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Abstrak 

Penerapan Hukum II Newton sangat  banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya 
adalah gerak dua buah benda pada bidang miring yang dihubungkan dengan katrol menggunakan tali. 
Dalam pembelajaran di kelas, masih banyak siswa yang kesulitan menyelesaikan persoalan ini, terutama 
dalam menghitung nilai percepatan serta menentukan arah gerakan benda. Untuk mengatasi kesulitan ini, 
maka dibuat suatu program simulasi dengan menggunakan Visual Basic for Application (VBA) pada 
Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan salah satu media pembelajaran yang mudah digunakan dan 
dimiliki oleh hampir setiap guru. Program yang dibuat dapat langsung menghitung nilai percepatan, 
kecepatan, dan posisi benda. Arah gerak benda harus memenuhi syarat-syarat sesuai konsep fisika yang 
meliputi koefisien gesekan statis (µs), koefisien gesekan kinetis (µk), massa benda pertama (m1), massa 
benda kedua (m2), dan sudut yang dibentuk antara bidang miring dengan bidang horizontal (θ). Dari 
percepatan yang didapatkan secara analitik, dibuat perhitungan untuk menentukan kecepatan dan posisi 
benda dengan menggunakan metode Euler dan juga metode analitik. Dari kedua metode ini akan 
dibandingkan nilai keduanya untuk dilihat besarnya nilai error. Dari data ini juga dibuat grafik kecepatan 
terhadap waktu dan grafik posisi terhadap waktu. 

Kata-kata kunci: Hukum II Newton, simulasi, VBA Excel 

Pendahuluan 

Salah satu contoh penerapan Hukum II Newton 
yang sering muncul dalam pembelajaran di kelas 
adalah gerak dua buah benda pada bidang miring 
yang dihubungkan dengan katrol menggunakan 
tali. Dengan mengasumsikan bahwa massa katrol 
dan massa tali diabaikan, dapat dihitung nilai 
percepatan dan tegangan tali.  Dalam 
pembelajaran di kelas, masih banyak siswa yang 
kesulitan menyelesaikan persoalan ini, terutama 
dalam pemahaman konsep dasar fisika dan 
penentuan arah gerak benda. Berdasarkan studi 
literatur yang dilakukan, diketahui bahwa 
sebelumnya telah dibuat simulasi untuk kasus 
seperti ini dengan menggunakan flash [1].  
 
Dari simulasi menggunakan flash tersebut, 
dikembangkan simulasi dengan menggunakan 
Visual Basic for Application (VBA) pada Microsoft 
Excel. Kelebihan penggunaan Excel ini yaitu dapat 
melakukan perhitungan kecepatan dan posisi 
secara bersamaan setelah nilai percepatan 
diketahui. Perhitungan kecepatan dan posisi 
dilakukan dengan metode analitik dan metode 
numerik. Pada metode numerik, perhitungan yang 
digunakan adalah metode Euler. Dari kedua 
metode ini akan dihitiung besarnya nilai error. 
Dengan demikian, program ini tidak hanya dapat 
digunakan untuk melihat simulasi suatu konsep 
fisika, tetapi juga dapat membandingkan 
keakuratan perhitungan numerik dan analitik. 
Dalam program ini juga ditambahkan grafik 
kecepatan terhadap waktu dan grafik posisi 
terhadap waktu. 
 
 

Teori 

Hukum gerak Newton merupakan hukum fisika 
yang menjadi dasar mekanika klasik. Hukum ini 
menggambarkan hubungan antara gaya yang 
bekerja pada suatu benda dan gerak yang 
disebabkannya [2]. Ada 3 Hukum Newton tentang 
gerak, yaitu : 

(1) Hukum I Newton. Semua benda cenderung 
mempertahankan keadaannya : benda yang 
diam tetap diam dan benda yang bergerak 
akan tetap bergerak dengan kecepatan 
konstan. 

0=ΣF      (1) 

(2) Hukum II Newton. Laju perubahan momentum 
benda sama dengan gaya yang bekerja pada 
benda tersebut. Bentuk umum dari Hukum II 
Newton adalah : 
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Khusus untuk benda yang tidak mengalami 
perubahan massa selama bergerak maka 

0=dt
dm  sehingga : 
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 maF =Σ                              (3) 

(3) Hukum III Newton. Gaya aksi dan reaksi dari 
dua benda memiliki besar yang sama, dengan 
arah berlawanan dan segaris [3].  

             
            reaksiaksi FF −=                                 (4) 

Untuk benda yang bergerak pada bidang miring, 
maka berlaku juga hukum gerak Newton. Setelah 
didapat nilai percepatan, maka dapat ditentukan 
nilai kecepatan dan posisi dengan metode Euler 
dan secara analitik. 

Metode Euler merupakan metode numerik 
paling sederhana dan diturunkan dari deret Taylor. 
Metode Euler dapat dituliskan sebagai berikut : 

                       nnn fhff '
1 +=+                         (5) 

Persamaan ini digunakan untuk mencari nilai 
kecepatan dan posisi dengan metode numerik 
dimana untuk mencari kecepatan fn+1 merupakan 
nilai kecepatan yang dicari, fn merupakan nilai 
kecepatan data sebelumnya yaitu 0, f’n merupakan 
nilai percepatan yang konstan, dan h merupakan 
rentang nilai / selang waktu yang dalam program 
ini ditentukan sebesar 0,1. Sedangkan untuk 
mencari posisi fn+1 merupakan nilai posisi yang 
dicari, fn merupakan nilai posisi data sebelumnya 
yang juga ditentukan 0, dan f’n merupakan nilai 
kecepatan [4]. 

Secara analitik, kecepatan dan posisi dapat 
dihitung menggunakan persamaan berikut : 

             atvv o +=                  (6) 

dengan v merupakan nilai kecepatan yang dicari, 
vo merupakan nilai kecepatan awal, a merupakan 
nilai percepatan, dan t merupakan waktu. 

           2

2
1
tatvx o +=                           (7) 

Pada program ini dibuat simulasi untuk dua 
buah benda pada bidang miring yang dihubungkan 
dengan katrol dimana diasumsikan bahwa massa 
katrol dan tali dapat diabaikan. Berikut disajikan 
sketsa keadaan sistem yang akan dibuat pada 
program beserta diagram gaya-gaya yang bekerja 
dimana T merupakan tegangan tali, w1 merupakan 
gaya berat benda 1, w2 merupakan gaya berat 
benda 2, N merupakan gaya normal, dan θ 
merupakan sudut yang dibentuk antara bidang 
miring dengan bidang horizontal. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Dengan meninjau gaya-gaya yang bekerja pada 
balok 1 dan balok 2, maka didapatkan persamaan 
untuk tegangan tali adalah sebagai berikut: 

Untuk benda diam : 

!! = !                               (8) 

Sehingga a = 0, nilai tegangan tali dapat 
ditentukan : 

! =!!!                                (9) 

Untuk benda bergerak ke kanan : 

                          amF =Σ                             (10) 

dengan menguraikan gaya-gaya pada benda 
dan tali sesuai arah gerakan benda, maka 
didapatkan persamaan untuk percepatan 
sebagai berikut : 

21

112 cossin
mm

gmgmgma k
sistem +

−−
=

θµθ
      (11) 

sedangkan nilai tegangan tali dapat ditentukan 
menggunakan persamaan : 

      amgmT 22 −=                                          (12)                           

      amgmgmT k 111 cossin ++= θµθ         (13)  

Untuk benda bergerak ke kiri didapatkan 
percepatan : 

21

121 cossin
mm

gmgmgma k
sistem +

−−
=

θµθ
      (14) 

 
sedangkan nilai tegangan tali dapat ditentukan 
menggunakan persamaan : 
     amgmT 22 +=                                          (15) 

     amgmgmT k 111 cossin −−= θµθ         (16) 
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Gambar 1. Sketsa benda pada bidang miring 
yang dihubungkan dengan katrol 
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Hasil dan Diskusi 

Berikut ditampilkan screenshot hasil dari 
program yang telah dibuat : 

 
Gambar 2. Tampilan program yang dibuat 

 

 
Gambar 3. Tampilan data untuk massa beban 

dan sudut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dengan menggunakan program yang dibuat, 
pengguna dapat memasukkan data sesuai yang 
dibutuhkannya. Sebagai contoh, dimasukkan 3 
macam data untuk melihat arah gerakan benda 
masing-masing untuk benda diam, bergerak ke 
kanan, dan bergerak ke kiri. 
 
Tabel 1. Data pertama 

m1 m2 µs µk g θ 

90 20 0,4 0,2 9,8 30o 
 
Dari data di atas didapatkan perhitungan w2, w1 
sin θ + fs, w1 sin θ, w2 + fs adalah sebagai 
berikut: 

Tabel 2. Perhitungan data pertama 

a 0,00 
T 196,00 
w2 196,00 
w1 sin θ + fs 746,66 
w1 sin θ  441,16 
w2 + fs 501,50 

 

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa data yang 
didapat memenuhi syarat : 

          maxsin12 sfww +< θ                      (17) 

sehingga benda akan tetap diam tidak bergerak. 

Tabel 3. Data kedua 

m1 m2 µs µk g θ 

20 90 0,4 0,2 9,8 45o 

Dari data di atas didapatkan perhitungan w2, w1 
sin θ + fs, w1 sin θ, w2 + fs adalah sebagai 
berikut: 

Tabel 4. Perhitungan data kedua 

a 6,51 
T 296,47 
w2 882,00 
w1 sin θ + fs 194,06 
w1 sin θ  138,64 
w2 + fs 937,42 

Dari tabel di atas terlihat bahwa data yang 
didapat memenuhi syarat : 

         maxsin12 sfww +> θ                       (18) 

sehingga benda akan bergerak ke kanan. 

Tabel 5. Data ketiga 

m1 m2 µs µk g θ 

90 20 0,4 0,2 9,8 45o 

Dari data di atas didapatkan perhitungan w2, w1 
sin θ + fs, w1 sin θ, w2 + fs adalah sebagai 
berikut: 

Tabel 6. Perhitungan data ketiga 

a 2,76 
T 251,12 
w2 196,00 
w1 sin θ + fs 873,25 
w1 sin θ  623,87 
w2 + fs 445,39 

Dari tabel di atas terlihat bahwa data yang 
didapat memenuhi syarat :        

           sfww +> 21 sinθ                              (19) 

sehingga benda akan bergerak ke kiri. Selain 
simulasi dan perhitungan percepatan, juga dapat 
langsung diketahui nilai kecepatan dan posisi 
dengan metode Euler (numerik) dan analitik.  

Berikut tampilan akhir hasil simulasi : 

 

 

Gambar 4. Koefisien gesekan statis dan kinetis [5] 
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Berikut disajikan tabel kecepatan dan posisi : 

Tabel 7. Nilai kecepatan dengan perhitungan 
numerik dan analitik 

Waktu 
ke- h 

Kecepatan Error 
(%) Metode 

Euler Analitik 

0,00   0,00 0,00   
0,10 0,10 0,28 0,28 0,00 
… … … … … 

3,00 0,10 8,27 8,27 0,00 

 

Tabel 8. Nilai posisi dengan perhitungan numerik 
dan analitik 

Waktu 
ke- h 

Posisi Error 
(%) Metode 

Euler Analitik 

0,00   0,00 0,00   
0,10 0,10 0,03 0,01 100,00 
… … … … … 

3,00 0,10 12,82 
 

12,40 
 

3,33 
 

 

 
Gambar 6. Grafik kecepatan terhadap waktu 

Grafik perhitungan kecepatan dengan metode 
Euler berhimpit dengan perhitungan kecepatan 
secara analitik. 

 
Gambar 7. Grafik posisi terhadap waktu 

 

Kesimpulan 

Microsoft Excel merupakan salah satu media 
yang cukup mudah untuk membuat simulasi 
fisika yang dapat memudahkan proses 
pembelajaran. Simulasi arah gerakan benda 
harus memenuhi syarat sesuai konsep fisika. 
Dari percepatan yang didapat, kemudian 
ditentukan nilai kecepatan dan posisi dengan 
metode Euler dan secara analitik. 
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Gambar 5. Posisi benda setelah program dijalankan 

Kekiri Ke kanan Diam 


