
IPA 

KELAS VIII

PESAWAT 

SEDERHANA



• Sedang apa mereka?
• Apa perbedaan diantara
mereka?

• Kalau menurut kalian, mana
yang terlihat lebih mudah
dan butuh tenaga yang kecil
dalam memindahkan batu
itu?

• Mengapa demikian?

Anak-anak perhatikan gambar ini?



Tujuan pembelajaran

Mengidentifikasi jenis pesawat

sederhana

Menghitung keuntungan mekanis

pesawat sederhana

Peserta Didik bisa mengidentifikasi pesawat

sederhana dan mengetahui rumus-rumus

peswat sederhana dalam kehidupan sehari-

hari



Pesawat sederhana adalah alat yang 

digunakan untuk membantu

mempermudah pekerjaan manusia



Bagan Pesawat Sederhana



Pengungkit/tuas

Apakah pengungkit/tuas itu?

Pengungkit/tuas adalah pesawat

sederhana berupa batang keras

yang dapat berotasi suatu titik

tumpu. 



Keterangan gambar : 

W = Berat beban satuan Newton (N)

F  = Gaya kuasa satuan Newton (N)

B  = Titik beban

A  = Titik kuasa

lb = Lengan beban satuan meter (m)

lk = lengan kuasa satuan meter (m)

Perhatikan gambar berikut ! 

lb

lk

Persamaan matematika

pengungkit/tuas
W x lb = F x lk

Persamaan keuntungan

mekanis
Km = W/F = Lk/lb





Penjelasan singkat
Tuas jenis I : Titik TUMPU (T) diantara titik beban dan titik kuasa atau sebaliknya.
Tuas jenis II : Titik BEBAN (B) diantara titik tumpu dan titik kuasa atau sebaliknya.
Tuas jenis III : Titik KUASA (K) diantara titik tumpu dan titik beban atau sebaliknya.



contoh-contoh alat atau benda yang memakai prinsip
kerja tuas berdasarkan jenisnya.



Contoh soal

Untuk mengangkat
beban 1.000 N
digunakan tuas yang
panjangnya 300 cm dan
lengan beban 50 cm. a.
Hitunglah gaya yang
diperlukan mengangkat
beban tersebut!
b. Hitunglah
keuntungan
mekanisnya

Diket : W = 1.000 N

Lk = L – lb = 300 N – 50 N = 250 cm

Lb = 50 cm

Dit : F = . . . . ?

Dijawab :

A. W x lb = F x lk

1.000 N x 50 cm = F x 250 cm

50.000 N.cm = F x 250 cm

F = 50.000 N.cm/250 cm

F = 200 N

B. Km = W/F = 1.000 N/200 N = 5 

atau dengan memakai rumus lain

Km = Lk/lb = 250 cm/50 cm = 5



Bidang Miring



keuntungan dan 

kerugian

Bidang miring memiliki keuntungan dan kerugian. Maksudnya

bidang mring mempunyai kelebihan dan kekurangan. Misalnya pada 

jalan yang berkelok di pegunungan.

Keuntungan/kelebihan : Membutuhkan gaya/tenaga yang kecil

untuk dapat ke atas.

Kerugian/kekurangan : membutuhkan jarak yang lebih panjang dan 

waktu yang lama.



Bidang Miring

Persamaan matematika

W x h = F x s

Keterangan :

W = berat beban satuan Newton (N)

F  = gaya kuasa satuan Newton (N)

h = tinggi bidang miring satuan meter (m)

s = panjang bidang miring satuan meter (m)

Keuntungan mekanis bidang miring

Km = W/F = S/h



Roda berporos

Roda dan poros merupakan pesawat seder

hana yang berfungsi memperbesar kecepatan

dan gaya.

Orang yang memindahkan barang

menggunakan roda akan lebih mudah

daripada yang tidak menggunakan roda



Kecepatan yang dihasilkan oleh sepeda di 

peroleh dari perbandingan antara jari-jari

roda dan jari-jari poros (gir). Misalnya, pada

sepeda balap. Jika gir belakang disetel pada

jari-jari terkecil maka sepeda akan melaju

dengan kencang. Jika gir roda belakang

disetel pada jarijari yang besar maka laju

sepeda balap akan melambat.

Keuntungan mekanis



Katrol



Jenis Katrol



Jenis Katrol



Identifikasi Pesawat

Sederhana……..



Refleksi & kesimpulan



LKPD




