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Katrol

Alat dan bahan:

1. Papan dan penyangga
2. Tali 
3. 6 buah katrol
4. Beban 100 gram
5. Neraca pegas
6. 2 Kait
7. As (jika diperlukan)

Cara kerja:

1. Angkatlah pemberat menggunakan neraca pegas setinggi 6 cm seperti gambar di bawah. 
Ukurlah besar gaya dengan membaca skala neraca pegas. Amatilah jumlah penggal tali 
yang mengarah ke atas. Catatlah pada Tabel Pengamatanmu.

Tabel Hasil Pengamatan

Langkah Mengangkat benda 
setinggi 6 cm

Berat 
benda 

Jumlah tali 
yang ke 
atas  

Besar gaya 

1 Langsung dengan 
neraca pegas

Buatlah sebuah perbandingan yang membandingkan besar berat benda dengan gaya yang 
diperlukan. Masukkan angka-angka hasil percobaan kamu pada perbandingan tersebut:

Buatlah sebuah rumus yang menunjukkan perbandingan tetap berat benda (FB) dengan gaya 
yang diperlukan (FK) untuk mengangkat beban tanpa katrol. Perbandingan tersebut kita sebut 
dengan keuntungan mekanis.

  ....=

  ....=
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2. Pasanglah sebuah katrol pada bidang. Ukurlah pemberat dengan neraca pegas. Tulis 
hasillnya pada kolom berat benda. Pasanglah tali yang mengikat pengait melalui katrol 
seperti yang tampak pada gambar di bawah. Amatilah jumlah penggal tali yang mengarah 
ke atas. Tariklah tali ke bawah sehingga pemberat terangkat setinggi lebih-kurang 6 cm 
dari kedudukan semula. Bacalah besar gaya pada neraca pegas. Catatlah jumlah penggal 
tali yang mengarah ke atas dan  gayanya pada Tabel Pengamatanmu.

Tabel Hasil Pengamatan

Langkah Mengangkat benda 
setinggi 6 cm

Berat 
benda 

Jumlah tali 
yang ke 
atas  

Besar 
gaya 

2 Menggunakan satu 
katrol tetap

Buatlah sebuah perbandingan yang membandingkan besar berat benda dengan gaya yang 
diperlukan. Masukkan angka-angka hasil percobaan kamu pada perbandingan tersebut:

Buatlah sebuah rumus yang menunjukkan perbandingan tetap berat benda (FB) dengan gaya 
yang diperlukan (FK) untuk mengangkat beban menggunakan katrol tetap. Perbandingan 
tersebut kita sebut dengan keuntungan mekanis.

  ....=

  ....=
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3. Hubungkan satu katrol tetap pada papan. Kaitkan pemberat dengan satu katrol bebas 
menggunakan pengait. Ukur berat ketiganya (beban, katrol, dan pengait) dengan neraca. 
Tulis hasilnya pada kolom berat benda di tabel pengamatanmu. Susun katrol seperti pada 
gambar di bawah. Amatilah banyak tali yang ke atas. Tariklah tali sehingga pemberat 
terangkat setinggi 6 cm. Bacalah gaya pada neraca pegas. Catatlah gaya dan banyak tali 
yang mengangkat beban ke atas pada Tabel Pengamatanmu .

Tabel Hasil Pengamatan

Langkah Mengangkat benda 
setinggi 6 cm

Berat 
benda 

Jumlah tali 
yang ke 
atas  

Besar 
gaya 

3 Menggunakan satu 
katrol tetap dan satu 
katrol bebas

Buatlah sebuah perbandingan yang membandingkan besar berat benda dengan gaya yang 
diperlukan. Masukkan angka-angka hasil percobaan kamu pada perbandingan tersebut:

Buatlah sebuah rumus yang menunjukkan perbandingan tetap berat benda (FB) dengan gaya 
yang diperlukan (FK) untuk mengangkat beban menggunakan katrol bebas. Perbandingan 
tersebut kita sebut dengan keuntungan mekanis.

  ....=

  ....=
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4. Susunlah dua katrol digunakan sebagai katrol tetap. Kaitkan dua katrol sebagai katol 
bebas dengan pemberat. Ukur dengan neraca pegas berat semuanya (dua katrol, pengait, dan 
beban). Tulis hasilnya pada kolom berat benda di tabel pengamatanmu. Susunlah katrol 
seperti gambar di bawah ini. Amatilah banyak tali yang mengarah ke atas. Tariklah ujung tali 
sehingga pemberat terangkat setinggi 6 cm. Bacalah gaya pada neraca pegas. Catat gaya dan 
banyak tali yang mengangkat beban ke atas pada Tabel Pengamatanmu.

Tabel Hasil Pengamatan

Langkah Mengangkat benda 
setinggi 6 cm

Berat 
benda 

Jumlah tali 
yang ke 
atas  

Besar gaya 

4 Menggunakan dua 
katrol tetap dan dua 
katrol bebas (katrol 
Majemuk)

Buatlah sebuah perbandingan yang membandingkan besar berat benda dengan gaya yang 
diperlukan. Masukkan angka-angka hasil percobaan kamu pada perbandingan tersebut:

Buatlah sebuah rumus yang menunjukkan perbandingan tetap berat benda (FB) dengan gaya 
yang diperlukan (FK) untuk mengangkat beban menggunakan katrol . Perbandingan tersebut 
kita sebut dengan keuntungan mekanis.

  ....=

  ....=
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Buatlah:
1. Kesimpulan yang mengkaitkan antara berat beban, gaya yang diperlukan, serta 

keuntungan yang diperoleh. Tuliskan dalam bentuk rumus.

2. Kesimpulan yang mengkaitkan antara keuntungan mekanis yang diperoleh dengan banyak 
tali yang menarik ke atas.


