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BAB II 

GERAK LURUS 

 

 

Pendahuluan 

Gerak tidak selalu mengakibatkan perpindahan. Sesuatu benda dikatakan berpindah apabila 

terjadi perubahan posisi. Sedangkan posisi adalah titik yang menunjukkan letak sebuah 

benda pada saat tertentu. Benda bergerak juga membutuhkan titik referensi. Misalkan 

seseorang sedang berdiri di dalam sebuah bus, bus berjalan dengan kecepatan 40 km/jam, 

dan orang tersebut berjalan dengan kecepatan 4 km/jam. Bagi seseorang yang sedang 

berada di dalam bus, dan bagi seseorang yang berada di luar bus gerakan orang di dalam 

bus akan memiliki arti yang berbeda. Jika seseorang di dalam bus sedang mengamati orang 

yang berjalan tersebut di dalam bus, maka kecepatan orang tersebut adalah 4 Km/Jam. 

Sementara bagi orang yang berada di luar bus, kecepatan orang tersebut adalah 40 

Km/Jam+5 Km/Jam. Menjadi 45 Km/jam. 

 

Dalam kasus ini, kecepatan seseorang tergantung dari siapa yang melihat. Siapa yang 

melihat disini adalah referensi. Karena hal inilah maka di dalam persoalan gerak, referensi 

menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui.  

 

Selain dari referensi, arah gerakan juga harus diketahui. Arah yang berbeda akan 

menghasilkan dampak yang berbeda juga di dalam perhitungan. Kasus di awal tadi dianggap 

bahwa seseorang yang berjalan di dalam bus berjalan searah dengan arah bus. Seandainya 

arahnya berlawan, maka kecepatan juga akan berbeda terhadap orang yang sedang berdiri di 

luar bus.  

 

Perpindahan dan Jarak 

Perpindahan (Displacement) dapat didefenisikan sebagai perubahan posisi, secara matematis 

dituliskan. 

 

= Perpindahan 

 Posisi akhir 

 Posisi awal 

 

Contoh 

Seseorang bergerak ke arah timur sejauh 70 m, 

lalu berbalik arah dan berjalan sejauh 30 

meter. Maka perpindah orang tersebut adalah 

70m-30m = 40m 
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Jarak (distance) adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda. Selama rentang waktu 

tertentu. Dinotasikan sebagai S. 

 

Contoh. Seseorang berjalan di jalan yang berbentuk persegi panjang. Seperti gambar 

berikut. Jika Ia memulai perjalanan dari titik A dan kembali ke titik A, maka berapakah jarak 

dan perpindahannya? 

 

 

 

 

 

 

Perpindahan 

Karna tidak ada perubahan posisi awal dan posisi akhir maka perpindannya adalah nol 

Jarak. 

Jarak yang ditempuh adalah keliling dari persegi panjang tersebut yaitu 100m 

+20m+100m+20 m = 240 m.  

 

Kelajuan dan Kecepatan 

Kelajuan (speed) merupakan besaran skalar. Kelajuan rata-rata dinyatakan sebai jarak yang 

ditempuh dibagi dengan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut. 

 

 

 

Kecepatan (velocity) adalah besaran vektor. Kecepatan rata-rata dinyatakan sebagai 

perpindahan posisi dibagi dengan waktu yang digunakan.  

 

 

 

atau 

 

 

Kecepatan Sesaat 

Kecepatan sesaat (Instantenous Velocity) adalah kecepatan yang dimiliki oleh satu benda pada 

jangka waktu tertentu. Dimana  sangat kecil, dan mendekati nol. Secara matematis, 

dinyatakan dengan persamaan 
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Kecepatan sesaat dinotasikan dengan v tanpa menggunakan tanda bar di atas. Ini 

menandakan bahwa kecepatan sesaat tidak menunjukkan arah atau merupakan besaran 

skalar. Pada umumnya istilah kecepatan digunakan untuk merujuk pada kecepatan 

sesaat. Dengan demikian jika diberitahukan bahwa kecepatan sebuah benda adalah 

sebesar 25 Km/jam, maka yang dimaksudkan disini adalah kecepatan pada saat 

tertentu atau dalam jangka waktu tertentu. Sementara kecepatan rata-rata merupakan 

hasil perhitungan rata-rata setelah memeperhitungkan semua kecepatan sesaat dan 

jangka waktu yang dibutuhkan. Perhtikan dua grafik berikut ini.  

 

 

 

 

 

 

Gambar a menunjukkan sebuah benda yang bergerak dengan kecepan yang tetap 

sepanjang 0.5 jam. Pada grafik ini, kecepatan rata-rata benda akan sama dengan 

kecepatan sesaat benda tersebut. Sedangkan pada gambar b, terlihat bahwa kecepatan 

tidak tetap. Pertama-tama benda diam, lalu pada saat 0.05 jam mencapai kecepatan 45 

Km/Jam, saat 0.2 Jam bergerak dengan kecepatan 20 km/jam dan pada saat 0.5 jam 

berhenti. Garis yang digambar dengan garis putus-putus menunjukkan kecepatan rata-

rata benda tersebut dari saat diam di tempat pertama, sampai diam kembali pada saat 

yang berikutnya.  

Percepatan 

Percepatan, adalah nilai perubahan keceptan dibagi dengan waktu tempuh yang 

dibutuhkan. Dinyatakan dalam persamaan.  

 

 

 = Percepatan (m/2) 

= Perubahan kecepatan (m/s) 

 = Kecepatan akhir (m/s) 

 = Kecepatan awal (m/s) 

 = Waktu akhir (s)  

 = Waktu awal (s) 
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Hubungan antara perpindahan, kecepatan dan perceptan, dapat dinyatakan dalam 

hubungan intergral berikut ini.  

 

 

Gerak Lurus Beraturan 

Apa yang dimaksud dengan gerak lurus? Gerak lurus adalah gerak dalam lintasan yang 

lurus. Hal-hal yang berlaku dalam gerak lurus akan berbeda dengan hal-hal yang 

berlaku dalam gerak melingkar ataupun bentuk-bentuk gerak lain yang akan dijelaskan 

berikutnya.  

Gerak lurus terdiri dari dua jenis, yaitu gerak lurus beraturan (GLB) dang erak lurus 

berubah beraturan (GLBB). Dalam gerak lurus beraturan kecepatan adalah tetap, 

ditampilkan dalam grafik seperti berikut ini.  

 

 

 

 

 

Pada gambar di atas terlihat bahwa kecepatan tidak berubah sama sekali dalam setiap 

waktu, sehingga nilai percepatan (a) adalah nol. Untuk gerak lurus beraturan, berlaku 

persamaan-persamaan berikut ini.  

 

 

 

Dimana   = Jarak yang ditempuh (m) 

   = Kecepatan rata-rata (m/s) 

   = waktu (s) 

 

Contoh soal: 

 Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan rata-rata 20 km/ jam. Hitunglah waktu yang 

dibutuhkan untuk menempuh jarak 200 km. 

Penyelesaian: 
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Gerak Lurus Berubah Beraturan 

Pada GLBB, terjadi perubahan kecepatan secara teratur. Sehingga nilai a tidak sama 

dengan nol. Nilai a dapat bernilai positif ataupun negative. Nilai positif menunjukkan 

bahwa terjadi percepatan, sedangkan nilai negative menujukkan terjadi perlambatan.  

Grafik berikut ini menunjukkan sebuah grafik benda yang mengalami percepatan 

maupun perlambatan. Grafik dari titik A ke B berarti benda mengalami perlambatan, B-

C keceptatan konstan, C-D mengalami percepatan, D-E Mengalami perlambatan.  

 

 

 

 

 

 

 

Persamaan-persamaan berikut berlaku untuk gerak lurus berubah beratutan adalah 

sbb: 

 

Sehingga  

 

Sementara kecepatan rata-rata untuk benda yang mengalami percepatan yang sama 

adalah; 

 

Sehingga 

 

Sementara kecepatan rata-rata untuk benda yang mengalami percepatan konstan juga 

dapat dicari dengan menggunakan persamaan: 
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Sehingga  

 

 

 

 

Kita masih dapat memodifikasi persamaan   dengan mensubsitusi t 

dengan , sehingga persamaan menjadi. 

 

 

 

Atau  

  

 

Dengan demikian kita mendapatkan persamaan persamaan berikut untuk gerak lurus 

berubah beraturan dengan a konstan. 

 

 

 

 

Tanda positif (+) digunakan untuk benda yang mengalami percepatan positif, dan tanda 

negative (-) digunakan untuk benda yang mengalami percepatan negative 

(perlambatan) 

 


