
Fisika SMA / MA Kelas XI28

REFLEKSI

Setelah Anda mempelajari keseluruhan materi pada bab ini, buatlah
sebuah peta konsep versi Anda. Anda bebas membuat model, bentuk,
dan isinya. Bandingkan peta konsep Anda dengan teman sekelas.
Diskusikan bersama peta konsep mana yang paling lengkap dan
mudah dipahami. Jika kesulitan, maka mintalah pendapat guru atau
orang yang berkompeten di bidang ini!



29�����������	
����	�����

Setelah mempelajari materi pada bab ini, diharapkan Anda mampu menganalisis,
menginterpretasikan, dan menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan konsep
gaya dan elastisitas bahan serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-
hari.

Tujuan Pembelajaran

Kata Kunci

• Anguler • Elips • Orbit • Planet
• Aphelion • Gravitasi • Perihelion

Coba Anda perhatikan langit pada malam yang cerah. Menakjubkan
bukan? Percayakah Anda jika alam semesta memiliki keteraturan? Alam
semesta merupakan sebuah sistem maha besar, manusia baru mampu
membuka sedikit tabir rahasianya.

Sejak zaman dahulu manusia selalu mencoba membuka tabir alam
semesta, baik secara mistis maupun rasional. Sebagai calon pemikir yang
rasional, Anda tentu memahami keteraturan sistem ini tidak muncul secara
kebetulan, melainkan ada faktor-faktor penyebabnya. Pada bab ini kita akan
membahas keteraturan ini berdasarkan hukum-hukum Newton. Bagaimana
Sir Issac Newton menganalisis keteraturan ini, mari kita bahas bersama.

Gambar 2.1 Tiap planet memiliki orbit teratur dalam mengelilingi
matahari.
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Untuk mempermudah mempelajari materi pada bab ini,
perhatikan peta konsep berikut!

Gerak Planet

Newton
Gaya Gravitasi

Kepler
Lintasan 2 Planet

Penerapan Dalam
Tata Surya

Dinamika
Gerak



31�����������	
����	�����

A. Hukum-Hukum Kepler

Jauh sebelum Newton mempelajari tentang fenomena alam semesta,
Keppler telah lebih dahulu menyelidiki gerak planet dalam tata surya.
Sebagai seorang ahli matematika, beliau condong mempelajari hal ini
dalam cakupan matematik dimana gejala-gejala keteraturan dideteksi
dari lintasan dan periodenya.

Kepler menemukan bahwa planet bergerak dengan kelajuan tidak
konstan tetapi bergerak lebih cepat ketika dekat dengan matahari
dibanding saat jauh dengan matahari . Dengan menggunakan hubungan
matematika yang tepat antara periode planet dan jarak rata-rata dari
matahari, ia berhasil memberikan kesimpulan dalam hukum-hukum
tentang gerak planet yang kemudian dikenal dengan hukum Kepler.
Bagaimana bunyi hukum Kepler?

1. Hukum I Kepler:
Hukum I Kepler menyatakan bahwa semua planet bergerak dalam orbit

elips dengan matahari sebagai salah satu fokusnya. Perhatikan Gambar
2.2 di bawah ini!

Pada Gambar 2.2 menunjukkan lintasan elips dari planet dengan
matahari berada salah satu titik fokusnya (F). Titik P merupakan titik
dimana planet paling dekat dengan matahari dan dinamakan dengan
Perihelion. Sedangkan titik A adalah titik terjauh planet degan matahari
yang dinamakan dengan Aphelion.

Gambar 2.2 Lintasan planet berbentuk elips.

P A
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TOKOH

Johannes Kepler (1571-1630)

   Johannes Kepler adalah salah satu
ilmuwan yang berasal dari Jerman.
Beliau seorang ahli astronomi dan
matematika. Kepler lahir di Weil der
Stadt, Wurttemberg, Jerman pada
tanggal 27 Desember 1571 dan
meninggal di Regnsburg Jerman pada
tanggal 15 November 1630. Penemuan
Kepler yang sangat terkenal adalah
dalam menemukan orbit planet yang
sebenarnya. Hukum-hukum mengenai

orbit planet ini dikenal dengan sebutan hukum Kepler. Kepler juga
sebagai penemu teori cahaya, penyusun katalog bintang, penememu
teleskop Kepler, dan penemu simbolisme proportion divina dalam
geometri, serta dikenal dengan bapak optika modern.

Musim-Musim Di Bumi

Bumi tidak berputar dengan posisi tegak, tetapi condong
membentuk sudut yang selalu tetap. Ketika bumi berada pada salah
satu sisi matahari, dan belahan bumi utara (daerah utara ekuator)
condong ke arah matahari, maka belahan bumi ini akan menerima
sinar matahari lebih banyak, sehingga menyebabkan musim panas.
Pada saat yang sama, bumi bagian selatan condong menjauhi
matahari, sehingga menyebabkan musim dingin. Jika permukaan bumi
tidak menghadap matahari dan belahan bumi utara condong
menjauhi matahari, maka terjadilah musim dingin. Tetapi jika bumi
berputar mengelilingi matahari dan tidak satupun belahan bumi yang
condong ke arah matahari, maka kita mengalami musim semi dan
musim gugur.
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Sumber: Planet Bumi, 2005.
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Gambar 2.3 Luas daerah arsiran OAB sama dengan luas
daerah arsiran OCD.
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2. Hukum II Kepler
Hukum II Kepler menyatakan bahwa garis yang menghubungkan

tiap planet ke matahari menyapu luasan yang sama dalam waktu yang
sama.

Perhatikan gambar 2.3! Gambar tersebut menjelaskan hukum II
Kepler. Pada waktu yang sama yaitu t, maka luasan OAB sama dengan
luasan OCD. Sebuah planet bergerak lebih cepat ketika lebih dekat
dengan matahari dibandingkan ketika saat jauh dengan matahari.

3. Hukum III Kepler
Pada hukum III Kepler menyatakan bahwa kuadrat periode tiap

planet sebanding dengan pangkat tiga jarak rata-rata planet dari
matahari. Hukum III Kepler menunjukkan hubungan antara periode
dengan jarak rata-rata planet ke matahari. Jika r adalah jarak rata-rata
antarplanet dan matahari,  sedangkan T adalah periode revolusi
planet, maka secara matematis hukum III Kepler dapat ditulis sebagai
berikut.

T2 = Cr3  atau 
2

3
1

T
r  = C

Dengan C adalah konstan, sehingga untuk dua buah planet berlaku:

2
1
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2
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CONTOH SOAL

Keterangan :
T1 : periode planet ke-1
T2 : periode planet ke-2
r1 : jarak rata-rata planet ke-1 dengan matahari
r2 : jarak rata-rata planet ke-2 dengan matahari.

Periode bumi mengelilingi matahari adalah 365,25 hari dan periode
venus mengelilingi matahari adalah 224,7 hari. Bila jarak antara bumi
dan matahari adalah 150 juta km, maka tentukan jarak venus ke
matahari!
Diketahui : T1 = 365,25 hari

T2 = 224,7 hari
r1 = 150 juta km

= 150.000.000 km = 150 × 106 km.
Ditanyakan: r2 = ....?
Jawab :
Menurut hukum III Kepler

2
1
3
1

T
r =

2
2
3
2

T
r

2

3

365,25

150.000.000 =
2

3
2

224,7
r

3
2r  = 

2
6 3

2

224,7
(150 10 )

365,25

3
2r  = 

1850490,09
(3.375.000 10 )

133407,56

3
2r  = 1277319 × 1018

r2 = 183 1277319 10

r2 = 108 × 106

    = 108 juta km

Jadi, jarak venus ke matahari adalah 108 juta km.
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UJI PEMAHAMAN

TUGAS
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Tidak ada manusia yang dapat terbang di Bumi, kecuali dengan
menggunakan alat bantu. Berbeda dengan di Bulan. Di Bulan para
astronot dapat melayang-layang dengan mudahnya seakan-akan
astronot tersebut tidak mempunyai bobot. Untuk dapat melayang di
suatu tempat tanpa menggunakan alat bantu, maka tempat yang
digunakan harus tidak terpengaruh gaya tarik gravitasi.

Pantai Pangandaran adalah tempat wisata yang terkenal di Jawa
Barat. Pada malam hari permukaan pantai akan menjorok ke darat.
Gejala ini disebabkan terjadinya pasang naik. Pasang naiknya air
laut, terjadi ketika malam tiba seiring munculnya bulan. Pada saat
bulan purnama, terjadi pasang naik maksimum. Berdasarkan
Hukum-hukum Newton tentang gravitasi, diskusikan gejala ini
bersama teman kelompokmu. Susun hipotesa tentang mengapa ini
bisa terjadi. Presentasikanlah di depan kelas!

Kerjakanlah soal-soal di bawah ini di dalam buku tugas Anda!

1. Apakah konsekuensinya suatu planet dalam memenuhi hukum
Kepler yang kedua?

2. Kapan kedudukan bumi paling dekat dengan matahari dan kapan
pula yang terjauh?

3. Dua planet mempunyai perbandingan periode lintasan 1:3.
Berapa perbandingan jaraknya?

4. Bagaimana luas energi kinetik planet selama mengelilingi
matahari?
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B. Hukum-Hukum Newton

Coba Anda ingat lagi fenomena pada gerak melingkar! Masih
ingatkah Anda tentang gaya sentrifugal? Ya, jika pada suatu benda
dipaksa untuk bergerak melingkar oleh gaya sentripetal maka pada
benda tersebut timbul reaksi dengan gaya sentrifugal.

Sir Isaac Newton

Isaac Newton (1642-1727) ahli filsafat,
Matematika dan Fisika kelahiran Inggris.
Namanya diabadikan sebagai satuan gaya.
Dari hukum Kepler, Newton menurunkan
hukum gravitasi dan juga menyusun hukum
gerak. Pola pikirnya ditulis di buku dengan
judul Phitosophy terkenal principia. (judul
aslinya Philosophiae Naturalis Principal
Matematika).

Pada saat bulan bergerak mengelilingi bumi dengan kecepatan v, maka
akan timbul gaya sentrifugal (Fs) yang mendorong bulan ke lintasan luar.
Apabila gaya ini dibiarkan bekerja tanpa ada penyeimbangnya, maka
secara otomatis semakin lama bulan akan menjauhi bumi. Bagaimana
kenyataannya? Ya, ternyata tidak demikian bukan? Mengapa? Hal ini
berarti ada gaya lain yang melawan gaya sentrifugal ini agar bulan tetap
beredar pada lintasannya. Dengan gaya ini bulan akan ditarik oleh bumi
agar tidak keluar lintasan. Gaya ini selanjutnya dikenal dengan gaya
gravitasi. Bagaimana Newton menyelidiki tentang gravitasi?

r2

r1

r12m1 m2

(a)

m1

m2

F12

F21

(b)

Gambar 2.4  (a) Benda bermassa m1 di posisi r1 dan benda kedua
bermassa m2 di posisi r2 mengarah dari m1 ke m2 dan (b) Gaya F12
mengarah dari m1 ke m2 dan gaya F12 mengarah dari m2 ke m1.
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Newton mempostulatkan bahwa tiap benda mengadakan gaya tarik
pada benda lain yang sebanding dengan massa kedua benda dan
berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah antara kedua benda
tersebut. Gaya yang diberikan oleh massa  m1 pada m2 adalah F12
besarnya adalah sebagai berikut.

F12 = 
1 2

2
1 2

G m m

r

Keterangan :
F : gaya tarik gravitasi (N)
m1 : massa benda 1 (kg)
m2 : massa benda 2 (kg)
r : jarak antara kedua benda (cm)
G : konstanta gravitasi umum (6,67 x  10-11 Nm2/kg2)

Hukum ketiga Newton menyatakan bahwa gaya F21 yang dikerjakan
oleh m2 pada m1 adalah negatif dari F12. Artinya F12 adalah sama besarnya
dengan F21 tetapi arahnya berlawanan. Planet-planet mengelilingi
matahari ditarik oleh sebuah gaya yang besarnya berbeda-beda sesuai

dengan berubahnya 2

1
r , sehingga lintasan planet itu berbentuk elips. Jadi,

hukum I Kepler adalah akibat langsung dari hukum gravitasi Newton.
Hukum II Kepler diperoleh dari kenyataan bahwa gaya yang diberikan
oleh matahari ke planet diarahkan ke matahari. Perhatikan Gambar 2.5!

Dalam waktu dt planet bergerak sejauh v dt dan menyapu separuh
luasan jajaran genjang yang dibentuk oleh vektor r dan v dt, yaitu r × v
dt. Jadi, luas dA yang disapu dalam waktu dt oleh vektor jejari r adalah

dA = 
1
2

 |rv dt| = 
1

2m
|rmv dt| = 

1
2m

Ldt, dengan L = rmv merupakan

momentum angular planet relatif terhadap matahari.

Matahari

r

m

v dt Planet

Gambar 2.5 Luas yang disapu planet dalam waktu
dt adalah separoh dari jajaran genjang yang terlihat.
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TUGAS

Jelaskan secara fisis persamaan dA = 
1

2m
· L· dt, kemudian

bandingkan dengan Hukum II Kepler! (Buka kembali bunyi Hukum
II Kepler)

Luasan yang disapu dalam selang waktu tertentu dt sebanding
dengan momentum angular L. Selama planet bergerak, nilai L adalah
konstan,  maka  luasan yang disapu dalam suatu selang waktu tertentu
dt adalah sama untuk semua bagian orbit. Hal ini sama dengan yang
dikemukakan Kepler dalam Hukum II Kepler.

Sekarang ditinjau dari sebuah planet yang bergerak mengelilingi
matahari dengan kelajuan v dalam orbit lingkaran berjari-jari r. Karena
planet bergerak dalam sebuah lingkaran, maka planet mempunyai
percepatan sentripetal.

Dari hukum II Newton tentang gerak diberikan :

F = mp· a

Dan berdasarkan hukum gravitasi Newton :

F =  m p

2

GM m

r
,

didapatkan :

m p

2

GM m

r
= 

2

p

v
m

r

v2 = mG M
r

v = mG M
r

Keterangan :
Mm : massa matahari
mp : massa massa planet
r : jarak rata-rata antara planet dan matahari
v : kecepatan satelit
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CONTOH SOAL

TUGAS

Jarak yang ditempuh oleh planet adalah sepanjang 2 r . Apabila
jarak yang ditempuh oleh planet tersebut selama satu periode tertentu,
maka kelajuan planet tersebut dapat ditulis sebagai berikut.

v =  
2 r

T

Jika v = 
2 r

T
 disubstitusikan ke 2 mG M

v
r

, maka akan diperoleh :

v2 = 
2 2

2

4 r
T

 = mG M
r

 �  T2 = 
2

3

m

4
r

G M

Persamaan di atas mirip dengan hukum III Kepler. Persamaan
tersebut juga berlaku untuk orbit satelit tiap planet  jika massa  matahari
Mm diganti dengan massa planet.

Diskusikan dengan kelompok Anda soal di bawah ini!

Jelaskan persamaan dan perbedaan rumus 
2

2 3

m

4
T r

GM , dengan

hukum III Kepler! (Coba tanyakan kepada guru Anda untuk
mengecek jawaban kelompok Anda!)

1. Hitunglah gaya tarik antara matahari dengan Merkurius, bila
massa matahari 1,99 × 1030 kg, massa Merkurius 3,3 × 1023 kg
dan jarak Merkurius ke matahari 57,9 × 109 m!
Diketahui : Mm = 1,99 × 1030 kg

  mp = 3,3 × 1023 kg
  r = 57,9 × 109 m

Ditanyakan: F = ...?
Jawab :

F = m p

2

Gm m

r
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UJI PEMAHAMAN

F = 
11 30 23

29

(6,67 10 ) (1,99 10 )(3,3 10 )

57,9 10

= 
42

20

43,80189 10
33,5241 10

= 1,306 × 1022  N

2. Mars mempunyai bulan dengan periode 460 menit dan jari-jari
orbit rata-rata 9,4 × 106 m. Berapa massa Mars?
Diketahui : T = 460 menit = 460 × 60 s

  r = 9,4 x 106 m
  G = 6,67 x 10-11 Nm2/kg2

Ditanyakan: M = ...?
Jawab :

T2 = 
2

34
r

GM   �    M = 
2 3

2

4 r
GT

= 

32 6

11 2

4 9,4 10

6,67 10 (460 60)

= 6,45 × 1023 kg

Kerjakanlah soal-soal di bawah ini di dalam buku tugas Anda!

1. Periode Mars mengelilingi Matahari adalah 687 hari dan periode
Uranus mengelilingi Matahari adalah 84 tahun. Bila jarak antara
Mars dan Matahari adalah 228 juta km, tentukan jarak Uranus
ke Matahari!

2. Jarak antara Matahari ke Venus 108,2 × 109 m, bila massa
Matahari 1,99 × 1030 kg dan massa Venus 4,48 × 1034 kg, maka
tentukanlah gaya tarik antara matahari dan Venus!

3. Hitunglah massa Bumi dari periode bulan T = 27,3 hari, jari-jari
orbit rata-rata 1,496 × 1011 m! (bandingkan dengan jawaban
teman Anda!)
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RANGKUMAN

1. Hukum I Kepler menyatakan bahwa semua planet bergerak
dalam orbit elips dengan matahari di salah satu fokusnya.

2. Hukum II Kepler menyatakan garis yang menghubungkan tiap
planet ke matahari menyapu luasan yang sama dalam waktu
yang sama.

3. Hukum III Kepler menyatakan bahwa kuadrat periode tiap planet
sebanding dengan pangkat tiga jarak rata-rata planet dari
matahari.

4. Newton mempostulatkan bahwa tiap benda mengadakan gaya
tarik pada benda lain yang sebanding dengan massa kedua benda
dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah antara kedua
benda tersebut.

Kerjakanlah soal-soal di bawah ini di dalam buku tugas Anda!

1. Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari.
Merkurius mengelilingi matahari dalam lintasan berbentuk elips.
a. Benarkah pernyataan di atas? Tunjukkan data-data yang

mendukung jawaban Anda!
b. Apabila periode  merkurius 88 hari dan periode venus adalah

224,7 hari maka hitunglah jarak merkurius ke matahari bila
jarak venus 108 juta km.

c. Bagaimana menurut Anda, bumi mengelilingi matahari atau
matahari mengelilingi bumi? Jelaskan!

2. Hitunglah gaya tarik antara matahari dan mars, bila masa
matahari 1,99 × 1030 kg, massa mars 6,4 × 1023 kg dan jarak mars
ke matahari 227,9 juta km!

3. Uranus mempunyai bulan yaitu umbriel, yang jari-jari orbit rata-
ratanya 267 × 106 m dan periodenya  3,58 × 105 sekon. Hitunglah
periode bulan uranus lainnya yaitu oberon yang berjari-jari orbit
rata-ratanya 586 × 106 m dan gunakan nilai G yang diketahui
untuk menghitung massa Uranus!

4. Berapa besar kecepatan minimum sebuah benda yang
ditembakkan dari permukaan bumi agar benda tersebut mencapai
jarak tak terhingga!

UJI KOMPETENSI
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TUGAS PROYEK

5. Apabila diketahui dalam suatu atom hidrogen, elektron dan
protonnya terpisah sejauh 5,3 × 10-11 m, maka berapa gaya
gravitasi antara dua partikel tersebut?

6. Jika diketahui berat satelit di permukaan bumi sebesar W, maka
berapa gaya gravitasi bumi yang akan menarik satelit ketika satelit
mengorbit di dalam satu orbit dengan jari-jari tiga kali jari-jari bumi?

7. Hitung berat orang di bulan jika diketahui berat di bumi sebesar
600 N! (dianggap jari-jari bumi 3,7 kali jari-jari bulan dan massa
bumi 80 kali massa bulan).

8. Sebuah satelit mengelilingi bumi pada ketinggian 800 km dari
permukaan bumi. Jika gaya gravitasi g = 10 m/s2 dan jari-jari
bumi 6,375 km, maka tentukan periode dan kecepatan satelit!

9. Diketahui jari-jari bumi 6,375 km dan percepatan gravitasi bumi
10 m/s2. Jika periode bulan mengelilingi bumi 27,3 hari berapa
jarak antara bulan dengan bumi?

10. Sebuah benda di bumi mempunyai berat w1 dan berat di suatu
planet lain sebesar w2. Jika massa planet tiga kali massa bumi
dan jari-jari planet dua kali jari-jari bumi, maka berapakah
perbandingan berat benda di bumi dengan di planet?

Menjelang hari raya sering kali kita lihat kembang api mainan
berterbangan di udara malam. Dengan kembang api ini, coba Anda
rancang sebuah percobaan yang menggambarkan proses
penempatan satelit pada wilayah nol gravitasi. Jika rancangan model
roket Anda kurang benar, maka kembang api ini tidak akan dapat
meluncur ke udara.

Setelah Anda mempelajari keseluruhan materi pada bab ini, buatlah
sebuah peta konsep versi Anda. Anda bebas membuat model, bentuk,
dan isinya. Bandingkan peta konsep Anda dengan teman sekelas.
Diskusikan bersama peta konsep mana yang paling lengkap dan
mudah dipahami. Jika kesulitan, maka mintalah pendapat guru atau
orang yang berkompeten di bidang ini!
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