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   ABSTRAK 

   Dalam  Pokok  Bahasan  Titik  Berat  di  kelas  XI  SMA,    siswa  banyak  mengalami  kesulitan 

memahami konsep  fisis  dalam mengetahui titik  berat  yang ada pada bangun benda bidang tidak 

beraturan.  Metode  Pembelajaran  Berbasis  Proyek dengan  media  bangun benda bidang ini dipilih  

karena  mencakup  pencapaian ketrampilan,  dan  aktivitas  peserta  didik  secara  kreatif  dalam 

menghasilkan  produk  sederhana,  meneliti,  menganaisis  hasil  karyanya,  sehingga  diharapkan  

mampu  meningkatkan  prestasi belajar  siswa.  Pembahasan  berlandaskan  pada benda  serta    

menunjukkan  ciri-ciri  kemampuan  berpikir  kritis.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  

metode  Desain  Eksperimen  dengan  cara  Kuantitatif  Eksperimen untuk  menentukan  pemahaman  

siswa   bidang  kognitif  dan  menentukan  signifikansinya,  dan  penilaian  ketrampilan  berpikir  

kritis  menggunakan  lembar  Penilaian Ketrampilan  yaitu  Penilaian  Produk  dan  Penilaian  

Penugasan.  Penilaian  kognitif  dilakukan  oleh  guru  sedang  Penilaian berpikir  kritis  dilakukan  

oleh  guru  dan  teman  sebaya. 

 

1.   PENDAHULUAN 

     Setiap partikel dalam suatu benda tegar memiliki berat. Berat keseluruhan benda adalah resultan 

dari semua gaya gravitasi berarah vertikal kebawah dari semua partikel. Resultan ini bekerja melalui 

suatu titik tunggal, yang disebut titik berat  (pusat gravitasi). 

 

                Gambar 1. Konsep titik berat 

 

     Pusat massa dan titik berat suatu benda memiliki pengertian yang sama, yaitu suatu titik tempat 

berpusatnya massa/berat dari benda tersebut, dimana pada titik itu merupakan pusat 

keseimbangan setiap benda, sehingga benda apapun dalam kondisi tertertu memilik i 

kesimbangan. Hal ini senada dengan firman Allah 

 

Artinya : 

Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang 

pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang 

cacat? (Q.S Al Mulk : 3) 



      Sedangkan perbedaan antara pusat massa dan titik berat adalah bahwa letak pusat massa 

suatu benda tidak dipengaruhi oleh medan gravitas i, sehingga letaknya tidak selalu 

berhimp it dengan letak  titik beratnya. Titik pusat berat akan berimpit dengan titik pusat massa bila 

percepatan gravitasi pada semua titik pada benda itu sama.  

       Titik berat merupakan titik tangkap gaya berat benda. Resultan dari seluruh gaya berat benda 

yang terdiri atas bagian-bagian kecil benda dinamakan gaya berat. Sebuah benda terdiri atas banyak 

partikel. Setiap partikel mempunyai massa,  oleh karena itu, tiap partikel mempunyai berat dan titik 

berat yang berbeda-beda. Partikel-partikel tersebut masing - masing mempunyai gaya berat w1, w2, w3, 

…, wn dengan resultan gaya berat w. Total gaya berat bisa kita anggap berpusat pada suatu titik XG . 

XG kita sebut sebagai titik berat. 

 

 

      Untuk benda yang simetris, titik berat terletak poda perpotongan garis-garis sumbu simetrisnya. 

Sebagai contoh persegi dan persegi panjang. Keduanya memiliki titik berat yang terletak pada 

perpotongan dua sumbu simetrinya atau pada perpotongan dua diagonal. 

                            

        Gambar 2. Titik berat pada benda  berbentuk persegi terletak 

                        pada perpotongan garis-garis sumbu simetris. 
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Titik berat dari berbagai benda homogen yang bentuknya teratur (memiliki sumbu simetri) ditunjukkan 

pada gambar dibawah ini. 

 

 

      Gambar 3. Letak titik berat berbagai benda homogen yang bentuknya teratur 

       

      Untuk menentukan titik berat benda tidak beraturan, dapat ditentukan melalui  percobaan dengan 

langkah – langkah berikut ini : 

 

      

                              Gambar 4. Langkah – langkah menentukan titik berat  

                                                pada benda tidak beraturan 

 

        Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui letak titik berat suatu benda tidak beraturan dengan 

berbagai bentuk. 

    

 



2.  METODE  PRAKTIKUM 

     Alat dan bahan  yang digunakan dalam praktikum  ini  adalah kertas karton, gunting, spidol atau 

benda lain (sebagai beban), benang, penggaris, dan pensil. Untuk prosedurnya, mula – mula 

menggunting karton dengan berbagai bentuk seperti  persegi panjang, trapesium, laying- layang, 

segitiga, dan jajaran genjang yang tidak beraturan. Kemudian melubangi salah satu bangun datar yang 

sudah dibuat pada dua sudut atau sisi  dan memasukkan benang pada salah satu lubang tersebut. 

Sebagai beban,  spidol diikat dengan menggunakan  benang, sehingga spidol menggantung ke bawah. 

Kemudian bangun datar tersebut digantung pada paku dan menarik garis vertikal ke bawah dari ujung 

yang digantung. Selanjutnya,  bangun datar tersebut digantung kembali pada titik sudut yang berbeda 

dan  menarik garis vertikal ke bawah dari ujung yang digantung. Perpotongan kedua garis vertikal 

tersebut, dinamakan titik berat benda.  Dengan cara yang sama melakukan langkah-langkah untuk 

bangun datar yang lainnya untuk menentukan letak titik beratnya. 

 

                                                      

                                                    Gambar 5. Alat dan bahan yang digunakan 

                                                                                                    

      

       Gambar 6. Langkah – langkah menentukan letak titik berat pada benda tak beraturan 



3.   HASIL PENGAMATAN  

Tabel 1. Hasil pengamatan  titik berat benda tak beraturan  

 

NO BENTUK PROSES HASIL 

1. Segitiga 

tidak 

beraturan 

  
 

 

2.  Layang 

layang 

  
 

 

3. Jajar 

genjang 

 
 

 

 



NO BENTUK PROSES HASIL 

4. Segi 

empat 

 
 

 

 

5. Trapesium 

 
 

 

 

 

      Berdasarkan percobaan di atas didapatkan letak titik berat benda tak beraturan terletak pada 

perpotongan dua garis vertikal yang ditarik  ke bawah dari ujung yang digantung. Percobaan ini 

dilakukan dengan menggantungkan benda tak beraturan tersebut dengan menggunakan benang yang 

mengikat sebuah spidol atau benda lain sebagai beban. Dari arah benang tersebut ditarik garis vertikal 

yang berasal dari  dua titik sudut  yang berbeda. Dari perpotongan dua garis tersebut didapatkan satu 

titik yang disebut sebagai titik berat suatu benda. 

 

 



4.  KESIMPULAN 

     Dari Laporan praktikum Titik Berat yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

     1.  Setiap benda baik benda beraturan maupun tidak beraturan  memiliki titik berat. 

     2.  Untuk mencari titik berat dari suatu benda yang memiliki bentuk yang beraturan maupun tidak 

beraturan dapat dilakukan dengan cara dari perpotongan dua buah garis atau lebih yang ada pada 

benda tersebut. 
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