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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Fisika berasal dari bahasa Yunani berarti “alam”. Fisika adalah
ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat dan gejala pada bendabenda di alam. Fisika menjadi ilmu pengetahuan yang mendasar,
karena berhubungan dengan perilaku dan struktur benda, khususnya
benda mati. Menurut sejarah, fisika merupakan bidang ilmu tertua,
dimana sudah mulai sejak berabad-abad yang lalu dan berkembang
pada masa Galileo Galilei. Salah satu hal yang dipelajari fisika adalah
ketinggian suatu benda. Pada hal ini akan membahas pengaruh
ketinggian terhadap kecepatan gerak jatuh bebas.
Ketinggian dapat didefinisikan sebagai jarak suatu benda
terhadap permukaan tanah. Pada hakikatnya, gerak jatuh bebas
diartikan sebagai gerak sebua benda yang jatuh dari ketinggian
tertentu yang diawali oleh kecepatan awal (Vo) = nol dan dipengaruhi
oleh gravitasi (g). Hal ini berbeda dengan gerak benda-benda dilantai
misalnya, dimana kita harus mendorong benda tersebut agar bisa
bergerak. Pada gerak jatuh bebas hal ini tidak berlaku, karena kita
tidak harus mendorong benda agar jatuh kebawah karena adanya
gravitasi.
Galileo Galilei merupakan orang yang merumuskan hukumhukum mengenai benda jatuh. Dalam kehidupan sehari-hari kita
banyak menemukan berbagai peristiwa yang berhubungan dengan
gerak jatuh bebas. Seperti contohnya bola, misal bola dengan dengan
massa yang berbeda dijatuhkan dari ketinggian yang sama, maka
akan

mengalami

gerak

jatuh

bebas.

Banyak

faktor

yang

mempengaruhi kecepatan benda jatuh ke tanah berbeda waktunya.
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Berdasarkan uraian diatas akan diamati hubungan antara
pengaruh ketinggian terhadap gerak jatuh bebas.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalahnya adalah:
“Apakah ketinggian dapat mempengaruhi kecepatan pada gerak jatuh
bebas?”

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah:
1. Tujuan Umum:
Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi gerak jatuh bebas.
2. Tujuan Khusus:
Mengetahui apakah ketinggian mempengaruhi gerak jatuh bebas.
D. Manfaat Penelitian
1. Menjelaskan mengenai hubungan antara ketinggian dengan gerak
jatuh bebas.
2. Membuktikan bahwa ketinggian berpengaruh terhadap kecepatan
gerak jatuh bebas benda.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka
1. Ketinggian
Ketinggian dapat didefinisikan sebagai jarak suatu benda
terhadap permukaan tanah. Ketinggian termasuk panjang,
sehingga masuk kedalam besaran pokok yang berarti besaran
yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Dalam fisika
ketinggian dilambangkan dengan h. Ketinggian dapat diukur
menggunakan meteran
2. Macam-macam Bola
a. Bola Pingpong
Bola pingpong adalah bola plastik kecil berwarna kuning
yang digunakan dalam tenis meja. Istilah ping-pong diambil
dari pada bunyi ‘ping’ yang dihasilkan apabila bertembung
bet dengan bola dan ‘pong’ yang terhasil apabila ia
memantul di atas meja. Olahraga ini dimulai kira-kira ditahun
1890an sebagai permainan pendatang.
b. Bola Bekel
Bola bekel adalah bola yang terbuat dari karet yang
berdiameter kira-kira 3 cm. Biasanya bola ini memiliki motif
yang kontras dan menarik. Permainan ini sejatinya berasal
dari Belanda dengan nama bikkelen.

c. Bola Kasti
Bola kasti adalah bola yang terbuat dari karet atau kulit
yang memiliki ukuran lingkaran 19-20 cm dan memiliki berat
70-80 gram.
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3. Kecepatan
Kecepatan adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh benda
tiap satuan waktu. Kecepatan adalah jenis besaran vektor yaitu
selain memiliki nilai juga memiliki arah yang menunjukkan
seberapa cepat benda berpindah. Besar dari vektor ini
dinyatakan dalam satuan meter per sekon (m/s atau ms−1).
Kecepatan dilambangkan dengan huruf

V.kecepatan dapat

diukur dengan alat bernama velocitometer. Konsep mengenai
kecepatan dibagi menjadi dua, yaitu:
a. Kecepatan Sesaat
Kecepatan sesaat adalah kecepatan benda pada suatu
saat.
b. Kecepatan Rata-rata
Kecepatan rata-rata adalah kecepatan hasil bagi antara
perpindahan dengan selang waktunya
4. Gerak
Gerak adalah perpindahan suatu benda dari satu titik ke titik
lainnya. Dalam ilmu fisika gerak ada berbagai macam,seperti
contohnya :
a. Gerak Lurus Beraturan (GLB)
Gerak lurus beraturan atau GLB merupakan salah satu
dari sekian banyak jenis gerak benda. Gerak lurus beraturan
adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis
lurus dengan kecepatan yang tetap (konstan) pada selang
waktu. Yang dimaksud dengan kecepatan tetap adalah
benda menempuh jarak yang sama untuk selang waktu yang
sama. Suatu benda dapat dikatakan melakukan gerak lurus
beraturan (GLB) apabila memenuhi karakteristik sebagai
berikut :
1) Lintasannya berbentuk garis lurus
2) Kecepatan benda tetap (v=konstan)
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3) Percepatan benda nol (a=0
Persamaan besaran-besaran fisika dalam gerak lurus
beraturan (GLB) adalah sebagai berikut :
1) Rumus kecepatan pada GLB dapat dituliskan

v=
keterangan:
v = kecepatan (m/s)
s = perpindahan (m)
t = waktu (s)

2) Rumus perpindahan pada GLB dapat dituliskan

s = v.t
3) Rumus jarak pada GLB dapat dituliskan
Jika benda selama selang waktu tertentu telah
menempuh jarak sejauh s0 maka jarak akhir (st) benda
tersebut dirumuskan :

st = s0 +v.t
keterangan:
s0 = jarak awal (m)
st = jarak akhir (m)
b. Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB)
Definisi dari gerak lurus berubah beraturan (GLBB) tidak
jauh berbeda dengan definisi GLB, hanya besaran atau nilai
kecepatannya saja yang berbeda. Jika pada GLB besar
kecepatannya adalah tetap, maka pada GLBB besar
kecepatannya berubah-ubah. Dengan begitu maka gerak
lurus berubah beraturan adalah gerak suatu benda yang
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lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan yang
berubah-ubah secara teratur.
Suatu

benda

dikatakan

bergerak

lurus

berubah

beraturan (GLBB) apabila memenuhi karakteristik sebagai
berikut :
1)

Lintasannya berbentuk garis lurus

2)

Kecepatan benda berubah secara teratur (v=berubah)

3)

Percepatan benda tetap (a=konstan)
Untuk benda yang melakukan gerak lurus berubah

beraturan akan selalu ada istilah kecepatan awal, kecepatan
akhir, diam, berhenti, percepatan atau gravitasi bumi.
Jenis-jenis gerak dalam fisika ada banyak sekali.
Namun untuk jenis gerak lurus berubah beraturan (GLBB)
ada dua macam yaitu :
a) Gerak Lurus Berubah Beraturan Dipercepat (GLBB
dipercepat)
GLBB dipercepat adalah gerak suatu benda pada
lintasan yang lurus dengan percepatanyang bertambah
secara

beraturan

atau

dengan

kata

lain

benda

mengalami percepatan yang konstan. Contohnya adalah
saat buah kelapa jatuh dari pohonnya.

b) Gerak Lurus Berubah Beraturan Diperlambat (GLBB
diperlambat)
GLBB diperlambat adalah gerak suatu benda pada
lintasan yang lurus dengan percepatan yang berkurang
secara

beraturan

mengalami

atau

perlambatan

dengan
yang

kata

konstan.

lain

benda

Contohnya

adalah saat kita melepas benda vertikal ke atas.

Persamaan besaran-besaran fisika dalam gerak lurus
berubah beraturan (GLBB) adalah sebagai berikut :
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1) Rumus kecepatan, percepatan, waktu pada GLBB dapat
dituliskan

v = v0

at

keterangan :
v0 = kecepatan awal (m/s)
v = kecepatan (m/s)
a = percepatan (m/s 2)
t = waktu (s)
2) Rumus jarak, percepatan, waktu pada GLBB dapat
dituliskan

s = s0 + v0t

½ at2

keterangan:
s0 = jarak awal (m)
s = jarak (m)

3) Rumus antara jarak, kecepatan, dan percepatan pada
GLBB dapat dituliskan

v2 = v02

2a

keterangan:
= perpindahan (m)

5. Gerak Jatuh Bebas
Gerak jatuh bebas didefinisikan sebagai gerak suatu
benda yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu di atas tanah
tanpa kecepatan awal (v0=0) dan dalam geraknya dipengaruhi
oleh gaya gravitasi (g). Gerak jatuh bebas termasuk kedalam
gerak lurus berubah beraturan (GLBB) karena perubahan
kecepatan pada benda yang jatuh bebas tersebut merupakan
bentuk penambahan kecepatan ini terjadi karena gerak benda
searah dengan gaya gravitasi bumi. Sehingga percepatan
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benda pada gerak jatuh bebas selalu bernilai positif yaitu
sebesar percepatan gravitasi bumi
Besar percepatan jatuh bebas di permukaan bumi adalah
g = 9,8 m/s2 atau dibulatkan menjadi g = 10 m/s2. Karena gerak
jatuh bebas merupakan GLBB yang dipengaruhi gravitasi maka
perubahan kecepatan yang dialami benda ketika jatuh bebas
terjadi karena pengaruh gravitasi bumi. Benda yang jatuh akan
bergerak semakin cepat dari kecepatan nol hingga kecepatan
maksimum

sesaat

sebelum

menyentuh

bumi.

Secara

matematis, gerak pada jatuh bebas dapat dirumuskan dengan
√

. Gerak jatuh bebas juga memiliki ciri-ciri sebagai

berikut:
1)

Arah gerak ke bawah (menuju pusat bumi)

2) Lintasan gerak benda berupa garis lurus vertikal
3) Kecepatan awal nol (Vo = 0)
4) Dipercepat karena searah gravitasi (a= g)
5) Jarak tempuh sama dengan ketinggian (s = h)

Contoh penerapan gerak jatuh bebas dalam kehidupan
sehari-hari adalah buah jatuh dari pohonnya, seorang penerjun
payung yang jatuh bebas diudara menggunakan parasut atau
sebuah benda yang dijatuhkan secara vertikal dari suatu
gedung dengan ketinggian tertentu tanpa diberi kecepatan awal.

B. Hipotesis

Dari kajian pustaka diatas dugaan sementara bahwa
ketinggian benda dapat mempengaruhi kecepatan pada gerak jatuh
bebas.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah
melalui metode eksperimen, untuk mengetahui dan membuktikan
apakah ketinggian berpengaruh pada kecepatan gerak jatuh bebas.

B. Devinisi Operasional
Proses

operasional

penelitian

ini

dengan

menggunakan

penelitian deskriptif, sehingga telah diketahui variabel bebas dan
terikatnya:
1. Variabel Bebas

: bola pingpong dan bola bekel

2. Variabel Terikat : gerak jatuh bebas

C. Populasi dan Sampel
Pada penelitian ini, pupolasi yang digunakan adalah semua
benda yang berbentuk bola. Sampel yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu satu bola pingpong dan satu bola bekel.

D. Alat dan Bahan Penelitian
Alat dalam penelitian ini adalah:
1. Meteran
2. Neraca ohaus
3. Bola pingpong
4. Bola bekel

E. Cara Penelitian
1. Ditimbang bola pingpong menggunakan neraca ohaus
2. Dijatuhkan bola pingpong pada ketinggian 1 meter, 3 meter dan
5 meter
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3. Dilakukan langkah yang sama (langkah 1 dan langkah 2) pada
bola bekel
4. Dicatat hasil dari penelitian
F. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan di:
Tempat : SMA AL-Muslim Jalan Raya Setu, Kp. Bahagia, Tambun
Selatan, Bekasi
Waktu : 14 september 2018

G. Analisis Hasil
Hasil

dalam

penelitian

ini

diperoleh

dengan

cara

pengamatan langsung dengan mengukur kecepatan terhadap
benda. Hubungan antara kecepatan dengan ketinggian dapat
dihitung menggunakan rumus pangkat setengah dari dua dikali
gravitasi kali ketinggian.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian gerak jatuh benda terhadap waktu maka
diperoleh hasil sebagai berikut :
Tabel 4.1

Benda

Massa Benda

Ketinggian

kecepatan

Bola pingpong

0,003 kg

1m

2√ m/

Bola pingpong

0,003 kg

3m

√

Bola pingpong

0,003 kg

5m

10 m/

Bola bekel

0,036 kg

1m

2√

m/

Bola bekel

0,036 kg

3m

√

m/

Bola bekel

0,036 kg

5m

10 m/

m/

B. Pembahasan

Dari tabel data hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan
bahwa benda yang memiliki ketinggian paling rendah yaitu bola
pingpong dan bola bekel dengan ketinggian 1m adalah benda
memiliki kecepatan paling lambat untuk jatuh ke tanah. Dan benda
yang memiliki ketinggian paling tinggi yaitu bola pingpong dan bola
bekel dengan ketinggian 5m adalah benda yang memiliki
kecepatan lebih cepat untuk jatuh ke tanah. Dengan ini dapat
disimpulkan bahwa ketinggian berpengaruh terhadap kecepatan
gerak jatuh

bebas.

Sedangkan

massa

suatu

benda

tidak

berpengaruh terhadap kecepatan gerak jatuh bebas, karena
adanya gaya yang melawan benda jatuh bebas, yaitu gaya gesek
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udara. Kecepatan gerak jatuh bebas pada masing-masing bola
dapat dibuktikan dengan rumus dibawah ini:

√
Keterangan:
V= kecepatan (m/s2)
g= percepatan gravitasi bumi (m/s2)
h= ketinggian (m)
1. Pada ketinggian 1m kecepatan dapat dicari dengan
√
√
√
√


g = 10

2. Pada ketinggian 3m kecepatan dapat dicari dengan
√
√
√
√

3. Pada ketinggian 5m kecepatan dapat dicari dengan
√
√
√
V = 10

BAB V
KESIMPULAN DAN HASIL

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa
ketinggian suatu benda berpengaruh terhadap kecepatan gerak jatuh
bebas benda. Semakin tinggi ketinggian suatu benda maka semakin
cepat kecepatan untuk mencapai tanah.
B. Saran
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh ketinggian
benda terhadap gerak jatuh bebas jika luas penampang benda
berbeda.
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Gambar 1. bola bekel ditimbang

Gambar 2. Bola pingpong
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