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Tanda positif dapat digunakan untuk benda jatuh 

bebas maupun untuk yang dilempar vertical ke 

bawah. Sedangkan tanda negatifu digunakan untuk 

benda yang dilempar vertical ke atas.  

Notasi y adalah menunjukkan ketinggian benda.  

Gerak Jatuh Bebas 

Gerak jatuh bebas adalah gerak yang timbul akibat 

adanya gaya gravitasi dan benda tidak berada 

dalam kesetimbangan. Artinya benda terlepas dan 

tidak ditopang oleh apapun dari segala sisi. 

Gambar di samping menunjukkan sebuah benda 

yang jatuh.  

Terminologi jatuh bebas digunakan untuk benda 

yang jatuh tanpa memilik kecepatan awal akibat 

suatu gaya ( ). Untuk menganalisis gerakan 

ini, maka dapat dilihat bahwa gerakan hanya 

dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Bukan 

massa benda. Benda yang jatuh, semakin dekat ke 

permukaan bumi, kecepatanya akan semakin 

bertambah. Mengapa? Karena benda mengalami 

percepatan sebesar percepatan gravitasi bumi.  

Persamaan gerak yang digunakan untuk menganalisis gerakan ini adalah persamaan gerak 

untuk gerak lurus berubah beraturan. Dimana percepatan a, diganti menjadi g. 

Sehingga secara sederhana persaman GLBB sebelumya dapat diubah menjadi sbb: 

 

 

 

 

Analisis lebih lanjut dapat dilakukan untuk 

mengetahui waktu yang dibutuhkan benda untu 

sampai ke permukaan, kecepatan benda saat sampai ke 

tanah. 

Waktu (t) yang diperlukan oleh benda untuk 

mencapai ketinggian (h) tertentu dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus berikut ini. 

 

Perhatikan bahwa  
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Catatan: 

Dalam menggunakan rumus ini, maka harus diperhatikan bahwa referensi ketinggian adalah dari titik 

tertinggi ke titik terendah, bukan sebaliknya. Hal ini harus diperhatikan untuk menghindari kesalahan 

dalam perhitungan.   

Maka persamaan tersebut dapat dituliskan menjadi: 

 

sehingga  

,      

 

Kecepatan saat menyentuk permukaan bidang 

 

Dengan memasukkan nilai t ke dalam persamaan ini maka diperoleh nilai   

 

Kuadratkan dua sisi,  

 

, persamaan tersebut menjadi   

Diperoleh  
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Gerak Dilempar Verktikal ke Atas 

Jika benda dilempar vertical ke atas, prinsipnya adalah kebalikan dari benda jatuh bebas, 

sehingga persamaan-persamaan yang berlaku dapat dianalisis berikut ini. 

1. Waktu mencapai ketinggian maksimum 

Saat benda dilempar vertical ke atas dengan kecepatan , kecepatan pada puncak adalah nol 

( dengan memasukkan nilai tersebut ke persamaan 

 

 Sehingga t maksimum adalah  

 

2. Ketinggian maksimum 

Untuk mengetahui ketinggian maksimum benda yang dilempar vertical ke atas dapat 

diperoleh dengan mengolah persamaan 

, dimana nilai , sehingga persamaan menjadi 

, maka  

 

 

Gerak Parabola (Melengkung) 

Misalkan sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan  dan sudut α. Dengan 

menggangap bahwa gaya gesek udara tidak ada, maka kita dapat menggambarkan grafik 

pergerakan bola tersebut seperti gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fisika untuk universitas   

19 

Tahapan yang terjadi pada gerak parabola terlihat pada gambar-gambar berikut ini.  
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Pada gerak  parbola, ada dua dimensi yang harus ditinjau. Dimensi yang dimaksudkan 

adalah terhadap sumbu x dan sumbu y. sumbu y adalah dimensi yang menunjukkan 

ketinggian benda. Gerakan pada dimensi ini akan dipengaruhi oleh gravitasi bumi, sehingga 

percepatannya adalah g. Nilai g bernilai positif ketika benda menuju ke atas dan bernilai 

negative ketika benda menuju ke bawah.  

Sedangkan pada sumbu x, percepatan tidak ada, tidak ada pengaruh g pada gerakan di 

sumbu x, tetapi penting diingat bawha analisis ini mengabaikan pengaruh gesekan udara 

atau angin yang mengenai benda. Sehingga gerakan pada sumbu x dapat dilihat sebagai 

gerka lurus beraturan. Dengan demikian persamaan-persamaan pada gerak lurus beraturan 

akan berlaku juga pada gerakan pada sumbu y. berikut ini adalah analisis pada gerak 

parabola.  

Saat peluru ditembakkan dengan kecepatan  dan sudut α maka kita dapat memproyeksikan 

besaran kecepatan terhadap sumbu x dan sumbu y. nilainya adalah: 

 dan . 

 

Persamaan terhadap sumbu x 

Persamaan gerak terhadap sumbu x dapat ditentutan dengan menggunakan persamaan 

GLB. 

 

karena . sehingga 

persamaan di atas dapat diganti dengan  

 

dimana 

= kecepatan awal peluru 

 = sudut penembakan 

 

Persamaan terhadap sumbu y 

Persamaan terhadap sumbu y akan memenuhi persamaan pada GLBB berikut. 

 

 

 
 

Saat benda berada di titik tertinggi, maka kecepatan adalah nol, dengan menggunakan 

persaaman di atas, maka  sehingga 

 

 

 

 

 adalah waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke titik puncak. 
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Untuk mencari ketinggian pada waktu tertentu dapat dicari dengan cara berikut ini.  

 dengan mengganti , maka  

 

 
dimana h= ketinggian pada waktu t tertentu. 

Untuk menentukan tinggi puncak gunakanlah persamaan  

karena , dan pada puncak tertinggi nilai , dan nilai disini adalah 

nilai kecepatan terhadap sumbu y  atau maka persamaan tersebut dapat 

diubah menjadi: 

 

 

 

 

Sehingga  

 

 

Bagaimana dengan jarak terjauh? Sama halnya dengan ketinggian tertinggi, kita 

memasukkan unsure-unsur dari gerakan di sumbu y pada persamaan GLBB, demikian juga 

untuk jarak terjauh,kita memasukkan unsure-unsur dari gerakan di sumbu x terhadap 

persamaan GLB yang digunakan untuk menentukan ketinggian puncak. Berikut adalah hasil 

penurunannya.  

, dengan waktu yang dimaksudkan disini adalah waktu sampai peluru 

menyentuh tanah kembali. Karena waktu untuk mencapai titik puncak telah diketahai, 

maka waktu untuk mencapai titik terjauh adalah dua kali waktu mencapai titik puncak. 

Karena itu persamaan menjadi: 
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Gerak Melingkar uniform 

Gambar berikut menunjukkan sebuah benda yang 

bergerak secara melingkar, dimana benda mengitara 

satu pusat tertentu. Ada perbedaan antar geraka 

lurus beraturan ataupun berubah beraturan dengan 

gerak melingkar. Pada gerak melingkar kita 

menemukan istilah percepatan sudut (α), kecepatan 

sudut (ω) dan pergeseran sudut (Ө). 

 

Kita akan melihat hubungan antara besaran-besaran 

ini dengan besaran-besaran dalam gerak linier pada 

bagian berikutnya.  

 

Marilah tinjau satu segment kejadian dalam gerak 

melingkar berdasarkan gambar berikut. Pada gerak 

melingkar uniform, kecepatan benda (partikel) akan 

tetap sama, tetapi arah akan terus berubah, sesuai 

dengan sudut yang dilalui, tetapi walaupun 

kecepatan tetap, nilai percepatan juga ada, hal ini 

terjadi karena besaranya merupakan percepatan 

tangensial.  

 

Gambar di samping adalah gambar diagram benda, 

anggaplah bahwa waktu yang digunakan sangat 

kecil, tetapi untuk kebutuhan ilustrasi gambar, maka 

sudut tidak dibuat seperti seharusnya. Karena 

waktu yang ditinjau sangat kecil, maka perubahan 

sudut  juga sangat kecil, sehingga garis r dapat 

dianggap pararel. Sedangkan perubahan kecepatan 

 juga akan sangat kecil, dan garis    dan  dapat 

dianggap sejajar. Oleh karena itu perbandingan 

antara terhadap r dan  terhadap  hampir 

sama. Dalam persamaan matematis dituliskan: 

 

 

 adalah  dimana  dihitung dalam satuan radian.  Dengan menganggap bahwa 

waktu yang ditinjau mendekati nol, maka hubungan tersebut dapat dituliskan sebagai 

berikut: 
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Untuk memperoleh nilai percepatan sentripental maka  dibagikan dengan perubahan 

waktu.  

 

 

Karena  =  maka 

 

Bagaimana arah vektor dari perceptan sentripental 

atau radial ini? Arah percepatan akan selalu menuju 

ke pusat lingkaran, sementara vektor kecepatan akan 

selalu tegak lurus dengan vektor perceptan. Gambar 

berikut menunjukkan hal tersebut.  

Periode  , dimana f adalah frekuensi putaran, 

nilai periode dapat dihitung dari hubungnan 

 

Dari hubungan ini juga diperoleh bahwa: 

 

Dinamika dalam gerak melingkar 

Gambar di samping adalah gambar sebuah benda 

yang diputar melalui lintasan tertentu. Benda 

diikatkan pada tali. Maka besaran-besaran yang 

bekerja pada benda adalah vektor kecepatam, dan 

vektor percepatan sentripental. Arah antara kedua 

vektor ini adalah tegak lurus satu dengan yang 

lain. Percepatan sentripental mengarah ke pusat 

putaran.  

Pada gerakan ini juga akan dihasilkan sebuah gaya 

sentripental yang arahnya searah dengan 

percepatan sentripental. Sesuai dengan Hukum 

NewtonII bahwa maka gaya sentripental ( ) adalah: 

 

Dengan memasukkan nilai  maka diperoleh 
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Dimana  

Dimana  

 = Kecepatan linear (m/s)  

r = Jari-jari lintasan lingkaran (m) 

m = Massa benda (kg) 

 = Gaya sentripental (N) 

 

 

 

 

 

Hubungan Persamaan-Persamaan dalam gerak Linear dengan gerak Rotasi. 

 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


