
GERAK DALAM BIDANG (DUA DIMENSI) 
Oleh : A Momang Yusuf 

 

Pada bagian ini kita akan mengembangkan pembahasan kita pada bagian sebelumnya. Jika 

pada bagian sebelumnya kita hanya mempelajari tentang gerak benda dalam satu dimensi, 

maka pada bagian ini kita akan mempelajari tentang gerak benda dalam dua dimensi. Dua 

contoh gerak yang terjadi dalam dua dimensi yang akan kita pelajari adalah gerak peluru (atau 

gerak parabola) dan gerak melingkar beraturan. 

1. Gerak parabola 

Gerak parabola atau disebut juga gerak peluru merupakan gerak benda yang lintasan geraknya 

menyerupai bentuk grafik parabola. Bola baseball  yang dilempar atau dipukul, bola sepak yang 

ditendang dengan sudut tertentu dari tanah, peluru yang ditembakkan dari laras senjata, 

adalah beberapa contoh benda yang akan mengalami gerak peluru. Pada pembahasan ini kita 

akan mengabaikan efek gesekan udara yang dialami benda. 

Gerak dalam bidang merupakan perpaduan antara gerak dalam arah horizontal dengan gerak 

dalam arah vertikal. Gerak peluru sebagai salah satu bentuk gerak dalam bidang telah dikaji 

oleh Galileo secara akurat pada masa hidupnya. Galileo menunjukkan bahwa gerak peluru (atau 

gerak dalam bidang) dapat dipahami dengan menganalisis secara terpisah antara komponen 

gerak dalam arah horizontal dan komponen geraknya dalam arah vertikal.  

Pada peristiwa gerak peluru, gerak arah vertikal (gerak arah sumbu y) merupakan gerak lurus 

berubah beraturan (GLBB) sebab gerak benda dalam arah vertikal dipengaruhi oleh percepatan 

gravitasi bumi g yang arahnya selalu ke bawah dan nilainya 9,8 m/s2 atau sering dibulatkan 

menjadi 10 m/s2. Dengan demikian, semua persamaan kinematika yang telah dipelajari 

sebelumnya akan kita gunakan kembali dalam pembahasan ini, tepatnya pada analisis 

komponen y dari gerak peluru; dengan catatan percepatan a dinyatakan dengan g yang 

arahnya selalu ke bawah. 

Persamaan kinematika gerak vertikal dituliskan ulang berikut ini dengan mengganti a dengan 

-g (arah ke atas dianggap positif, sehingga arah ke bawah diambil bernilai negatif): 

 
ty oyv v gt    
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Di sisi lain, pada gerak arah horizontal, benda tidak mengalami percepatan. Karena itu, 

persamaan kinematika yang berlaku untuk gerak arah horizontal ini adalah persamaan 

kinematika GLBB tetapi dengan memasukkan a = 0, sebagai berikut. 

tx ox tx oxv v at v v     
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Tentu saja gerak benda dalam arah horizontal ini dapat saja terjadi secara GLBB juga dengan 

percepatan a tertentu, namun kasus ini tidak akan kita pelajari secara khusus. Jika kita 

memahami dengan baik gerak parabola ini, maka kita akan dengan mudah dapat 

mengembangkannya pada gerak dengan komponen arah horizontal yang juga mengalami 

percepatan.  

Kita akan menganalisis gerak parabola dengan meninjau dua contoh berikut. 

Contoh 1 

Sebuah peluru ditembakkan dari tepi sebuah 

tebing yang tingginya 115 m dari permukaan 

tanah di bawahnya. Kecepatan peluru adalah 

65,0 m/s dengan sudut tembakan 35,0o terhadap 

arah horizontal seperti pada gambar.  

(a) tentukanlah waktu yang diperlukan oleh 

peluru untuk tiba di titik P yang terletak di 

tanah seperti pada gambar. 

(b) Tentukanlah berapa jarak  titik P, yaitu x 

dalam gambar, ke dasar posisi peluru 

ditembakkan (lihat gambar) 

(c) Tentukanlah kecepatan horizontal dan vertikal peluru di titik P. 

(d) Berapa besar vektor kecepatan di titik P 

(e) Sudut yang dibentuk oleh vektor kecepatan terhadap horizontal di titik P 

(f) Tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru diukur dari ketinggian peluru ditembakkan 

di tebing. 

Jawab: 

Kita akan meninjau gerak peluru ini dalam arah horizontal dan arah vertikal sehingga kita perlu 

menguraikan kecepatan peluru yang arahnya seperti pada gambar ke dalam komponen-

komponen kecepatan arah sumbu x dan arah sumbu y, sebagai berikut 



Komponen kecepatan arah sumbu x:  vox =  vo cos  = 65,0 cos 35,0o = 53,2 m/s 

Komponen kecepatan arah sumbu y:  voy =  vo sin  = 65,0 sin 35,0o = 37,3 m/s 

(a) Untuk menentukan waktu yang diperlukan oleh peluru untuk tiba di titik P yang terletak di 

tanah seperti pada gambar, kita dapat meninjau gerak benda sepanjang sumbu y. Kita 

perlu menetapkan titik acuan ketinggian. Untuk mudahnya kita ambil ketinggian dimana 

peluru ditembakkan sebagai acuan sehingga yo = 0. Karena peluru jatuh 115 m di bawah 

peluru mula-mula ditembakkan, maka yt = -115 m. 

Percepatan gravitasi bumi, g = 10 berarah ke bawah, sehingga kita dapat menuliskan 

persamaan  
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Atau  

 2
5 37,3 115 0t t     

Persamaan di atas merupakan persamaan kuadrat dengan variabel t yang dapat 

diselesaikan dengan rumus ABC sebagai berikut: 
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Dari persamaan di atas, kita akan peroleh dua nilai t yaitu 

1

37,3 60,8 98,1
9,8 sekon

10 10
t


      

Atau 

  
2

37,3 60,8 23,5
2,4 sekon

10 10
t

 
     

Nilai t yang memenuhi adalah t = 9,8 sekon. Jadi lama waktu peluru di udara sejak  

ditembakkan hingga jatuh di titik P adalah 9,8 sekon. 

(b) Untuk menentukan jarak x seperti pada gambar, kita meninjau gerak sepanjang arah 

horizontal. Kita ketahui kecepatan dalam arah horizontal adalah konstan (tidak berubah) 



sebesar vox = 53,2 m/s. Karena waktu tempuh peluru jatuh di titik P adalah 9,8 sekon seperti 

yang telah dihitung pada bagian sebelumnya, maka jarak x dapat dihitung sebagai berikut: 

   53,2 9,8 521 mxox v t     

(c) Kecepatan horizontal dan kecepatan vertikal peluru di titik P? 

Di titik P kecepatan horizontal adalah 53,2 m/s karena kecepatan dalam arah sumbu x 

selalu konstan. Sedangkan pada sumbu y kita terlebih dahulu harus menghitungnya 

dengan menggunakan salah satu persamaan kinematika yang sesuai.  

Kita dapat menggunakan persamaan 
ty yov v gt   karena t diketahui yaitu hasil yang 

diperoleh pada bagian (a), sehingga 

  37,3 10 9,8 60,7 m/styv       

Nilai kecepatan kita bernilai negatif sebab kecepatan dalam arah sumbu y di titik P 

memang berarah ke bawah. 

(d) Besar vektor kecepatan di titik P dapat diperoleh dengan menjumlahkan secara vektor 

kecepatan arah sumbu x dan kecepatan arah sumbu y, sehingga diperoleh sebuah segitiga 

siku-siku dengan panjang sisi miring segi tiga tersebut merupakan besar vektor 

kecepatannya. Jadi 

    2 2
53,2 60,7 80,7 m/stx tyv v v        

(e) Sudut yang dibentuk oleh vektor kecepatan di titik P terhadap arah horizontal adalah 

 
60,7

tan 1,14 48,8
53,2

yt o

xt

v

v
        

(f) Tinggi maksimum yang dicapai peluru dari titik penembakan dapat dihitung dengan 

persamaan   2 2
2ty oy ov v g y y   , dengan vty = 0 (agar tercapai ketinggian maksimum), 

voy = 37,3 m/s, yo = 0, dan g = 10 m/s2 sehingga 

     22 2
2 0 37,3 2 10ty oy ov v g y y y     

 

Atau  

2
37,3

69,6 m
20

y    



Hasil yang sama akan diperoleh dengan mencari terlebih dahulu waktu yang diperlukan 

untuk mencapai tinggi maksimum dengan persamaan 
ty oyv v gt  . Selanjutnya, 

berdasarkan nilai t yang diperoleh kita dapat menggunakan persamaan  
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untuk menentukan ketinggian maksimum. Silakan dibuktikan! 

Contoh 2 

Pada menit ke 90 el-classico, Madrid memperoleh 

tendangan bebas. Ronaldo jadi penendang. Jarak bola 

ke gawang 40 m. Begitu kaki Ronaldo menyentuh bola, 

bola meluncur ke atas dengan sudut 20o dari permukaan 

tanah dan tepat masuk ke dalam gawang di sudut kanan 

atas dengan ketinggian 1,70 m dari permukaan tanah. 

Tentukanlah : 

(a) Berapa lama bola di udara sejak lepas dari kaki Ronaldo hingga jatuh kembali di tanah.  

(b) Berapa tinggi maksimum yang dicapai oleh bola. 

(c) Berapa kecepatan bola di titik pas masuk ke dalam gawang 

Jawab : 

Kita tidak mengetahui kecepatan awal bola padahal nilai ini sangat penting sehingga kita harus 

menentukannya terlebih dahulu dengan persamaan-persamaan yang ada dan berdasarkan 

nilai yang diberikan dalam soal.  

Dari soal kita ketahui: x = 40 m, tinggi bola saat t tertentu adalah 1,70 m, dan sudut tembakan 

 = 20o. Dari nilai-nilai yang diberikan di atas, kita dapat menghitung waktu yang dibutuhkan 

bola sehingga tepat akan masuk ke gawang yakni waktu untuk mencapai ketinggian 1,70 m 

dengan menggunakan persamaan : 
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Ambil kedudukan awal di permukaan tanah sehingga yo = 0 dan y = 1,70 m  

vyo = vo sin  = vo sin 20o = 0,3vo 

sehingga,  



 2 21 1
1,70 0 0,3 10

2 2
o yo oy y v t gt v t t        

Atau  

2
5 0,3 1,70 0ot v t    

Karena pada persamaan di atas terdapat 2 variabel yang tidak diketahui yaitu t dan vo maka kita 

harus mencari satu persamaan lain yang mengandung dua variabel tersebut. Persamaan ini kita 

dapat peroleh dengan meninjau gerak benda arah sumbu x, yaitu 

cos 40 cos 20xo ox v t v t    

Atau  

40
40 0,9

0,9
o

o

v t t
v

    

Dengan menyubstitusikan persamaan untuk t di atas ke dalam persamaan sebelumnya maka 

kita akan peroleh 

  

2

2

40 40 9876,54
5 0,3 1,70 0 13,33 1,70 0
0,9 0,9

o

o o o

v
v v v

   
         

   
  

Atau 

 2 9876,54
849, 23 29 m/s

11,63
o ov v      

Jadi, kecepatan awal bola lepas dari kaki Ronaldo adalah 29 m/s. 

Sekarang, untuk menghitung berapa lama waktu bola bergerak di udara, kita gunakan kembali 

persamaan 21

2
o yoy y v t gt    dengan mengambil y = yo = 0 dan vyo = vo sin 20o = 29(0,3) = 

9,9 m/s  10 m/s. Sehingga 

 2 21
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2
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Dari persamaan di atas kita peroleh dua nilai t yaitu t = 0 sekon atau t = 2 sekon. Waktu t = 0 

sekon berkaitan dengan saat bola masih di tanah sebelum ditendang, dan t = 2 sekon saat bola 

kembali tiba ke tanah setelah ditendang. Jadi lama bola di udara adalah 2 sekon. 

(b) Untuk menentukan tinggi maksimum bola, kita gunakan persamaan  2 2
2ty oy ov v g y y    

dimana vty = 0 pada tinggi maksimum dan yo = 0, yaitu posisi awal bola mula-mula di 

permukaan tanah. Jadi  



     22 2
2 0 29sin 20 2 10 75,69 20ty oy ov v g y y y y         

Diperoleh  

 
75,69

3,78 3,8 m
20

y      

Jadi ketinggian maksimum bola adalah 3,8 m. 

(c) Kecepatan bola pas di titik bola masuk gawang terdiri atas dua komponen, yaitu kecepatan 

arah horizontal yang nilainya selalu konstan dan kecepatan arah vertikal, yang dapat dicari 

dengan persamaan 
ty oyv v gt   dengan voy = vo sin 20o = 29(0,3) = 8,7 m/s dan t  adalah waktu 

yang dibutuhkan untuk mencapai titik bola masuk ke gawang. Waktu t ini dapat dicari dari 

gerak horizontal bola yaitu waktu yang diperlukan bola menempuh jarak 40 m.  

 
 
40

cos 1,5 s
cos 29 0,9

o

o

x
x v t t

v



       

Sehingga kecepatan arah vertikal bola di titik bola masuk ke gawang adalah  

 8,7 10 1,5 6,3 m/sty oy tyv v gt v        

Jadi dalam arah vertikal kecepatan bola adalah 6,3 m/s arahnya ke bawah dan dalam arah 

horizontal kecepatan bola adalah vo cos 20 = 29 x (0,9) =27,3 m/s. 

Besar kecepatannya secara vektor adalah    2 22 2
6,3 27,3 28 m/sy xv v v        

Arah kecepatannya adalah 
6,3

tan 0,23 13
27,3

o       diukur dari arah horizontal 

berlawanan arah jarum jam.  

2. Gerak Melingkar Beraturan 
Gerak melingkar beraturan adalah gerak benda dengan lintasan berupa lingkaran dengan 

besar kecepatan yang konstan tetapi arah kecepatan selalu berubah (sebagai konsekuensi dari 

lintasan yang berupa lingkaran). Karena terjadi perubahan kecepatan, yakni perubahan arah 

kecepatan, maka pada gerak ini muncul percepatan. 

Berapa besar percepatan tersebut? 

Kita akan menganalisisnya berdasarkan gambar berikut. 



 

Pada gambar (a) ditunjukkan posisi sebuah benda yang bergerak pada lintasannya yang 

berupa lingkaran dalam selang waktu tertentu, yakni mula-mula benda di A kemudian selama 

selang waktu tertentu benda telah berada di B. Jari-jari lintasan gerak benda adalah r. Lintasan 

yang ditempuh oleh benda dari titik A ke titik B dinyatakan oleh panjang busur l. Sudut yang 

dibentuk karena perpindahan dari A ke B ini adalah .  

Karena percepatan benda adalah perubahan kecepatan selama selang waktu tertentu, maka 

kita perlu menentukan perubahan kecepatan benda dari titik A ke titik B. Di titik A kecepatan 

benda adalah v1 sedangkan di titik B kecepatannya adalah v2. Perubahan kecepatan benda 

secara vektor dinyatakan oleh gambar (b). Perhatikan arah vektor perubahan kecepatan. Jika 

kita ambil selang waktu yang sangat singkat (untuk menentukan percepatan sesaat), maka 

antara vektor v1 dan v2 akan sejajar dan arah perubahan kecepatan v akan tegak lurus 

terhadap arah kecepatan. Karena perubahan kecepatan ini tidak lain adalah percepatan per 

selang waktu tertentu, maka dapat disimpulkan bahwa arah percepatan yang dialami benda 

saat bergerak melingkar adalah tegak lurus terhadap kecepatan. Karena arah kecepatan selalu 

menyinggung lintasan geraknya, maka arah percepatan yang tegak lurus terhadap kecepatan 

akan selalu menuju ke pusat lintasan gerak. Percepatan yang arahnya ke pusat lintasan gerak 

disebut dengan percepatan sentripetal. 

Setelah kita mengetahui arah percepatan, yakni selalu ke pusat lintasan gerak benda, 

selanjutnya kita akan menentukan besar percepatan tersebut. 

Mengacu pada gambar di atas, segitiga yang dibentuk oleh perubahan kecepatan seperti pada 

gambar (b) sebangun dengan segitiga yang dibentuk oleh titik-titik ACB dalam gambar (a). 

Karena itu dapat dituliskan, 

 
v l

v r

 
   



Perhatikan bahwa kita menggunakan tanda “hampir sama dengan” pada persamaan di atas 

karena v tidak benar-benar sama dengan l, karena l adalah sebuah lengkungan. Tetapi 

untuk t yang sangat singkat, maka l akan identik dengan v sehingga kita dapat menuliskan 

tanda “sama dengan” pada persamaan di atas. 

 
v l v

v l
v r r

 
       

Karena percepatan adalah v t   maka kedua ruas persamaan di atas dibagi dengan t 

sehingga diperoleh 

 
v v l

t r t

 


 
  

Karena l t   tidak lain adalah panjang lintasan per selang waktu yang tidak lain merupakan 

kecepatan, maka persamaan di atas menjadi 

 
2v v v

a v
t r r


  


  

Jadi besar percepatan benda yang bergerak melingkar beraturan adalah 
2v

a
r

  . 

Meskipun persamaan di atas diturunkan dengan asumsi besar kecepatan tidak berubah, tetapi 

persamaan di atas tetapi berlaku meskipun besar kecepatan benda berubah nilainya. 

Periode dan frekuensi gerak melingkar 

Pada sebuah gerak yang terjadi secara berulang-ulang, seperti pada gerak melingkar dimana 

benda bergerak melewati lintasan yang sama secara berulang-ulang, lazim didefinisikan 

kuantitas periode. Periode T adalah waktu yang diperlukan oleh benda menempuh lintasannya 

secara penuh satu kali diukur dalam satuan detik. Untuk benda yang bergerak dengan lintasan 

berupa lingkaran, maka satu periode T merupakan waktu yang diperlukan untuk menempuh 

keliling lingkaran lintasannya. 

Selain itu, terdapat pula kuantitas yang merupakan kebalikan dari periode, yaitu frekuensi. 

Frekuensi dalam gerak melingkar didefinisikan sebagai jumlah putaran (atau jumlah siklus) 

yang dapat dijalani oleh benda selama satu periode. Frekuensi dinyatakan dengan satuan s-1 

yang disebut dengan Hertz (Hz). Hubungan antara periode T dan frekuensi f dapat dituliskan 

sebagai 

 
1 1

atauT f
f T

    

 



Contoh : 

Jari-jari orbit bulan mengelilingi bumi mendekati bentuk lingkaran dengan jejari sekitar 

384.000 km. Periode orbit bulan 27,3 hari. Berapakah percepatan bulan terhadap bumi? 

Jawab: 

Karena bulan bergerak melingkar mengelilingi bumi dengan lintasan yang dianggap berbentuk 

lingkaran, maka percepatan bulan, atau percepatan sentripetal bulan memenuhi 

 
2v

a
r

   

Kecepatan dapat dihitung dari keliling lintasan bulan yang berupa lingkaran per waktu yang 

diperlukan untuk menempuh keliling tersebut satu kali, yaitu periodenya.  

Keliling bulan: 

   8 8
2 2 3,14 3,84 10 24,12 10 mK r       

Periode bulan T = 27,3 hari = 27,3 (24 jam/hari)(3600 detik/jam) = 2,36 x 106 detik. 

Sehingga kecepatan bulan adalah 

 
8

3

6

24,12 10
1,022 10 m/s

2,36 10
v


  


  

Jadi percepatan sentripetal bulan adalah 

 
 232

3 2

8

1,022 10
2,7 10 m/s

3,84 10

v
a

R




   


  

Jadi bulan mengalami perubahan kecepatan setiap sekon sebesar 2,7 x 10-3 m yang mengarah 

ke pusat lintasan (bumi). 

Latihan 

1. Sebuah batu dilemparkan ke arah bukit datar dengan ketinggian h seperti pada gambar.  

 

 



Kecepatan awal lemparan adalah 42,0 m/s membentuk sudut 60,0o terhadap arah 

horizontal. Batu tersebut mendarat di titik A, 5,50 sekon setelah dilemparkan. Hitunglah (a) 

ketinggian h, (b) kecepatan batu tepat pada saat mengenai titik A, dan (c) tinggi maksimum 

yang dicapai batu diukur dari tanah (H pada gambar).  

2. Sebuah bola ditendang dari tanah dengan kecepatan awal 19,5 m/s dengan sudut 

tembakan 45o. Seorang pemain yang berada sejauh 55 m dari bola saat ditendang (pemain 

berada di arah tendangan bola) segera berlari menjemput bola bersamaan saat bola 

ditendang. Hitunglah kecepatan rata-rata pemain tersebut agar 

dia tiba persis di titik bola tepat akan menyentuh tanah. 

3. Sebuah bola pingpong ditembakkan masuk ke dalam lintasan 

yang berbentuk lingkaran pada gambar. Lintasan lingkaran ini 

diletakkan secara mendatar di atas meja (gambar yang diberikan 

adalah pandangan dari atas). Saat bola pingpong keluar dari ujung 

lintasan, lintasan manakah yang diikutinya?  

4. Berapa besar sebuah benda harus berputar mengelilingi suatu titik pusat lintasan berupa 

lingkaran agar memiliki percepatan sebesar 125000 kali g jika benda tersebut terletak 7,00  

cm dari pusat lintasan? 

 

*** selamat belajar *** 

 


