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BAB III 

APLIKASI METODE EULER PADA KAJIAN 

TENTANG GERAK 
Tujuan Instruksional 

Setelah mempelajari bab ini pembaca diharapkan dapat: 

1. Menentukan solusi persamaan gerak jatuh bebas berdasarkan 

pendekatan analitik. 

2. Menentukan solusi persamaan gerak jatuh bebas berdasarkan 

pendekatan numerik. 

3. Menyusun suatu program komputer sederhana dengan 

Spreadsheet Excel untuk mensintesis serangkaian data analitik 

dan numerik persamaan gerak. 

4. Menentukan solusi persamaan gerak parabola berdasarkan 

pendekatan analitik. 

5. Menentukan solusi persamaan gerak parabola berdasarkan 

pendekatan numerik. 

6. Menentukan solusi persamaan gerak parasut berdasarkan 

pendekatan analitik. 

7. Menentukan solusi persamaan gerak parasut berdasarkan 

pendekatan numerik 

8. Menyusun suatu program komputer dengan Spreadsheet Excel 

untuk mensintesis serangkaian data analitik dan numerik 

persamaan gerak parabola. 

9. Menghitung besarnya kecepatan terminal. 

10. Membuat grafik gerak menurut pendekatan analitik dan numerik 

kemudian menafsirkannya. 

11. Menjelaskan pengaruh nilai Increment terhadap ketelitian data 

menurut solusi numerik dibandingkan data menurut solusi 

analitik. 
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Pendahuluan 

 Gerak merupakan topik penting dalam kajian fisika. Secara 

umum dalam pembelajaran fisika baik di tingkat sekolah menengah 

sampai di perguruan tinggi, biasanya persoalan gerak dibahas 

berdasarkan konsep idealisasi yaitu hambatan udara diabaikan agar 

perhitungannya menjadi lebih sederhana. Namun demikian pada 

kenyataannya hambatan udara sangat berpengaruh terhadap gerak 

suatu benda sehingga untuk mendapatkan hasil yang teliti pengaruh 

hambatan udara ini perlu diperhitungkan. Adanya pengaruh 

hambatan udara ini menyebabkan persamaan gerak menjadi 

sedemikian kompleks yang cukup sulit dicari solusinya jika kita 

menggunakan pendekatan analisis analitik. Pada keadaan demikian 

penggunaan pendekatan numerik dengan bantuan komputer menjadi 

solusi yang terbaik yang dapat kita lakukan untuk memperoleh 

solusi yang lebih teliti. 

 

A. Gerak Satu Dimensi 
 Salah satu contoh paling umum untuk gerak dengan 

percepatan tetap adalah gerak jatuh bebas karena pengaruh gaya 

gravitasi bumi. Pada abad ke-19 Galileo menyatakan bahwa jika 

sebuah benda dijatuhkan dari suatu ketinggian tertentu maka benda 

akan jatuh ke bawah dengan percepatan yang arahnya ke bawah 

yang nilainya selalu tetap. Menurut Galileo besarnya percepatan 

benda yang mengalami jatuh bebas selalu tetap, tidak tergantung 

pada masa benda yang jatuh, artinya berapapun masa benda yang 

dijatuhkan maka benda tersebut akan mengalami percepatan tetap 

sebesar 9,8 m/s
2
. 

 Kajian tentang gerak jatuh bebas ini menjadi sesuatu yang 

sangat menarik karena topik gerak jatuh bebas membutuhkan presisi 

yang tinggi untuk memahaminya. Pendapat Galileo dianggap benar 

jika pengaruh adanya hambatan udara diabaikan. Apabila hambatan 

udara diabaikan maka setiap benda yang mengalami gerak jatuh 

bebas akan memiliki percepatan sama yaitu 9,8 m/s
2
 tidak peduli 

berapapun massa maupun ukurannya. Apabila jarak jatuhnya lebih 

kecil dibandingkan jari-jari bumi maka percepatannya selalu tetap. 

Percepatan tetap yang dialami sebuah benda yang mengalami gerak 

jatuh bebas disebut percepatan karena gravitasi yang biasa 

dinyatakan dengan g. Biasanya nilai g dianggap 9,8 m/s
2
 namun 

sebenarnya nilai ini bervariasai tergantung ketinggian tempat 

pengukuran gravitasi tersebut terhadap pusat bumi. Biasanya kita 

menyatakan besarnya g dengan dua angka penting. 
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1. Gerak Jatuh Bebas Dengan Mengabaikan Hambatan Udara 
 Misalkan kita menjatuhkan sebuah benda dari suatu gedung 

dengan ketinggian tertentu. Apabila posisi awal saat benda 

dijatuhkan disebut sebagi titik asal O pada koordinat x dan y, pada 

kasus ini koordinatnya hanya koordinat vertikal (y). Jika arah ke atas 

dianggap sebagai arah positif maka arah percepatannya karena 

bergerak ke bawah akan bernilai negatif yaitu ay = - g = -9,8 m/s
2
 

(nilai g selalu positif sedangkan tanda negatif menunjukkan 

arahnya). Karena benda dijatuhkan dari posisi diam maka kecepatan 

awal 𝑣0𝑦  sama dengan nol, secara matematis posisi dan kecepatan 

benda dinyatakan dengan persamaan 

  𝑦 = 𝑣0𝑦𝑡 +
1

2
𝑎𝑡2 =  −

1

2
𝑔𝑡2    …(3.1) 

  𝑣𝑦 = 𝑣0𝑦 + 𝑎𝑦𝑡 =  −𝑔𝑡   …(3.2) 

Sebagai ilustrasi misalkan kita akan menghitung nilai posisi dan 

kecepatan benda tersebut dengan menggunakan Spreadsheet. Untuk 

persamaan kecepatan dan posisi berlaku bahwa kecepatan dan posisi 

merupakan variabel terikat, waktu variabel bebas sedangkan g 

disebut konstanta. Misalkan benda tersebut dijatuhkan pada waktu t 

= 0 sampai t = 10 s maka di dalam Spreadsheet perlu kita 

definisikan variabel-variabelnya sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 Variabel-Variabel Gerak Jatuh Bebas 

Variabel Nilai Satuan 

Voy 0 m/s 

g -9.8 m/s
2
 

yo 0 m 

to 0 s 

∆t 1 s 

 

Berdasarkan nilai-nilai dalam tabel 3.1 maka dengan menagadakan 

komputasi menggunakan persamaan (3.1) dan (3.2) dalam 

Spreadsheet akan diperoleh tabel berikut. 
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Tabel 3.2 Hubungan antara Posisi dan Kecepatan pada Gerak 

Jatuh Bebas 

Waktu (s) Posisi (m) Kecepatan (m) 

0 0.00 0.00 

1 -4.90 -9.80 

2 -19.60 -19.60 

3 -44.10 -29.40 

4 -78.40 -39.20 

5 -122.50 -49.00 

6 -176.40 -58.80 

7 -240.10 -68.60 

8 -313.60 -78.40 

9 -396.90 -88.20 

10 -490.00 -98.00 

 

Berdasarkan tabel 3.2 dengan menggunakan Spreadsheet dapat 

dibuat grafik hubungan antara posisi dan kecepatan terhadap waktu 

seperti grafik berikut. 

 

Grafik 3.1 Hubungan Posisi dan Kecepatan terhadap Waktu 

 Berdasarkan tabel 3.2 secara mudah dapat dilihat bahwa 

ketika t = 1 s maka posisi benda berada pada – 4,9 m dengan 

kecepatan sebesar -9,8 m/s artinya setelah jatuh selama 1 s maka 

posisi benda adalah 4,9 m di bawah titik asal (y adalah negatif) 

sedangkan arah kecepatannya ke bawah dengan nilai 9,8 m/s. 
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Seiring dengan bertambahnya waktu maka posisi benda semakin 

jauh seperti pada saat t = 10 s maka benda berada pada -490 m 

dengan kecepatan -98 m/s. Pada keseluruhan gerak benda tersebut 

percepatan yang dialami benda selalu tetap yaitu 9,8 m/s
2
. 

Bagaimana jika benda tersebut dilempar ke atas bukan ke bawah? 

Untuk menganalisisnya kita mulai dengan uraian berikut. Misalkan 

kita berdiri di atas sebuah gedung kemudian kita melemparkan 

benda tersebut ke atas dengan kecepatan awal tertentu. Sebagai awal 

analisis maka atap gedung dimana benda meninggalkan tangan kita 

ditetapkan sebagai titik asal, arah positif untuk gerak ke atas 

sedangkan percepatan gravitasinya adalah ay = g = -9,8 m/s
2
. Secara 

matematis untuk gerak ke atas dapat kita nyatakan dengan 

persamaan berikut. 

𝑦 = 𝑦0 + 𝑣0𝑦𝑡 +
1

2
𝑎𝑦𝑡

2 =  𝑦0 + 𝑣0𝑦𝑡 −
1

2
𝑔𝑡2   …(3.3) 

𝑣𝑦 = 𝑣0𝑦 + 𝑎𝑦𝑡 =  𝑣0𝑦 − 𝑔𝑡     …(3.4) 

 

Contoh 3.1 

Tentukan posisi dan kecepatan sebuah benda yang dilempar ke atas 

dengan kecepatan awal 15 m/s! gunakan ∆t = 0,5 s 

Penyelesaian 

Sebagai langkah awal maka dalam Spreadsheet kita perlu 

mendeklarasikan variabel-variabel persamaannya sebagai berikut.   

 

Tabel 3.3 Variabel-Variabel Gerak ke Atas 

Variabel Nilai Satuan 

Voy 15 m/s 

g 9.8 m/s
2
 

yo 0 m 

to 0 s 

∆t 0.5 s 

Berdasarkan tabel 3.3 maka dengan menggunakan persamaan (3.3) 

dan (3.4) dalam Spreadsheet akan kita peroleh tabel berikut. 
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Tabel 3.4 Posisi dan Kecepatan untuk Gerak ke Atas 

Waktu (s) Posisi (m) Kecepatan (m/s) 

0 0 15 

0.5 6.28 10.10 

1 10.10 5.20 

1.5 11.48 0.30 

2 10.40 -4.60 

2.5 6.88 -9.50 

3 0.90 -14.40 

3.5 -7.53 -19.30 

4 -18.40 -24.2 

 

Berdasarkan tabel (3.4) dapat kita buat grafik posisi dan kecepatan 

terhadap waktu seperti grafik berikut. 

 

Grafik 3.2 Hubungan Posisi Terhadap Waktu untuk Gerak ke 

Atas 
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Grafik 3.3 Hubungan Kecepatan terhadap Waktu untuk 

Gerak ke Atas 

  Berdasarkan grafik 3.2 di atas disimpulkan bahwa benda 

akan mencapai posisi tertinggi pada t = 1,53 s dengan posisi       

11,48 m. Hasil perhitungan dengan komputer ini sedikit berbeda 

dengan perhitungan manual dimana menurut perhitungan manual 

maka benda akan mencapai posisi tertinggi pada t = 1,53 s dengan 

posisi 11,5 m. Perhitungan dengan komputer ini dapat diperbaiki 

sehingga dapat diperoleh nilai yang sama dengan perhitungan 

manual dengan membuat nilai interval waktu yang tepat (semakin 

kecil nilai interval waktunya maka hasilnya makin teliti).   

  Berdasarkan tabel 3.2 dan grafik 3.3 dapat disimpulkan 

bahwa pada saat t = 1 s maka posisi benda berada pada y = 10,10 m 

dengan kecepatan vy = 5,20 m/s artinya benda berada pada      10,10 

m di atas titik asal ( y adalah positif) dan masih bergerak ke atas 

sehingga vy bernilai positif dengan kecepatan 5,2 m/s yang lebih 

kecil dari kecepatan saat dilempar yaitu 15 m/s. pada saat  t = 4 s 

benda berada pada -18,40 m dengan kecepatan vy = -24,2 m/s. 

Berdasarkan nilai posisi ini kita tahu bahwa benda telah melewati 

titik tertingginya dan sekarang benda berada pada posisi 18,40 m di 

bawah titik asal (y adalah negatif) dengan arah kecepatan ke bawah 

sebesar 24,2 m/s.  

  Persamaan (3.4) adalah berlaku mutlak setiap saat benda 

bergerak, artinya pada titik tertinggi kecepatan geraknya adalah nol 

dan percepatannya adalah sebesar g. Mungkin ada pertanyaan 

mengapa pada saat kecepatannya nol percepatannya bukan nol?  

Seandainya pada titik tertinggi kecepatannya nol dan percepatannya 
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juga bernilai nol maka benda akan diam tergantung pada titik 

tertinggi tersebut selamanya. Penjelasannya adalah bahwa 

percepatan merupakan laju perubahan kecepatan. Jika percepatannya 

nol pada titik tertinggi maka kecepatan benda tidak akan berubah 

lagi, jika benda telah diam maka benda tersebut akan diam 

selamanya. Hal ini juga dapat dibuktikan dari grafik (3.2) 

berdasarkan grafik kecepatan terhadap waktu tersebut dapat 

diketahui bahwa slope grafiknya sebesar g yang bernilai negatif (ke 

bawah) saat benda bergerak ke atas, di titik tertinggi dan pada saat 

benda bergerak ke bawah. Kita juga dapat megecek bahwa nilai g 

selalu 9,8 m/s
2
 dengan melihat tampilan rumus (Formula Bar) dalam 

Spreadsheet dengan melihat rumus suatu sel dimana sel tersebut 

menunjukkan nilai kecepatan sama dengan nol.  

 

2. Gerak Jatuh dengan Memperhitungkan Hambatan Udara  
 Pada gerak jatuh bebas yang dibahas sebelumnya dijelaskan 

bahwa gerak jatuh bebas terjadi pada kondisi idealisasi artinya 

banyak faktor yang mempengaruhi gerak jatuh bebas diabaikan 

seperti pengaruh adanya hambatan udara terhadap gerak jatuh bebas. 

Untuk menganalisis pengaruh adanya faktor-faktor yang 

mempengaruhi gerak jatuh bebas maka digunakan pendekatan 

numerik. 

  Berdasarkan penjelasan sebelumnya dijelaskan bahwa jika 

percepatannya konstan maka gerak jatuh bebas dapat dinyatakan 

dengan persamaan 

    𝑣𝑦 = 𝑣0𝑦 + 𝑎𝑦𝑡 =  −𝑔𝑡    …(3.5) 

kita dapat menyederhanakan persamaan di atas sebagai fungsi waktu 

dengan notasi sebagai berikut 

   𝑣(𝑡) = 𝑣0 + 𝑔𝑡    …(3.6) 

dengan asumsi bahwa positif adalah arah gerak ke bawah dan benda 

bergerak dengan kecepatan v0. Rumus (3.6) hanya berlaku jika 

percepatan (g) bernilai tetap  selalu 9,8 m/s
2
 sehingga akan 

menghasilkan nilai kecepatan yang selalu eksak. Namun pada 

keadaan sesunguhnya tidaklah demikian karena apabila pengaruh 

hambatan udara diperhitungkan maka besarnya percepatan akan 

tergantung pada posisi dan kecepatan benda tersebut. 

Seorang penumpang mobil dapat merasakan adanya 

hambatan udara dengan mengeluarkan tangannya lewat jendela 

mobil ketika mobil bergerak dengan cepat. Suatu benda yang 

bergerak dalam suatu fluida (gas atau cairan) akan memberikan gaya 

pada fluida (gaya aksi) kemudian mendorong fluida tersebut pada 
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arah tertentu. Berdasarkan hukum ketiga Newton maka fluida 

tersebut juga akan memberikan gaya dorong (gaya reaksi) yang 

besarnya sama dengan gaya aksi tetapi arahnya berlawanan.  

Arah gaya hambat fluida yang bekerja pada suatu benda 

selalu berlawanan dengan arah kecepatan benda tersebut. Besarnya 

hambatan fluida biasanya bertambah dengan bertambahnya 

kecepatan benda yang melalui fluida, hal ini berlawanan dengan 

karakteristik gaya gesek kinetik diantara dua permukaan benda yang 

bersentuhan dimana besarnya gaya gesek kinetik tidak dipengaruhi 

oleh kecepatan. Secara umum persamaan gaya hambat suatu fluida 

dinyatakan dengan persamaan. 

            𝐹𝑔𝑒𝑠𝑒𝑘 ≈ −𝐵1𝑣 − 𝐵2𝑣
2   …(3.7)  

v menyatakan kecepatan sedangkan B1 dan B2 menyatakan 

konstanta adapun tanda minus (-) menyatakan bahwa arah gaya 

gesek/hambat berlawanan dengan arah gerak benda. Jika suatu 

benda bergerak dengan kecepatan rendah maka besarnya gaya 

hambat fluida sebanding dengan kecepatan benda tersebut sehingga 

persamaan (3.7) dapat dinyatakan dengan persamaan  

  𝐹𝑔𝑒𝑠𝑒𝑘 ≈ −𝐵1𝑣   …(3.8) 

 Apabila benda bergerak dengan kecepatan tinggi, maka 

besarnya gaya fluida sebanding dengan kuadrat kecepatan benda 

tersebut. Pada kecepatan rendah maka suku pertama yang 

mendominasi dan koefisien B1 dapat dihitung untuk benda dengan 

bentuk teratur. Sedangkan pada kecepatan tinggi maka suku kedua 

yang mendominasi. Pada kasus ini besarnya gaya hambat sebanding 

dengan kuadrat laju benda. Nilai B2 tidak dapat dihitung secara 

eksak bahkan untuk benda sederhana seperti bola, apalagi jika 

bentuk bendanya cukup rumit. Pendekatan yang dapat dilakukan 

untuk memperkirakan nilai B2 dengan cara berikut, misalkan sebuah 

benda bergerak dalam udara yang mendorong udara tersebut, massa 

udara yang dipindahkan karena dorongan benda dalam waktu dt 

adalah mudara= ρAvdt dengan ρ menyatakan kerapatan udara dan A 

adalah luas permukaan benda. Udara ini mempengaruhi besar 

kecepatan dalam orde v sehingga energi kinetiknya menjadi   

                       𝐸𝑢𝑑𝑎𝑟𝑎 ≈
1

2
𝑚𝑣2   …(3.9) 

besarnya gaya kinetik ini sama dengan usaha yang dilakukan gaya 

gesek (gaya yang bekerja pada benda karena hambatan udara) dalam 

waktu dt, sehingga  

                        𝑓𝑔𝑒𝑠𝑒𝑘 𝑣 𝑑𝑡 = 𝐸𝑢𝑑𝑎𝑟𝑎      …(3.10) 
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dengan menggabungkan persamaan (3.9) dan (3.10) diperoleh 

persamaan berikut 

  𝑓𝑔𝑒𝑠𝑒𝑘 ≈ −
1

2
𝐶𝜌𝐴𝑣2    …(3.11) 

dengan C menyatakan koefisien gesek. Dengan demikian persamaan 

gerak jatuh bebas karena pengaruh adanya gesekan dapat dituliskan 

sebagai 

                      𝑣(𝑡) = 𝑣0 + 𝑎 𝑡 𝑡   …(3.12) 

 Percepatan dinyatakan dengan a (t) bukan a karena besarnya 

percepatan tidaklah konstan namun berubah seiring dengan 

berubahnya waktu. Berdasarkan persamaan (3.12) dapat 

disimpulkan bahwa jika hambatan udara diperhitungkan maka 

besarnya percepatan benda yang jatuh besarnya tidak lagi selalu 

sama dengan percepatan gravitasi seperti yang dinyatakan dalam 

persamaan (3.6) namun nilai percepatannya akan selalu berubah 

sebagai fungsi waktu yang ditentukan oleh besarnya gaya gesek 

yang bekerja pada benda. Kita dapat memahami adanya pengaruh 

hambatan udara terhadap nilai percepatan benda dengan uraian 

berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Gaya pada Benda yang Jatuh dalam 

Suatu Fluida 

 

 Gambar 3.1 menunjukkan sebuah benda bermasa m yang 

sedang bergerak ke bawah dalam suatu fluida. Berdasarkan hukum 

kedua Newton persamaan gaya yang bekerja pada benda tersebut 

dinyatakan dengan persamaan 

  𝑚 𝑎 =  𝐹     …(3.13) 

Jika gaya berat yang dialami benda  adalah FB dan gaya ke atas dari 

tahanan udara dinyatakan dengan FA dan arah gaya ke bawah diberi 

tanda positif maka persamaan (3.13) dapat dituliskan sebagai 

  𝑚 𝑎 = 𝐹𝐵 − 𝐹𝐴    …(3.14) 

FB 

FA 

m 
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jika FB = m g  dan FA = fgesek  maka persamaan  (3.14) pula dapat 

dinyatakan 

  𝑚 𝑎 = 𝑚𝑔 − 𝐹𝐵     …(3.15) 

dengan membagi kedua ruas persamaan (3.15) dengan m maka akan 

kita peroleh 

  𝑎 = 𝑔 −
𝐹𝐵

𝑚
     …(3.16) 

apabila diasumsikan bahwa gaya hambat yang bekerja pada benda 

sebanding dengan kuadrat lajunya maka dengan mensubstitusikan 

persamaan (3.11) dalam persamaan (3.16) menghasilkan  

  𝑎 = 𝑔 −
𝐶𝜌𝐴𝑣2

2 𝑚
    …(3.17) 

jika benda tersebut berupa bola dengan jari-jari r maka luas 

permukaannya adalah 𝐴 =  𝜋 𝑟2 sehingga persamaan (3.17) dapat 

dituliskan 

   𝑎𝑡 = 𝑔 −
𝐶𝜌𝜋  𝑟2𝑣2

2 𝑚
    …(3.18) 

  Berdasarkan persamaan (3.18) dapat diketahui bahwa 

besarnya percepatan untuk benda yang bergerak dalam suatu fluida 

nilainya tidak tetap lagi namun tergantung pada bentuk benda 

sehingga percepatannya berubah sebagai fungsi waktu. Dengan 

demikian untuk menentukan posisi dan kecepatan gerak jatuh 

dengan menggunakan pendekatan analitik secara eksak adalah 

sangat sulit. Cara terbaik yang dapat dilakukan untuk menentukan 

posisi dan kecepatan benda secara tepat adalah dengan 

menggunakan pendekatan numerik dengan menggunakan metode 

Euler dengan uraian berikut. Percepatan benda dapat didefinisikan 

dengan pernyataan 

𝑑2𝑦

𝑑𝑡 2 =
𝑑𝑣

𝑑𝑡
= 𝑎(𝑡)    …(3.19) 

sedangkan posisi benda dinyatakan dalam persamaan  
𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝑣(𝑡)     …(3.20) 

persamaan (3.19) dan (3.20) apabila diuraikan dengan metode Euler 

akan diperoleh persamaan berikut 

  𝑎(𝑡) =
𝑑𝑣

𝑑𝑡
  

𝑑𝑣

𝑑𝑡
≈

Δ𝑣

Δ𝑡
=

𝑣 𝑡+∆𝑡 −𝑣 𝑡 

∆𝑡
𝑎(𝑡)   …(3.21)  

persamaan (3.21) dapat disusun ulang menjadi persamaan berikut 
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  𝑎 𝑡 =
𝑣 𝑡+∆𝑡 −𝑣(𝑡)

∆𝑡
  

  𝑣 𝑡 + ∆𝑡 = 𝑣 𝑡 + 𝑎 𝑡  ∆𝑡   …(3.22) 

secara umum persamaan (3.22) dinyatakan dengan persamaan 

𝑣𝑖+1 = 𝑣𝑖 + 𝑎𝑖  ∆𝑡    …(3.23) 

𝑎𝑖 = 𝑔 −
𝐶𝜌𝜋  𝑟2𝑣𝑖

2

2 𝑚
    …(3.24) 

sedangkan posisi benda setiap saat dinyatakan  

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝑣  

𝑑𝑦

𝑑𝑡
≈

Δ𝑦

Δ𝑡
=

𝑦 𝑡+∆𝑡 −𝑦 𝑡 

∆𝑡
= 𝑣(𝑡)  

   𝑦 𝑡 + ∆𝑡 = 𝑦 𝑡 + 𝑣 𝑡  ∆𝑡   …(3.25) 

secara umum persamaan (3.25) dapat dinyatakan dalam persamaan  

𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 + 𝑣𝑖  ∆𝑡    …(3.26) 

dengan: 

𝑦𝑖+1     = posisi benda pada waktu t = t +∆t 

𝑦𝑖          =  posisi benda pada waktu  t = t 

∆t = nilai Increment waktu  

 

Contoh 3.2 

Tentukan percepatan, kecepatan dan posisi dari gerak jatuh dengan 

menggunakan Spreadsheet untuk benda berbentuk bola yang 

memiliki rmassa 0,02 kg jari-jari 0,01 m dan C = 0,46.  

Penyelesaian 

Sebagai langkah awal menyelesaikan soal di atas adalah dengan 

menentukan variabele-variabel geraknya dalam Spreadsheet seperti 

tabel sebagai berikut. 
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Tabel 3.5 Variabel-Variabel Gerak jatuh dengan 

Memperhitungkan Hambatan Udara 

Variabel Nilai Satuan 

yo 0 m 

g 9.8 m/s
2 

m 0.02 kg 

r 0.02 m 

v0 0 m/s 

t0 0 S 

∆t 0.01 S 

P 1.2 kg/m
3 

C 0.46  

 

dengan demikian dengan memasukkan nilai-nilai tabel 3.5 ke dalam 

persamaan (3.23) sampai (3.26) dalam Spreadsheet akan diperoleh 

tabel berikut. 
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Tabel 3.6 Percepatan, kecepatan dan Posisi Benda yang Jatuh 

dengan Memperhitungkan Hambatan Udara   

Waktu 

(s) 

Percepatan 

(m/s
2
) 

Kecepatan 

(m/s) Posisi (m) 

0 9.8 0 0 

0.01 9.80 0.10 0 

0.02 9.80 0.20 0.00098 

0.03 9.80 0.29 0.00294 

0.04 9.80 0.39 0.00588 

0.05 9.80 0.49 0.0098 

0.06 9.79 0.59 0.014699 

0.07 9.79 0.69 0.020578 

0.08 9.79 0.78 0.027437 

0.09 9.79 0.88 0.035274 

0.1 9.78 0.98 0.044091 

0.11 9.78 1.08 0.053886 

0.12 9.78 1.18 0.06466 

0.13 9.77 1.27 0.076411 

0.14 9.77 1.37 0.089141 

0.15 9.76 1.47 0.102847 

0.16 9.76 1.57 0.11753 

0.17 9.75 1.66 0.13319 

0.18 9.75 1.76 0.149825 

0.19 9.74 1.86 0.167435 

0.2 9.73 1.96 0.18602 

… … … … 

 

 

  Secara lebih lengkap dengan menggunakan Spreadsheet kita 

dapat membuat tabel perbandingan percepatan, kecepatan dan posisi 

gerak untuk gerak jatuh bebas dengan memperhitungkan hambatan 

udara dan mengabaikan hambatan udara sebagai berikut. 
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Tabel 3.7 Perbandingan Kecepatan, Percepatan dan Posisi 

suatu Benda Jatuh Bebas dengan 

Memperhitungkan Hambatan Udara dan dengan 

Mengabaikan Hambatan Udara 

Waktu 

Adengan 

gesekan 

Vdengan 

gesekan 

Ydengan 

gesekan 

Vtanpa 

gesekan 

Ytanpa 

gesekan 

atanpa 

gesekan 

0 9.8 0 0 0 0 9.8 

0.01 9.80 0.10 0 0.098 0.00049 9.8 

0.02 9.80 0.20 0.00098 0.196 0.00196 9.8 

0.03 9.80 0.29 0.00294 0.294 0.00441 9.8 

0.04 9.80 0.39 0.00588 0.392 0.00784 9.8 

0.05 9.80 0.49 0.0098 0.49 0.01225 9.8 

0.06 9.79 0.59 0.014699 0.588 0.01764 9.8 

0.07 9.79 0.69 0.020578 0.686 0.02401 9.8 

0.08 9.79 0.78 0.027437 0.784 0.03136 9.8 

0.09 9.79 0.88 0.035274 0.882 0.03969 9.8 

0.1 9.78 0.98 0.044091 0.98 0.049 9.8 

0.11 9.78 1.08 0.053886 1.078 0.05929 9.8 

0.12 9.78 1.18 0.06466 1.176 0.07056 9.8 

0.13 9.77 1.27 0.076411 1.274 0.08281 9.8 

0.14 9.77 1.37 0.089141 1.372 0.09604 9.8 

0.15 9.76 1.47 0.102847 1.47 0.11025 9.8 

0.16 9.76 1.57 0.11753 1.568 0.12544 9.8 

0.17 9.75 1.66 0.13319 1.666 0.14161 9.8 

0.18 9.75 1.76 0.149825 1.764 0.15876 9.8 

0.19 9.74 1.86 0.167435 1.862 0.17689 9.8 

0.2 9.73 1.96 0.18602 1.96 0.196 9.8 

0.21 9.73 2.05 0.205579 2.058 0.21609 9.8 

0.22 9.72 2.15 0.226111 2.156 0.23716 9.8 

… … … … … … … 
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Grafik 3.4 Perbandingan Kecepatan Benda dengan 

Memperhitungkan Hambatan Udara dan 

Mengabaikan Hambatan Udara 

  Berdasarkan grafik 3.4 disimpulkan bahwa untuk gerak 

dengan mengabaikan hambatan udara akan menyebabkan benda 

terus bergerak secara linear sedangkan jika hambatan udara 

diperhitungkan maka mula-mula kecepatan benda terus bertambah 

namun pada suatu titik benda akan mencapai kecepatan maksimum 

dan kecepatan ini tidak akan bertambah lagi. Kecepatan maksimum 

ini disebut sebagai kecepatan terminal. Pada saat benda mencapai 

kecepatan terminal maka percepatannya sama dengan nol karena 

pada saat ini besarnya gaya gesek sama dengan gaya berat benda. 

Berdasarkan grafik 3.4 dapat diketahui bahwa besarnya kecepatan 

terminal yang dicapai benda adalah 23,77 m/s pada t = 10,85 s. 
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Grafik 3.5 Perbandingan Posisi Benda dengan 

Memperhitungkan Hambatan Udara dan 

Mengabaikan Hambatan Udara 

  Berdasarkan grafik 3.5 dapat kita lihat bahwa 

posisi/ketinggian benda sangatlah berbeda apabila dibandingkan bila 

kita memperhitungkan hambatan udara dibandingkan jika hambatan 

udara diabaikan. Sebagai gambaran pada t = 2 s dengan 

mengabaikan hambatan udara posisi benda adalah 9,8 m sedangkan 

jika hambatan udara diperhitungkan ketinggian benda adalah 9,29 m 

dengan demikian dengan mengabaikan udara mengakibatkan 

kesalahan 5,23 %. Kesalahan yang terjadi dengan mengabaikan 

hambatan udara ini semakin lama semakin besar. Sebagai gambaran 

pada t = 10 s posisi benda dengan mengabaikan hambatan udara 

adalah 490 m sedangkan bila hambatan udara diperhitungkan 

ketinggian benda adalah 197,7601 m dengan demikian dengan 

mengabaikan hambatan udara menyebabkan kesalahan sebesar 

147,77 %. Berdasarkan data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kesalahan yang terjadi dengan mengabaikan hambatan udara 

semakin lama semakin besar. 
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Grafik 3.6 Perbandingan Percepatan Benda dengan 

Memperhitungkan Hambatan Udara dan dengan 

Mengabaikan Hambatan Udara 

  Berdasarkan grafik 3.6 disimpulkan bahwa untuk percepatan 

benda /dengan memperhitungkan hambatan udara tidaklah tetap 

namun berkurang seiring dengan bertambahnya waktu. Pada saat t = 

0 s percepatan benda adalah 9,8 m/s
2
 percepatan ini terus berkurang 

sehingga pada saat t = 10,85 s percepatan benda adalah 0 m/s
2
. 

Dengan melihat tabel 3.6 dapat dibuktikan bahwa meskipun 

percepatannya nol ternyata benda belum berhenti bergerak karena 

pada saat ini kecepatan benda adalah 23,77 m/s. Tentu saja 

kenyataan ini berlainan jika hambatan udara diabaikan karena 

dengan mengabaikan hambatan udara percepatan benda adalah 

selalu tetap yaitu 9,8 m/s
2
.  

 

B. Gerak Dalam Dua Dimensi 

1. Gerak Parabola dengan Mengabaikan Hambatan Udara 

a. Analisis Gerak Parabola dengan Mengabaikan Hambatan 

Udara Menggunakan Pendekatan Analitik  

Gerak peluru merupakan gerak suatu benda yang diberikan 

kecepatan awal kemudian mengikuti lintasan yang secara 

keseluruhan dipengaruhi oleh percepatan gravitasi dan hambatan 

udara. Gerak peluru termasuk gerak benda dalam dua dimensi, 

sebagai perpaduan gerak horizontal dengan kecepatan tetap dan dan 

gerak vertikal dengan percepatan tetap. Dalam kasus gerak parabola 

perlu dipahami bahwa komponen gerak vertikal dan horizontal tidak 
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mempengaruhi satu sama lain. Sebagai gambaran misalkan kita 

melemparkan bola sepanjang permukaan datar maka bola akan 

bergerak dengan kecepatan tetap karena tidak ada gaya gravitasi 

yang bekerja pada komponen arah horizontalnya. Sedangkan jika 

kita menjatuhkan bola tersebut dari suatu ketinggian tertentu maka 

bola akan dipercepat ke bawah dengan percepatan sebesar g 

sehingga jarak yang ditempuh semakin panjang tiap waktunya.  

Misalkan kita mulai posisi awal gerak peluru pada              x0 

= y0    = 0  dan t = 0 peluru mulai ditembakkan dengan kecepatan 

awal v dengan membentuk sudut θ terhadap arah horizontal seperti 

gambar berikut.  

 

 

 
 

Gambar 3.2 Lintasan Gerak Peluru 

 

 Secara matematis persamaan percepatan gerak peluru dapat 

dinyatakan dengan persamaan 

ax = 0 dan ay = -g   …(3.27) 

dengan ax menyatakan percepatan gravitasi pada arah horizontal dan 

ay menyatakan besarnya percepatan dalam arah vertikal. Dengan 

demikian komponen posisi dan dan kecepatannya dapat kita 

nyatakan dalam persamaan berikut:  

𝑥 = (𝑣 cos 𝜃) 𝑡   …(3.28) 

𝑦 = (𝑣 sin 𝜃)𝑡 − 0.5 𝑔 𝑡2  …(3.29) 

𝑣𝑥 = 𝑣 cos 𝜃    …(3.30) 

𝑣𝑦 = 𝑣 sin 𝜃 − 𝑔𝑡   …(3.31) 
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berdasarkan pertimbangan bahwa komponen kecepatan vertikal dan 

horizontalnya merupakan besaran vektor maka besarnya resultan 

kecepatan peluru pada setiap saat dinyatakan dalam persamaan  

𝑣 =  𝑣𝑥
2 + 𝑣𝑦

2    …(3.32) 

sedangkan ketinggian maksimumnya adalah 

 =
𝑣2𝑠𝑖𝑛2𝜃

2𝑔
    …(3.33) 

adapun jangkauan maksimumnya adalah 

𝑅 =
𝑣2 sin 2𝜃

𝑔
    …(3.34) 

dengan: 

ax = percepatan dalam arah horizontal (m/s
2
) 

ay = percepatan dalam arah vertikal (m/s
2
) 

x = Panjang lintasan dalam arah horizontal (m) 

y = panjang lintasan dalam arah vertikal (m) 

v = kecepatan awal (m/s) 

vx = kecepatan dalam arah horizontal (m/s) 

vy = kecepatan dalam arah vertikal (m/s) 

v    = besarnya kecepatan karena superposisi kecepatan arah vertikal 

dan horizontal (m/s) 

θ = sudut tembakan terhadap bidang datar (derajat) 

h = ketinggian (m) 

R = Jangkauan (m) 

 

b. Analisis Gerak Parabola dengan Mengabaikan Hambatan 

Udara Menggunakan Pendekatan Numerik 
 Jika hambatan udara diabaikan, persamaan gerak parabola 

dengan menggunakan hukum kedua Newton dapat dituliskan   

sebagai 
𝑑2𝑥

𝑑𝑡 2
= 𝑎𝑥 = 0     …(3.35) 

𝑑2𝑦

𝑑𝑡 2 = 𝑎𝑦 = −𝑔       …(3.36) 

dimana x dan y menyatakan koordinat vertikal dan horizontal dari 

peluru dan g menyatakan percepatan gravitasi. Berdasarkan definisi 

persamaan differensial orde satu, maka persamaan (3.35) dan (3.36) 

dapat dinyatakan dengan persamaan berikut 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑣𝑥        …(3.37)  

𝑑𝑣𝑥

𝑑𝑡
= 0    …(3.38) 



 
 

71 
 

   
𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝑣𝑦     …(3.39) 

𝑑𝑣𝑥

𝑑𝑡
= −𝑔    …(3.40) 

vx dan vy adalah komponen kecepatan x dan y, dengan menggunakan 

teori Euler maka persamaan (3.37) sampai (3.40) dapat dituliskan 

sebagai 

𝑥𝑖+1 = 𝑥𝑖 + 𝑣𝑥 ,𝑖 ∆𝑡   …(3.41) 

𝑣𝑥 ,𝑖+1 = 𝑣𝑥 ,𝑖     …(3.42) 

𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 + 𝑣𝑦 ,𝑖 ∆𝑡   …(3.43) 

𝑣𝑦 ,𝑖+1 = 𝑣𝑦 ,𝑖 − 𝑔 ∆𝑡   …(3.44) 

dengan: 

𝑥𝑖   =  posisi pada arah horizontal pada waktu t = t 

𝑥𝑖+1     =  posisi pada arah horizontal pada waktu t = t+∆t 

𝑣𝑥 ,𝑖+1 =  kecepatan pada horizontal pada waktu t = t+∆t  

vx,i  =  kecepatan pada waktu t = t 

𝑦𝑖   =  posisi pada arah vertikal pada waktu t = t 

𝑦𝑖+1  = posisi pada arah vertikal pada waktu t = t+∆t 

∆𝑡  = nilai Increment waktu  

 

Contoh 3.3 

Seorang tentara menembakkan peluru meriam ke udara dengan 

sudut 30 derajat terhadap bidang datar. Jika massa pelurunya adalah 

1 kg, kecepatan awalnya 15 m/s  Analisislah gerakan peluru tersebut 

dengan pendekatan analitik dan numerik dengan asumsi posisi awal 

peluru pada x = y = 0! Kemudian buatlah grafik ketinggian terhadap 

jarak horizontalnya (y terhadap x). 

Penyelesaian 

Analisis persamaan gerak dengan pendekatan analitik menggunakan 

persamaan 

𝑥 = (𝑣 cos 𝜃) 𝑡     

𝑦 = (𝑣 sin 𝜃)𝑡 − 0.5 𝑔 𝑡2   

𝑣𝑥 = 𝑣 cos 𝜃     

𝑣𝑦 = 𝑣 sin 𝜃 − 𝑔𝑡    

sedangkan untuk analisis numeriknya menggunakan persamaan 

𝑥𝑖+1 = 𝑥𝑖 + 𝑣𝑥 ,𝑖 ∆𝑡   

𝑣𝑥 ,𝑖+1 = 𝑣𝑥 ,𝑖   

𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 + 𝑣𝑦 ,𝑖 ∆𝑡  

                        𝑣𝑦 ,𝑖+1 = 𝑣𝑦 ,𝑖 − 𝑔 ∆𝑡  
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Langkah selanjutnya adalah menetapkan variabel-variabel 

persamaan gerak parabola dengan mengabaikan hambatan udara 

dalam Spreadsheet sehingga akan diperoleh tabel berikut. 

 

Tabel 3.8 Variabel-Variabel Dalam Gerak Parabola dengan 

Mengabaikan Hambatan Udara 

Variabel Nilai Satuan 

to 0 s 

m 1 kg 

Vo 15 m/s 

g 10 m/s^2 

θ 30 derajat 

∆t 0,05 s 

Xo 0 m 

Yo 0 m 

 

Berdasarkan tabel 3.8 dengan menggunakan persamaan gerak 

parabola secara analitik dan numerik kita dapat menghitung 

komponen gerak parabola dengan menggunakan Spreadsheet 

sehingga akan kita peroleh tabel berikut. 
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Tabel 3.9.1 Perbandingan Kecepatan Gerak Parabola tanpa 

Memperhitungkan Hambatan Udara dengan 

Pendekatan Numerik dan Analitik 

t 

V0x_  

Analitik 

V0y_             

Analitik 

Vox_ 

Numerik 

Voy 

_Numerik 

0 12.990 7.5 12.9903 7.5 

0.05 12.990 7 12.9903 7 

0.1 12.9904 6.5 12.99038 6.5 

0.15 12.9904 6 12.99038 6 

0.2 12.9904 5.5 12.99038 5.5 

0.25 12.9904 5 12.99038 5 

0.3 12.9904 4.5 12.99038 4.5 

0.35 12.9904 4 12.99038 4 

0.4 12.9904 3.5 12.99038 3.5 

0.45 12.9904 3 12.99038 3 

0.5 12.9904 2.5 12.99038 2.5 

0.55 12.9904 2 12.99038 2 

0.6 12.9904 1.5 12.99038 1.5 

0.65 12.9904 1 12.99038 1 

0.7 12.9904 0.5 12.99038 0.5 

0.75 12.9904 0 12.99038 -8.9E-16 

0.8 12.9904 -0.5 12.99038 -0.5 

0.85 12.9904 -1 12.99038 -1 

0.9 12.9904 -1.5 12.99038 -1.5 

0.95 12.9904 -2 12.99038 -2 

1 12.9904 -2.5 12.99038 -2.5 

… … … … … 
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Tabel 3.9.2 Perbandingan Posisi Gerak Parabola tanpa 

Memperhitungkan Hambatan Udara dengan  

Pendekatan Numerik dan Analitik 

t X_Analitik Y_Analitik X_Numerik Y_Numerik 

0 0 0 0 0 

0.05 0.649 0.3625 0.6495 0.3625 

0.1 1.299 0.7 1.29904 0.7 

0.15 1.9486 1.0125 1.94856 1.0125 

0.2 2.5981 1.3 2.59808 1.3 

0.25 3.2476 1.5625 3.2476 1.5625 

0.3 3.8971 1.8 3.89711 1.8 

0.35 4.5466 2.0125 4.54663 2.0125 

0.4 5.1962 2.2 5.19615 2.2 

0.45 5.8457 2.3625 5.84567 2.3625 

0.5 6.4952 2.5 6.49519 2.5 

0.55 7.1447 2.6125 7.14471 2.6125 

0.6 7.7942 2.7 7.79423 2.7 

0.65 8.4437 2.7625 8.44375 2.7625 

0.7 9.0933 2.8 9.09327 2.8 

0.75 9.7428 2.8125 9.74279 2.8125 

0.8 10.392 2.8 10.3923 2.8 

0.85 11.042 2.7625 11.0418 2.7625 

0.9 11.691 2.7 11.6913 2.7 

0.95 12.341 2.6125 12.3409 2.6125 

1 12.99 2.5 12.9904 2.5 

… … … … … 

 

Selanjutnya dengan menggunakan tabel 3.9.1 dan 3.9.2 kita dapat 

membuat grafik hubungan ketinggian terhadap waktu seperti grafik 

berikut. 
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Grafik 3.7 Hubungan Ketinggian Terhadap Lintasan 

Sepanjang Tanah untuk Gerak Parabola dengan 

Mengabaikan Hambatan Udara 

 Berdasarkan tabel 3.9.1 dan 3.9.2 dapat dilihat bahwa pada 

saat t = 0,05 s ketinggian benda menurut analisis numerik dan 

analitik sama yaitu 0,3625 m sehingga kesalahan perhitungannya 

adalah 0 %. Demikian juga benda akan mencapai ketinggian pada 

waktu dan nilai ketinggian yang sama yaitu 2.8125 m pada waktu t = 

0.75 s. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

metode Euler untuk menentukan komponen posisi dan kecepatan 

gerak parabola dapat diterima sepenuhnya karena tidak ada 

kesalahan yang terjadi (kesalahannya adalah 0 %).  

 

Pertanyaan 3.1 

Berdasarkan soal pada contoh 3.3 jawablah pertanyaan-pertanyaan 

berikut: 

1. Bagaimanakah pengaruh nilai Increment nilai ∆t terhadap 

ketelitian data numerik jika dibandingkan dengan data analitik? 

2. Pada nilai x berapakah y bernilai maksimum? 

3. Pada nilai y berapakah jangkauan tembakannya maksimum? 

4. Pada nilai sudut tembakan berapakah jangkauan tembakannya 

maksimum? 

5. Adakah pengaruh tempat jatuh peluru yang lebih rendah 

terhadap sudut tembakan yang menyebabkan jangkauan 

tembakannnya maksimum? 

6. Pada sudut tembakan berapakah jangkauannya sama besar 

dengan tinggi maksimumnya?  
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2. Gerak Parabola dengan Memperhitungkan Hambatan 

Udara 
Pada penjelasan sebelumnya, pembahasan gerak parabola 

dibatasi pada suatu syarat idealisasi yaitu adanya anggapan bahwa 

hambatan udara diabaikan. Dalam pembahasan gerak jatuh dengan 

memperhitungkan hambatan udara kita ketahui bahwa dengan 

mengabaikan hambatan udara ternyata menimbulkan kesalahan yang 

cukup besar. Berdasarkan pertimbangan bahwa komponen vertikal 

gerak parabola juga perperilaku sebagai gerak jatuh dengan 

memperhitungkan hambatan udara maka perhitungan hambatan 

udara dalam gerak parabola seharusnya juga diperhitungkan. 

Apabila sebuah peluru ditembakkan di udara sehingga 

membentuk lintasan dengan bentuk lintasan parabola maka dengan 

asumsi bahwa besarnya gaya hambat udara sebanding dengan 

kuadrat kecepatan benda tersebut, maka besarnya gaya gesek yang 

bekerja pada peluru secara matematik dinyatakan  

𝐹𝑔𝑒𝑠𝑒𝑘 =  −𝐵2𝑣
2      

dimana 𝑣 =   𝑣𝑥
2 + 𝑣𝑦

2 

dengan B2 menyatakan suatu konstanta, vx menyatakan komponen 

kecepatan dalam arah horizontal dan vy menyatakan komponen 

kecepatan dalam arah vertikal. Arah gaya gesek ini selalu 

berlawanan dengan arah gerak benda dengan komponen horizontal 

dan vertikal tertentu seperti diilustrasikan pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Komponen-Komponen Gaya karena Hambatan 

Udara Pada Benda yang Bergerak dengan 

Kecepatan v 

 

y 

x 

V 

Vy 

Vx 

θ 

fgesek
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 Berdasarkan gambar 3.3 komponen gaya geseknya dapat 

diuraikan sebagai berikut 

𝑓𝑔𝑒𝑠𝑒𝑘 ,   𝑥 =  𝑓𝑔𝑒𝑠𝑒𝑘  cos 𝜃 = 𝑓𝑔𝑒𝑠𝑒𝑘 𝑣𝑥𝑣  …(3.45) 

𝑓𝑔𝑒𝑠𝑒𝑘 ,   𝑦 =  𝑓𝑔𝑒𝑠𝑒𝑘  sin 𝜃 = 𝑓𝑔𝑒𝑠𝑒𝑘 𝑣𝑦𝑣  

 …(3.46)  

sehingga komponen gaya geseknya adalah 

𝑓𝑔𝑒𝑠𝑒𝑘 ,𝑥 =  −𝐵2𝑣 𝑣𝑥    …(3.47) 

𝑓𝑔𝑒𝑠𝑒𝑘 ,𝑦 =  −𝐵2𝑣 𝑣𝑦    …(3.48) 

dengan menambahkan adanya pengaruh gaya gesek ini terhadap 

persamaan numerik gerak parabola tanpa pengaruh gaya gesek akan 

diperoleh 

𝑥𝑖+1 = 𝑥𝑖 + 𝑣𝑥 ,𝑖 ∆𝑡   …(4.49) 

𝑣𝑥 ,𝑖+1 = 𝑣𝑥 ,𝑖 −
𝐵2𝑣𝑣𝑥 ,𝑖

𝑚
∆𝑡  …(4.50) 

𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 + 𝑣𝑦 ,𝑖 ∆𝑡   …(4.51) 

𝑣𝑦 ,𝑖+1 = 𝑣𝑦 ,𝑖 − 𝑔 ∆𝑡 −
𝐵2𝑣𝑣𝑦 ,𝑖

𝑚
∆𝑡 …(4.52) 

dengan: 

xi = Posisi benda arah x pada waktu t = t  

xi+1 = Posisi benda arah x pada waktu t = t+∆t  

yi = Posisi benda arah y pada waktu t = t 

yi+1 = Posisi benda arah y pada waktu t = t+∆t 

vx,I = kecepatan benda arah x pada waktu t = t 

vy,I = kecepatan benda arah y pada waktu t = t 

vx,i+1 = kecepatan benda arah x pada waktu t = t+∆t 

vy,i+1 =  kecepatan benda arah y pada waktu t = t+∆t 

v =  besarnya kecepatan benda (m/s) 

B2 = koefisien gesek udara 

m =  massa benda (kg) 

∆t = increment atau selang waktu  

 

Contoh 3.4 

Seorang tentara menembakkan peluru meriam ke udara dengan 

sudut 30 derajat terhadap bidang datar. Jika massa pelurunya adalah 

1 kg, kecepatan awalnya 15 m/s  dan b = 0,03. Analisislah gerakan 

peluru tersebut dengan pendekatan analitik dan numerik dengan 

asumsi posisi awal peluru pada x = y = 0 Selidikilah adanya 

pengaruh kecepatan awal, sudut tembakan, massa benda, interval 

waktu, posisi awal dan posisi benda terhadap gerak parabola ini, 

kemudian bandingkan hasil analisis dengan pendekatan analitik dan 
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numeriknya! Kemudian buatlah grafik ketinggian terhadap jarak 

horizontalnya (y terhadap x). 

Penyelesaian 

Sebagai langkah awal untuk menyelesaikan soal di atas adalah 

dengan mendeklarasikan varabel-variabel gerak parabola dengan 

memperhitungkan hambatan udara seperti tabel berikut. 

 

Tabel 3.10 Variabel-Variabel Gerak Parabola dengan 

Memperhitungkan Hambatan Udara 

 

 

Variabel Nilai Satuan 

m 1 kg 

V 15 m/s 

θ 30 derajat 

g 10 m/s^2 

V x_Awal 12.9904 m/s 

Vy_Awal 7.5 m/s 

to 0 s 

∆t 0.05 s 

b 0.03 

  

 

Langkah selanjutnya adalah mengadakan komputasi dengan 

Spreadsheet terhadap besaran-besaran gerak parabola dengan 

memperhitungkan hambatan udara sehingga akan diperoleh tabel 

berikut. 
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Tabel 3.10 Komponen Kecepatan dan Posisi untuk Gerak 

Parabola dengan Memperhitungkan Hambatan 

Udara 

waktu Vx Vy V x y 

0 12.9904 7.5 15 0 0 

0.05 12.6981 6.8313 14.419 0.6422 0.3583 

0.1 12.4235 6.1835 13.8772 1.2703 0.6837 

0.15 12.1649 5.5548 13.3731 1.885 0.9771 

0.2 11.9208 4.9434 12.9052 2.4871 1.2396 

0.25 11.6901 4.3477 12.4724 3.0774 1.4718 

0.3 11.4714 3.7663 12.0738 3.6564 1.6747 

0.35 11.2636 3.1981 11.7088 4.2248 1.8488 

0.4 11.0658 2.6419 11.3768 4.783 1.9948 

0.45 10.8769 2.0969 11.0772 5.3316 2.1133 

0.5 10.6962 1.562 10.8097 5.8709 2.2047 

0.55 10.5228 1.0367 10.5737 6.4014 2.2697 

0.6 10.3559 0.5203 10.3689 6.9234 2.3086 

0.65 10.1948 0.0122 10.1948 7.4371 2.3219 

0.7 10.0389 -0.488 10.0508 7.943 2.31 

0.75 9.88756 -0.981 9.93608 8.4411 2.2733 

0.8 9.7402 -1.466 9.84991 8.9318 2.2122 

0.85 9.59629 -1.944 9.79129 9.4152 2.1269 

0.9 9.45535 -2.416 9.75909 9.8915 2.0179 

0.95 9.31694 -2.88 9.75205 10.361 1.8855 

1 9.18065 -3.338 9.76876 10.823 1.73 

… … … … … … 

 

Langkah terakhir adalah membuat grafik hubungan ketinggian 

terhadap lintasan sepanjang tanah berdasarkan tabel 3.19 sehingga 

diperoleh grafik berikut. 
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Grafik 3.8 Hubungan Antara Ketinggian Terhadap Lintasan 

Sepanjang Tanah dengan Memperhitungkan 

Hambatan Udara 

 Berdasarkan tabel 3.10 dan tabel 3.9 dapat disimpulkan 

bahwa pada saat t = 0,05 s dengan mengabaikan hambatan udara 

ketinggian benda adalah 0,3625 m sedangkan dengan 

memperhitungkan hambatan udara ketinggian benda adalah 0,3583 

m sehingga timbul kesalahan -1,17%. Ketinggian maksimum benda 

dengan mengabaikan hambatan udara adalah 2,8125 m sedangkan 

ketinggian benda dengan memperhitungkan hambatan udara adalah 

2,3219 m dengan demikian timbul kesalahan sebesar 21.13%. 

Sedangkan besarnya jangkauan yang dapat dicapai dengan 

mengabaikan hambatan udara adalah 18,836 m dan jangkauan yang 

dapat dicapai dengan memperhitungkan hambatan udara adalah 

13,8743 m sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan mengabaikan 

hambatan udara akan membuat kesalahan sebesar 35,76%.  

 Apabila dieksplorasi lebih jauh tentang nilai sudut tembakan 

agar jangkauan maksimum diperoleh data bahwa untuk kecepatan 15 

m/s untuk benda bermassa 1 kg dengan tetapan hambatan udara b = 

0,03 sudut tembakan agar jangkauannya maksimum adalah 43
0
 

dengan nilai jangkauan 14,9737 m yang tentu saja hasil ini berbeda 

dengan hasil perhitungan dengan mengabaikan hambatan udara 

dimana sudut tembakan agar jangkauan maksimum adalah 45
0
 

dengan jangkauan maksimum 22,486 m sehingga otomatis dengan 

mengabaikan hambatan udara kita telah melakukan kesalahan 

sebesar 50,17%. Apabila ditelusuri lebih jauh untuk soal di atas 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

0 5 10 15 20

K
e

ti
n

gg
ia

n
 (

m
)

Lintasan Sepanjang Tanah (m)



 
 

81 
 

dimana masa peluru 1 kg,  kecepatan awal 15 m/s dan tetapan b = 

0,03 maka variasi sudut tembakan akan mempengaruhi jangkaun 

maksimum yang akan dicapai peluru yang secara lengkap disajikan 

dalam tabel berikut. 

 

Tabel 3.11 Pengaruh Sudut Tembakan Terhadap Jangkauan 

Maksimum untuk Gerak Parabola dengan 

Hambatan Udara Diperhitungkan untuk Peluru 

Bermasa 1 kg, Kecepatan Awal 15 m/s dan 

Tetapan b = 0,03  

 

No Sudut Tembakan (
o
 ) Jangkauan (m) 

1 35 14,3613 

2 36 14,5762 

3 37 14,7742 

4 38 14,599 

5 39 14,7719 

6 40 14,9277 

7 41 14,7308 

8 42 14,8609 

9 43 14,9737 

10 44 14,7541 

11 45 14,8406 

12 46 14,6066 

13 47 14,6664 

14 48 14,7085 

15 49 14,4506 

16 50 14,4654 

 

 

 Berdasarkan tabel 3.11 dapat kita pahami bahwa dengan 

memvariasikan sudut tembakan menyebabkan jangkauan tembakan 

berubah walaupun yang berubah hanya beberapa dibelakang koma. 

Sudut tembakan yang akan menghasilkan jangkauan tembakan 

minimum adalah 35
0
 sedangkan sudut tembakan yang akan 

menghasilkan jangkauan tembakan maksimum adalah 43
0
. Apabila 

dicermati lebih jauh perubahan jangkauan tembakan maksimum 

karena sudut tembakan berubah secara tidak linear.  

Berdasarkan analisis data di atas dapat disimpulkan bahwa 

hambatan udara sangat berperan dalam gerak parabola. Pada saat 
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peluru/benda melintasi suatu daerah yang sangat tinggi dimana 

kerapatan udaranya lebih rendah dari kerapatan udara di laut maka 

gaya hambat pada daerah yang tinggi akan lebih rendah dari daerah 

di laut dengan demikian dalam perhitungan yang betul-betul akurat 

kerapatan udara juga harus diperhitungkan.  

 

Pertanyaan 3.2 

1. Apabila nilai Increment waktu ∆t divariasikan pada 0,04 s dan 

0,05 s apakah keduanya akan menunjukkan jangkauan tembakan 

maksimum pada sudut tembakan 45
0
? Jelaskan! 

2. Bagaimanakah pengaruh nilai kecepatan awal terhadap 

jangkauan tembakan peluru? 

3. Bagaimanakah pengaruh nilai kecepatan awal terhadap 

ketinggian maksimum peluru? 

4. Pada nilai sudut berapakah jangkauan tembakannya maksimum? 

5. Pada nilai sudut berapakah peluru akan mencapai tinggi 

maksimum? 

6. Bagaimanakah pengaruh besarnya nilai koefisien hambatan 

udara terhadap ketinggian dan jangkauan peluru? 

7. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi jangkauan maksimum 

gerak parabola apabila hambatan udara diperhitungkan? 
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C. Gerak Parasut 

1. Analisis Gerak Parasut dengan Pendekatan Analitik 

Misalkan seorang penumpang pesawat menjatuhkan diri dari 

pesawat dengan menggunakan parasut seperti gambar berikut.  

 
 

 

 

 

Gambar 3.4 Gaya-Gaya yang Bekerja pada Penerjun yang 

Memakai Parasut 

 

Berdasarkan hukum Newton kedua, maka laju perubahannya dapat 

dinyatakan dengan persamaan 

  𝑚
𝑑𝑣

𝑑𝑡
= 𝐹     …(3.53) 

Jika gaya berat yang dialami penerjun adalah FB dan gaya ke atas 

dari tahanan udara dinyatakan dengan FA dan arah gaya ke bawah 

diberi tanda positif maka persamaan (3.53) dapat dituliskan menjadi 

  𝑚
𝑑𝑣

𝑑𝑡
= 𝐹𝐵 − 𝐹𝐴    …(3.54) 

Jika koefisien gesek udara dinyatakan dengan c, maka persamaan 

(3.54) secara lengkap dapat dituliskan 

  𝑚
𝑑𝑣

𝑑𝑡
= 𝑚𝑔 − 𝑐𝑣    …(3.55) 

FB
 
dinyatakan dengan –cv karena semakin cepat penerjun jatuh ke 

bawah maka semakin besar gaya ke atas sebagai akibat tahanan 

udara. Dengan membagi kedua ruas persamaan dengan m diperoleh 

FA 

FB 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/USMC_Paratrooper.jpg
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𝑑𝑣

𝑑𝑡
= 𝑔 −

𝑐

𝑚
𝑣     …(3.56) 

Solusi analitik persamaan (3.56) adalah 

  𝑣 𝑡 =
𝑔𝑚

𝑐
[1 − 𝑒− 

𝑐

𝑚
 𝑡]   …(3.57) 

dengan menurunkan menurunkan persamaan (3.57) terhadap waktu t 

akan diperoleh persamaan percepatan 

  𝑎𝑦(𝑡) = 𝑔 𝑒− 
𝑐

𝑚
 𝑡

    …(3.58) 

dengan ay(t) menyatakan besarnya percepatan penerjun. Apabila 

persamaan (3.57) diintegralkan terhadap dt akan diperoleh 

persamaan posisi sebagai fungsi waktu 

                        𝑦 =  
𝑔𝑚

𝑐
 𝑡 −

𝑚

𝑐
 1 − 𝑒− 

𝑐

𝑚
 𝑡    …(3.59) 

Pada saat penerjun akan melompat maka besar kecepatan v(t) = 0 

dan gaya hambat udara juga sama dengan nol sedangkan percepatan 

awalnya adalah  percepatan gravitasi (ay = g). Seiring dengan 

bertambahnya kelajuan, maka hambatan udara juga bertambah 

sampai akhirnya besarnya kelajuan ini sama dengan berat penerjun.  

Pada keadaan ini berlaku mg-cvy =0 dan percepatannya menjadi nol 

dan kelajuan benda tidak akan bertambah lagi. Kelajuan akhir vt 

disebut sebagai kecepatan terminal dimana secara matematis 

besarnya kecepatan terminal dituliskan 

  𝑣𝑡 =
𝑚𝑔

𝑐
     …(3.60) 

Dengan vt menyatakan besarnya kecepatan terminal. Persamaan 

(3.60) digunakan untuk menyatakan besarnya kecepatan terminal 

untuk kecepatan rendah sedangkan besarnya kecepatan terminal 

untuk benda yang bergerak dengan kecepatan tinggi digunakan 

persamaan 

   𝑣𝑡 =  
𝑚𝑔

𝐵2
     …(3.61) 

dimana B2 merupakan konstanta 

 

2. Analisis Gerak Parasut dengan Pendekatan Analisis 

Numerik 

Berdasarkan definisi turunan serta teori Euler maka 

persamaan (3.56) dapat diuraikan sebagai 

             
𝑑𝑣

𝑑𝑡
≈

Δv

Δ𝑡
=

𝑣 𝑡+∆𝑡 −𝑣(𝑡)

∆𝑡
  

sehingga persamaan (3.56) dapat tuliskan menjadi 

            
𝑣 𝑡+∆𝑡 −𝑣(𝑡)

∆𝑡
= 𝑔 −

𝑐

𝑚
𝑣(𝑡)   …(3.62)  

dengan menyusun ulang persamaan (3.62) diperoleh persamaan 
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  𝑣𝑖+1 = 𝑣𝑖 + (𝑔 −
𝑐

𝑚
𝑣𝑖)∆𝑡   …(3.63) 

sedangkan nilai percepatannya ditentukan persamaan 

  𝑎𝑖 = 𝑔 −
𝑐

𝑚
𝑣𝑖      …(3.64) 

adapun persamaan posisinya dinyatakan dalam persamaan 

  𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖+1 + 𝑣𝑖  ∆𝑡    …(3.65) 

dengan: 

vi = kecepatan pada waktu t = t 

vi+1 = kecepatan pada waktu t = t+∆t 

∆t = interval waktu (s) 

g = percepatan gravitasi (m/s
2
) 

m = massa (kg) 

c = tetapan 

a = percepatan (m/s
2
) 

y = posisi (m) 

 

Contoh 3.5 

Seorang penerjun bermassa 68 kg, melompat keluar dari pesawat. 

Analisislah kecepatan penerjun sebelum parasutnya terbuka jika 

koefisien hambat udara adalah 12 untuk nilai increment 1 s selama 

60 s dengan pendekatan analitik dan numerik kemudian bandingkan 

hasilnya. Asumsikan bahwa gaya hambat sebanding dengan kelajuan 

penerjun. 

Penyelesaian 

Sebagai langkah awal untuk menyelesaikan soal tersebut adalah 

dengan mendeklarasikan variabel-variabel gerak parasut seperti 

tabel berikut. 

 

 

 

Tabel 3.12 Variabel-Variabel Pada Gerak Parabola 

Variabel Nilai Satuan 

to 0 s 

Vo 0 m/s 

m 68 kg 

c 12   

g 9.8 m/s
2
 

∆t 1 s 
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Langkah selanjutnya adalah mengadakan komputasi berdasarkan 

tabel 3.12 untuk persamaan gerak parabola sehingga akan diperoleh 

tabel berikut. 

 

Tabel 3.13.1 Perbandingan Kecepatan, Percepatan dengan 

Pendekatan Analitik dan Numerik 

t V_Numerik V_Analitik a_Numerik a_Analitik 

0 0 0 9.8 9.8 

1 9.8 8.98399205 8.0705882 8.21459 

2 17.8705882 16.5145847 6.6463667 6.885662 

3 24.5169550 22.8269039 5.4734785 5.771723 

4 29.9904335 28.1180378 4.5075705 4.837993 

5 34.4980040 32.5531902 3.71211692 4.055319 

6 38.2101210 36.2708389 3.05703747 3.399264 

7 41.2671584 39.3870591 2.51756027 2.849343 

8 43.7847187 41.999148 2.07328493 2.388386 

9 45.8580036 44.188662 1.70741112 2.002001 

10 47.5654147 46.023964 1.40610327 1.678124 

11 48.9715180 47.5623571 1.1579674 1.406643 

12 50.1294854 48.8518743 0.95362021 1.179081 

13 51.0831058 49.9327778 0.78533429 0.988333 

14 51.8684399 50.8388165 0.64674589 0.828444 

15 52.5151858 51.5982793 0.53261426 0.694421 

… … … … … 
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Tabel 3.13.2 Perbandingan Posisi Gerak Parasut dengan 

Pendekatan Analitik dan Numerik 

t g Y_analitik Y_Numerik 

0 9.8 0 0 

1 9.8 4.624045 9.8 

2 9.8 17.48402 27.67059 

3 9.8 37.247544 52.18754 

4 9.8 62.797786 82.17798 

5 9.8 93.198589 116.676 

6 9.8 127.66525 154.8861 

7 9.8 165.54 196.1533 

8 9.8 206.27149 239.938 

9 9.8 249.39758 285.796 

10 9.8 294.53087 333.3614 

11 9.8 341.34664 382.3329 

12 9.8 389.57271 432.4624 

13 9.8 438.98093 483.5455 

14 9.8 489.38004 535.4139 

15 9.8 540.60975 587.9291 

… … … … 

 

 Berdasarkan tabel 3.13.1 dan 3.13.2 di atas kita dapat 

membuat grafik hubungan kecepatan, percepatan dan posisi terhadap 

waktu seperti grafik-grafik berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

 
 

Grafik 3.9 Hubungan antara Kecepatan dan Waktu Dalam 

Gerak Parabola 

 

 

 
 

Grafik 3.10 Hubungan Antara Percepatan dan Waktu pada 

Gerak Parabola 
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Grafik 3.11 Hubungan Antara Ketinggian/Posisi terhadap 

Waktu pada Gerak Parasut 

 

Berdasarkan tabel 3.13 dan grafik 3.9 untuk t = 1 s dapat 

disimpulkan bahwa kecepatan penerjun menurut analisis analitik 

adalah 9.7593 m/s sedangkan menurut analisis numerik kecepatan 

adalah 9.8000 m/s sehingga berdasarkan data ini disimpulkan bahwa 

perhitungan dengan analisis numerik memiliki kesalahan sebesar    

9,1 %. Berdasarkan tabel 3.13 dengan pendekatan analisis analitik 

penerjun akan mencapai pada waktu t =  103 s dengan kecepatan 

terminal sebesar 55.5333 m/s sedangkan pada saat ini menurut 

pendekatan numerik penerjun belum mencapai kecepatan 

terminalnya, pada saat ini kecepatan penerjun adalah         

55.5333332 m/s dengan demikian perhitungan dengan analisis 

numerik akan menimbulkan kesalahan sebesar 0,000001%. Menurut 

analisis numerik kecepatan terminal sebesar 55.53333326 m/s akan 

dicapai pada waktu t = 105 s sehingga saat terjadinya kecepatan 

terminal dengan pendekatan analitik dan numerik berbeda 2 s. 

Berdasarkan tabel tersebut dapat pula disimpulkan bahwa semakin 

lama data-data kecepatan dengan pendekatan numerik semakin teliti 

dan konvergen. 

Berdasarkan tabel 3.13 dan grafik 3.10 untuk t = 1 s dapat 

disimpulkan bahwa percepatan penerjun menurut analisis analitik 

adalah 8.214589638 m/s
2
 sedangkan menurut analisis numerik 

percepatan adalah 8.07058824 m/s
2
 sehingga berdasarkan data ini 

disimpulkan bahwa perhitungan dengan analisis numerik memiliki 

kesalahan sebesar 1,75 %. Berdasarkan tabel 4.5 dengan pendekatan 
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analisis analitik penerjun akan mencapai pada waktu t =  103 s 

dengan percepatan sebesar 2.0238E-08 m/s
2
 sedangkan pada saat ini 

menurut pendekatan numerik penerjun belum mencapai kecepatan 

terminalnya, pada saat ini percepatan penerjun adalah 1.25108E-07 

m/s
2
 dengan demikian perhitungan dengan analisis numerik akan 

menimbulkan kesalahan sebesar 83%. Menurut analisis numerik 

kecepatan terminal sebesar 55.53333326 m/s akan dicapai pada 

waktu t = 105 s dengan percepatan sebesar 1.3726E-08 m/s
2
 

sedangkan pada saat ini percepatan penerjun menurut analisis 

analitik adalah 8.79032E-08 m/s
2
 . Berdasarkan tabel tersebut dapat 

pula disimpulkan bahwa semakin lama data-data percepatan dengan 

pendekatan numerik semakin teliti dan konvergen. Menurut teori 

bahwa seiring dengan bertambahnya waktu maka percepatan yang 

dialami penerjun semakin berkurang sehingga mencapai nol pada 

saat mencapai kecepatan terminalnya akan tetapi berdasarkan hasil 

perhitungan komputer diperoleh bahwa pada saat mencapai 

kecepatan terminal percepatannya sedemikian kecil tetapi tidak 

bernilai nol. 

Berdasarkan tabel 3.13 dan grafik 3.11 untuk t = 1 s dapat 

disimpulkan bahwa jarak yang ditempuh penerjun menurut analisis 

analitik adalah 4.624045 m sedangkan menurut analisis numerik 

kecepatan adalah 9.8 m sehingga berdasarkan data ini disimpulkan 

bahwa perhitungan dengan analisis numerik memiliki kesalahan 

sebesar 112 %. Berdasarkan tabel 4.5 dengan pendekatan analisis 

analitik penerjun akan mencapai pada waktu t = 103 s dengan 

kecepatan terminal sebesar 55.5333 m/s dengan jarak tempuh 

5405.2444 m sedangkan pada saat ini menurut pendekatan numerik 

penerjun belum mencapai kecepatan terminalnya, pada saat ini 

kecepatan penerjun adalah 55.533332 m/s dengan jarak tempuh 

5460.778 m dengan demikian perhitungan dengan analisis numerik 

akan menimbulkan kesalahan sebesar 1,03%. Menurut analisis 

numerik kecepatan terminal sebesar 55.53333326 m/s akan dicapai 

pada waktu t = 105 s pada saat penerjun telah menempuh jarak 

5571.844 m sedangkan pada saat itu menurut pendekatan analitik 

penerjun telah menempuh jarak 5516.3111 m sehingga timbul 

kesalahan sebesar 1,007 %. 
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Pertanyaan 3.3 

Berdasarkan contoh soal 3.5 jawablah pertanyaan-pertanyaan 

berikut. 

1. Bagaimanakah pengaruh nilai increment waktu (∆t) terhadap 

grafik numerik jika dibandingkan dengan grafik analitiknya? 

2. Analog dengan soal di atas, jika nilai ∆t divariasikan pada nilai 

0,01 s, 0,1 s dan 3s pada nilai increment (∆t) berapakah grafik 

numeriknya menunjukkan bentuk yang hampir sama dengan 

grafik dengan pendekatan analitik? 

3. Bagaimanakah hubungan nilai increment (∆t) terhadap ketelitian 

data yang diperoleh dengan pendekatan numerik? 

4. Bilamanakah kecepatan terminal terjadi? Bandingkan syarat 

terjadinya kecepatan terminal dengan pendekatan analitik dan 

numeriknya! 

5. Berapakah kecepatan terminalnya? Bandingkan kecepatan 

terminal dengan pendekatan analitik dan numeriknya! 

6. Bagaimanakah pengaruh konstanta gesekan dan masa penerjun 

terhadap kecepatan terminalnya? 

7. Apakah nilai Increment berpengaruh terhadap waktu tercapainya 

kecepatan terminal? 

8. Pada kecepatan berapakah nilai percepatannya sama dengan nol? 
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Kesimpulan 

1. Persamaan gerak jatuh bebas dengan mengabaikan hambatan 

udara secara analitik dinyatakan dengan  persamaan: 

a. 𝑣𝑦 = 𝑣0𝑦 + 𝑎𝑦𝑡 =  𝑣0𝑦 − 𝑔𝑡 

b. 𝑦 = 𝑦0 + 𝑣0𝑦𝑡 +
1

2
𝑎𝑦𝑡

2 =  𝑦0 + 𝑣0𝑦𝑡 −
1

2
𝑔𝑡2  

c. ay = g 

2. Persamaan gerak jatuh dengan memperhitungkan hambatan 

udara secara numerik dinyatakan dengan persamaan: 

a. 𝑣𝑖+1 = 𝑣𝑖 + 𝑎𝑖  ∆𝑡 

b. 𝑎𝑖 = 𝑔 −
𝐶𝜌𝜋  𝑟2𝑣𝑖

2

2 𝑚
 

c. 𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 + 𝑣𝑖  ∆𝑡 
3. Persamaan gerak parabola dengan mengabaikan hambatan udara 

secara analitik dinyatakan dengan persamaan: 

a. 𝑥 = (𝑣 cos 𝜃) 𝑡 

b. 𝑦 = (𝑣 sin 𝜃)𝑡 − 0.5 𝑔 𝑡2  

c. 𝑣𝑥 = 𝑣 cos 𝜃 

d. 𝑣𝑦 = 𝑣 sin 𝜃 − 𝑔𝑡 

e. 𝑣 =  𝑣𝑥
2 + 𝑣𝑦

2 

f. 𝑅 =
𝑣2 sin 2𝜃

𝑔
 

4. Persamaan gerak parabola dengan mengabaikan hambatan udara 

secara numerik dinyatakan dengan persamaan: 

a. 𝑥𝑖+1 = 𝑥𝑖 + 𝑣𝑥 ,𝑖 ∆𝑡 

b. 𝑣𝑥 ,𝑖+1 = 𝑣𝑥 ,𝑖  

c. 𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 + 𝑣𝑦 ,𝑖 ∆𝑡 

d. 𝑣𝑦 ,𝑖+1 = 𝑣𝑦 ,𝑖 − 𝑔 ∆𝑡 

5. Persamaan gerak parabola dengan menghitung hambatan udara 

secara numerik dinyatakan dengan persamaan: 

a. 𝑥𝑖+1 = 𝑥𝑖 + 𝑣𝑥 ,𝑖 ∆𝑡 

b. 𝑣𝑥 ,𝑖+1 = 𝑣𝑥 ,𝑖 −
𝐵2𝑣𝑣𝑥 ,𝑖

𝑚
∆𝑡 

c. 𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 + 𝑣𝑦 ,𝑖 ∆𝑡 

d. 𝑣𝑦 ,𝑖+1 = 𝑣𝑦 ,𝑖 − 𝑔 ∆𝑡 −
𝐵2𝑣𝑣𝑦 ,𝑖

𝑚
∆𝑡 

6. Persamaan gerak parasut secara analitik dinyatakan dengan 

persamaan: 

a. 𝑣 𝑡 =
𝑔𝑚

𝑐
[1 − 𝑒− 

𝑐

𝑚
 𝑡] 

b. 𝑎𝑦(𝑡) = 𝑔 𝑒− 
𝑐

𝑚
 𝑡
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c. 𝑦 =  
𝑔𝑚

𝑐
 𝑡 −

𝑚

𝑐
 1 − 𝑒− 

𝑐

𝑚
 𝑡   

d. 𝑣𝑡 =
𝑚𝑔

𝑐
 

e. 𝑣𝑡 =  
𝑚𝑔

𝐵2
 

7. Persamaan perak parasut secara numerik dinyatakan dengan 

persamaan: 

a. 𝑣𝑖+1 = 𝑣𝑖 + (𝑔 −
𝑐

𝑚
𝑣𝑖)∆𝑡 

b. 𝑎𝑖 = 𝑔 −
𝑐

𝑚
𝑣𝑖    

c. 𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖+1 + 𝑣𝑖 ∆𝑡 
8. Ketelitian solusi numerik suatu persoalan fisika ditentukan oleh 

nilai Increment  (∆t ) yang dipilih. 
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Soal-soal 

1. Buatlah lembar kerja dalam Spreadsheet untuk menganalisis 

pengaruh hambatan udara terhadap benda yang bergerak 

vertikal ke atas dengan kecepatan awal tertentu kemudian 

jawablah pertanyaan berikut. 

a) Bagaimanakah bentuk lintasan gerak benda karena hambatan 

udara dibandingkan gerak benda dalam ruang vakum? 

b) Bagaimanakah percepatan benda yang bergerak verikal ke 

atas dengan hambatan udara jika dibandingkan percepatan 

benda yang bergerak vertikal ke atas dalam ruang vakum? 

c) Bagaimanakah pengaruh hambatan udara terhadap kecepatan 

benda yang bergerak vertikal ke atas dengan hambatan udara 

jika dibandingkan kecepatan benda yang dilempar ke atas 

dalam ruang vakum? 

2. Buatlah lembar kerja dalam Spreadsheet untuk menganalisis 

pengaruh adanya hambatan udara terhadap percepatan benda 

yang dilempar ke atas dibandingkan benda yang dijatuhkan ke 

bawah! 

3. Buatlah lembar kerja dalam Spreadsheet untuk menganalisis 

pengaruh kerapatan udara terhadap tinggi maksimum dan 

jangkauan maksimumnya dalam kasus gerak parabola. 

Selidikilah pengaruh sudut tembakan terhadap jangkauan 

maksimum gerak parabola jika kerapatan udaranya 

diperhitungkan! Petunjuk: kerapatan udara dirumuskan menurut 

persamaan 𝜌 = 𝜌0𝑒
−

𝑦

𝑦0   dimana 𝜌0adalah kerapatan udara pada 

permukaan air laut. 

4. Buatlah lembar kerja dalam Spreadsheet untuk menganalisis 

pengaruh luas permukaan parasut terhadap kecepatan 

terminalnya! 

 

 


