
GERAK SATU DIMENSI (1D) 

 

Gejala gerak merupakan gejala yang kita temui sehari-hari. Bahkan benda yang kita lihat dalam 

keadaan diam pun pada hakikatnya dapat dianggap bergerak. Mengapa? Misalkan bangunan 

yang kita lihat. Bangunan tersebut sebenarnya sedang bergerak bersama bumi dan segala 

sesuatu yang ada di bumi. Bukankah bumi bergerak mengelilingi matahari?  

Matahari itu apakah dalam keadaan diam? 

Tidak. Matahari beserta planet-planet lainnya sedang bergerak mengelilingi pusat galaksi 

dimana matahari dan sistem tata surya kita berada. Benda bergerak atau diam sesungguhnya 

relatif, bergantung pada kerangka acuan kita. Contoh yang diberikan tadi, bangunan misalnya. 

Jika kerangka acuan kita adalah sebuah pohon yang ada di dekat bangunan tersebut, maka 

bangunan diam terhadap pohon. Sedangkan jika kerangka acuan kita adalah matahari, maka 

bangunan tersebut bergerak relatif terhadap matahari.   

Pada bagian ini kita akan membahas tentang gejala gerak tersebut, dimulai dengan 

mengembangkan konsep-konsep dasar yang digunakan untuk mendeskripsikan atau 

menjelaskan tentang gejala gerak, khususnya gerak satu dimensi pada bagian ini. Pada kuliah 

berikutnya kita akan mengembangkan penerapan konsep-konsep dasar ini pada gerak dua 

dimensi yakni gerak pada sebuah bidang. 

1. Kerangka Acuan, Posisi, dan Perpindahan 

Sebelumnya telah disebutkan bahwa gerak bersifat relatif terhadap kerangka acuannya. 

Dengan demikian, untuk menggambarkan keadaan gerak sebuah benda kita harus 

mengetahui kerangka acuan yang digunakan. Kerangka acuan ini dapat ditempatkan dalam 

sistem koordinat yang kita gunakan. Pada bagian ini, kita akan menggunakan sistem koordinat 

Cartesian yang telah sering kita pakai. Sistem koordinat ini terdiri atas sumbu x, sumbu y, dan 

sumbu z yang saling tegak lurus satu sama lain membentuk ruang koordinat Cartesian seperti 

yang ditunjukkan dalam gambar berikut ini. 

 



Karena kita hanya akan membahas gerak satu dimensi pada bagian ini, maka hanya satu dari 

tiga sumbu ini yang akan kita gunakan. Jika gerak yang kita bahas terjadi dalam arah horizontal, 

maka kita biasanya menggunakan sumbu x sedangkan jika gerak terjadi secara vertikal, maka 

kita biasanya menggunakan sumbu y. 

Kerangka acuan yang kita gunakan kita tempatkan pada titik nol dalam sumbu koordinat untuk 

memudahkan.  

Letak sebuah benda diukur dari kerangka acuan (dalam hal ini titik nol sumbu koordinat) 

disebut dengan posisi. Posisi benda jika berada di sebelah kiri titik nol sumbu koordinat tentu 

berbeda jika posisinya berada di sebelah kanan titik nol. Ini berarti posisi ini merupakan salah 

satu contoh kuantitas vektor, yang dapat digambarkan dengan menggunakan panah. 

Misalkan sebuah benda mula-mula berada di titik x2. Beberapa saat kemudian, benda tersebut 

berada di titik x1, seperti pada gambar berikut. Posisi benda tersebut  dapat digambarkan 

dengan panah seperti yang diperlihatkan dalam gambar. 

 

 

 

Keterangan:  

Panah merah: vektor posisi mula-mula benda, panah ungu: vektor posisi akhir 

benda, panah hijau vektor perpindahan benda. 

 

Berdasarkan gambar di atas, kita dapat mendefinisikan perpindahan, yaitu perubahan posisi 

benda dari posisi awal ke posisi akhir. Dalam gambar di atas, perpindahan digambarkan 

dengan vektor x . Kita dapat menuliskan definisi perpindahan secara matematis sebagai 

berikut. 

 t ox x x     (1.1) 

Dengan xt menyatakan posisi akhir benda (yaitu posisi benda setelah waktu t) dan xo adalah 

posisi awal benda. Menurut gambar 2 di atas, perpindahan benda adalah  

 1 2x x x     

Perhatikan vektor-vektor pada gambar 2. Vektor-vektor tersebut membentuk penjumlahan 

yang sesuai dengan persamaan (1.1). 

0 x2 x1 



2. Kecepatan dan Kelajuan 

Kecepatan dapat dipandang sebagai perubahan posisi benda selama selang waktu tertentu. 

Jika sebuah benda mengalami perubahan posisi dalam selang waktu yang singkat, maka benda 

tersebut memiliki kecepatan yang besar dibandingkan jika perubahan posisinya terjadi dalam 

selang waktu yang panjang.  

Kecepatan rata-rata 

Kita dapat mendefinisikan kecepatan rata-rata sebagai perubahan posisi per selang waktu 

tertentu. Hal ini dapat dituliskan secara matematis sebagai berikut. 

 
t





x
v   (1.2) 

Dengan x  menyatakan perpindahan yang terjadi sepanjang sumbu x dan t  adalah selang 

waktu terjadinya perpindahan tersebut.  

Karena perpindahan merupakan kuantitas vektor, maka kecepatan rata-rata juga merupakan 

kuantitas vektor.  

Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal istilah kelajuan yang sering disamakan dengan 

kecepatan. Dalam fisika, kedua istilah ini sangat berbeda. Kelajuan didefinisikan sebagai 

besarnya panjang lintasan yang ditempuh benda selama selang waktu tertentu per selang 

waktu tertentu yang digunakan menempuh lintasan tersebut. Sedangkan kecepatan sesuai 

dengan definisi kita sebelumnya menyatakan perubahan posisi per satuan waktu. Perubahan 

posisi ini hanya menyangkut posisi akhir dan posisi awal saja dan memedulikan apa yang terjadi 

selama perubahan posisi dari awal ke akhir ini. Selain itu, kelajuan merupakan kuantitas skalar 

sedangkan kecepatan merupakan kuantitas vektor. 

Untuk memperoleh gambaran tentang perbedaan antara kecepatan dan kelajuan, kita tinjau 

contoh sederhana berikut. 

Anda joging mengelilingi lapangan bola dengan ukuran 73 m x 110 m selama satu putaran, 

seperti gambar berikut. Jika waktu yang Anda butuhkan untuk bergerak dari A kembali ke titik 

A adalah 15 menit, maka menurut definisi kita tentang kecepatan, kecepatan rata-rata Anda 

adalah nol. Mengapa? Sebab perpindahan Anda sama dengan nol, yaitu Anda mulai start dari 

titik A dan berhenti kembali di titik A. Berarti perpindahan –yang didefinisikan sebagai posisi 

akhir – posisi awal--  akan sama dengan nol.  

Sedangkan kelajuan Anda akan sama dengan : 

 
jarak yang ditempuh 2(73 m) 2(110 m)

perpindahan 24,4 m / menit
15 menitt


  


  

Jadi kelajuan Anda adalah 24,4 m/menit. 



Kecepatan sesaat 

Pada kecepatan rata-rata, selang waktu terjadinya perubahan posisi relatif lama. Pada rentang 

waktu tersebut, terdapat kemungkinan perubahan posisi terjadi secara cepat atau juga secara 

lebih lambat dibandingkan pada waktu-waktu lainnya dalam rentang waktu tersebut. Untuk 

situasi seperti itu, biasanya kita mengambil nilai rata-rata, dalam hal ini kecepatan rata-rata 

sebagai nilai yang mewakili besarnya kecepatan pada keseluruhan rentang waktu tersebut. 

Tetapi, ada kalanya kita tertarik pada kecepatan pada suatu saat tertentu saja yang sangat 

singkat.  

Misalkan, pada contoh Anda yang joging sebelumnya. Kecepatan rata-rata Anda adalah nol. 

Namun demikian, pada faktanya Anda mengalami perpindahan demi perpindahan sebelum 

tiba kembali di posisi awal. Berarti dalam selang waktu 15 menit itu Anda memiliki nilai 

kecepatan tertentu. Katakanlah pada menit ke 5 sejak Anda mulai berlari, berapa kecepatan 

Anda pada saat tersebut? 

Pertanyaan ini berkaitan dengan kecepatan sesaat yaitu kecepatan pada saat tertentu.  

Kita dapat mendefinisikan kecepatan sesaat sebagai besarnya kecepatan rata-rata untuk  

selang waktu yang sangat singkat. Pernyataan ini secara matematis dapat ditulis menjadi, 

 
0 0

lim lim
t t

dx

t dt   


  



x
v v   (1.3) 

 Jadi, berdasarkan persamaan (1.3) kecepatan sesaat dapat diperoleh dengan 

mendiferensialkan posisi (x) terhadap waktu t  .dx dt   Tentu saja agar posisi x dapat 

didiferensialkan terhadap waktu, maka x harus dinyatakan sebagai fungsi dari t atau x = x(t).  

Menentukan kecepatan berdasarkan grafik posisi (x) terhadap waktu (t) 

Kita dapat mendeskripsikan keadaan gerak sebuah benda dengan menyatakannya dalam 

bentuk grafik hubungan antara posisi (x) terhadap waktu (t). Grafik ini menyatakan posisi benda  

pada saat tertentu dalam selang waktu yang ditinjau. Gambar berikut ini merupakan contoh 

grafik (kurva merah) yang menyatakan posisi benda sebagai fungsi dari waktu (Grafik posisi [x] 

terhadap waktu [t]).  



 

                       Gambar (a)                                                                    Gambar (b) 

 

Dari kurva di atas terbaca bahwa pada saat t = t1, benda berada di x1 yang ditunjukkan oleh titik 

P1. Beberapa saat kemudian, saat t = t2, benda berada di x2 yang ditunjukkan oleh titik P2. 

Berdasarkan informasi dari kurva ini, kita dapat menghitung kecepatan rata-rata benda 

tersebut, yaitu 

 2 1

2 1

x xx
v

t t t


 
 

  

Dari gambar di atas ditunjukkan x dan t. Menurut grafik, /x t   tidak lain adalah persamaan 

yang menyatakan tangen sudut  pada gambar. Tangen sudut  ini tidak lain adalah kemiringan 

garis yang menghubungkan titik P1 ke titik P2. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa: pada grafik hubungan antara posisi (x) terhadap 

waktu (t) dari benda, kecepatan benda tersebut tidak lain adalah kemiringan garis yang 

menghubungkan titik posisi awal dan titik posisi akhir benda pada selang waktu yang 

bersesuaian dengan titik posisi tersebut. 

Perhatikan Gambar (b), yang menunjukkan apa yang terjadi jika selang waktu t diambil 

mendekati nol (yakni membuat selang waktu dari t1 ke t2 menjadi semakin dekat). Tampak 

bahwa, garis yang menghubungkan titik posisi awal ke titik posisi akhir (garis warna hitam) akan 

semakin pas ke kurva (warna merah). Dapat disimpulkan bahwa untuk t menuju nol, maka garis 

tersebut tidak lain adalah garis singgung kurva di titik t yang dimaksud. Artinya, kecepatan 

sesaat benda yang kurva posisi terhadap waktunya diketahui tidak lain merupakan kemiringan 

garis singgung pada titik t tertentu. 

 

t 

t 



 

Pada gambar kurva posisi x terhadap waktu t di atas, ditunjukkan kecepatan sesaat benda pada 

saat t = t1, t = t2, dan t = t4. Karena kecepatan sesaat adalah kemiringan garis singgung pada 

kurva posisi x terhadap waktu t, maka dapat disimpulkan bahwa kecepatan sesaat benda saat t 

= t1 lebih kecil dibandingkan dengan kecepatan sesaat benda saat t = t2. Saat t = t4 benda 

tampaknya berhenti dan saat t = t5 kecepatan meningkat tetapi bernilai negatif (perhatikan 

arah garis singgungnya). Kecepatan bernilai negatif ini menunjukkan bahwa perpindahan 

benda berbalik dari arah sebelumnya.  

3. Percepatan  

Percepatan rata-rata didefinisikan sebagai perubahan kecepatan per selang waktu tertentu 

yang secara matematis dapat dituliskan dalam bentuk persamaan, 

 
t





v
a   (1.4) 

Identik dengan pembahasan bagian sebelumnya tentang kecepatan, kita juga mengenal 

percepatan sesaat yaitu besarnya percepatan benda pada selang waktu yang sangat singkat 

(t  0). Secara matematis, dapat dituliskan  

 
0 0

lim lim
t t

d

t dt   


  



v v
a a   (1.5) 

Persamaan (1.5) menunjukkan bahwa percepatan merupakan diferensiasi pertama atau 

turunan pertama dari fungsi kecepatan terhadap waktu. 

Jika persamaan (1.3) disubstitusikan ke dalam persamaan (1.5), diperoleh 

 

2

2

d d d d

dt dt dt dt

 
   

 

v x x
a   (1.6) 

Yaitu, bahwa percepatan tidak lain merupakan diferensiasi kedua atau turunan kedua dari 

fungsi posisi terhadap waktu.  

t5 



Mengingat definisi kecepatan (yaitu perubahan posisi per selang waktu) identik dengan definisi 

percepatan (yaitu perubahan kecepatan per selang waktu), maka dengan mengikuti penjelasan 

tentang penentuan kecepatan dari fungsi posisi terhadap waktu pada bagian 2, kita dapat pula 

menentukan percepatan dari fungsi kecepatan (v) terhadap waktu (t). 

Yakni, jika kita mengetahui grafik kecepatan (v) terhadap waktu (t) maka percepatan rata-rata 

benda dapat diketahui dari kurva grafik tersebut yang tidak lain merupakan kemiringan garis 

(tangen ) yang menghubungkan titik (v1, t1) dan (v2, t2) dalam kurva v terhadap t. Sedangkan 

percepatan sesaatnya adalah kemiringan garis singgung pada titik t tertentu.  

4.  Gerak lurus berubah beraturan (GLBB) 

Gerak lurus berubah beraturan (GLBB) adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan 

perubahan kecepatan yang terjadi secara beraturan. Adanya perubahan kecepatan yang terjadi 

secara beraturan dalam gerak ini menunjukkan percepatan yang konstan. Dengan demikian 

GLBB tidak lain adalah gerak pada lintasan lurus dengan percepatan konstan.  

Contoh paling lazim jenis gerak GLBB ini adalah gerak jatuh bebas. Pada gerak jatuh bebas, 

benda mengalami percepatan yang konstan sebesar 9,80 m/s
2
 ke arah permukaan bumi. 

Percepatan ini tidak lain adalah percepatan gravitasi bumi yang nilainya dapat dibulatkan 

menjadi 10 m/s
2
. 

Berikut ini kita akan menuliskan persamaan-persamaan yang berlaku pada gerak GLBB. 

Persamaan ini diperoleh dari definisi-definisi konsep sebelumnya menyangkut perpindahan, 

kecepatan, dan percepatan. Ambil waktu awal bernilai nol, vt menyatakan kecepatan benda saat 

t, dan vo menyatakan kecepatan mula-mula benda.  

Dari definisi kecepatan rata-rata, 

 t ox xx
v

t t


 


  

Kita dapat tuliskan menjadi  

 t ox x vt    (1.7) 

Untuk gerak benda yang kecepatannya berubah secara beraturan, kecepatan rata-rata juga 

dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan berikut, 

 
2

t ov v
v


   (1.8) 

Berdasarkan persamaan definisi percepatan,    

 t ov v

t t


 


v
a   



Kita dapat menuliskan persamaan berikut 

 t ov v at    (1.9) 

Pada persamaan (1.9) di atas, kita hilangkan tanda “-“ pada a yang menyatakan percepatan 

rata-rata karena dalam kasus ini percepatan konstan sehingga nilai percepatan rata-rata akan 

selalu sama dengan percepatan sesaatnya. 

Substitusi persamaan (1.8) ke dalam persamaan (1.7) akan diperoleh 

 
2

t o
t o o

v v
x x vt x t

 
     

 
  (1.10) 

Selanjutnya kita substitusi vt dari persamaan (1.9) ke dalam persamaan (1.10) sehingga 

diperoleh, 
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2 2 2

o ot o
t o o o o

v at vv v
x x t x t x v t at

   
        

   
  (1.11) 

Kita dapat mengeliminasi variabel t dalam persamaan (1.11) dengan menggunakan persamaan 

(1.9) sehingga kita peroleh persamaan baru yang tidak mengandung variabel t sebagai berikut. 

  2 2 2t o t ov v a x x     (1.12) 

Persamaan-persamaan (1.7), (1.8), (1.9), (1.11) dan (1.12) merupakan persamaan standar yang 

biasa disebut persamaan kinematika. Persamaan-persamaan ini akan digunakan dalam 

menganalisis tentang gerak GLBB. 

Untuk kasus gerak jatuh bebas, maka percepatan a adalah percepatan gravitasi bumi yang 

diberi simbol g dengan nilai 9,80 m/s
2
 atau dibulatkan menjadi g = 10 m/s

2
.  

Contoh 1: 

Anda adalah seorang insinyur sipil yang diminta untuk membangun bandara kecil. Sebuah 

pesawat yang akan menggunakan bandara ini secara teknis harus mencapai kecepatan 27,8 

m/s sebelum lepas landas. Percepatan pesawat dapat mencapai 2,00 m/s
2
. Bawahan Anda 

menyampaikan bahwa panjang landasan pacu yang dapat dibangun adalah 150 m. Apakah 

panjang landas pacu ini memenuhi kebutuhan? 

Jawab: 

Dengan panjang landasan pacu sebesar 150 m, kita menginginkan agar sebuah pesawat yang 

bergerak mulai dari kecepatan awal nol dan mengalami percepatan 2,00 m/s
2
 dapat mencapai 

kecepatan akhir minimal sebesar 27,8 m/s.  

Dengan menggunakan persamaan (1.12) kita dapat menghitung kecepatan akhir pesawat 

dengan mengambil xt – xo = 150 m dan vo = 0 sebagai berikut. 



     2 2 2 0 2 2 150 600 24,5 m/st o t ov v a x x v          

Karena kecepatan pesawat yang dapat dicapai setelah menempuh landasan pacu (150 m) 

hanya 24,5 m/s, maka jelas bahwa dengan panjang landasan sebesar itu tidak mungkin untuk 

melanjutkan pembangunan bandara.  

Contoh 2 

Sebuah bola dilempar dengan kecepatan awal vo = 15,0 m/s. Tentukanlah: (a) tinggi bola yang 

dapat dicapai, (b) waktu yang diperlukan bola di udara 

Jawab : 

Gerak benda dalam soal ini adalah vertikal. Dalam geraknya, bola mengalami percepatan 

gravitasi bumi g. Kita tetapkan arah ke atas sebagai arah positif dan arah ke bawah bernilai 

negatif.  

(a) Untuk menentukan tinggi bola yang dapat dicapai, kita dapat menggunakan persamaan 

(1.12), yaitu  2 2 2t o t ov v a x x    dimana ketinggian benda dinyatakan oleh xt – xo. Titik 

tertinggi akan dicapai bola pada saat kecepatan bola menjadi nol, jadi vt = 0. Dengan 

demikian untuk vo = 15,0 m/s dan percepatan gravitasi bumi g = -10 m/s
2
, maka 

   
2

2

max

15 225
0 15 2 10 11,3 m

20 20
t o t ox x h x x           

(b) Untuk menentukan waktu yang diperlukan bola selama di udara, kita dapat menggunakan 

persamaan (1.11), 
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2
t o oy y v t at     

Pada persamaan di atas kita gunakan variabel y untuk menyatakan posisi benda yang 

bergerak secara vertikal. Ambil kedudukan awal saat bola masih di tangan. Berarti yo = 0 

setelah bola dilempar, bola kemudian bergerak ke atas dan jatuh kembali ke tangan berarti 

yt = 0. Percepatan a = g = -10 m/s
2 

sehingga 

 
2 21

0 0 15 (10) 15 5 0
2

t t t t        

Atau  

  3 5 0t t    

Dari persamaan di atas diperoleh bahwa t  yang memenuhi adalah t = 0 atau t = 3 sekon. 

Untuk t = 0 adalah waktu yang bersesuaian dengan keadaan bola tepat mau dilempar 

(masih di tangan) dan t = 3 sekon adalah waktu setelah bola kembali tiba di tangan. Jadi t 

= 3 sekon adalah jawaban yang diinginkan. 



Jawaban yang sama akan diperoleh dengan menghitung dulu waktu yang diperlukan bola 

mencapai titik tertinggi kemudian menghitung waktu yang diperlukan bola untuk 

bergerak dari titik tertinggi kembali ke tangan.  

Waktu untuk mencapai titik tertinggi dihitung dengan persamaan (1.9), 

 t o
t o

v v
v v at t

a


      

Saat mencapai titik tertinggi, vt = 0. Untuk vo = 15,0 m/s, a = g = -10 m/s
2
 maka 

 
0 15

1,5 sekon
10

t


 


  

Waktu untuk bergerak dari titik tertinggi ke tangan, kita gunakan persamaan (1.11) (kita 

menghindari menggunakan persamaan (1.9) untuk bagian ini karena kita tidak 

mengetahui kecepatan akhir vt, walaupun sebenarnya kecepatan vt akan sama dengan 

kecepatan awal saat bola dilempar kecuali arahnya yang berlawanan).  

Dari persamaan (1.11), 
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2
t o oy y v t at     

Ambil titik acuan pada titik tertinggi sehingga yo = 0, dan yt = -11,3 m (hasil dari bagian [a]. 

Tanda minus karena yt berada di bawah titik acuan). Untuk a = g = -10 m/s
2
, maka 

   2 21
11,3 0 0 10 5 11,3 1,5 sekon

2
t t t          

Sehingga waktu total adalah waktu naik + waktu turun = 1,5 sekon + 1,5 sekon = 3 sekon 

seperti hasil sebelumnya.   

Latihan 

1. Sebuah bola yang menggelinding bergerak dari x1 = 8,4 cm  ke x2 = -4,2 cm pada waktu 

t1 = 3,0 sekon ke t2 = 6,1 sekon. (a) Gambarkan vektor posisi bola saat t1 dan t2, (b) 

Gambarkan vektor perpindahan bola, (c) Hitunglah kecepatan rata-rata bola, (d) 

Dapatkah Anda menentukan kelajuan rata-rata dari soal ini? Jelaskan pendapat Anda! 

2. Anda mengemudi kendaraan dari rumah ke sebuah tempat rekreasi dengan kecepatan 

konstan sebesar 95 km/jam sejauh 180 km. Tiba-tiba hujan sehingga Anda kemudian 

harus memperlambat laju kendaraan Anda menjadi 65 km/jam. Dari rumah ke tempat 

rekreasi tersebut, Anda mencatat waktu perjalanan Anda adalah 4,5 jam. (a) Berapa 

jauh jarak rumah Anda ke tempat rekreasi tersebut? (b) Berapakah kecepatan rata-rata 

Anda?  



3. Sebuah mobil bergerak dalam lintasan lurus start dari x = 0 saat t = 0. Mobil melalui 

titik x = 25,0 m dengan kelajuan 11,0 m/s saat t = 3,00 sekon. Kemudian melalui titik x 

= 385 m dengan kelajuan 45,0 m/s saat t = 20,0 sekon. Tentukanlah (a) kecepatan rata-

rata, (b) percepatan rata-rata antara t = 3,00 sekon dan t = 20,0 sekon. 

4. Sebuah roket meluncur ke atas secara vertikal dari keadaan diam dengan percepatan 

3,2 m/s
2
 hingga kehabisan bahan bakar saat berada pada ketinggian 775 m. Pada titik 

ini, percepatan yang dialami roket adalah percepatan gravitasi bumi yang arahnya ke 

bawah. (a) Berapakah kecepatan roket saat kehabisan bahan bakar? (b) Berapa lama 

roket telah bergerak saat kehabisan bahan bakar? (c) Berapakah ketinggian maksimum 

yang dapat dicapai oleh roket tersebut? (d) Berapa lama waktu yang dibutuhkan roket 

mencapai titik maksimumnya sejak meluncur dari keadaan diam?  

 

*** Selamat bekerja *** 


