
GERAK LURUS 

 

Gerak merupakan perubahan posisi (kedudukan) suatu benda terhadap sebuah acuan tertentu. 
Perubahan letak benda dilihat dengan membandingkan letak benda tersebut terhadap suatu titik 
yang diangggap tidak bergerak (titik acuan), sehingga gerak memiliki pengertian yang relatif 
atau nisbi. Studi mengenai gerak benda, konsep-konsep gaya, dan energi yang berhubungan, 
membentuk suatu bidang, yang disebut mekanika. Mekanika dibagi menjadi dua bagian, yaitu 
kinematika dan dinamika. Kinematika adalah ilmu yang mempelajari gerak benda tanpa 
meninjau gaya penyebabnya. Adapun dalam dinamika mempelajari tentang gerak dan gaya 
penyebabnya. Pada bab ini, kalian mulai dengan membahas benda yang bergerak tanpa berotasi 
(berputar). Gerak seperti ini disebut gerak translasi. Pada bab ini kalian juga akan membahas 
penjelasan mengenai benda yang bergerak pada jalur yang lurus, yang merupakan gerak satu 
dimensi. 
 

 

Kedudukan diartikan sebagai letak (posisi) suatu benda pada waktu tertentu terhadap acuan. 
Pengukuran posisi, jarak, atau laju harus dibuat dengan mengacu pada suatu kerangka acuan atau 
kerangka sudut pandang. Sebagai contoh, ketika kalian berada di atas kereta api yang bergerak 
dengan laju 80 km/jam, kalian mungkin akan memerhatikan seseorang yang berjalan melewati 
ke arah depan kereta dengan laju tertentu, katakanlah 10 km/jam, tampak seperti pada Gambar 
2.1. Tentu saja ini merupakan laju orang tersebut terhadap kereta sebagai kerangka acuan. 
Terhadap permukaan bumi, orang tersebut bergerak dengan laju 80 km/jam + 10 km/jam = 90 
km/jam. Penentuan kerangka acuan penting dalam menyatakan laju. Bahkan, jarak pun 
bergantung pada kerangka acuan. Sebagai contoh, tidak ada artinya jika saya memberitahu kalian 
bahwa kota Bayah berjarak 190 km, kecuali saya memperjelas 60 km dari arah mana. Terlebih 
lagi, ketika menspesifikasikan gerak suatu benda, adalah penting untuk tidak hanya menyatakan 
laju tetapi juga arah gerak. 



 
 
 



 

 

 

 
 
 
 



Istilah kecepatan dan laju sering dipertukarkan dalam bahasa seharihari. Tetapi dalam fisika kita 
membuat perbedaan di antara keduanya. Laju adalah sebuah bilangan positif dengan satuan m/s, 
yang menyatakan perbandingan jarak yang ditempuh oleh benda terhadap waktu yang 
dibutuhkannya. Kecepatan digunakan untuk menyatakan baik besar (nilai numerik) mengenai 
seberapa cepat sebuah benda bergerak maupun arah geraknya. Dengan demikian, kecepatan 
merupakan besaran vektor. Ada perbedaan kedua antara laju dan kecepatan, yaitu kecepatan rata-
rata didefinisikan dalam hubungannya dengan perpindahan, dan bukan dalam jarak total yang 
ditempuh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perbedaan antara laju dan besar kecepatan terjadi pada beberapa kasus, tetapi hanya untuk nilai 
rata-rata, dan kita jarang memperhitungkannya. 
Untuk membahas gerak satu dimensi sebuah benda pada umumnya, misalnya pada saat t1 mobil 
berada pada sumbu x di titik x1 pada sistem koordinat, dan beberapa waktu kemudian pada waktu 
t2 mobil berada pada titik x2. Waktu yang diperlukan adalah ∆t =t2 −t1 , dan selama selang waktu 
ini perpindahan benda itu adalah ∆x = x2 − x1 . Dengan demikian, kecepatan rata-rata 
didefinisikan sebagai perpindahan dibagi waktu yang diperlukan, dapat dirumuskan 

Pada persamaan tersebut, bila x2 lebih kecil 

dari x1, benda bergerak ke kiri, berarti  

∆x = x2 − x1 lebih kecil dari nol (bilangan 

negatif ). Tanda perpindahan, dan berarti 

juga tanda kecepatan, menunjukkan arah 

kecepatan rata-rata positif untuk benda 

yang bergerak ke kanan sepanjang sumbu x dan negatif jika benda tersebut bergerak ke kiri. 

Arah kecepatan selalu sama dengan arah perpindahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KECEPATAN SESAAT 

Jika kalian mengendarai sepeda motor sepanjang jalan yang lurus sejauh 120 km dalam waktu 2 
jam, besar kecepatan rata-rata sepeda motor kalian adalah 60 km/jam. Walaupun demikian, tidak 
mungkin kalian mengendarai sepeda motor tersebut tepat 60 km/jam setiap saat. Untuk 
mengatasi situasi ini kita memerlukan konsep kecepatan sesaat, yang merupakan kecepatan 
benda pada saat tertentu. Kecepatan inilah yang ditunjukkan pada spidometer. Kecepatan sesaat 
pada waktu tertentu adalah kecepatan rata-rata selama selang waktu yang sangat kecil, 
yang dinyatakan oleh: 

 
Kecepatan sesaat didefinisikan sebagai kecepatan rata-rata pada limit ∆t yang menjadi sangat 
kecil, mendekati nol. Kecepatan sesaat (v) untuk satu dimensi dapat dituliskan sebagai berikut: 

 

Notasi lim  berarti rasio  akan dievaluasi dengan limit ∆t mendekati nol. Kita tidak 
hanya menentukan ∆t = 0 dalam definisi ini, jika demikian ∆t juga akan menjadi nol, dan kita 

akan memperoleh angka yang tidak terdefinisi. Tetapi, kita memandang rasio sebagai satu 

kesatuan. Sementara kita menentukan ∆t mendekati nol, ∆x juga mendekati nol. Rasio  
mendekati suatu nilai tertentu, yang merupakan kecepatan sesaat pada waktu kapan pun. 
 Contoh Soal ; 

 



 

Jika sebuah benda bergerak dengan kecepatan 
beraturan (konstan) selama selang waktu 
tertentu, maka kecepatan sesaat pada tiap waktu 
sama dengan kecepatan rataratanya, perhatikan 
Gambar 2.10(a). Tetapi pada umumnya hal ini 
tidak terjadi. Misalnya, sebuah mobil mulai 
bergerak dari keadaan diam melaju sampai 50 
km/jam, berjalan dengan kecepatan tersebut 
untuk beberapa 
saat, kemudian melambat sampai 20 km/jam 
dalam kemacetan, dan akhirnya berhenti di 
tujuannya setelah menempuh 15 km dalam 30 
menit. Perjalanan ini digambarkan pada grafik 
Gambar 2.10(b). Pada grafik tersebut 
ditunjukkan juga kecepatan rata-rata (garis 
terputus-putus), sebesar: 

 


