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KINEMATIKA GERAK 
LURUS

Materi fisika sangat kental sekali dengan gerak benda. Pada pokok bahasan tentang 
gerak dapat timbul dua pertanyaan : Bagaimana sifat-sifat gerak tersebut (besaran-besa-
ran yang terkait)? Kedua : Mengapa benda itu bisa bergerak? Pertanyaan pertama inilah 
yang dapat dijelaskan dengan pokok bahasan Kinematika Gerak. Sedangkan pertanyaan 
kedua dapat dijawab pada pokok bahasan Dinamika Gerak (bab berikutnya).

Sebagai contoh gerak sepeda motor pada gambar di atas. Untuk materi kinematika 
cukup ditanya berapa panjang lintasannya, bagaimana kecepatan dan percepatannya? 
Materi-materi seperti inilah yang dapat kalian pelajari pada bab ini. Dan setelah belajar 
bab ini kalian diharapkan dapat: 

1. membedakan perpindahan dan jarak tempuh,
2. membedakan kecepatan dan kelajuan baik nilai rata-rata maupun sesaatnya,
3. membedakan percepatan dan perlajuan baik nilai rata-rata maupun sesaatnya,
4. menyimpulkan karakteristik gerak lurus beraturan (GLB),
5. menyimpulkan karakteristik gerak lurus berubah beraturan (GLBB),
6. menerapkan besaran-besaran GLBB pada gerak jatuh bebas.
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Sumber : penerbit cv adi perkasa
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A. Besaran-besaran pada Gerak

Gambar 3.1
Ruang kelas dapat menjadi 
bidang koordinat Cartesius.

Gambar 3.2
Resultan perpidahan pada arah 
sumbu X dan sumbu Y.
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Di SMP kalian telah belajar tentang gerak. Beberapa 
besaran yang telah kalian pelajari adalah jarak, kecepatan dan 
percepatan. Di kelas X SMA ini kalian diharapkan dapat mem-
perdalam kembali. Cobalah kalian pelajari dan perdalam ma-
teri ini dengan mencermati penjelasan-penjelasan berikut.

1. Perpindahan dan Jarak 
Pernahkah kalian mendengar kata posisi? Semua tentu 

akan menjawab : pernah. Sering kalian menerima telepon 
dari teman. Kemudian kalian bertanya : “Dimana posisimu 
sekarang?” Teman kalian menjawab : “ Di kota A”. Maka 
kalian langsung berfikir bahwa posisi itu berjarak tertentu 
dan arah tertentu. Jika ingin kesana haruslah melakukan per-
pindahan. Kejadian sehari-hari ini sangat berkaitan dengan 
materi tentang gerak ini.

Setiap belajar materi ini selalu timbul pertanyaan. 
Apakah gerak itu? Bagaimana benda dapat dikatakan 
bergerak? Untuk memahami jawabannya dapat kalian amati 
Gambar 3.1. Sebuah ruang kelas dapat dibuat menjadi bidang 
Cartesius. Seorang siswa berjalan dari meja A menuju meja 
B. Apakah siswa tersebut melakukan gerak? Jawabannya 
tergantung pada acuannya. Jika acuannya ruang kelas maka 
siswa tersebut tidak bergerak. Tetapi jika acuannya teman 
atau pusat koordinat XY maka siswa itu telah melakukan 
gerak, karena siswa tersebut posisinya berubah dari meja A 
ke meja B.

Dari penjelasan contoh di atas, dapat dibuat suatu 
definisi tentang gerak. Suatu benda dikatakan bergerak jika 
benda tersebut mengalami perubahan posisi. Posisi adalah 
letak atau kedudukan suatu titik terhadap acuan tertentu. Con-
tohnya seperti pada Gambar 3.1, acuan posisi titiknya adalah 
pusat koordinat.

Gerak siswa dari meja A ke meja B pada Gambar 3.1 
ada dua lintasan yaitu I dan II. Dari definisi di atas maka 
perpindahan siswa tersebut tidak dipengaruhi lintasan tetapi 
hanya posisi awal dan akhir saja. Coba kalian amati pada gerak 
lintasan I, siswa berpindah sebesar Δx ke arah sumbu X dan 
sebesar Δy ke arah sumbu Y. Perpindahan ini memenuhi:

Δx  =  xB − xA

Δy  =  yB − yA              .................................   (3.1)

Perpindahan merupakan besaran vektor. Persamaan 
3.1 di atas berlaku pada perpindahan satu dimensi atau garis 
lurus. Tetapi banyak perpindahan benda pada bidang atau 
dua dimensi. Untuk gerak dua dimensi dapat dilakukan 
perhitungan resultan dari Δx dan Δy persamaan 3.1. 
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BAC Gambar 3.3
Sumbu koordinat

Aktiflah

Perpindahan dipengaruhi oleh 
nilai (besar) dan arahnya.

Diskusikan:
a. Kapan suatu gerak benda 

memiliki besar perpin-
dahan yang sama dengan 
jarak tempuhnya?

b. Carilah perbedaan besar 
perpindahan dan jarak tem-
puh!

Besar resultan dari perpindahan kedua arah itu 
memenuhi dalil Pythagoras seperti berikut.

      ΔS2 = Δx2 + Δy2         ...........................  (3.2)

dan tg α = 

Bagaimana dengan jarak tempuh? Jarak tempuh 
didefinisikan sebagai panjang lintasan gerak benda. 
Berarti kalian sudah bisa memahami bahwa jarak tempuh 
itu dipengaruhi oleh lintasan. Jalur I dan jalur II gerak 
siswa pada Gambar 3.1 akan memiliki jarak tempuh yang 
berbeda. Pada lintasan I, jarak tempuhnya S = Δx + Δy. 
Sedangkan lintasan II, jarak tempuhnya sesuai dengan 
panjang lintasannya. Berarti dapat dibuat suatu simpulan 
kesamaan jarak tempuh sebagai berikut.

S = panjang lintasan           ........................  (3.3)

Dari penjelasan di atas maka harus kalian ketahui 
perbedaan  dua jenis besaran di atas. Perpindahan meru-
pakan besaran vektor sedangkan jarak tempuh merupakan 
besaran skalar. Dari perbedaan ini maka kalian harus 
hati-hati menggunakannya.

CONTOH 3.1

Sebuah partikel bergerak dari titik A menuju titik B 
kemudian menuju titik C pada sumbu koordinat seperti 
gambar di bawah. Tentukan perpindahan dan jarak 
tempuh partikel dari A hingga C!

Penyelesaian
 Perpindahan partikel pada sumbu x memenuhi:

  Δx =  xC − xA

     =  -3 −1 = -4 m
 Perpindahannya adalah 4 m ke kiri (sumbu X 

negatif).

 Jarak tempuh partikel memenuhi:
  SAC  =  SAB + SBC
      =  5 m + 9m = 14 m

Untuk lebih memahami contoh ini dapat kalian 
coba soal berikut.
Pada sumbu koordinat yang sama tentukan perpin-
dahan dan jarak tempuh partikel yang bergerak dari 
A ke C kemudian menuju B!
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Aktiflah

Banyak alat transportasi. 
Seperti sepeda motor, mobil, 
pesawat dan kapal laut dileng-
kapi dengan alat yang disebut 
spedometer.

Diskusikan:
a. Mengapa disebut spedo-

meter?

b. Dapatkah gerak alat trans-
portasi ditentukan kecepatan 
sesaatnya?

2. Kecepatan dan Laju
a. Definisi kecepatan dan laju

Kecepatan berasal dari kata cepat. Seberapa sering-
kah kalian mendengar kata cepat? Jawabannya tentu 
sangat sering. Tetapi perlu diingat bahwa kecepatan pada 
bab ini memiliki pengertian lebih khusus. Pada bab gerak 
kecepatan berkaitan erat dengan perpindahan. Sebagai 
contoh seorang siswa berpindah 30 m ke kanan dalam 
selang waktu 15 detik, maka siswa itu dapat dikatakan 
bergerak dengan kecepatan 30 m tiap 15 detik ke kanan 
atau 2 m tiap satu detik ke kanan.

Dari contoh di atas dapat diambil definisi tentang 
kecepatan. Kecepatan adalah perpindahan yang terjadi 
tiap satu satuan waktu. Namun perlu diperhatikan bahwa 
kecepatan benda dapat berubah setiap saat, sehingga 
dikenal dua jenis kecepatan yaitu kecepatan rata-rata 
dan kecepatan sesaat. Jika perpindahan yang terjadi 
diambil dalam waktu yang cukup besar maka kecepatan-
nya termasuk kecepatan rata-rata. Dari definisi tersebut, 
kecepatan rata-rata dapat dirumuskan seperti di bawah.

 =              .....................................   (3.4)

dengan :   =  kecepatan rata-rata (m/s)
 ΔS  =  perpindahan benda (m)
 Δt  =  selang waktu (s)

Bagaimana dengan kecepatan sesaat? Sudahkah 
kalian mengerti? Dari namanya tentu kalian sudah bisa 
memahami bahwa kecepatan sesaat merupakan ke-
cepatan yang terjadi hanya pada saat itu saja. Secara 
matematis dapat digunakan persamaan 3.4 tetapi dengan 
pendekatan Δt mendekati 0 (Δt → 0). 

v sesaat = v pada saat t itu saja       ...........   (3.5)

dengan : v = kecepatan sesaat (m/s)

Contoh kecepatan sesaat ini dapat dilihat pada 
Gambar 3.4. v pada t = 2 s sebesar 10 m/s. Kecepatan 
ini hanya boleh sesaat yaitu t = 2 s saja.

Selain kecepatan, dalam gerak dikenal juga besaran 
kelajuan. Perbedaan pokok yang perlu diperhatikan dari 
kedua besaran ini adalah tentang nilai dan arahnya. Ke-
cepatan merupakan besaran vektor sedangkan kelajuan 
merupakan besaran skalar. Karena merupakan besaran 
skalar, maka kelajuan sangat berkaitan dengan jarak 
tempuh. Dengan mengacu pada definisi kecepatan dapat 
diperoleh definisi kelajuan. Kelajuan rata-rata adalah 
jarak yang ditempuh tiap satu satuan waktu.Perumusan-
nya sebagai berikut.

Gambar 3.4
Kecepatan tiap t (s)
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Gambar 3.5
(a) Gerak siswa di lapangan  

sepak bola.
(b) Perpindahan benda dari A ke 

B ke C.

 =         .........................................   (3.6)

dengan :   =  kelajuan rata-rata (m/s)
 S  =  jarak tempuh (m)
 Δt  =  selang waktu (s)

Kelajuan juga memiliki nilai sesaat. Setiap gerak 
benda akan memiliki kelajuan sesaat yang sama dengan 
nilai kecepatan sesaatnya. Dalam bahasa Inggris, kelajuan 
diartikan sama dengan speed, sehingga alat pengukur 
kelajuan sesaat disebut speedometer. Berarti speedometer 
juga dapat mengukur besar kecepatan sesaat.

CONTOH 3.2

Seorang siswa diminta berlari di lapangan sepak bola. 
Dari titik pojok lapangan dia berlari ke Timur hingga 
sejauh 80 m dalam waktu 25 sekon. Kemudian melan-
jutkan ke arah utara hingga sejauh 60 m dalam waktu 
15 sekon. Tentukan:
a. Jarak yang ditempuh siswa,
b. Perpindahan siswa,
c. Kecepatan rata-rata siswa,
d. Kelajuan rata-rata siswa!

Penyelesaian
Gerak siswa dapat digambarkan seperti pada Gambar 
3.5(a). Dari gambar tersebut diketahui :
Δx = 80 m, Δt1 = 25 s
Δy = 60 m, Δt2 = 15 s
Dengan besaran-besaran ini dapat diperoleh:
a. Jarak tempuh siswa:
 jarak tempuh = panjang lintasan
 S  =  Δx + Δy
  =  80 + 60 = 140 m
b. Perpindahan siswa merupakan besaran vektor 

yaitu ΔS dan besarnya memenuhi dalil Pythago-
ras:

 ΔS  =  

   =   =  = 100 m
 dan arahnya:

 tg α =   =  = 0,75 
    α  =  37o dari arah timur ke utara
c. Kecepatan rata-rata siswa memenuhi:

Δy = 60 m
ΔS

Δx = 80 m
α

T

U
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Gambar 3.6
Grafik S-t gerak benda

   =   =   = 2,5 m/s  searah perpin-
dahannya

d. Kelajuan rata-rata siswa memenuhi:

   =   =   = 3,5 m/s
Untuk lebih memahami contoh ini dapat kalian 
coba soal berikut.
Sebuah benda ingin dipindahkan dari titik A ke titik C 
tetapi melalui lintasan AB kemudian BC seperti pada 
gambar 3.5 (b). Pada gerak AB membutuhkan waktu 
20 sekon dan BC membutuhkan waktu 30 sekon. Jika 
satu petak mewakili 1 m maka tentukan:
a. perpindahan benda,
b. jarak yang ditempuh benda,
c. kecepatan rata-rata benda,
d. kelajuan rata-rata benda!

b. Grafik gerak benda
Gerak suatu benda dapat digambarkan melalui 

suatu grafik. Misalnya grafik S - t seperti pada Gambar 
3.6. Dari grafik S - t (S = jarak dan t = waktu) dapat dik-
etahui perubahan jarak tempuh benda terhadap waktu.

Perhatikan grafik S-t pada bagian (a) Gambar 3.6. S 
bertambah secara beraturan terhadap perubahan t. Besar 

kecepatan rata-ratanya dapat memenuhi  =  dan ada 

hubungan terhadap sudut kemiringan kurva, tg α =  

Berarti kecepatan rata-rata dari grafik S-t menentukan 
kemiringan kurva sehingga:

  = tg α      .............................................  (3.7)

Pada grafik S-t Gambar 3.6(a) kemiringan kurva 
dari titik A hingga B tetap berarti kecepatan sesaatnya 
akan selalu sama dengan kecepatan rata-rata. Bagaimana 
dengan gerak benda yang memiliki grafik S-t seperti pada 
Gambar 3.6(b)? Jika perubahan S terhadap t tidak tetap 
maka kecepatan pada saat t dapat dinyatakan sebagai ke-
miringan (gradien) garis singgung kurvanya. Perhatikan 
grafik tersebut! Pada t1 (t < t2), garis singgung naik berarti 
kemiringan garis positif dan v positif. Sebaliknya pada 
t3 (t > t2) kecepatannya akan negatif karena kemiringan 
negatif (turun).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ; 
kecepatan sesaat dapat ditentukan dari gradien garis sing-
gung kurva pada grafik S-t. Untuk lebih memahami konsep 
ini dapat kalian cermati contoh berikut.

t (s)

S (m)

t1
 (b)

t3t2

t (s)

S (m)

ΔS

Δt
α

A

Β

(a)
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Aktiflah

Grafik di bawah menggambar 
kan perubahan jarak tempuh 
benda dalam t detik.

Diskusikan:
a. Tentukan cara untuk me-

nentukan kecepatan benda 
saat t detik.

b. Hitung kecepatan benda 
pada saat t = 10 s.  

Gambar 3.8

Gambar 3.7
Grafik hubungan S dan t gerak 
mobil.

CONTOH 3.3

Gerak sebuah mobil pada lintasan lurus memiliki 
perubahan jarak dari acuan terhadap waktu seperti yang 
ditunjukkan pada Gambar 3.7. Dari grafik tersebut 
tentukan:
a. kecepatan rata-rata benda dari t = 0 sampai dengan 

t = 5 s,
b. kecepatan rata-rata dari t = 5 s sampai dengan t =  

10 s,
c. kecepatan pada saat t = 3 s,
d. kecepatan pada saat t = 9 s!

Penyelesaian
a. Untuk interval 0 < t < 5s:
 t1 = 0    → S1 = 100 m
 t2 = 5 s  → S2 = 150 m
 kecepatan rata-ratanya memenuhi:

    =  tg α

    =   =  = 10 m/s

b. Untuk interval 5s < t <10s:
 t2 = 5 s    → S2 = 150 m
 t3 = 10 s  → S3 = 0 
 kecepatan rata-ratanya memenuhi:
    =  tg β

    =   =  = -30 m/s

c. Untuk interval waktu 0 < t < 5 s, kurva S-t nya 
linier berarti kecepatannya tetap sehingga kecepa-
tan pada saat t = 3 s memenuhi:

  v(3) =  = 10 m/s

d. Untuk interval waktu 5 s < t < 10 s, kurvanya juga 
linier berarti dapat diperoleh:

  v(9) =  = -30 m/s

Untuk lebih memahami contoh ini dapat kalian 
coba soal berikut.
Grafik S-t sebuah benda yang bergerak memenuhi 
perubahan seperti pada Gambar 3.8. Tentukan:
a. kecepatan rata-rata dari t = 0 s.d t = 30 s,
b. kecepatan pada t = 10 s,
c. kecepatan saat t = 25 s!

10 t (s)

2010

4

2

t (s)

S (m)

S (m)

100

150

α

5

β

0

t (s)

S (m)

20 30

400
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Gambar 3.9
Grafik v-t gerak benda

Gambar 3.10
Gerak troli dan grafiknya

v (m/s)

t (s)

v

 (a)

v (m/s)

t (s)
(b)

v0

0 t

v F
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Setelah belajar grafik S-t, mungkin kalian timbul 
pertanyaan juga untuk grafik v-t. Grafik v-t dapat meng-
gambarkan perubahan kecepatan gerak benda terhadap 
waktu t. Coba kalian perhatikan contoh grafik tersebut 
pada Gambar 3.9. Informasi apakah yang dapat diperoleh 
dari grafik tersebut? Secara langsung kalian dapat men-
getahui perubahan nilai kecepatan melalui grafik v-t  
tersebut. Pada Gambar 3.9 bagian (a) kurvanya mendatar 
berarti kecepatan benda tersebut tetap. Sedangkan pada 
bagian (b) kurvanya linier naik berarti besar kecepatan-
nya berubah beraturan.

Informasi lebih jauh yang dapat diperoleh dari 
grafik v-t adalah luas di bawah kurva hingga sumbu t. 
Luas inilah yang menyatakan besar perpindahan benda 
yang bergerak. Misalnya sebuah benda bergerak dengan 
grafik v-t seperti pada Gambar 3.9(b). Jika jarak benda 
dari titik acuan mula-mula S0 maka setelah t detik jarak 
benda tersebut dapat memenuhi persamaan berikut.

S = S0 + ΔS

S = S0 + luas (daerah terarsir)      ..............  (3.8)

CONTOH 3.4

Sebuah troli yang ditarik pada lantai mendatar dapat 
bergerak lurus dan perubahan kecepatannya dapat 
terdeteksi seperti grafik v-t pada Gambar 3.10(b). 
Tentukan jarak yang ditempuh troli pada saat t = 4 s 
dan t = 10 s jika troli bergerak dari titik acuan!

Penyelesaian
Troli bergerak dari titik acuan berarti  S0 = 0
Berarti jarak tempuh troli memenuhi:
 S = luas (kurva)
Luas kurva ini dapat digambarkan seperti pada Gambar 
3.10(c).

 Untuk t = 4 s
 S4  =  luas (trapesium terarsir)
  =  L1 

  =   (2 + 5) . 4 = 14 m

t (s)

v (m/s)

4

2

10 t

5

(b)

v (m/s)

t (s)

L1

4 10

5

2 L2

(c)
Penting

Luas trapesium sama dengan 
setengah jumlah sisi sejajar  
kali tinggi.

L =  (a + b) . t

b

t

a
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Aktiflah

Tiga buah benda yang bergerak 
memiliki kecepatan yang dapat 
diukur tiap saat. Kecepatan 
tersebut dapat digambarkan 
grafiknya seperti pada gambar 
di bawah.

Diskusikan :
a. Bagaimana sifat kecepatan 

benda tersebut?

b. Bagaimana percepatan 
benda tersebut?

Gambar 3.11

 Untuk t = 10 s
 S4  =  luas (daerah terarsir)
  =  L1  + L2

  =  14 +  (10 - 4) . 5 = 29 m

Untuk lebih memahami contoh ini dapat kalian 
coba soal berikut.
Pada gerak sebuah mobil yang lintasannya lurus dapat 
terukur besar kecepatan sesaatnya dengan perubahan 
memenuhi grafik pada Gambar 3.11. Berapakah besar 
perpindahan yang dialami mobil pada saat mobil telah 
bergerak : (a) 0,5 jam, (b) 1 jam dan (c) 2,5 jam.

3. Percepatan
Kalian telah belajar tentang perubahan besaran-

besaran pada gerak. Perubahan posisi dinamakan perpin-
dahan, sedang perpindahan tiap detik disebut kecepatan. 
Apakah kecepatan dapat berubah? Tentu kalian sudah 
dapat menjawabnya bahwa kecepatan gerak benda dapat 
berubah tiap saat. Perubahan kecepatan tiap saat inilah 
yang dinamakan percepatan.

Sesuai dengan kecepatan, percepatan juga memiliki 
dua nilai yaitu nilai rata-rata dan sesaat. Dari penjelasan 
di atas maka percepatan rata-rata dapat didefinisikan 
sebagai perubahan kecepatan tiap selang waktu tertentu. 
Dengan mengacu definisi ini dapat dibuat perumusan 
sebagai berikut.

  =           ......................................  (3.9)

dengan :   =  percepatan rata-rata (m/s2)
 Δv  =  perubahan kecepatan (m/s)
 Δt  =  selang waktu (s)

Percepatan sesaat adalah percepatan yang terjadi 
hanya pada saat itu saja. Masih ingat perumusan kecepa-
tan sesaat? Perumusan tersebut dapat digunakan untuk 
percepatan sesaat. Percepatan sesaat dapat ditentukan dari 
nilai limit percepatan rata-rata dengan Δt mendekati nol. 
Jika diketahui grafik v-t gerak maka percepatan sesaat 
menyatakan gradien garis singgung kurva. Coba kalian 
perhatikan kembali persamaan 3.5 dan 3.7.

Misalkan besar kecepatan gerak benda berubah 
tiap saat sesuai grafik v-t pada Gambar 3.12. Dengan 
mengacu pengertian percepatan sesaat di atas maka dapat 
dituliskan perumusannya:

v (km/jam)

t (jam)0,5

72

1

(a) Benda A

v

t
(b) Benda B

v

t

(c) Benda C

v

t
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Gambar 3.13

Gambar 3.14

Gambar 3.12

  a =         ....................................  (3.10)

Dan untuk grafik v-t pada Gambar 3.13, besar 
percepatan benda pada saat t dapat memenuhi:

  a = tg α              ....................................   (3.11)

CONTOH 3.5

Sebuah benda bergerak dengan kecepatan awal 4 m/s. 
Kemudian kecepatannya berubah secara beraturan 
menjadi 10 m/s selama 10 sekon seperti grafit v - t 
pada Gambar 3.13. Tentukan:
a. percepatan rata-rata dari t = 0 s.d t = 10 s,
b. percepatan pada saat t = 5 s!

Penyelesaian
t = 0       → v0 = 4 m/s
t = 10 s  → v  = 10 m/s
a. Besar percepatan rata-ratanya dapat diperoleh:

  =  

     =  = 0,6 m/s2

b. Besar percepatan sesaat.
 Percepatan sesaat ini dapat dihitung dengan meng-

gambarkan grafik v-t. Karena v berubah secara 
beraturan maka kurvanya linier naik seperti pada 
Gambar 3.13. Kurvanya linier berarti percepatan-
nya tetap dan percepatan pada saat t = 5 s dapat 
ditentukan dari gradien kurva yaitu:

  a =  tg α  

     =  = 0,6 m/s2

 Perhatikan hasil poin (a) dan (b) mengapa 
sama?

Untuk lebih memahami contoh ini dapat kalian 
coba soal berikut.
Kecepatan sebuah benda yang bergerak dapat diu-
kur tiap saat sehingga diperoleh grafik seperti pada 
Gambar 3.14. Tentukan:
a. percepatan rata-rata dari t = 0 s.d t = 10 s,
b. percepatan pada saat t = 3 s,
c. percepatan pada saat t = 9 s!

v (m/s)

t (s)

α

Δv = 6

4

5

10

10

v (m/s)

t (s)

15

5

10

10

v (m/s)

t (s)

α

t
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LATIHAN 3.1
 (acuan). Kemudian mobil tersebut 

bergerak pada jalan yang lurus dan 
mencapai jarak 100 m setelah 10 
detik. Berapakah kecepatan rata-rata 
mobil tersebut? Dapatkah kecepatan 
pada saat t = 5 s dihitung?

6. Jarak mobil yang bergerak lurus selalu 
berubah terhadap titik acuannya. 
Perubahan jarak tersebut dapat 
digambarkan di bawah. 

 Dari grafik tersebut tentukan:
a. kecepatan rata-rata dari t = 0 s s.d t = 

10 s,
b. kecepatan rata-rata dari t = 0 s s.d 

t = 30 s,
c. kecepatan pada saat t = 5 s,
d. kecepatan pada saat t = 30 s!

7. Kecepatan gerak benda berubah dari 
30 m/s ke utara menjadi 20 m/s ke 
selatan karena percepatan. Tentukan 
percepatan tersebut!

8. Sebuah mobil bergerak dari titik acuan 
dalam keadaan diam. Kemudian 
dipercepat hingga mencapai kecepatan 
72 km/jam dalam waktu 15 menit. 
Kecepatan mobil berikutnya dapat 
digambarkan seperti pada grafik 
berikut. 

 Tentukan :
a. percepatan rata-rata mobil dari t = 15 

menit s.d t = 60 menit,
b. Percepatan mobil pada t = 10 

menit,
c. Percepatan mobil pada t = 20 

menit,
d. Percepatan mobil pada t = 45 

menit,
e. Jarak tempuh mobil setelah t = 30 

menit!

A O B

X (m)-3   -2   -1    0     1     2    3    4    5    6    7

1. Sebuah benda bergerak dari titik A ke 
titik B dengan tiga alternatif lintasan 
seperti gambar.

a. Bagaimana perpindahan benda 
dari ketiga alternatif lintasan?

b. Bagaimana jarak tempuh benda 
dari ketiga alternatif lintasan?

2. Seekor semut ber-
gerak dari titik P 
ke titik Q dengan 
lintasan setengah 
lingkaran seperti 
pada gambar. 

 Semut tersebut sampai di titik Q 
setelah 10 detik. Berapakah:
a. jarak tempuh semut,
b. perpindahan semut?

3. Sebuah partikel dipindahkan dari 
titik pusat koordinat (sumbu X) ke 
titik A tetapi harus melalui titik B 
terlebih dahulu seperti pada sumbu X 
berikut.

 
 
 Dari titik O ke titik B membutuhkan 

waktu 10 s dan dari B ke A memerlukan 
waktu 20 s. Tentukan :
a. perpindahan partikel,
b. kecepatan rata-rata partikel,
c. jarak tempuh partikel,
d. laju rata-rata partikel!

4. Sebuah perahu bergerak ke selatan 
hingga jarak tempuh 120 m dalam 
waktu 1 menit kemudian belok tepat 
ke timur hingga menempuh jarak 
160 m dalam waktu 0,5 menit. 
Tentukan:
a. kecepatan rata-rata perahu,
b. kelajuan rata-rata perahu!

5. Mula-mula ada sebuah mobil yang diam 
dan berjarak 20 m dari perempatan jalan 

P Q
14 cm

S (m)

t

200

2 510
100

lintasan 3

lintasan 2

lintasan 1

A B

v (km/jam)

t (menit)
15

72

30
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B. Gerak Lurus Beraturan

Gambar 3.15
(a) Grafik v-t dan (b) grafik S-t 
gerak GLB

1. Pengertian
Sudah tahukah kalian dengan apa yang dinamakan 

gerak lurus beraturan? Gerak lurus beraturan yang dis-
ingkat dengan GLB merupakan nama dari suatu gerak 
benda yang memiliki kecepatan beraturan. Bagaimanakah 
kecepatan beraturan itu? Tentu kalian sudah bisa mengerti 
bahwa kecepatan beraturan adalah kecepatan yang besar 
dan arahnya tetap sehingga lintasannya pasti berupa garis 
lurus.

Kalian mungkin pernah naik mobil dan melihat spe-
dometernya yang menunjukkan nilai tetap dan arahnya 
tetap pula (misal 72 km/jam ke utara) maka pada saat 
itulah mobilnya bergerak GLB. Pesawat terbang yang 
sedang terbang pada ketinggian stabil dan kereta api pada 
jalan yang jauh dari stasiun akan bergerak relatif GLB. 
Disebut relatif GLB karena kecepatannya ada perubahan 
yang sangat kecil. Contoh lain benda yang bergerak GLB 
adalah mobil mainan otomatis.

Sifat gerak benda GLB dapat dijelaskan melalui 
grafik. Grafiknya dapat ditentukan dari eksperimen gerak 
mobil mainan dengan menggunakan kertas ketik. Grafik 
besar kecepatan v terhadap waktunya dapat dilihat seperti 
pada Gambar 3.5(a). Grafik v-t ini dapat dilukis kembali 
dengan  kurva lurus mendatar karena kecepatannya tetap 
seperti pada Gambar 3.15(b). Jarak benda yang bergerak 
dari titik acuan dapat ditentukan dari persamaan 3.8 yaitu 
dihitung dari luas kurva v-t. Coba kalian amati kembali. 
Dari persamaan itu dapat diperoleh:

S = S0 + ΔS
S = S0 + luas (kurva terarsir)
S = S0 + v . t

Dari penjelasan dan perumusan persamaan di atas, 
dapat disimpulkan ciri-ciri gerak lurus beraturan (GLB) 
sebagai berikut.

v  =  tetap
S  =  S0 + v t         .................................  (3.12)

Jarak benda yang bergerak GLB juga dapat dijelas-
kan melalui grafik. Dengan menggunakan rumus jarak 
pada persamaan 3.12 dapat diperoleh grafik S-t seperti 
pada Gambar 3.15(c).

CONTOH 3.6
Kereta api mencapai kecepatan tetap setelah 
me-nempuh jarak 1 km dari stasiun. Kecepatannya 
sebesar 72 km/jam. Jika waktu dihitung setelah 1 km 
maka tentukan:
a. kecepatan kereta saat t = 0,5 jam,
b. grafik kecepatan terhadap waktu,
c. grafik jarak terhadap waktu,
d. jarak kereta dari stasiun setelah t = 2 jam!

v (m/s)

t (s)t 

v

 (b)

S (m)

t (m)t 

v

 (c)

S0

 (a)
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Gambar 3.16

Penting

Kecepatan relatif atau per-
pindahan relatif dapat meng-
gunakan aturan:

 ditambah jika berlawanan 
arah

 dikurang jika searah

Penyelesaian
v  =  72 km/jam (tetap) dan  S0 =  1 km
a. t  = 0,5 jam
 Gerak kereta GLB (v tetap) berarti kecepatan saat   

 t = 0,5 jam adalah tetap.
  v  = 72 km/jam
b. Grafik v-t linier mendatar seperti pada Gambar 

3.16(a).
c. Grafik S-t linier naik seperti pada Gambar 

3.16(b).
d. Untuk t = 2 jam dapat diperoleh jarak kereta dari 

stasiun memenuhi:
 S  =  S0 + v . t
  =  1 + 72 . 2  =  145 km
Untuk lebih memahami contoh ini dapat kalian 
coba soal berikut.
Mobil mainan otomatis dapat diatur sehingga mampu 
bergerak dengan kecepatan tetap 1,5 m/s. Mobil 
mainan itu mulai bergerak dari titik acuan. Tentu-
kan:
a. Kecepatan mobil mainan setelah t = 10 s,
b. grafik v-t dan S-t gerak mobil mainan,
c. jarak mobil mainan dari titik acuan setelah 

bergerak 15 s!

2. Gerak Relatif
Apakah gerak relatif itu? Kalian tentunya telah 

memahami mengapa benda dikatakan bergerak. Pada 
pengertian gerak di depan, gerak benda sangat berkaitan 
dengan titik acuan. Benda dikatakan bergerak jika po-
sisinya berubah terhadap titik acuan. Karena ada acuan-
nya inilah gerak itu disebut gerak relatif.

Pada gerak GLB ini gerak relatif benda dapat me-
miliki acuan berupa benda yang bergerak. Contohnya 
gerak sepeda motor itu relatif lebih cepat dibanding gerak 
sepeda pancal. Konsep gerak relatif ini dapat digunakan 
untuk mempermudah penyelesaian suatu gerak benda.

Kalian pasti masih ingat pengertian relatif vektor 
pada bab 2. Relatif vektor adalah pengurangan vektor. 
Pada gerak GLB selalu berkaitan dengan perpindahan 
dan kecepatan. Besaran inilah yang akan memenuhi nilai 
relatif dan perumusan secara vektor sebagai berikut.

Δv =  

ΔS =          .....................................  (3.13)

 Dengan Δv  =  kecepatan relatif dan ΔS  =  per-
pindahan relatif.  Untuk memahami konsep gerak relatif 
GLB ini dapat kalian cermati contoh soal berikut.

v (km/jam)

t (jam)(a)

72

S (km)

t (jam)(b)

S

1

t
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Gambar 3.17 
Gerak relatif

CONTOH 3.7

Mobil A bergerak dengan kecepatan tetap 72 km/jam 
di depan mobil B sejauh 1,5 km. Mobil B sedang 
mengejar mobil A tersebut dengan kecepatan tetap 
75 km/jam.
a. Berapakah waktu yang dibutuhkan mobil B untuk 

mengejar mobil A?
b. Berapa jarak yang ditempuh mobil B?

Penyelesaian
Gerak mobil A dan B merupakan gerak GLB dan dapat 
digambarkan seperti pada Gambar 3.17.

vA  =  72 km/jam, vB = 75 km/jam 
SAB  =  1,5 km

Dari Gambar 3.17 dapat diperoleh hubungan SA dan 
SB sebagai berikut.

   SB  =  SA + 1,5
 vB t =  vAt + 1,5
75. t  =  72 t + 1,5

    3t  =  1,5   bearti  t =  = 0,5 jam
Mobil B menyusul mobil A setelah t = 0,5 jam dan 
jarak tempuh mobil B:

 SB  =  vBt   =  75 . 0,5  =  3,75 km

Konsep Gerak relatif
Gerak mobil A dan B dapat digunakan konsep relatif. 
Mobil B bergerak relatif menuju mobil A dengan: 
jarak relatif           ΔS = 1,5 km
kecepatan relatif   Δv = vB − vA = 75 − 72 = 3 km/
jam

Jadi waktu menyusul memenuhi:
 ΔS  =  Δv t
 1,5  =  3t  berarti  t = 0,5 jam

SB

tempat
menyusulvB

vA

SA1,5 km
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6. Ari berlari dengan kecepatan tetap 
3 m/s menuju perempatan yang 
berjarak 100 m. Tentukan jarak Ari 
dari perempatan pada saat 5 s, 10 s 
dan 15 s!

7. Gerak sebuah mobil dapat diukur 
jarak tempuhnya pada setiap saat 
sehingga memiliki perubahan seperti 
grafik gambar berikut.
a. Tentukan kecepatan mobil pada 

saat t = 3 s dan t = 10 s!
b. Jelaskan jenis gerak mobil 

tersebut!

8. Dhania berlari dengan kecepatan 2 m/s 
pada jalan yang lurus. Setelah menempuh 
jarak 200 m Aghnia mengejarnya 
dengan kecepatan 4 m/s pada lintasan 
yang sama. Tentukan kapan dan dimana 
Aghnia dapat mengejar Dhania jika 
kecepatan keduanya tetap!

LATIHAN 3.2

Untuk lebih memahami contoh ini dapat kalian 
coba soal berikut.
Partikel P dan Q mula-mula berjarak 5 m pada suatu 
lintasan yang lurus. Kedua partikel bergerak saling 
mendekat dengan kecepatan  0,6 m/s dan 0,4 m/s. 
Kapan dan dimana kedua partikel akan bertemu?

4. Sebuah benda bergerak dengan 
kecepatan tetap 20 m/s pada lintasan 
lurus. Gerak benda dimulai dari titik 
yang berjarak 2 m terhadap titik 
acuan. Tentukan:
a. kecepatan benda pada t = 5 s,
b. grafik v-t gerak benda dengan 

interval 0 < t < 10 s,
c. grafik S-t gerak benda dengan 

interval 0 < t < 10 s!
5. Dua mobil P dan Q bergerak dari titik 

yang sama dan lintasan yang sama. 
Jarak yang ditempuh mobil tersebut 
berubah terhadap waktu sesuai grafik 
berikut. Bagaimanakah perbandingan 
kecepatan mobil P dan Q? Jelaskan 
bagaimana cara kalian menemukan 
perbandingan tersebut!

1. Coba kalian jelaskan apa syarat-syarat 
gerak suatu benda dapat dikategorikan 
sebagai gerak GLB?

2. Bagaimanakah cara menjelaskan gerak 
benda GLB dengan menggunakan 
grafik?

3. Coba kalian analisa dua grafik di 
bawah. Grafik tersebut merupakan 
hubungan S (jarak tempuh) dan waktu 
suatu gerak benda.
a. Apakah persamaan dari kedua 

grafik tersebut?
b. Apakah perbedaan dari kedua 

grafik tersebut?

P

t (s)

Q

v (m/s)

S (km)

t (jam)
5

250

O 15

S (m)

t (s)
(b)

S (m)

t (s)
(a)
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C. Gerak Lurus Berubah Beraturan

Gambar 3.18
Grafik (a) a-t, (b) v-t dan (c) S-t 
gerak lurus berubah beraturan.

1. Definisi dan Perumusan GLBB
a. Sifat-sifat gerak GLBB

Pernahkah kalian melihat benda jatuh? Tentu saja 
pernah. Jika kalian mencermati benda yang jatuh maka 
kecepatan benda itu akan bertambah semakin besar. Jika 
benda kalian lemparkan ke atas maka kecepatannya akan 
berkurang. Contoh gerak ini memiliki kecepatan yang 
berubah secara beraturan dan lintasannya lurus. Gerak 
seperti ini dinamakan gerak lurus berubah beraturan 
disingkat GLBB. Contoh lainnya adalah gerak pesawat 
saat akan take of maupun saat landing. 

Dari contoh dan pengertian di atas dapatkah kalian 
menjelaskan sifat-sifat gerak GLBB? Kalian pasti meng-
ingat lintasannya yaitu harus lurus. Kemudian kecepatan-
nya  berubah secara beraturan, berarti pada gerak ini me-
miliki percepatan. Agar v berubah beraturan maka a harus 
tetap. Grafik kecepatan gerak GLBB dapat digambar dari 
hasil eksperimen gerak jatuh yang direkam pada kertas 
ketik (dengan tanda titik) dan hasilnya seperti Gambar 
3.18(a) dan grafik v - t itu dapat digambarkan dengan 
kurva linier seperti pada bagian (b) dan sifat percepatan 
gerak benda ini dapat dijelaskan melalui grafik a-t seperti 
pada Gambar 3.18(a). 
b. Kecepatan sesaat

Bagaimanakah hubungan percepatan benda a 
dengan kecepatan sesaat benda v? Tentu kalian sudah 
mengerti bahwa hubungan ini dapat dirumuskan secara 
matematis. Melalui grafik a-t, perubahan kecepatan benda 
dapat menyatakan luas kurva (diarsir), lihat Gambar 
3.18(c)! Jika kecepatan awal benda v0 maka kecepatan 
benda saat t memenuhi:

v  =  v0 +  Δv
v  =  v0  +  luas {daerah terarsir bagian (c)}
v  =  v0  + a t

Jadi hubungan v dan a gerak GLBB memenuhi persamaan 
berikut.

v = v0 + a t       .......................................  (3.14)
dengan :  v  =  kecepatan sesaat (m/s)
 v0  =  kecepatan awal (m/s)
 a  =  percepatan (m/s2)
 t  =  selang waktu (s)

CONTOH 3.8

Sebuah mobil pembalap memulai geraknya den-
gan kecepatan 10 m/s. Mesin mobil tersebut mampu 
memberikan percepatan yang tetap 2 m/s2. Berapakah 
kecepatan mobil tersebut setelah bergerak 10 s?

v (m/s)

t (s)
(b)

v

v0

t

t (s)

S (m)

(d)

S

S0

t

(a)

t (s)

a (m/s)

a

t(c)
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Aktiflah

Percepatan gerak benda ada 
dua macam yaitu percepatan 
(kecepatan bertambah) dan 
perlambatan (kecepatan ber-
kurang). 

Coba kalian diskusikan ber-
sama teman-teman kalian:

a. Bagimana bentuk grafik 
a-t, v-t dan S-t gerak terse-
but?

b. Coba perkirakan apa yang 
terjadi pada gerak diper-
lambat setelah berhenti!

Penyelesaian
v0 = 10 m/s, a = 2 m/s2, t = 10 s
Kecepatan mobil tersebut setelah 10 s memenuhi:
 v  =  v0 + a t
     =  10 + 2 .10  =  30 m/s 

Untuk lebih memahami contoh ini dapat kalian 
coba soal berikut.
Dari awal geraknya sebuah benda telah mengalami 
percepatan tetap 1,5 m/s2. Jika saat 20 s setelah 
bergerak kecepatannya menunjukkan nilai 45 m/s 
maka berapakah kecepatan awal benda tersebut?

c. Jarak tempuh benda
Grafik kecepatan dan persamaannya telah kalian 

pelajari di sub bab ini. Tentu kalian bisa mengembang-
kannya untuk menentukan hubungan jarak tempuh benda 
dengan kecepatan dan percepatan pada gerak GLBB. 
Jika diketahui grafik v-t maka jarak tempuh benda dapat 
ditentukan dari luas yang dibatasi oleh kurvanya. Coba 
kalian ingat kembali persamaan 3.8. Persamaan ini dapat 
diterapkan pada grafik v-t gerak GLBB yang terlihat 
pada Gambar 3.18(b). Perhatikan gambar tersebut! Jika 
benda awal di titik acuan maka jarak benda setelah t detik 
memenuhi:

S  =  luas (trapesium) trapesium : daerah terarsir  
              Gambar 3.18(b)

S  =   (jumlah sisi sejajar) . tinggi

S  =  (v0 + v) t
Substitusikan nilai v dari persamaan 3.14 dapat diperoleh:

S  =  (v0 + v0 + a t)t  =  v0 t  +  a t2

Jadi jarak tempuh benda pada saat t detik memenuhi 
persamaan berikut.

S  =  v0 t +  a t2        .............................  (3.15)

Hubungan persamaan 3.15 ini dapat digambarkan 
dengan grafik S-t dan hasilnya akan sesuai dengan grafik 
pada Gambar 3.18(c).

CONTOH 3.9

Sebuah pesawat terbang dipercepat dari kecepatan 20 
m/s menjadi 40 m/s dalam waktu 10 sekon. Berapakah 
jarak yang ditempuh pesawat dalam waktu tersebut?
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Penting

Penggunaan persamaan 3.15 
memang banyak dan sering 
digunakan. Tetapi jika diketa-
hui v0 dan v seperti soal pada 
contoh 3.9 maka hubungan:

S = (v0 + v )t dapat memper-
cepat. Perhatikan penyelesaian 
berikut. 

S  =  (v0 + v)t

    =  (20 + 40). 10

    = 300 m

Penyelesaian
v0  =  20 m/s, v  = 40 m/s
t  =  10 s
Percepatan pesawat dapat ditentukan dengan persamaan 
3.14.
        v  =  v0 + a t
      20  =  40 + a . 10
        a  =  2 m/s2

Dari nilai percepatan ini dapat ditentukan jarak tempuh 
pesawat sebagai berikut.

 S  =  v0 t +  a t2

     =  20 . 10 + . 2. 102 = 300 m

Untuk lebih memahami contoh ini dapat kalian 
coba soal berikut.
Kereta api yang sedang melaju dengan kecepatan                 
30 m/s harus diperlambat karena sudah dekat den-
gan stasiunnya. Agar kereta tepat berhenti di tempat 
stasiun itu dan kereta mampu diperlambat 5 m/s2 
maka berapakah jarak dari stasiun itu kereta mulai 
diperlambat?

Persamaan 3.14 dan 3.15 dapat digolongkan men-
jadi hubungan baru. Coba kalian perhatikan persamaan 
3.14. Dari persamaan ini dapat ditentukan waktu t me-
menuhi persamaan berikut.

t  =  
Nilai t ini dapat kalian substitusikan pada persa-

maan 3.15. Perhatikan substitusi berikut.

  S  =  v0 t +  a t2

  S  =  v0 + a 

  S  =   + 

  S  =   − 
2 aS  =  v2 − v0

2

Dari persamaan di atas diperoleh hubungan S, v dan a 
pada gerak GLBB seperti persamaan di bawah.

v2 = v0
2 + 2 aS       ...................................  (3.16)
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Gambar 3.20
Gerak benda bebas

Penting

Persamaan 3.16 ini sangat 
bermanfaat untuk menentukan 
hubungan v0 dengan a dan S 
pada benda yang diperlam-
bat hingga berhenti (v = 0). 
Hubungannya adalah:

    v0
2 = 2 a S

Cobalah membuktikannya!

CONTOH 3.10

Sebuah mobil mula-mula bergerak dengan kecepatan 
10 m/s. Karena jalannya sepi dan lurus pengemudinya 
mempercepat mobilnya sebesar 0,5 m/s2 hingga ke-
cepatannya menjadi 30 m/s. Berapakah jarak yang 
ditempuh mobil selama itu?
Penyelesaian
v0  =  10 m/s
v  = 30 m/s  
 a  =  0,5 m/s2

Jarak tempuh benda memenuhi:
       v2  =  v0

2 + 2 a S
      302  =  102 + 2. 0,5. S
     900  =  100 + S
         S  =  800 m

Untuk lebih memahami contoh ini dapat kalian 
coba soal berikut.
Pesawat terbang dapat dipercepat 10 m/s2 untuk 
menyiapkan lepas landasnya. Pesawat bergerak dari 
keadaan diam dan pesawat mulai terangkat setelah 
kecepatannya 150 m/s. Berapakah jarak landasan 
minimal yang dibutuhkan pesawat tersebut?

2. Gerak Jatuh Bebas
a. Gerak vertikal

Benda jatuh tentu tidak asing lagi bagi kalian. Bah-
kan mungkin kalian pernah jatuh dari pohon. Benda jatuh 
ini merupakan contoh dari gerak lurus dengan percepatan 
tetap (GLBB) yaitu sama dengan percepatan gravitasi. 
Percepatan gravitasi dapat digunakan pembulatan sebesar 
g = 10 m/s2. Percepatan gravitasi ini juga bekerja pada 
benda yang dilemparkan ke atas tetapi akan memper-
lambat gerak benda. Sehingga secara umum percepatan 
gravitasi berlaku untuk gerak vertikal.

Persamaan-persamaan pada gerak vertikal dapat 
menggunakan persamaan 3.14, 3.15 dan 3.16 dengan 
jarak menggunakan ketinggian dan percepatannya g. Dari 
persamaan itu dapat diturunkan hubungan berikut.

(a)  v = v0 ± g t

(b)  h = v0 t ±  g t2         ........................  (3.17)
(c)  v2 = v0

2 ± 2 g h

dengan :  v  =  kecepatan benda (m/s)

h
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Gambar 3.21

Aktiflah

Sebuah batu dilemparkan ke 
atas dengan kecepatan awal 
v0 dari atas gedung setinggi 
h. Jika ditanya waktu yang 
dibutuhkan batu saat mencapai 
tanah maka diskusikan:

a. Apakah bisa diselesaikan 
dengan  gerak  vertikal  

 (a = −g)?
b. Jika bisa, bagaimana lang-

kah-langkah kalian?

c. Bagaimana jika digunakan 
a = + g?

 v0 =  kecepatan awal benda (m/s)
 h  =  ketinggian benda (m)
 g  =  percepatan gravitasi (10 m/s2)
 t  =  waktu gerak (s)
 (±)  =  operasi yang berarti (+) jika bergerak ke 

bawah dan (−) jika bergerak ke atas
 

CONTOH 3.11

Sebuah benda dilemparkan ke atas dengan kecepatan 
awal 20 m/s. Berapakah ketinggian benda tersebut 
saat kecepatannya menjadi 5 m/s?
Penyelesaian
v0  =  20 m/s
v  =  5 m/s
g  =  10 m/s2

Waktu yang dibutuhkan benda dapat ditentukan den-
gan persamaan kecepatan berikut.
 v  =  v0 − g t  ((−) karena ke atas)
 5  =  20 − 10 t
 t  =  1,5 s
Berarti ketinggiannya dapat diperoleh: 

 h  =  v0 t −  g t2

     =  20. 1,5 − .10. (1,5) = 18,75 m

Metode kedua
Nilai h dapat ditentukan dari persamaan 3.17(c).
       v2  =  v0

2 − 2 g h
      202 =  52 − 2. 10. h
    400  =  25 − 20 h
         h  =  18,75 m 

Untuk lebih memahami contoh ini dapat kalian 
coba soal berikut.
Benda dilemparkan ke bawah dengan kecepatan awal 
10 m/s. Tentukan:
a. kecepatan benda setelah 5 s,
b. jarak tempuh benda setelah 5 s,
c. jarak tempuh benda saat kecepatan benda 20 m/s!

v

v0

h
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Gambar 3.22
Galileo Galilei

b. Gerak jatuh bebas
Seperti penjelasan di depan, gerak jatuh termasuk 

gerak vertikal. Tetapi apa yang dimaksud dengan jatuh 
bebas? Kata bebas ditambahkan untuk gerak jatuh 
yang tidak memiliki kecepatan awal (v0 = 0).

Pada zaman Aristoteles, orang-orang berpandangan 
bahwa benda jatuh akan membutuhkan waktu yang ter-
gantung pada massa bendanya. Aristoteles berpandangan: 
benda yang bermassa lebih besar akan sampai di tanah 
lebih cepat. Pandangan ini masih banyak dianggap benar 
oleh masyarakat sekarang yang tidak memahaminya. 
Padahal pandangan Aristoteles ini telah ditentang oleh 
Galileo.

Galileo (1564-1642) seorang ilmuwan yang mem-
buka pandangan baru tentang pentingnya bereksperimen. 
Galileo melakukan eksperimen tentang benda jatuh be-
bas, diantaranya melakukan pengukuran benda jatuh di 
menara Pisa. Hasil eksperimen itu menunjukkan bahwa 
waktu yang dibutuhkan benda jatuh tidak tergantung pada 
massanya tetapi tergantung pada ketinggiannya.

Benarkah pandangan Galileo itu? Kebenarannya 
dapat kalian buktikan dengan eksperimen sendiri atau 
secara matematis dari persamaan 3.17. Coba kalian sub-
stitusikan nilai v0 = 0 pada persamaan 3.17(b). Hasilnya 
sebagai berikut.

h = v0 t +  gt2

h   = 0 +  g t2

t   = 
Jadi setiap benda jatuh dari ketinggian h seperti pada 

Gambar 3.23 akan membutuhkan waktu sebesar:

t  =        ...........................................  (3.18)

Dari persamaan 3.18 terlihat bahwa pandangan Galileo 
adalah benar. Bagaimana dengan kecepatan jatuhnya? 
Untuk mendapatkan kecepatan jatuh benda yaitu ke-
cepatan benda jatuh sesaat sampai di tanah dapat kalian 
substitusikan nilai v0 = 0 dan t di atas pada persamaan 
3.17(a) sehingga diperoleh seperti berikut.

v   =  v0 + g t

v   = 0 + g 

v =        ..........................................  (3.19)
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CONTOH 3.12

Buah mangga (m = 0,3 kg) jatuh dari pohonnya dengan 
ketinggian 2 m. Sedangkan buah kelapa (m = 0,3 kg) 
jatuh dari atas pohonnya berketinggian 8 m. Tentukan:
a. perbandingan waktu jatuh buah mangga dan buah 

kelapa,
b. perbandingan kecepatan jatuh buah mangga dan 

buah kelapa!
Penyelesaian
h1  =  2 m (mangga)
h2  =  8 m (kelapa)
g  =  10 m/s2

a. waktu jatuh 
 Waktu jatuh buah mangga memenuhi:

 t1 =  =  =   s

 Dengan persamaan yang sama dapat diperoleh 
waktu jatuh buah kelapa sebesar: 

 t2 =  =  =   s

 Perbandingannya:

 

b. Kecepatan jatuh
 Kecepatan jatuh buah mangga sebesar:

 v1 =  =  = 2  m/s

 Dengan persamaan yang sama diperoleh kecepa-
tan jatuh buah kelapa sebesar:

 v2 =  =  = 4  m/s

 Berarti perbandingan kecepatan jatuh buah 
mangga dan buah kelapa dapat diperoleh:

 

Aktiflah

Sebuah benda bermassa m 
dilemparkan tepat vertikal ke 
atas dengan kecepatan v dan 
mencapai ketinggian maksi-
mum h. Percepatan grafitasi 
sama dengan g.

a. Tentukan hubungan v 
dengan h!

b. Bagaimanakah hubungan 
persamaan yang kalian 
peroleh dengan persamaan 
3.19?
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Aktiflah

Benda A dan B mengalami 
percepatan dengan besar dan 
arah seperti gambar. Coba ka-
lian tentukan percepatan benda  
A relatif terhadap benda B.

a. Gerak mendatar :

b. Benda jatuh

Konsep Kesebandingan:
Jika ditanyakan perbandingan maka dapat ditentukan 
dengan kesebandingan dua besaran.

 waktu jatuh : t ~ 

 Berarti :  =  =  = 
 Kecepatan jatuh : v ~ 

 Berarti :   =  =  = 

Untuk lebih memahami contoh ini dapat kalian 
coba soal berikut.
Sebuah batu dijatuhkan dari ketinggian h di atas tanah 
memiliki waktu jatuh 1 s. Tentukan:
a. kecepatan jatuh benda tersebut,
b. waktu jatuh jika ketinggiannya dijadikan 4 h!

3. Gerak Relatif
Setiap gerak benda dapat dianggap sebagai gerak 

relatif. Tidak hanya gerak lurus beraturan (GLB) seperti 
di depan, pada gerak lurus berubah beraturan (GLBB) 
juga berlaku gerak relatif. Pada gerak GLBB ini akan 
dikenal jarak relatif, kecepatan relatif dan percepatan 
relatif. Sesuai dengan gerak relatif pada GLB maka pada 
gerak relatif GLBB akan berlaku:

ΔS = S2 − S1
Δv = v2 − v1         ......................................  (3.20)

Δa = a2 − a1

Dari persamaan 3.20 terlihat adanya tambahan 
percepatan relatif. Untuk lebih memahami gerak relatif 
pada gerak lurus berubah beraturan (GLBB) ini cermati 
contoh soal berikut.

CONTOH 3.13

Pesawat A dari kecepatan 160 m/s dipercepat 6 m/s2 
untuk mengejar pesawat B yang berada di depannya. 
Melalui pendeteksi radar, pesawat B diketahui pada 
saat itu sedang bergerak dengan kecepatan 120 m/s 
dan percepatan 8 m/s2. Jika jarak saat terdeteksi 400 
m maka berapa waktu yang dibutuhkan pesawat A 
hingga dapat mengejar pesawat B?

B

g

A

g

aA = 4 m/s2 aB = 2 m/s2A B
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Penyelesaian
Pesawat A dapat bertemu dengan pesawat B saat di 
titik C sehingga berlaku hubungan seperti terlihat pada 
Gambar 3.24. Dari gambar tersebut berlaku:
                                    400 + SB  =  SA

                   400 + vB t +  aB t2  =  vAt + . aA t2

                  400 + 120 t + . 8t2  =  160 t + . 6t2

     400 + (120 − 60)t + (4 − 3)t2  =  0
                            t2 − 40t + 400  =  0
                          (t − 20) (t − 20)  =  0
                                                 t  =  20 s

Konsep gerak relatif
Pesawat A mengejar pesawat B berarti dapat digu-
nakan gerak relatif A terhadap B.
ΔS  =  400 m
Δv   =  vA − vB = 160 − 120 = 40 m/s
Δa   =  aA − aB = 6 − 8 = −2 m/s2

Dari nilai-nilai ini berlaku:

                    ΔS  =  Δv t +  Δa t2

                   400 =  40 t + . (-2) t2

   t2 − 40t + 400  =  0
                      t  =  20 s

Untuk lebih memahami contoh ini dapat kalian 
coba soal berikut.
Peluru A dan peluru B ditembakkan tepat vertikal 
ke atas dengan kecepatan awal masing-masing 100 
m/s dan 90 m/s. Tentukan jarak kedua peluru pada 
5 detik pertama!

Gambar 3.23
Gerak relatif pesawat

Penting

Relatif vektor berarti pengu-
rangan vektor. Jika dua vektor 
berlawanan arah maka dapat 
menjadi penjumlahan.

       vrel = v1 − v2

      vrel   =  v1 − (−v2)

              =  v1 + v2

v1
v2

v1 -v1

400 m

tempat
bertemu

CSB

SA

BA

vA vB



        Kinematika Gerak Lurus 69

LATIHAN 3.3

6. Sebuah peluru ditembakkan vertikal 
ke atas dengan kecepatan awal 100 
m/s. Percepatan gravitasi g = 10 m/s2. 
Tentukan:
a. ketinggian peluru pada 5 s 

pertama,
b. ketinggian maksimum,
c. waktu yang dibutuhkan hingga 

peluru kembali ke titik awal!
7. Sebuah balon naik tepat vertikal 

sambil membawa beban dengan 
kecepatan tetap 10 m/s. Ketika balon 
berada pada ketinggian 75 m, sebuah 
beban dilepaskan. Berapakah waktu 
yang dibutuhkan beban tersebut untuk 
mencapai tanah?

8. Coba kalian jelaskan, faktor-faktor 
apa saja yang dapat mempengaruhi 
waktu jatuh dan kecepatan jatuh? 
Buktikan penjelasan kalian!

9. Sebuah bola bekel dijatuhkan 
dari ketinggian 8 m di atas tanah. 
Percepatan gravitasi g = 10 m/s2. 
Tentukan:
a. kecepatan bola saat tingginya 3 m 

di atas tanah,
b. waktu jatuh bola saat tingginya 3 

m di atas tanah!
10. Benda A dilemparkan vertikal ke 

bawah dari ketinggian 100 m dari 
tanah dengan kecepatan awal 10 m/s. 
Pada saat yang bersamaan benda 
B dilempar vertikal ke atas dengan 
kecepatan awal 40 m/s dari tanah tepat 
segaris benda A. Tentukan:
a.  kapan kedua benda bertemu,
b.  ketinggian dari tanah kedua benda 

bertemu!

1. Coba kalian jelaskan mengapa suatu 
gerak benda dinamakan gerak lurus 
berubah beraturan!

2. Sebuah benda yang bergerak GLBB 
memiliki grafik kecepatan v terhadap 
waktu t seperti gambar berikut. 
Gambarkan grafik percepatan terhadap 
waktu (a-t) dan jarak tempuh terhadap 
waktu (S-t) gerak benda dari grafik v-t 
tersebut!

3. Pada suatu perlombaan balap sepeda 
motor, seorang pembalap langsung 
memberikan k e c e p a t a n  a w a l 
pada sepedanya sebesar 15 m/s. 
Percepatan yang dihasilkan dari 
mesinnya 3 m/s2. Tentukan:
a. kecepatan sepeda motornya pada 

20 s pertama,
b. jarak tempuh sepeda motor pada 

20 s pertama!

4. Pada saat landing, sebuah pesawat 
dapat diperlambat sebesar 10 m/s2. 
Pada saat pesawat tepat menyentuh 
landasan kecepatannya masih 40 
m/s. Jika perlambatannya tetap maka 
tentukan:
a. waktu yang dibutuhkan pesawat 

hingga berhenti,
b. panjang landasan minimal yang 

dibutuhkan pesawat!

5. Gerak sebuah mobil dapat dideteksi 
kecepatannya. Kecepatan mobil 
tersebut berubah terhadap waktu 
sesuai grafik berikut. Tentukan:
a. percepatan mobil pada t = 20 

s dan t = 100 s,
b. jarak tempuh mobil pada t = 40 s 

dan t = 120 s!

v0

v (m/s)

2 t
t (s)

 t

120

30

v (m/s)

t (s)
40
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Rangkuman Bab 3

             Besaran Vektor

   1. Perpindahan, yaitu peru-
bahan posisi.

ΔS2  = Δx2 + Δy2

Δx  =   x2 − 
x1

Δy   =  y2 − y1

   2. Kecepatan rata-rata 
adalah perpindahan tiap 
satu satuan waktu.

   = 

   Kecepatan sesaat adalah 
kecepatan pada saat 
itu saja. Pada grafik                 
S-t   menyatakan gradien 
garis singgung kurva.

  v = tg α
   3. Percepatan rata-rata 

adalah perubahan kece-
patan tiap satu satuan 
waktu.

 

 Percepatan sesaat ada-
lah percepatan pada 
saat itu saja. Pada grafik             
v-t menyatakan gradien 
garis singgung kurva.

  a = tg α

            Besaran Skalar

   1. Jarak tempuh, yaitu 
panjang lintasannya.

  S =  Δx + Δy

   

   2. Kelajuan rata-rata 
adalah jarak tempuh 
tiap satu satuan waktu.

   = 

    Kelajuan sesaat sama 
dengan besar kecepatan 
sesaat.

    

   3. Perlajuan rata-rata 
adalah perubahan kela-
juan tiap satu satuan 
waktu.

  = 

 Perlajuan sesaat menya-
takan besar percepatan 
sesaat.

  

1. Besaran-besaran pada Gerak
 Pada kinematika gerak lurus dikenal dua jenis besaran 

yaitu besaran vektor dan besaran skalar dengan 
definisi sebagai berikut.

2. Gerak lurus beraturan (GLB)
 Gerak GLB adalah gerak yang memiliki sifat-sifat:

a. lintasan lurus,
b. percepatan nol, kecepatan tetap,
 v  =  tetap
 S  =  S0 + v t
c. grafiknya memenuhi gambar di samping.

v

t

S

t

Grafik v-t gerak GLB:

Grafik S-t gerak GLB:

  = 
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3. Gerak lurus berubah beraturan (GLBB)
 GLBB adalah gerak yang memiliki sifat-sifat:

a. lintasan lurus,
b. percepatnnya tetap (a = tetap),
c. kecepatannya berubah beraturan,
 v  =  v0 + a t

 S  =  v0 t +  a t2

 v2  =  v0
2 + 2 a S

d. grafiknya memenuhi gambar di samping.

4. Gerak vertikal
 Gerak vertikal merupakan contoh dari gerak lurus 

berubah beraturan dengan sifat-sifat:
a. percepatannya a = ± g (g = 10 m/s2),
 nilai (+) untuk gerak vertikal ke bawah dan (−) 

untuk vertikal ke atas.
b. jaraknya sama dengan ketinggian h,
c. Berlaku persamaan:
 v  =  v0 ± g t

 h  =  v0 t ±  g t2

 v2 =  v0
2 ± 2 g h

5. Gerak jatuh bebas
 Gerak jatuh bebas termasuk gerak vertikal ke bawah 

dengan kecepatan awal nol (v0 = 0). Sehingga 
diperoleh:

 waktu jatuh         : t = 

 kecepatan jatuh  : v = 

a

t

v

t

S

t

Grafik a-t gerak GLBB :

Grafik v-t gerak GLBB :

Grafik S-t gerak GLBB :

v0

a
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1. Sebuah partikel bergerak pada sumbu 
X dari titik A ingin menuju B tetapi 
melalui titik C terlebih dahulu, ternyata 
membutuhkan waktu 10 sekon. Jika 
setiap skala 1 m maka partikel telah 
menempuh lintasan sepanjang ....

A. 3 m  D. 8 m
B. 4 m  E. 10 m
C. 7 m

2. Dari soal  nomor 1, maka kecepatan 
rata-rata partikel sebesar ....
A. 0,3 m/s  D. –0,4 m/s
B. 0,4 m/s  E. –1 m/s
C. 1 m/s

3. Seseorang berjalan lurus 30 m ke 
barat dalam waktu 70 sekon dan 
kemudian 20 m ke timur dalam waktu 
30 sekon. Kelajuan rata-rata dan 
kecepatan rata-rata orang tersebut 
dalam perjalanannya adalah ....
A. 0,5 m/s dan 0,1 m/s ke barat
B. 0,1 m/s dan 0,1 m/s ke timur
C. 0,1 m/s dan 0,1 m/s ke barat
D. 0,5 m/s dan 0,1 m/s ke timur
E. 0,5 m/s dan 0,5 m/s ke utara

4. Grafik di bawah menyatakan hubungan 
antara jarak (S) dan waktu (t) dari benda 
yang bergerak. Bila S dalam meter dan 
t dalam detik, maka kecepatan rata-
rata benda adalah ....
A. 0,60 m/s  
B. 1,67 m/s  
C. 2,50 m/s
D. 3,00 m/s
E. 4,60 m/s

(EBTANAS, 2001)

5. Perubahan besar kecepatan tiap saat 
sebuah benda yang bergerak dapat 
dilihat seperti gambar. Jarak yang 
ditempuh setelah 10 sekon adalah ....
A. 720 m  
B. 360 m  
C. 200 m
D.  72 m
E.  20 m

6. Sebuah benda bergerak dari sebuah 
titik yang berjarak 10 m dari A melalui 
garis lurus menuju A. Jika kecepatan 
partikel 1,5 m/s maka setelah 4 sekon 
kedudukan benda dari A sejauh ....
A. 16 m  D. 4 m
B. 14 m  E. 2 m
C. 6 m

7. Dua kota A dan B berjarak 200 km. 
Dari A berangkat mobil dengan 
kecepatan tetap 30 km/jam ke arah 
kota B. Pada saat yang bersamaan dari 
kota B berangkatlah mobil dengan 
kecepatan tetap 20 km/jam menuju 
A. Kedua mobil akan bertemu setelah 
….
A. 20 jam, 600 km dari A
B. 20 jam, 400 km dari B
C. 20 jam, 60 km dari A
D. 4 jam, 120 km dari A
E. 4 jam, 120 km dari B

8. Dua orang pelari, dari tempat yang 
sama berlari menuju arah yang sama. 
Orang pertama bergerak dengan 
kecepatan 5 m/s, 4 sekon kemudian 
orang kedua bergerak dengan 
kecepatan 8 m/s. Setelah berapa sekon 
orang kedua bergerak menyusul orang 
pertama ....

A. sekon  B. sekon 

  -2  -1    0      1      2     3    4     5     X

B CA

Pilihlah jawaban yang benar pada soal-soal berikut dan kerjakan di buku tugas 
kalian.

Evaluasi Bab 3

t (s)

5

2

S (m)

10

60

t (s)

v (km/jam)

72

10
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12. Sebuah mobil mula-mula diam. 
Kemudian mobil itu dihidupkan dan 
mobil bergerak dengan percepatan 
tetap 2 m/s2. Setelah mobil bergerak 
selama 10 s mesinnya dimatikan, 
mobil mengalami perlambatan tetap 
dan mobil berhenti 10 s kemudian. 
Jarak yang masih ditempuh mobil 
mulai dari saat mesin dimatikan sampai 
berhenti adalah …. 
A. 210 m  D. 100 m
B. 200 m  E. 20 m
C. 195 m             

(SPMB, 2002)
13. Seorang mengendarai mobil dengan 

kecepatan 90 km/jam, tiba-tiba 
melihat seorang anak kecil di tengah 
jalan pada jarak 200 m dimukanya. 
Jika mobil direm dengan perlambatan 
maksimum sebesar 1,25 m/s2, maka 
terjadi peristiwa ....
A. mobil tepat akan berhenti di muka 

anak itu
B. mobil langsung  berhenti 
C. mobil berhenti jauh di muka anak 

itu
D. mobil berhenti sewaktu menabrak 

anak itu
E. mobil baru berhenti setelah 

menabrak  anak itu
(UMPTN, 1995)

14. Sebuah benda berubah gerak secara 
beraturan dari kecepatan 2 m/s 
sampai diam, jarak yang dicapainya 
adalah 1 meter. Gerak benda itu dapat 
ditunjukkan oleh grafik kecepatan (v) 
terhadap waktu (t) ….
A.  C.

B.  D.

C. sekon  E. sekon

D.  sekon   

9. Sebuah Perahu menyeberangi 
sungai yang lebarnya 180 meter dan 
kecepatan arus airnya 4 m/s. Bila 
perahu diarahkan menyilang tegak 
lurus sungai dengan kecepatan 3 m/
s, maka setelah sampai di seberang 
perahu telah menempuh lintasan 
sejauh ....
A. 180 m  D.  320 m
B. 240 m  E.  360 m
C. 300 m

(UMPTN, 1990)
10. Sebuah benda bergerak dengan 

kecepatan awal 2 m/s arah sumbu 
X positif kemudian diperlambat 
hingga dalam waktu 5 detik mencapai 
kecepatan 6 m/s arah sumbu X negatif. 
Percepatan rata-rata gerak benda 
adalah ....
A. 0,8 m/s2 arah X positif 
B. 0,8 m/s2 arah X negatif
C. 1,6 m/s2 arah X positif
D. 1,6 m/s2 arah X negatif
E. 8 m/s2 arah X negatif

11. Sebuah mobil bergerak lurus dengan 
grafik kecepatan terhadap waktu 
seperti gambar. Pada interval waktu 
antara 10 hingga 12 detik, mobil 
bergerak ....

A. lurus diperlambat dengan perlam-
batan 10 m/s2

B. lurus dipercepat dengan percepatan 
10 m/s2

C. lurus dipercepat dengan percepatan 
5 m/s2

D. lurus   diperlambat  dengan   
perlam-batan  5 m/s2

E. lurus  beraturan  dengan  kecepatan  
tetap 10 m/s

t (s)

v (m/s)

20

100 4 12

t (s)

v (m/s)

10

2

2

1

v (m/s)

t (s)0

v (m/s)

t (s)
1

2

0

1

v (m/s)

t (s)

2

0
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E.

  (UMPTN, 1996)
15. Di bawah merupakan grafik yang 

menunjukkan hubungan v dan t 
sebuah gerak pesawat. Berapakah 
percepatan pesawat saat 10 jam 
pertama?
 

A. 5 km/jam2  
B. 10 km/jam2  

C. 15 km/jam2

D.  50 km/jam2

E.  100 km/jam2

16. Berdasarkan grafik di bawah ini, 
jarak yang ditempuh benda untuk t = 
4 detik adalah ....
A. 20  m  
B. 60 m  
C. 80 m
D.   140 m
E.   200 m

17. Grafik hubungan antara kecepatan 
v dan waktunya t dari mobil P dan 
mobil Q seperti gambar berikut ini, 
maka mobil P menyalip mobil Q 
setelah P menempuh jarak ....
A. 3200 m   
B. 1600 m   
C. 800 m
D. 400 m
E. 200 m

18. Sebuah batu dilempar vertikal ke atas 
dari menara yang tingginya 80 m dan 
mencapai tanah dalam waktu 10 detik. 
Jika g = 10 m/s2, maka kecepatan awal 
batu dilemparkan adalah ….

A. 12 m/s  D.  50 m/s
B. 42 m/s  E.  60 m/s
C. 48 m/s

19. Sebuah bola dilempar vertikal ke atas. 
Agar bola kembali ke tempat asal 
pelemparan dalam waktu 6 sekon, 
bola harus memiliki kecepatan awal 
….
A. 15  m s-1  D.  60  m s-1

B. 30  m s-1  E. 120  m s-1

C. 45  m s-1

20. Bola besi dengan massa 0,2 kg dile-
paskan dari ketinggian 6 m, jika g = 10 
m/s2, maka kecepatan pada ketinggian 
1 meter di atas tanah adalah ....
A. 5  m/s  D.  10  m/s
B.   m/s  E.  2  m/s
C. 5  m/s

21. Benda A dan B masing-masing 
massanya mA dan mB. Pada saat 
bersamaan dilepaskan dari ketinggian 
yang sama. Bila waktu untuk sampai 
ditanah masing–masing tA dan tB, 
maka ….
A. tA > tB, bila mA > mB
B. tA < tB, bila mA < mB
C. tA = tB,  tidak dipengaruhi massa
D. tA > tB, bila mA < mB
E. tA < tB, bila mA > mB

22. Buah kelapa dan mangga jatuh 
bersamaan dari ketinggian h1 dan h2. 
Bila h1 : h2 = 2 : 1, maka perbandingan 
waktu jatuh antara buah kelapa dengan 
buah mangga adalah ....
A. 1  :  2  D.  2  : 1
B. 1  :  2   E.   2 : 1
C.  : 1

23. Pada waktu bersamaan dua buah bola 
dilempar ke atas, masing-masing 
dengan kelajuan v1 = 10 m/s (bola I)  
dan v2 = 20 m/s (bola II). Jarak antara  
kedua bola pada saat bola I mencapai 
titik tertinggi adalah ....
A. 30 m  D.  15  m
B. 25 m  E.  10  m
C. 20 m

(UMPTN,1997)
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