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Getaran atau osilasi adalah gerak yang terjadi secara berulang-ulang di sekitar sebuah titik 

seimbang. Titik seimbang adalah sebuah titik dimana jika benda berada dalam keadaan diam 

(tenang) tanpa gangguan apa pun, benda tersebut akan berada di titik tersebut. Jika benda 

disimpangkan dari keadaan seimbangnya kemudian dilepaskan maka benda tersebut akan 

bergerak bolak-balik di titik keseimbangan tersebut.  

Apakah semua benda dapat mengalami gerak osilasi? 

Jawabannya adalah tidak. Misalkan Anda memiliki balok di atas meja yang licin. Tanpa gangguan 

apapun, balok tersebut akan berada dalam keadaan diam (tenang) di tempatnya. Berarti titik 

dimana balok tersebut berada adalah titik keseimbangan. Sekarang Anda menyimpangkan (atau 

menggeser) balok tersebut dari titik seimbangnya kemudian melepasnya, maka balok akan diam 

di tempat yang baru tersebut. Balok tersebut tidak mengalami gerak osilasi. 

Sekarang, misalkan pada balok di atas meja tersebut kita ikatkan dengan sebuah pegas secara 

horizontal dan di ujung lain pegas tersebut diikatkan ke dinding seperti pada gambar. Biarkan 

balok yang terikat dengan pegas tersebut menempati keadaan seimbangnya lalu tarik balok 

hingga berada pada jarak tertentu dari titik seimbangnya dan lepaskan. Anda akan melihat balok 

bergerak bolak-balik di sekitar titik seimbang tersebut lalu pelan-pelan akan berhenti di titik 

keseimbangannya bergantung pada gesekan antara balok dengan permukaan meja tersebut. Jika 

kita menganggap tidak ada gesekan antara balok dengan meja, maka benda akan bergerak 

bolak-balik terus menerus.   

 

Gambar sistem pegas-balok di atas meja tanpa gesekan. 

Dari kedua contoh ini, tampak bahwa ada syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh sebuah benda 

(atau sistem benda) agar dapat mengalami gerak osilasi. Syarat agar sebuah benda mengalami 

gerak osilasi adalah pada benda (atau sistem) harus ada gaya yang bekerja sebagai gaya pemulih. 

Gaya pemulih ini adalah gaya yang menyebabkan benda selalu terdorong ke arah titik 

seimbangnya. Jadi pada saat benda disimpangkan dari kedudukan seimbangnya, maka akan 



muncul gaya pemulih yang mendorong benda kembali ke kedudukan seimbangnya. Saat benda 

telah sampai ke kedudukan seimbangnya, gaya pemulih tersebut harus menjadi nol. Tetapi karena 

benda bermassa m selalu memiliki sifat inersia, maka benda tersebut akan terus bergerak 

melewati titik seimbangnya. Karena melewati titik seimbangnya, maka gaya pemulih akan kembali 

bekerja mengembalikan benda ke keadaan seimbang dan seterusnya.  

Karena gerak benda bolak-balik, maka kita tertarik pada pertanyaan berapa kali gerak bolak-balik 

(gerak dari sebuah titik start tertentu dan kembali lagi ke titik start tersebut) selama selang waktu 

satu detik? Jumlah banyaknya gerak bolak-balik dalam rentang waktu 1 detik disebut dengan 

frekuensi osilasi, f. 
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f
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   (1) 

Dimana t adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan sejumlah gerak osilasi. 

Pertanyaan lainnya adalah berapa lama waktu yang diperlukan untuk menjalani satu kali gerak 

bolak-balik? Waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali gerak bolak-balik disebut dengan 

periode, T. 

Dapat ditulis: 

 
jumlah osilasi

t
T    (2) 

Dimana t adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan sejumlah gerak osilasi.  

Dari persamaan (1) dan (2) tampak bahwa frekuensi f adalah kebalikan dari T, atau  
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    (3) 

Frekuensi dinyatakan dalam satuan s
-1

  atau 1/sekon yang disebut dengan hertz dan T dinyatakan 

dalam satuan detik atau sekon (s). 

Osilasi pegas-balok 

Mari kita menganalisis secara lebih mendalam tentang gerak osilasi ini dengan memandang 

sistem pegas-balok seperti pada gambar berikut. 



 

Gaya gesek diabaikan. 

Gaya-gaya yang bekerja pada balok saat diberi simpangan sejauh x diperlihatkan dalam gambar. 

Menurut hukum II Newton: 

 m kx ma   F a   (4) 

Karena 
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d x
a

dt
  maka persamaan (4) dapat dituliskan menjadi  

 

2

2
0

d x k
x

dt m
    (5) 

Dengan memisalkan 
k

m
 sebagai 

2  maka persamaan (5) dapat ditulis menjadi 
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Persamaan (6) disebut dengan persamaan gerak osilasi dengan 
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      (7) 

disebut frekuensi sudut osilasi. Frekuensi sudut osilasi sering juga disebut kecepatan sudut. 

PERHATIAN, jangan mengacaukan frekuensi sudut dengan frekuensi yang dimaksudkan dalam 

persamaan (3). Kedua frekuensi ini dihubungkan dengan persamaan  
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     (8) 



Perhatikan dan ingat baik-baik pola persamaan (6). Persamaan tersebut menggambarkan sebuah 

gerak osilasi. Jika Anda menganalisis sebuah sistem fisis, mengidentifikasi gaya-gaya yang bekerja 

pada bagian dari sistem yang ditinjau kemudian menerapkan hukum II Newton dan 

menyelesaikannya secara analitis, lalu Anda memperoleh persamaan yang bentuknya persis 

dengan persamaan (6) maka sistem fisis yang sedang Anda hadapi tersebut adalah sistem yang 

mengalami gerak osilasi sederhana.  

Mari kita meninjau sistem lain, yang juga sering dikemukakan sebagai contoh gerak osilasi.  

Bandul Sederhana 

Sebuah bandul sederhana terdiri atas tali sepanjang l yang salah satu ujungnya diikatkan pada 

langit-langit dan ujung lainnya diberi beban dengan massa m, seperti pada gambar berikut. 

jika massa m disimpangkan dari keadaan 

seimbangnya dengan sudut simpangan   kemudian 

kita lepaskan, maka bandul akan berosilasi di sekitar 

titik setimbangnya. 

Kita akan menerapkan hukum II Newton pada bandul 

di samping dan menyelesaikannya secara analitis 

untuk melihat bagaimana bentuk persamaan gerak 

yang dihasilkannya.  

Untuk itu, kita perlu menggambarkan gaya-gaya apa 

saja yang bekerja pada massa m sebagai berikut. 
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Dari gambar di atas, tampak bahwa gaya yang berperan sebagai gaya pemulih pada bandul 

adalah komponen gaya berat yang searah dengan lintasan bandul yaitu mg sin . Dengan 

menerapkan hukum II Newton pada gerak sepanjang lintasan bandul, maka dapat dituliskan  

 sinF ma mg ma      (9) 

Jika sudut simpangan   yang diberikan pada bandul cukup kecil, maka lintasan bandul yang 

berbentuk melengkung dapat dianggap berbentuk lurus dan kita nyatakan sebagai x. Selain itu, 

jika   kecil maka nilai dari sinus   akan  mendekati nilai sudut  -nya. Hal ini dapat kita tulis 

sebagai  

 sin    

Sehingga persamaan (9) dapat ditulis menjadi 

 g a    (10) 

Berdasarkan gambar (c) di atas, dapat dituliskan bahwa  

 sins l    (11) 

Tetapi karena sudut   yang kecil maka sin   =   dan s kita tuliskan sebagai x maka persamaan 

(11) menjadi 
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      (12) 

Substitusi persamaan (12) ke dalam persamaan (10) dan menuliskan a sebagai 
2 2d x dt  maka 

diperoleh 
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Bandingkan persamaan (13) dengan persamaan gerak osilasi sebelumnya yaitu persamaan (6), 

maka tampak bahwa persamaan (13) menggambarkan sebuah gerak berosilasi seperti yang 

seharusnya. Kecepatan sudut atau frekuensi sudut gerak osilasi bandul berdasarkan persamaan 

(13) adalah 
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      (14) 

Berdasarkan persamaan (8), kita dapat menentukan frekuensi dan periode gerak bandul, yaitu 
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Karena T adalah 1/f maka periode bandul adalah  
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Dimana posisi benda yang mengalami gerak osilasi setiap saat? 

Dengan mengetahui persamaan gerak sebuah benda, maka kita dapat menentukan dimana posisi 

benda tersebut setiap saat selama geraknya. Posisi benda setiap saat dinyatakan oleh sebuah 

persamaan x sebagai fungsi t yang memenuhi persamaan (6). 

Terdapat cara matematis yang dapat digunakan untuk menentukan x berdasarkan persamaan 

gerak dalam bentuk persamaan (6). Namun demikian, untuk tingkatan fisika dasar, kita tidak perlu 

mengetahui bagaimana melakukan cara tersebut. Sebagai gantinya kita akan langsung 

menuliskan saja bentuk persamaannya. 

Semua persamaan yang bentuknya seperti pada persamaan (6), akan dipenuhi oleh persamaan 

x(t) berikut: 

  cosx A t     (17) 

(Jika Anda tidak percaya, substitusikan persamaan (17) tersebut ke dalam persamaan (6), dan 

seperti yang diinginkan oleh persamaan tersebut hasilnya akan sama dengan nol.)  

Atau dapat juga mengambil bentuk sinus.  

  sinx A t     (18) 

Pada persamaan (17), x menyatakan posisi dari benda yang bergerak berosilasi diukur dari titik 

seimbangnya, A adalah amplitudo yaitu simpangan terjauh benda dari keadaan seimbang,   

adalah kecepatan sudut osilasi atau frekuensi sudut osilasi (satuannya: rad/s), dan    adalah 

sudut fase gerak. Sudut fase ini berkaitan dengan posisi awal gerak.   Persamaan (17) dapat 

digambarkan dalam bentuk kurva x sebagai fungsi dari t sebagai berikut.  



 

Jika kita mengetahui posisi sebuah benda sebagai fungsi dari waktu t, maka kita dengan mudah 

dapat menentukan kecepatan benda tersebut setiap saat dengan melakukan operasi derivatif 

(penurunan) fungsi posisi terhadap t atau  
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   (19) 

Selanjutnya, dengan melakukan derivasi sekali lagi terhadap persamaan v di atas, akan diperoleh 

percepatan atau  
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  (20) 

Karena turunan dari fungsi yang berbentuk sinus atau cosinus akan menghasilkan fungsi yang 

juga berbentuk sinus atau cosinus, maka jelas bahwa kecepatan dan percepatan yang dimiliki oleh 

benda yang bergerak osilasi akan memiliki nilai yang periodik juga, yaitu memiliki nilai yang 

berubah-ubah dari sebuah nilai maksimum – nol – maksimum negatif – nol – maksimum – nol – 

maksimum negatif - ... dan seterusnya.   

Contoh soal 

1. Balok bermassa 200 gram yang dihubungkan dengan sebuah pegas yang memiliki nilai 

konstanta pegas (konstanta gaya) k = 5 N/m mengalami gerak osilasi di atas permukaan meja 

dengan hambatan yang diabaikan. Balok ditarik sejauh 5 cm dari keadaan seimbangnya dan 

dilepaskan seperti pada gambar. 

 



 

 

(a) Tentukan periode gerak osilasinya 

(b) Tentukan kelajuan maksimum balok 

(c) Tentukan percepatan maksimum balok 

Jawab: 

(a) Sistemnya adalah pegas-balok dengan k = 5 N/m, massa balok m = 200 gram = 0,2 kg 

Simpangan yang diberikan : x = 5 cm = 0,05 m 

Periode gerak osilasi balok adalah  
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      sekon 

(b) Untuk menentukan kelajuan maksimum, terlebih dahulu kita harus menentukan 

kecepatan balok setiap saat. Untuk menentukan kecepatan setiap saat kita harus 

mengambil derivatif (menurunkan) persamaan posisi terhadap waktu. Oleh karena itu kita 

harus menentukan terlebih dahulu persamaan posisi balok setiap saat. 

Persamaan posisi balok setiap saat diberikan oleh persamaan (17), yaitu 

 

 cosx A t    

 

Dengan 
5

5 rad / sekon
0,2

k

m
    .  

Untuk menentukan A, perhatikan bahwa kita menarik balok sejauh 0,05 m kemudian 

dilepaskan. Selama gerak osilasi berlangsung, tidak akan mungkin benda melampaui jarak 

0,05 m ini dari kedudukan setimbangnya. Dengan demikian, 0,05 m ini adalah simpangan 

terjauh atau amplitudo A. Sehingga, persamaan untuk posisi x setiap saat dapat dituliskan 

sebagai berikut 

  0,05cos 5 mx t     

Bagaimana dengan  ? Berapa nilainya? 

 



Untuk menentukannya, kembali kita perhatikan soal yang diberikan. Mula-mula benda 

ditarik sejauh 0,05 m kemudian dilepaskan. Ini berarti pada saat t = 0, x = 0,05 m. 

Masukkan data ini ke dalam persamaan posisi di atas sehingga kita dapat menentukan    

sebagai berikut. 

  0,05 0,05cos 5 cos 1 atau =0 0 radot           

Jadi 0  .  

Dengan demikian, persamaan posisi yang tepat dari sistem pegas-massa dalam soal ini 

adalah  

  0,05cos 5x t   

Selanjutnya, kita turunkan persamaan di atas untuk menentukan kelajuan benda setiap 

saat 

     0,05cos 5 0,25sin 5 m/s
dx d

v t t
dt dt

      

Karena persamaan di atas adalah persamaan kecepatan (atau kelajuan), maka amplitudo 

persamaannya adalah nilai maksimum dari kecepatan (atau kelajuan). Jadi nilai maksimum 

kelajuan benda adalah 0,25 m/s. 

(c) Untuk menentukan percepatan maksimum, caranya sama dengan bagian (b) di atas. Kita 

tinggal menurunkan satu kali lagi persamaan kecepatan pada bagian (b) di atas dan 

mengambil nilai amplitudo yang diperoleh sebagai percepatan maksimum. 

 

Jika Anda menurunkan kecepatan di atas untuk memperoleh percepatan maka Anda akan 

memperoleh nilai amplitudo percepatan atau nilai percepatan maksimum sebesar – 1,25 

m/s
2
. 

Catatan : 

Secara umum jika persamaan posisi benda berosilasi setiap saat diberikan oleh persamaan  

  cosx A t     

Maka kecepatan osilasi benda tersebut adalah  

    cos[ ] sin
dx d

v A t A t
dt dt

            

Dari hasil di atas tampak, bahwa amplitudo kecepatan atau kecepatan maksimum adalah  



 

maxv A   

 

Selanjutnya, jika persamaan kecepatan di atas kita turunkan sekali lagi untuk memperoleh 

percepatan maka diperoleh 

  
2

2
sin[ t ]

d x dv d
a A

dt dt dt
         

  2 cosa A t       

Sehingga amplitudo percepatan atau percepatan maksimumnya adalah 
2

maxa A  .  

2. Posisi sebuah partikel diberikan oleh persamaan  

 2,5cosx t   

Dimana x dalam meter dan t dalam sekon. (a) tentukanlah kelajuan maksimum dan 

percepatan maksimum partikel (b) carilah kelajuan dan percepatan partikel saat berada di x = 

1,5 m. 

Jawaban : 

(a) Seperti pada contoh sebelumnya, kelajuan maksimum adalah nilai amplitudo kecepatan 

pada persamaan kecepatan yang diperoleh dengan menurunkan persamaan x di atas 

terhadap t. 

 maxv A    

Dari persamaan posisi yang diberikan: 

2,5cosx t  

Dengan membandingkan dengan persamaan posisi secara umum untuk gerak osilasi 

  cosx A t     

Dapat diketahui bahwa A = 2,5 dan    sehingga 

     max 2,5 3,14 2,5 7,9 m/sv         

Jadi kelajuan maksimumnya adalah 7,9 m/s. 



(b) Untuk menentukan kelajuan dan percepatan partikel saat berada di x = 1,5 m, terlebih 

dahulu kita harus menentukan persamaan kecepatan dan percepatan partikel setiap saat. 

Kecepatan setiap saat 

    2,5cos 2,5 sin
d

v t t
dt

      

Karena kita ingin mengetahui berapa kelajuan pada saat x = 1,5 m sedangkan persamaan 

yang kita miliki di atas adalah persamaan yang menyatakan kecepatan partikel pada 

sepanjang waktu, maka kita perlu mengetahui kapan partikel tersebut berada di posisi x = 

1,5. Untuk mengetahuinya kita gunakan persamaan posisi sebagai fungsi waktu yang 

diberikan: 

2,5cosx t  

Saat x = 1,5 m, maka 

1,5
2,5cos 1,5 2,5cos cos 0,6

2,5
x t t t         

Atau 
1 0,93

cos 0,6 0,93 29,6 sekon
3,14

t t      . 

Berarti posisi x = 1,5 m, dicapai saat t = 29,6 sekon sehingga menurut persamaan 

kecepatan, pada saat t = 29,6 tersebut, kecepatannya partikel adalah  

       

  

2,5 sin 29,6 2,5 sin 3,14 29,6

2,5 0,96 7,5 m/s

v   



   

 
 

Jadi kecepatan saat x = 1,5 m adalah 7,5 m/s.  

(perhatikan, dalam menghitung nilai sinus atau cosinus di atas, kalkulator harus dalam 

mode radian) 

Untuk percepatan pada prinsipnya sama dengan cara menentukan kecepatan seperti di 

atas.  

 

 

 

 



Latihan 

1. Sebuah partikel bermassa m mulai bergerak dari titik x = 25 cm dan berosilasi terhadap titik 

keseimbangan di x = 0 dengan periode T = 1,5 sekon. Tuliskan persamaan yang menyatakan  

(a) Posisi sebagai fungsi dari t 

(b) Kecepatan sebagai fungsi dari t  

(c) Percepatan sebagai fungsi dari t 

2. Fungsi posisi    6,0 m cos 3 rad/s rad
3

x t



 

  
 

 menyatakan posisi sebuah benda 

yang mengalami gerak osilasi. Pada saat t = 2,0 sekon, tentukanlah: 

(a) Pergeseran benda dari kedudukan setimbang 

(b) Kecepatan benda saat itu 

(c) Percepatan benda 

(d) Fase gerak osilasi 

(e) Frekuensi gerak osilasi 

(f) Periode gerak osilasi 

 

3. Sistem osilasi pegas-massa seperti pada gambar berikut terdiri atas dua pegas dengan 

konstanta pegas yang sama k yang dikaitkan ke balok bermassa m.  

 

(a) Gambarkan gaya-gaya horizontal yang bekerja pada balok saat balok digeser sejauh x ke 

sebelah kanan! 

(b) Dengan menggunakan hukum II Newton, carilah persamaan gerak sistem osilasi tersebut! 

Jika k = 7580 N/m dan massa balok m = 0,245 kg   

(c) Berapakah frekuensi sistem osilasi 

(d) Berapakah periodenya 
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