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Abstrak 

 
Tujuan dari percobaan ini adalah untuk menentukan nilai percepatan benda, percepatan gravitasi bumi dan 
menganalisis gaya gesek berdasarkan teorema usaha–energi pada bidang miring. Percobaan ini dilakukan 
dengan menggunakan air track. Kecepatan benda direkam menggunakan sensor photogate. Dari hasil percobaan 
didapatkan nilai percepatan benda yang sebanding dengan bertambahnya kemiringan air track. Nilai percepatan 
gravitasi bumi yang didapatkan dari grafik hubungan percepatan dan  sin θ adalah 9,8247(m/s2). Dibandingkan 
dengan dengan nilai percepatan gravitasi bumi secara teoritis, kesalahan dalam percobaan relatif kecil dengan 
persentase nilai error sebesar 0,47 %. Hasil analisis gaya gesek  yang dihitung berdasarkan teorema usaha-
energi juga sangat kecil. Artinya, air track yang digunakan berada dalam kondisi yang cukup baik.  

Kata-kata kunci: Air track, gerak, bidang miring, usaha, energi. 

PENDAHULUAN 

Dinamika merupakan salah satu cabang fisika yang mempelajari gerak benda beserta penyebabnya (gaya). 
Konsep dinamika dapat lebih dipahami dengan melakukan eksperimen atau percobaan. Air track merupakan suatu 
alat peraga yang digunakan untuk pembelajaran dinamika gerak. Air track dirancang berupa lintasan rel udara 
yang terbuat dari logam aluminium, yang dimana glider bergerak diatas rel ini nyaris tanpa gesekan. Pada 
umumnya, air track digunakan untuk percobaan gerak benda pada bidang datar.  Penggunaan air track sebagai 
media pembelajaran fisika dapat dikembangkan lagi, salah satunya untuk menganalisis gerak benda pada bidang 
miring.  

Pada makalah ini, percobaan dilakukan dengan cara menambah ketinggian pada salah satu sisi air track 
sehingga membentuk sudut kemiringan θ. Sensor photogate digunakan untuk merekam kecepatan benda dan 
software logger pro akan menampilkan data yang terekam dari sensor photogate. Adapun tujuan dari percobaan 
ini adalah untuk menentukan nilai percepatan benda dari grafik hubungan kuadrat kecepatan akhir dan jarak, 
menentukan nilai percepatan gravitasi bumi dari grafik hubungan percepatan dan sin θ serta  menganalisis gaya 
gesek berdasarkan teorema usaha–energi pada bidang miring.  

GERAK BENDA PADA BIDANG MIRING 

Gerak Lurus Berubah Beraturan  

Sebuah benda yang bergerak lurus dengan percepatan konstan berarti kecepatannya  berubah secara linear 
terhadap waktu. Secara grafik, percepatan tersebut menempuh kemiringan kurva kecepatan terhadap waktu. Jika 
nilai kecepatan adalah 𝑣0 pada saat 𝑡 = 0 maka nilai 𝑣 pada  saat 𝑡 berikutnya diberikan oleh 
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 �⃗� = �⃗�0 + �⃗�𝑡 (1) 
Jika benda memulai gerakan di 𝑥 0  pada saat  𝑡 = 0 dan posisinya adalah 𝑥 pada saat t, perpindahan ∆𝑥  =  𝑥 −
𝑥0 diberikan oleh 
 𝛥𝑥 = �⃗�𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎. 𝑡 (2) 

dengan kecepatan rata-ratanya adalah  
 �⃗�𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 = 1

2
(�⃗�0 + �⃗�) (3) 

Sehingga  persamaan (2) menjadi  
 𝛥𝑥 = 1

2
(�⃗�0 + �⃗�). 𝑡 (4) 

Kita dapat mengeliminasi �⃗� dengan mensubtitusikan persamaan (1) ke dalam persamaan (4) sehingga diperoleh  
 𝛥𝑥 = 1

2
(�⃗�0 + �⃗�). 𝑡 = 1

2
(�⃗�0 + �⃗�0 + �⃗�𝑡). 𝑡 = �⃗�0𝑡 + 1

2
�⃗�𝑡2 (5) 

Dengan demikian, fungsi posisi benda saat t dapat dituliskan sebagai  
 𝑥 = 𝑥0 + �⃗�0𝑡 + 1

2
�⃗�𝑡2 (6) 

Dengan mensubtitusikan waktu 𝑡 dari Persamaan (1) ke dalam Persamaan (5),  didapatkan hubungan antara 
perpindahan  ∆𝑥, percepatan �⃗� , dan kuadrat kecepatan awal �⃗�0

2 dan kuadrat kecepatan akhir �⃗�2 seperti pada 
persamaan (7),  
 𝑣2 = 𝑣0

2 + 2�⃗�. 𝛥𝑥 (7) 
Persamaan (7) dapat digunakan untuk mendapatkan kecepatan akhir benda tanpa memperhatikan lamanya waktu 
benda tersebut bergerak [5]. 

Penerapan hukum II Newton untuk gerak benda pada bidang miring 

Jika benda bermassa bergerak oleh gaya luar netto pada bidang miring yang licin (tanpa gesekan), maka 
dengan menerapkan hukum II Newton 

 
 ∑ �⃗� = 𝑚�⃗� (8) 

 

 
Gambar 1. Gaya pada bidang miring 

 
pada benda di atas bidang miring dengan sudut θ (Gambar 1), diperoleh  
 𝑤 𝑠𝑖𝑛 𝜃 = 𝑚𝑎 (9) 

dan karena 𝑤 =  𝑚𝑔 diperoleh percepatan benda  
 𝑎 = 𝑔 𝑠𝑖𝑛 𝜃 (10) 

dengan g adalah percepatan gravitasi bumi, [1]. 
 

Teorema Usaha - Energi 

 Konsep usaha-energi dapat dikaitakan dengan adanya perubahan energi kinetik akibat  usaha oleh suatu gaya. 
Usaha oleh gaya �⃗� yang bekerja pada benda sehingga berpindah didefinisikan sebagai 
 𝑊𝐹 = ∫ �⃗�. 𝑑𝑟𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑎𝑤𝑎𝑙  (11) 
Dengan mensubtitusikan persamaan (8) ke persamaan (11)  diperoleh : 
 𝑊𝐹 = 1

2
𝑚(�⃗�𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

2 − �⃗�𝑎𝑤𝑎𝑙
2 ) (12) 
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Jika 𝐸𝐾 =  1
2

𝑚𝑣2  didefinisikan sebagai energi kinetik benda, maka dengan menyamakan persamaan (11) dan 
(12) diperoleh, 
 𝑊𝐹 = 𝛥𝐸𝐾 (13) 

Gaya total yang bekerja pada suatu benda dapat terdiri dari gaya konservatif dan gaya nonkonservatif. Usaha 
oleh gaya konservatif akan nol bila bekerja dalam suatu lintasan tertutup. Jika benda berpindah akibat adanya 
gaya konservatif maka benda akan memiliki energi potensial. Sebagai contoh, gaya gravitasi bersifat konservatif 
sehingga dapat menyebabkan energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi bumi benda tergantung pada 
posisi benda terhadap bumi, [2]. Untuk sistem yang melibatkan gaya konservatif  𝐹 dan gaya nonkonservatif 
(gaya gesek),  Persamaan (13) dapat ditulis menjadi,  
 (𝐹 − 𝑓𝑔𝑒𝑠). 𝑠 = 𝛥𝐸𝐾 (14) 

dengan s adalah perpindahan benda. 
 

AIR TRACK 

Air track adalah alat peraga yang memiliki lintasan rel udara yang terbuat dari logam alumunium. Air track 
dibuat dari bahan aluminium ekstrusi dengan bentuk pipa segitiga (Gambar 2.). Rel tersebut merupakan tempat 
kereta berjalan nyaris tanpa gesekan dengan memanfaatkan tiupan udara dari blower berbentuk seperti tabung 
yang memiliki selang. Udara bertekanan dipompakan dari blower pada salah satu sisi pipa, udara akan keluar 
pada lubang-lubang kecil yang terdapat di sepanjang rel. Aliran udara yang keluar akan membentuk lapisan udara 
di antara kereta (glider) dan rel yang menyebabkan kereta mengambang di atas rel dalam kondisi tanpa gesekan. 
Hal ini akan memperkecil kesalahan yang disebabkan adanya gesekan pada percobaan gerak sehingga data 
percobaan yang didapatkan akan mendekati hasil perhitungan secara teoretis.  

 
Gambar 2. Glider  yang mengambang di atas permukaan rel 

(Sumber : http://www.pudak-scientific.com/image/sistem_percobaan_fisika-4(1).pdf) 
 

Rel-rel tersebut memiliki tingkat kelurusan dan kerataan permukaan yang baik. Permukaan rel berlapis 
anodisasi untuk durabilitas. Pada rel terdapat skala dalam mm dan cm pada satu sisi rel, peredam tumbukan pada 
ujung rel, dan kaki pengatur 3 titik untuk menyetel kedataran unit rel (leveling), [4]. 

VERNIER PHOTOGATE  

Vernier photogate adalah sebuah sensor yang digunakan menghitung kelajuan, kecepatan dan periode dari 
pergerakan benda. Photogate memungkinkan untuk perekaman waktu yang sangat akurat dalam eksperimen 
fisika. Vernier Photogate dapat digunakan untuk gerak jatuh bebas, gerak proyektil dan percobaan pendulum. 
Vernier photogate terdapat batang yang digunakan untuk pemasangan ke ring stand atau statif.  Photogate bekerja 
dengan memproyeksikan sinar inframerah menuju sensor. Ketika sinar infared terhalang, sensor akan berhenti 
mengirim sinyal. Lampu LED pada Vernier photogate (Gambar 3.) akan menyala dan pada layar monitor 
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komputer akan menunjukkan data berdasarkan selang waktu dan lebar penghalang sensor, sehingga diperolehlah 
kecepatan rata-rata benda tersebut, [6] . 

  
Gambar 3.  Vernier Photogate  

(Sumber : https://www.vernier.com/products/sensors/vpg-btd/) 
 
 
 
 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1. Data percobaan hubungan kuadrat kecepatan akhir dan jarak untuk sin θ = 0  

No 

Jarak  
S 

 (m) 
(±0,05)×10-2 

Tinggi 
h  

(m) 
(±0,05)×10-2 

sin θ 
 (h/s) 

Kecepatan 
awal 

𝒗𝟎 
(m/s) 

Kecepatan 
akhir 

𝒗 
(m/s) 

𝒗𝟐 
(m/s)2 

𝐯𝒓𝒂𝒕𝒂−𝒓𝒂𝒕𝒂
𝟐  
(m/s)2 

1 

50,00 0 0 

0,233 0,230 0,053 

0,054 
2 0,231 0,226 0,051 
3 0,234 0,234 0,055 
4 0,242 0,241 0,058 
5 0,235 0,233 0,054 
6 

60,00 0 0 

0,237 0,234 0,055 

0,057 
7 0,244 0,243 0,059 
8 0,239 0,238 0,057 
9 0,236 0,236 0,056 

10 0,242 0,240 0,058 
11 

70,00 0 0 

0,266 0,252 0,064 

0,064 
12 0,265 0,252 0,063 
13 0,256 0,256 0,066 
14 0,267 0,266 0,071 
15 0,239 0,239 0,057 
16 

80,00 0 0 

0,275 0,275 0,075 

0,075 
17 0,280 0,271 0,073 
18 0,282 0,272 0,074 
19 0,286 0,275 0,075 
20 0,290 0,278 0,077 

 

Tabel 2. Data percobaan hubungan kuadrat kecepatan akhir dan jarak untuk sin θ = 0,1   

No 

Jarak 
𝒔 

( meter) 
(±0,05)×10-2 

Tinggi 
h  

(m) 
(±0,05)×10-2 

sin θ 
 (h/s) 

Kecepatan 
awal 

𝒗𝟎 
(m/s) 

Kecepatan 
akhir 

𝒗 
(m/s) 

𝒗𝟐 
(m/s)2 

𝐯𝒓𝒂𝒕𝒂−𝒓𝒂𝒕𝒂
𝟐  
(m/s)2 

1 50,00 5,00 0,1 0,581 1,185 1,404 1,404 

ISBN: 978-602-61045-4-0

https://www.vernier.com/products/sensors/vpg-btd/


PROSIDING SNIPS 2018  
 

 

524 9 – 10 Juli 2018 
 

2 0,575 1,183 1,400 
3 0,588 1,188 1,412 
4 0,580 1,184 1,401 
5 0,580 1,185 1,403 
6 

60,00 6,00 0,1 

0,572 1,290 1,665 

1,663 
7 0,559 1,285 1,650 
8 0,572 1,290 1,663 
9 0,574 1,291 1,667 
10 0,577 1,293 1,672 
11 

70,00 7,00 0,1 

0,566 1,354 1,834 

1,838 
12 0,567 1,353 1,830 
13 0,582 1,360 1,850 
14 0,573 1,356 1,840 
15 0,570 1,355 1,836 
16 

80,00 8,00 0,1 

0,559 1,433 2,054 

2,049 
17 0,547 1,428 2,038 
18 0,560 1,432 2,050 
19 0,543 1,429 2,041 
20 0,564 1,436 2,061 

 
 
 

Tabel 3. Data percobaan hubungan kuadrat kecepatan akhir dan jarak untuk sin θ =  0,15   

No 

Jarak 
𝒔 

( meter) 
(±0,05)×10-2 

Tinggi 
h  

(m) 
(±0,05)×10-2 

sin θ 
 (h/s) 

Kecepatan 
awal 

𝒗𝟎 
(m/s) 

Kecepatan 
akhir 

𝒗 
(m/s) 

𝒗𝟐 
(m/s)2 

𝐯𝒓𝒂𝒕𝒂−𝒓𝒂𝒕𝒂
𝟐  
(m/s)2 

1 

50,00 7,50  0,15 

0,573 1,392 1,939 

1,939 
2 0,598 1,399 1,957 
3 0,598 1,404 1,971 
4 0,593 1,399 1,956 
5 0,601 1,401 1,964 
6 

60,00 9,00  0,15 

0,607 1,522 2,315 

2,333 
7 0,601 1,519 2,307 
8 0,627 1,527 2,332 
9 0,637 1,532 2,347 

10 0,652 1,538 2,364 
11 

70,00 10,5  0,15 

0,603 1,597 2,552 

2,560 
12 0,620 1,601 2,563 
13 0,624 1,601 2,563 
14 0,634 1,604 2,573 
15 0,622 1,596 2,547 
16 

80,00 12,0  0,15 

0,568 1,684 2,836 

2,848 
17 0,579 1,688 2,850 
18 0,613 1,698 2,884 
19 0,588 1,685 2,840 
20 0,583 1,683 2,832 

 

Tabel 4. Data percobaan hubungan kuadrat kecepatan akhir dan jarak untuk sin θ = 0,2   

No 

Jarak 
𝒔 

( meter) 
(±0,05)×10-2 

Tinggi 
h  

(m) 
(±0,05)×10-2 

sin θ 
 (h/s) 

Kecepatan 
awal 

𝒗𝟎 
(m/s) 

Kecepatan 
akhir 

𝒗 
(m/s) 

𝒗𝟐 
(m/s)2 

𝐯𝒓𝒂𝒕𝒂−𝒓𝒂𝒕𝒂
𝟐  
(m/s)2 

1 
50,00 10,0  0,2 

0,803 1,756 3,084 
3,058 2 0,798 1,753 3,074 

3 0,800 1,754 3,076 
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4 0,764 1,738 3,020 
5 0,777 1,742 3,035 
6 

60,00 12,0  0,2 

0,696 1,852 3,429 

3,436 
7 0,701 1,851 3,427 
8 0,692 1,856 3,445 
9 0,698 1,853 3,434 

10 0,709 1,857 3,447 
11 

70,00 14,0  0,2 

0,719 1,962 3,851 

3,846 
12 0,722 1,962 3,851 
13 0,739 1,960 3,842 
14 0,734 1,961 3,845 
15 0,739 1,960 3,842 
16 

80,00 16,0  0,2 

0,741 2,070 4,287 

4,275 
17 0,763 2,069 4,279 
18 0,755 2,066 4,269 
19 0,693 2,067 4,272 
20 0,693 2,066 4,269 

 

 

Berdasarkan data pada Tabel 1 hingga Tabel 4 , maka diperoleh grafik hubungan kuadrat kecepatan akhir dan 
jarak menggukanan pendekatan regresi linear seperti pada Gambar 4. 

 

 
 
Dengan menggunakan persamaan (7), diperoleh percepatan benda untuk setiap sin θ, seperti pada Tabel 5 , 

yaitu  𝑎 = 𝑚
2

  dengan m adalah kemiringan kurva pada Gambar 4.  

Tabel 5. Nilai percepatan untuk kemiringan yang berbeda 

v² = 0,0702s + 0,0169
R² = 0,9344

v² = 2,1091s + 0,3676
R² = 0,9941

v² = 2,8997s + 0,5398
R² = 0,9903

v² = 4,0615s + 1,0139
R² = 0,9992
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Grafik hubungan kuadrat kecepatan akhir dan jarak

sin θ = 0

sin θ = 0,1

sin θ = 0,15

sin θ = 0,2

No Sin θ   
Percepatan 

𝑎 
 (m/s²) 

1 0 0,035 
2 0,10 1,055 
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Nilai percepatan glider di atas air track berubah ketika nilai sin θ diubah. Semakin besar nilai sin θ yaitu 
semakin bertambah kemiringan air track tersebut maka semakin cepat glider meluncur. Hal ini terjadi karena 
benda yang bergerak pada bidang miring dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Untuk menentukan besar 
percepatan gravitasi bumi dapat dilakukan dengan menganalisis grafik hubungan percepatan dan sin θ. Dari nilai 
percepatan yang diperoleh, kita dapat membuat grafik hubungan sin θ dan percepatan. 

 

 
Gambar 5. Grafik hubungan percepatan dan sin θ  

 
Dengan menggunakan persamaan (10) diperoleh percepatan gravitasi bumi  𝑔 =  𝑛 =  9,8247 (m/s2) dengan 

n adalah kemiringan kurva pada Gambar 5. Nilai percepatan gravitasi yang diperoleh dari percobaan dapat 
dibandingkan dengan nilai percepatan gravitasi secara teoritis yang dihitung menggunakan persamaan, [3]  : 

𝑔𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖 = 978,049(1+0,0052884  sin2𝜙-0,0000059 sin22𝜙)-0,0003086H                             (15) 
dengan 𝜑 adalah derajat garis  lintang dan 𝐻 adalah ketinggian dari permukaan laut. Garis lintang untuk 
Laboratorium Fisika Dasar ITB terletak pada 6,88906995° LS dan ketinggian 778 m dari permukaan laut. 
Percepatan gravitasi yang diperoleh dari perhitungan teoritis untuk Lab. Fisika Dasar sebesar gteori=977,8818824 
cm s2⁄ = 9,7788 m s2⁄  . Persentase error dari percepatan gravitasi yang diperoleh dari percobaan  

% error= |
nilai terukur-nilai sebenarnya

nilai sebenarnya
| ×  100% 

                               =  |
9,8247 (m/s2)-9,7788 m s2⁄

9,7788 m s2⁄ | × 100%= 0,47 % 

Berdasarkan persentase nilai error yang diperoleh yaitu 0,47 %, maka kesalahan nilai percepatan gravitasi 
yang diperoleh dari percobaan relatif  kecil. Tetapi kesalahan ini tetap dianalisis apakah ada pengaruh gaya luar 
pada sistem yaitu adanya gesekan.  

Selanjutnya, nilai percepatan gravitasi tersebut digunakan untuk menghitung usaha oleh gaya gravitasi bumi 
pada benda.  Perubahan energi kinetik benda dihitung dari data kecepatan pada Tabel 1. hingga Tabel 4. Akhirnya 
dapat ditentukan gaya gesekan antara glider relnya menggunakan Persamaan (14) seperti tercantum pada Tabel 
6 hingga Tabel 9. 
 

  Tabel 6. Analisis gaya gesekan glider dan  air track untuk sin θ = 0    

𝑎= 9,8247 sin θ + 0,0372
R² = 0,9973

0.0
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Grafik hubungan percepatan dan sin θ

3 0,15 1,450 
4 0,20 2,031 
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No 

Massa 
glider  

𝒎 
 (Kg) 

(±2,5)×10-4 

Gaya  
𝑭 

(Newton) 

Tinggi 
𝒉  

(m) 
(±0,05)×10-2 

Jarak  
𝑺 

(m) 
(±0,05)×10-2 

sin θ  
 
𝒉 𝒔⁄  

Usaha 
W 

(Joule) 
∆𝑬𝑲𝒓𝒂𝒕𝒂−𝒓𝒂𝒕𝒂 

(Joule) 

Gaya 
Gesek 
𝒇𝒈𝒆𝒔 

(Newton) 

1 

1025  1,007 

 
 

0 

50,00  

0 0 

-0,00005 0,0001 
2 60,00 -0,00003 0,0000 
3 70,00  -0,00015 0,0002 
4 80,00  -0,00001 0,0000 

 

Tabel 7. Analisis gaya gesekan glider dan  air track untuk sin θ = 0,1    

No 

Massa 
glider  

𝒎 
 (Kg) 

(± 
2,5)×10-4 

Gaya  
𝑭 

(Newton) 

Tinggi 
𝒉  

(m) 
(±0,05)×10-2 

Jarak  
𝑺 

(m) 
( ±0,05)×10-2 

sin θ  
 

𝒉 𝒔⁄  

Usaha 
W 

(Joule) 
∆𝑬𝑲𝒓𝒂𝒕𝒂−𝒓𝒂𝒕𝒂 

(Joule) 

Gaya 
Gesek 
𝒇𝒈𝒆𝒔 

(Newton) 

1 

1025  1,007 

5,00  50,00  0,1 0,0504 0,0547 -0,01 
2 6,00   60,00 0,1 0,0604 0,0686 -0,01 
3 7,00  70,00  0,1 0,0705 0,0775 -0,01 
4 8,00  80,00  0,1 0,0806 0,0892 -0,01 

 

Tabel 8. Analisis gaya gesekan glider dan  air track untuk sin θ = 0,15    

No 

Massa 
glider  

𝒎 
 (Kg) 

(± 
2,5)×10-4 

Gaya  
𝑭 

(Newton) 

Tinggi 
𝒉  

(m) 
(±0,05)×10-2 

Jarak  
𝑺 

(m) 
( ±0,05)×10-2 

sin θ  
 

𝒉 𝒔⁄  

Usaha 
W 

(Joule) 

∆𝑬𝑲𝒓𝒂𝒕𝒂−𝒓𝒂𝒕𝒂 
(Joule) 

Gaya 
Gesek 
𝒇𝒈𝒆𝒔 

(Newton) 

1 

1025 1,007 

7,50  50,00  0,15 0,076 0,082 -0,01 
2 9,00   60,00 0,15 0,091 0,100 -0,01 
3 10,5  70,00  0,15 0,106 0,111 -0,01 
4 12,0 80,00  0,15 0,121 0,128 -0,01 

 

Tabel 9. Analisis gaya gesekan glider dan  air track untuk sin θ = 0,2    

No 

Massa 
glider  

𝒎 
 (Kg) 

(± 
2,5)×10-4 

Gaya  
𝑭 

(Newton) 

Tinggi 
𝒉  

(m) 
(±0,05)×10-2 

Jarak  
𝑺 

(m) 
( ±0,05)×10-2 

sin θ  
 

𝒉 𝒔⁄  

Usaha 
W 

(Joule) 
∆𝑬𝑲𝒓𝒂𝒕𝒂−𝒓𝒂𝒕𝒂 

(Joule) 

Gaya 
Gesek 
𝒇𝒈𝒆𝒔 

(Newton) 

1 

1025 1,007 

10,0 50,00  0,2 0,101 0,125 -0,05 
2 12,0  60,00 0,2 0,121 0,151 -0,05 
3 14,0  70,00  0,2 0,141 0,170 -0,04 
4 16,0  80,00  0,2 0,161 0,192 -0,04 

 
Hasil analisis gaya gesekan antara glider dan air track dapat dilihat pada Tabel 6 hingga Tabel 9. Berdasarkan 

data tersebut, nilai gesekan yang diperoleh sangat kecil dan dapat diabaikan. Hal ini dapat dianggap air track 
dalam keadaan cukup baik, karena gaya gesek sangat  kecil mempengaruh gerak glider pada air track. Nilai gaya 
gesek yang didapat dari percobaan juga berbeda pada setiap nilai sin θ. Semakin besar nilai sin θ, semakin besar 
juga gaya geseknya. Hal ini karena, air track didesain  untuk percobaan gerak benda pada bidang datar. Sementara 
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pada percobaan ini, salah satu sisi air track ditambah ketinggiannya sehingga membentuk kemiringan sebesar θ. 
Glider dilepaskan dari sisi yang tinggi hingga meluncur ke sisi yang rendah. Pada saat glider diletakkan diatas 
air track, ujung glider yang menuju ke bawah memberikan tekanan pada air track seperti pada Gambar  6. 
Sehingga akan menimbulkan gaya gesek. Jika ketinggian pada sisi tersebut ditambah, maka gaya gesek antar 
glider dan air track juga semakin besar. 

 
Gambar 6 .Ujung glider memberi tekanan pada air track 

KESIMPULAN 

Semakin besar nilai sin θ yaitu semakin bertambah kemiringannya maka semakin bertambah nilai percepatan 
glider bergerak. Nilai percepatan gravitasi bumi yang didapatkan dari grafik hubungan percepatan dan sin θ 
adalah 9,8247 (m/s2). Bila dibandingkan dengan dengan nilai percepatan gravitasi bumi secara teoritis, kesalahan 
dalam percobaan relatif kecil dengan persentase nilai error  sebesar 0,47%. 

Hasil  analisis gaya gesekan glider dengan relnya yang dihitung berdasarkn teorema usaha-energi juga kecil. 
Artinya, air track yang digunakan berada dalam kondisi yang cukup baik. Glider yang diletakkan diatas air track 
dalam kedaan miring menyebabkan ujung glider yang menuju ke bawah memberikan tekanan pada air track, 
sehingga akan menimbulkan gaya gesek. Semakin besar nilai sin θ maka semakin besar gaya gesek antar glider 
dan air track.  
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