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MOTTO 

‘’ Make your happiness and personal growth a priority in your life. The 

more you take care of yourself, the more you can take care of others.’’ 
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Perbedaan gaya normal pada saat lift diam, naik, turun 

BULAN RUCKA RELLI 

XII IPA 1 

NIS: 161710121 

ABSTRAK 

 Fisika sangatlah penting bagi kehidupan sehari-hari. Salah satu 
ilmu fisika yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah 
gaya normal. Gaya normal atau Hukum newton memiliki 3 hukum dasar 
yaitu Hukum Newton I, Hukum Newton II, Hukum newton III.Pada 
percobaan kali ini yang dipakai yaitu Hukum Newton I dan II.Hukum 
newton ini dapat digunakan dalam lift. Gaya normal yang kita rasakan 
berbeda beda saat naik maupun turun. Oleh karena hal ini dapat 
dibuktikan melalui rumus pada Hukum Newton I dan II.  
 Jenis metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif secara 
eksperimen yang bersifat analitik. Sample adalah sebgian dari populasi 
yang akan mewakili keseluruhan populai. Sample dalam penelitian adalah 
massa seseorang. Populasi dalah keseluruhan dari semua subjek.  Hasil 
penelitian yang di peroleh dengan menggunakan rumus Hukum Newton I 
dan II.         
 Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dengan 
menggunakan rumus Hukum Newton, dapat diketahui bahwa terdapat 
perbedaan gaya normal yang terjadi saat lift naik dan turun. Dan 
perbedaan ketinggian pada lift dapat mempengaruhi hasil gaya normal 
yang di alami seseorang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Fisika merupakan salah satu cabang ilmu pengetauan alam 

yang pada hakikatnya mempelajari aktivitas - aktivitas fisik manusia 

dengan alam disekitarnya. Ilmu fisika dapat digunakan dalam 

kehidupan sehari hari dan dapat digunakan dalam berbagai bidang 

kehidupan seperti dalam bidang industri , dalam bidang arsitektur, 

dan sebagainya. Dalam kehidupan sehari hari fisika dapat 

digunakan pada lift contohnya pada saat kita naik lift bagaimana 

bisa kita tidak terjatuh saat lift turun dan naik. Dalam bidang industri 

fisika dapat digunakan untuk pembangkit listrik untuk sumber 

energi industri. Dan  masih banyak lagi pengaplikasian fisika dalam 

hidup kita.  

             

Lift adalah angkutan transportasi vertikal yang digunakan 

untuk mengangkut orang atau barang. Lift umumnya digunakan di 

gedung-gedung bertingkat tinggi; biasanya lebih dari tiga atau 

empat lantai. Gedung-gedung yang lebih rendah biasanya hanya 

mempunyai tangga atau eskalator. Lift awalnya adalah derek yang 

terbuat dari tali. Biasanya kita menggunakan lift untuk 

memepercepat waktu agar lebih efesien dan menghemat tenaga. 

Pernahkah kalian merasakan pada saat lift bergerak naik atau 

bergerak turun. Ketika kita berada di dalam lift yang bergerak naik, 

badan kita akan terasa semakin berat. Namun sebaliknya, pada 

saat lift bergerak turun, badan kita akan terasa lebih ringan. Untuk 

menjelaskan keadaan ini, dapat dibuktikan dengan menggunakan 

Hukum Newton. 
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Pada Hukum Newton ini mempunyai 3 konsep dasar. Yaitu 

Hukum Newton I, Hukum Newton II, dan Hukum Newton III. Pada 

percobaan kali ini konsep yang kita pakai adalah Hukun Newton I 

dan II. Pada lift diam atau bergerak dengan kecepatan tetap, maka 

percepatannya nol. Oleh karena itu, berlaku keseimbangan gaya 

(Hukum I Newton). Namun pada saat lift bergerak ke atas atau ke 

bawah lift memiliki percepatan (a) lantai lift juga memberikan 

percepatan yang sama terhadap kita. Karena lift memiliki 

percepatan, pada kasus ini berlaku Hukum II Newton. 

 

Ilmu Fisika tidak harus selalu menggunakan rumus-rumus 

saja. Di tambah lagi dengan menghafal atau memahami suatu 

rumus membuat otak mudah lupa. Oleh sebab itu, konsep-konsep 

secara sederhana diperlukan uantuk membantu pemahaman 

rumus-rumus terutama Hukum Newton dapat dipahami dan 

dimengerti dengan konsep sederhana, yaitu menggunakan benda 

benda disekitar kita dengan lift media utamanya.   

          

B. Rumusan Masalah  

           Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah                   

“ Bagaimana perbedaan gaya normal pada lift saat bergerak naik 

dan turun?” 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan umum  

    Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk pembuktian 

bahwa Hukum Newton dapat digunakan dalam kehidupan 

sehari hari. 

2. Tujuan khusus  

    Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

perbandingan gaya normal saat lift dalam keadaan diam, naik 

dan turun. 
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D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang di dapat dari penelitian ini adalah : 

1. Fisika merupan ilmu yang dapat di gunakan dalam bidang 

kehidupan sehari-hari 

2. Hukum Newton II dapat membuktikan adanya perbandingan 

saat lift diam, naik, dan turun. 

3. Memberi informasi kepada masyarakat bahwa konsep yang 

sederhana untuk mempelajari Hukum Newton. 
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BAB II 

 

KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

A. Kajian Teori 

 

1.  Hukum Newton 

   Hukum Newton merupakan suatu hukum yang ada 

dalam dunia fisika yang menggambarkan hubungan antara 

suatu gaya yang bergerak dikarenakan adanya sebab. Hal 

ini menjadi pondasi dalam mekanika klasik dalam hukum 

fisika dengan 3 jenis hukum yang ada. 

 

  Pada awalnya hukum newton dikemukakan oleh 

seorang ahli fisikawan dalam masanya yang namanya 

dijadikan sebagai nama dari hukum ini. Bernama lengkap 

Potret Sir Isaac Newton (1643 – 1722). Seorang Fisikawan 

asal eropa yang menemukan hukum gravitasi, gukum 

gerak, kalkulus, spektrun, serta teleskop pantul. 

Dikarenakan dedikasinya dalam dunia pendidikan dan 

ilmuwan. Sehingga, hukum yang diitemukan oleh newton ini 

diberi nama dengan hukum newton yang memiliki 3 konsep 

dasar. Yaitu Hukum Newton I , Hukum Newton II, dan 

Hukum Newton III. 

 

  Hukum I  newton berbunyi  “Jika resultan gaya yang 

bekerja pada benda yang sama dengan nol, maka benda 

yang mula-mula diam akan tetap diam. Benda yang mula-

mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan 

dengan kecepatan tetap“. Dari bunyi hukum newton 1 ini 

dapat dipahami bahwasanya suatu benda akan berusaha 

mempertahankan keadaannya atapun posisi awalany yang 
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ia miliki. Dimana, benda yang awalnya diam akan berusaha 

untuk tetap diam. Begitu juga jika benda yang awalnya 

bergerak akan berusaha untuk tetap bergerak. Dengan 

demikian rumus newton 1 dapat dirumuskan sebagai 

berikut. 

 

∑𝑭 =  𝟎 

 

Hukum Newton II berbunyi  “Percepatan sebuah benda 

berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya 

dan berbanding terbalik dengan massanya. Arah 

percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja 

padanya”. Berdasarkan dari bunyi hukum newton ke 2 ini. 

Dapat dipahami bahwasanya suatu gaya benda akan 

semakin bertambah besar jika diberikan dorongan daya 

yang searah dengan laju arah gaya benda tersebut. 

Namun, jika diberikan gaya tolak atau berlawanan arah dari 

gaya benda tersebut. maka, akan memperkecil atau 

memperlambat dari laju gaya benda tersebut. Dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

 

𝑭 =  𝒎 𝒂 

𝑭  =  𝒈𝒂𝒚𝒂 (𝑵) 

𝒎 =  𝒎𝒂𝒔𝒔𝒂 𝒃𝒆𝒏𝒅𝒂 (𝑲𝒈) 

𝒂  =  𝒑𝒆𝒓𝒄𝒆𝒑𝒂𝒕𝒂𝒏 (𝒎/𝒔𝟐) 

 

   Hukum Newton III berbunyi  “Setiap aksi akan 

menimbulkan reaksi, jika suatu benda memberikan gaya 

pada benda yang lain maka benda yang terkena gaya akan 

memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang 

diterima dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan“. 

Dari bunyi hukum newton ke 3 ini dimana setiap aksi akan 
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menimbulkan aksi atau setiap sebab akan menimbulkan 

akibat. Dimana, setiap gaya sebab yang diberikan akan 

menghasilkan besarnya gaya akibat yang dihasilkan. Di 

Hukum Newton terdapat 2 rumus yaitu : 

 

GAYA GESEK 

 

𝑭𝒈 =  µ ×  𝑵 

 

𝑭𝒈 =  𝒈𝒂𝒚𝒂 𝒈𝒆𝒔𝒆𝒌 (𝑵) 

µ    =  𝒌𝒐𝒆𝒇𝒊𝒔𝒊𝒆𝒏 𝒈𝒆𝒔𝒆𝒌𝒂𝒏  

𝑵   =  𝒈𝒂𝒚𝒂 𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍 (𝑵) 

 

GAYA BERAT 

 

𝑾 =  𝒎. 𝒈 

𝑾 =  𝒈𝒂𝒚𝒂 𝒃𝒆𝒓𝒂𝒕 (𝑵) 

𝒎 =  𝒎𝒂𝒔𝒔𝒂 𝒃𝒆𝒏𝒅𝒂 (𝒌𝒈) 

𝒈  =  𝒈𝒓𝒂𝒗𝒊𝒕𝒂𝒔𝒊 𝒃𝒖𝒎𝒊 (𝒎/𝒔) 

 

2. Lift Diam, Naik, Turun. 

A. Diam 

Suatu benda dikatan diam bila tidak melakukan 

perpindahan sehingga memiliki kecepatan berubah 

keadaan. 
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Gambar 2.1 lift pada saat diam 

 

Pada lift yang berada dalam kondisi diam berlaku 

Hukum I Newton dan dapat dituliskan dalam bentuk 

persamaan sebagai berikut. 

 

𝜮𝑭 =  𝟎 

𝑵 –  𝒘 =  𝟎 

𝑵 =  𝒘 

 

 

Karena gaya normal sama dengan berat, maka ketika 

kita berada di dalam lift yang diam, kita tidak merasakan 

perubahan berat badan dan tidak mengalami percepatan 

a = 0 
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B. Naik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 lift pada saat naik 

 

    Saat lift bergerak vertikal ke atas dengan percepatan 

a, lantai lift juga memberikan percepatan yang sama 

terhadap kita. Karena lift memiliki percepatan, pada 

kasus ini berlaku Hukum II Newton sebagai berikut. 

 

𝜮𝑭 =  𝒎. 𝒂 

 

Sebagai acuan pada lift yang bergerak naik, gaya-

gaya yang searah dengan arah gerak lift (ditunjukkan 

pada arah v) diberi tanda positif dan yang berlawanan 

dengan arah gerak lift diberi tanda negatif. 

 

𝑵 –  𝒘 =  𝒎. 𝒂 

𝑵 –  𝒎. 𝒈 =  𝒎. 𝒂 

𝑵 =  𝒎. 𝒂 +  𝒎. 𝒈 
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C. Turun 

 

Gambar 2.3 lift pada saat turun 

 

Pada saat lift bergerak ke bawah, berlaku 

Hukum II Newton sebagai berikut. 

 

𝜮𝑭 =  𝒎𝒂 

 

Sebagai acuan pada lift yang bergerak turun, gaya-

gaya yang searah dengan arah gerak lift diberi tanda 

positif dan yang berlawanan dengan arah gerak lift 

diberi tanda negatif. 

 

𝒘 –  𝑵 =  𝒎. 𝒂 

𝒎. 𝒈 –  𝑵 =  𝒎. 𝒂 

𝑵 =  𝒎. 𝒈 –  𝒎. 𝒂 

 

N = gaya normal (N) 

w = berat orang (N) 

m = massa orang (kg) 

g = percepatan gravitasi (m/s2) 

a = percepatan lift (m/s2) 
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3. Penerapan Hukum Newton  

Penerapan Hukum Newton dalam kehidupan sehari hari 

adalah sebagai berikut : 

a. Pada gerakan di dalam lift ketika kita berada di dalam 

lift yang sedang bergerak, gaya berat kita akan 

berubah sesuai pergerakan lift. Saat lift bergerak ke 

atas, kita akan merasakan gaya berat yang lebih 

besar dibandingkan saat lift dalam keadaan diam. Hal 

yang sebaliknya terjadi ketika lift yang kita tumpangi 

bergerak ke bawah. Saat lift bergerak ke bawah, kita 

akan merasakan gaya berat yang lebih kecil dari pada 

saat lift dalam keadaan diam. 

b. Pena yang berada di atas kertas akan tetap di sana 

ketika kertas ditarik secara cepat. 

c. Permainan kelereng kelereng yang kecil saaat 

dimainkan akan lebih cepat menggelinding, 

sedangkan kelereng yang lebih besar relative  

lebih lama ( percepatan berbanding terbalik dengan 

massanya). 

 

B. Hipotesis 

Berdasarkan teori diatas, dugaan  sementara bahwa gaya 

normal pada saat lift bergerak ke atas tidak sama dengan saat lift 

bergerak ke bawah. 
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BAB III 

METEDOLOGI PENELITIAN  

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif secara eksperimen. 

Yang dimana mengamati dan membuat perbandingan keadaan 

benda saat berada di dalam lift diam, lift bergerak ke atas, bergerak 

ke bawah dan lift media utamanya. 

 

B. Definisi Operasional 

     Penilaian ini menggunakan dua variable yaitu : 

1. Variable bebas  :  Gaya Normal 

2. Variable terikat  :  Lift diam, naik, turun 

 

C. Populasi dan Sample 

Populasi : Keseluruhan dari semua subjek. Populasi yang 

digunakan 

                 adalah lift.           

Sample  : Sebgaian dari populasi yang akan mewakili keseluruhan 

                 populasi. Sample dalam penelitian ini adalah massa  

         seseorang. 

 

D. Alat dan Bahan 

Alat: 

a. Lift  

b. Timbangan  

Bahan :                  

a. Massa seseorang 
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E. Cara penelitian  

a. Siapkan alat  

b. Timbang  berat badan pada saat lift diam menggunakan 

timbangan  

c. Timbang berat badan pada saat lift naik ke atas dari lantai 1-3  

d. Selanjutnya timbang berat badan pada saat lift turun dari lantai 

3-1  

e. Timbang berat badan pada saat lift naik ke atas dari lantai 1-5 

f. Selanjutnya timbang berat badan pada saat lift turun dari lantai 

5-1  

F. Tempat dan Waktu Penelitian  

Waktu   : 17 agustus 2018 

Tempat : Hotel @hom, Perumahan Metland- Tambun 

G. Analisis Hasil 

 Dari hasil penelitian diatas dapat dianalisa bahwa untuk 

menghitung gaya normal pada lift menggunakan rumus hukum 

newton II. Menghitung gaya normal saat lift naik.  

𝑵 –  𝒘 =  𝒎𝒂 

 

𝑵 –  𝒎𝒈 =  𝒎𝒂 

 

𝑵 =  𝒎𝒂 +  𝒎𝒈 

 

 

 Menghitung gaya normal saat lift turun. 

 

 

 

 

 

𝒘 –  𝑵 =  𝒎𝒂 

 

𝒎𝒈 –  𝑵 =  𝒎𝒂 

 

𝑵 =  𝒎𝒈 –  𝒎𝒂 
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BAB IV 

CARA PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

 

A. DATA PENELITIAN 

Tabel 4.1 percobaan menghitung massa seseorang 

No Lantai lift Massa (kg) 

1. Diam 42,8 kg 

2. Naik 1 – 3 43,4 kg 

3. Naik 1 – 5 45,6 kg 

4. Turun 3 – 1 39 kg 

5. Turun 5 – 1 40 kg 

 

Keterangan: 

Naik1 – 3 = saat lift naik dari lantai 1 ke lantai 3 

Naik   1 – 5 = saat lift naikdarilantai 1 kelantai 5 

Turun 3 – 1 = saat lift turundarilantai 3 kelantai 1 

Turun 5 – 1 = saat lift turundarilantai 5 kelantai 1 

 

Pada saat lift bergerak naik ke atas ada gaya ke atas yang 

bekerja pada timbangan sehingga skala pada timbangan 

menunjukan angka yang lebih besar atau massa seseorang 

menjadi lebih besar begitu pun pada saat lift bergerak ke bawah 

gaya yang bekerja pada timbangan akan berlawanan arah 

sehingga skala pada timbangan menjunkan angka lebih kecil. 

 

B. PEMBAHASAN  

 

1. LIFT DIAM 

Menggunakan massa pada saat lift dalam keadaan diam  

yaitu 42,8 kg 
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𝛴𝐹 =  0 

𝑁 –  𝑤 =  0 

𝑁 =  𝑊 

𝑊 =  𝑚. 𝑔 

 

𝑁 =  42,8 ×  10 

𝑁 =  428 𝑁 

 

Maka gaya normal yang dialami oleh orang tersebut adalah  

428 N. karena tidak ada percepatan yang di alami oleh 

orang tersebut. 

 

2. LIFT NAIK 

Menggunakan massa pada saat lift diam dan saat lift naik 

dari lantai 1 – 3  dan lantai 1 – 5  

 

𝑁 –  𝑤 =  𝑚. 𝑎 

𝑁 –  𝑚. 𝑔 =  𝑚. 𝑎 

𝑁 =  𝑚. 𝑎 +  𝑚. 𝑔 

 

𝑊 =  𝑚. 𝑔 

 

𝑚 1 –  3 =  43,4 𝑘𝑔 

𝑚 1 –  5 =  45,6 𝑘𝑔 

Keterangan: 

m 1 – 3 = massaseseorangsaat lift naikdarilantai 1 kelantai 3 

m 1 – 5 = massaseseorangsaat lift naikdarilantai 1 kelantai 5 
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percobaan pada saat lift bergerak naik dari lantai 1 – 3 

 

𝑁 –  𝑤 =  𝑚. 𝑎 

𝑁 =  𝑚. 𝑎 +  𝑊 

𝑁 =  42,8 × 10 +  43,4 × 10 

𝑁 =  428 +  434 

𝑁 = 862 𝑁 

 

Percepatan ( a ) yang dipakai pada percobaan ini 

adalah 10 m/s karena pada saat lift bergerak ke atas dengan 

percepatan  a lantai lift akan mengalami percepatan sebesar 

percepatan gravitasi bumi. 

 

Percobaan pada saat lift bergerak naik dari lantai 1 – 5  

 

𝑁 –  𝑤 =  𝑚. 𝑎 

𝑁 =  𝑚. 𝑎 +  𝑊 

𝑁 =  42,8 × 10 +  45,6 ×  10  

𝑁 =  428 +  456 

𝑁 =  884 

 

3. LIFT TURUN 

Menggunakan massa pada saat lift turun dari lantai 3 – 1 

dan lantai 5 – 1.  

 

𝑤 –  𝑁 =  𝑚. 𝑎 

𝑚𝑔 –  𝑁 =  𝑚. 𝑎 

𝑁 =  𝑚. 𝑔 –  𝑚. 𝑎 

 

𝑊 =  𝑚. 𝑔 
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𝑚 3 –  1 =  39,4 𝑘𝑔 

𝑚 5 –  1 =     40 𝑘𝑔 

Keterangan: 

m 3 – 1 = massaseseorangsaat lift naikdarilantai 1 kelantai 3 

m 5 – 1 = massaseseorangsaat lift naikdarilantai 1 kelantai 5 

 

percobaan pada saat lift bergerak turun dari lantai 3 – 1  

 

𝑤 –  𝑁 =  𝑚. 𝑎 

𝑁 =  𝑚. 𝑔 –  𝑚. 𝑎  

𝑁 =  39 × 10 − 42,8 × 10 

𝑁 =  394 − 428 

𝑁 =  − 34 𝑁 

 

Percobaan pada saat lift bergerak turun dari lantai 5 – 1 

 

𝑤 –  𝑁 =  𝑚. 𝑎 

𝑁 =  𝑚. 𝑔 –  𝑚. 𝑎  

𝑁 = 40 × 10 − 42,8 × 10 

𝑁 =  400 − 428 

𝑁 =  − 28𝑁 

  

 Pada ke-empat percobaan di atas kita dapat 

mengetahui ketinggian lantai pada lift juga berpengaruh 

terhadap gaya normal yang dirasakan setiap orang. Pada 

saat lift bergerak ke atas kita akan mengalami gaya normal 

lebih besar dibanding saat lift bergerak ke bawah karena 

pada saat lift bergerak ke atas lantai pada lift memberikan 

dorongan terhadap tubuh kita dan menyebabkan gaya 

normal menjadi lebih besar. Dapat kita lihat perbandingan 

gaya normal  pada table di bawah ini. 
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Table 4.2 hasilmenghitung gaya normal 

No Lantai lift 
Gaya normal 

Naik Turun 

1. Diam  428 𝑁 

2. 1 – 3 862 𝑁 -  

3. 1 – 5 884 𝑁            - 

4. 3 – 1 - −34 𝑁 

5. 5 – 1           -  −28 𝑁 

 

Keterangan : 

1 – 3 = lift naikdarilantai 1 kelantai 3  

1 – 5 = lift naikdarilantai 1 kelantai 5 

3 – 1 = lift turundarilantai 3 kelantai 1 

5 – 1 = lift turundarilantai 5 kelantai 1 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada saat 

lift bergerak ke atas dan ke bawah dengan percepatan konstan 

akan mempengaruhi gaya normal yang di alami setiap orang 

berdasarkan berat badan.  

 

    Pada saat lift bergerak ke atas gaya normal yang di alami akan 

lebih besar di banding gaya berat 𝐹 > 𝑊. Berbeda pada saat lift 

bergerak turun gaya normal yang di hasilkan akan lebih kecil 

dibanding gaya beratnya 𝐹 < 𝑊 

 

B. SARAN 

a. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang pembuktian 

hukum newton dengan menggunakan benda – benda di sekitar 

untuk mempermudah pembelajaran. 

b. Perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakan tentang 

seberapa mudahnya penerapan konsep hukum newton dalam 

kehidupan sehari – hari. 
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