatif, jadi pada saat itu Bu RT berbalik 

arah, namun kecepatannya bertambah dan 

melanjutkan perjalanan sampai titik F 

(pasar). Sehingga kalau diurut dari rumah 

posisi pasar (F) sebelum warung kopi (E). 

sementara pada grafik EF kecepatan turun 

dari 40 km/jam menjadi nol, jadi jenis 

gerak lurusnya adalah GLBB diperlambat 

8. C 
Benda diam karena jumlah gaya yang 

bekerja padanya adalah nol, disebabkan 

gayanya sama besar tapi berlawanan arah. 

4. A 

Perlambatan berarti pengurangan 

kecepatan. Jadi kecepatannya berubah 

dari 40 m/s menjadi 0 (nol). Karena 

terjadi perubahan kecepatan maka gerak 

ini termasuk GLBB, sehingga 

perlambatannya adalah: 
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Tanda minus menandakan geraknya 

diperlambat. 

9. C 
Kejadian pertama: 
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Kejadian kedua: 
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Maka nilai massa balok A: 

 

BBABA

BA
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mmmmm
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Kunci jawaban dan 

rubrik penilaian 



5. A 

Teman Hatta: 

menitjam
jamkm

km

v

s
t

t

s
v

20
3

1

/60

20




 

Teman Hatta tiba d sekolah pukul: 

06.20 + 20 menit = 06.40 WIB. 

Hatta: 

Teman Hatta tiba jam 20 menit lebih dulu 

dari pada Hatta, maka Hatta tiba di 

sekolah jam: 06.40 + 20 menit = 07.00 

WIB. 

Berarti waktu (t) Hatta: jam 06.00 sampai 

07.00 = 1 jam 

Maka:  

jamkm
jam

km

t

s
vHatta /20

1

20
  

 

10. A 
Hukum III Newton karena saat duduk 

diatas kursi kita meberikan gaya berupa 

gaya berat kepada kursi, dan kursi 

membalas gaya kita dengan besar yang 

sama tapi arahnya berlawanan. 

 

 

Rencana saya untuk 

mencapai hasil maksimal 

pada pembelajaran 

selanjutnya 

 

 

 


