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KINEMATIKA 



 LAJU: 
 Besaran Skalar. 
 Bila benda memerlukan waktu t untuk menempuh jarak d, maka laju 

rata-rata adalah jarak total yang ditempuh dibagi waktu yang 
diperlukan 

 Laju rata-rata = d/t 
 

 KECEPATAN adalah 
 Besaran Vektor 
 Jika benda dalam waktu t untuk mengalami perpindahan s, maka 

kecepatan rata-rata adalah perpindahan dibagi waktu yang diperlukan 
 Kecepatan rata-rata = s/t 

 
Arah vektor kecepatan adalah sama dengan arah vektor perpindahan semua 

kecepatan dan laju adalah satuan jarak dibagi satuan waktu. Yang sering 
dipakai adalah m/s atau km/jam. 

 
 PERCEPATAN 

 Besaran yang menyatakan perubahan kecepatan terhadap waktu. 
 Percepatan rata-rata adalah perubahan vektor kecepatan dibagi waktu 

yang diperlukan 
 Kecepatan rata-rata = (v1 – v0)/t 
 

KINEMATIKA  



 GERAK LURUS YANG DIPERCEPAT BERATURAN: 
 Gerak yang sangat penting. 
 Vektor percepatan adalah tetap, dan searah dengan vektor 

perpindahan. 
 GLBB dilukiskan dalam 5 persamaan: x=t, =(v1+v0)/2, 

a=(v1 - v0)/t, v1
2= v0

2 + 2 ax, x = v0t + (at2/2). 
 

 KECEPATAN SESAAT adalah 
 Kecepatan rata-rata apabila selang waktu memdekati nol. 
 Untuk semua selang waktu yang cukup kecil, perpindahan 

akan terjadi sepanjang garis lurus. Misalnya sumbu x. Jika 
benda mengalami perpindahan ∆x dalam waktu ∆t, maka 

 Kecepatan sesaat = lim ∆x / ∆t. 
 

 PERCEPATAN AKIBAT GRAVITASI (g) atau gerak jatuh bebas . 
 Benda yang bergerak dibawah pengaruh gaya berat saja 

mengalami percepatan grafitasi g, 
 Percepatan gravitasi yang arahnya vertikal kebawah g=9,81 

m/s2. 

KINEMATIKA  

../video_urutan pengajaran/6_Gerak Jatuh Bebas (2-4).mp4


Gerak peluru 

Gerak peluru adalah gerak benda yang 
diberi kecepatan awal dan kemudian 
mengikuti jalan yang ditentukan oleh 
gaya gravitasi yang beraksi pada 
benda itu dan hambatan oleh 
atmosfir. 

Jalan yang dilalui oleh gerak peluru 
disebut lintasan. 

 



Gerak melingkar parabola pd peluru 

2_Gerak Parabola (3-4).mp4


gerak sudut dalam bidang (GMBB)  

PERPINDAHAN SUDUT () biasanya dinyatakan 
dalam radian, derajat atau putaran. 1 putaran 
3600=2rad, dan 1 rad =57,30. 

 Satu radian adalah sudut datar pada pusat 
lingkaran diantara dua buah jari-jari yang 
mencakup busur sepanjang jari-jari pada keliling 
lingkaran. Jadi sudut  dalam radian dinyatakan 
dalam panjang busur s yang ia cakup pada 
lingkaran  dengan jari-jari r oleh : =s/r. 

KECEPATAN SUDUT () sebuah benda adalah 
perubahan koordinat sudut, yakni perpindahan , 
per satuan waktu. Jika  berubah dari 0 menjadi 
f  dalam waktu t, maka kecepatan sudut 
rata-rata =(f - 0)/t satuan  adalah rad/s, 
0/s. atau putaran/menit (rpm). 



PERCEPATAN SUDUT  
() sebuah benda adalah perubahan 

kecepatan sudut suatu benda persatuan 
waktu, jika kecepatan sudut berubah 
beraturan dari harga 0 menjadi f 
dalam waktu t, maka  

   =(f- 0)/t. satuan  adalah rad/s2, 
putaran/menit2. 

PERSAMAAN MELINGKAR BERUBAH 
BERATURAN adalah analog dengan 
persamaan gerak lurus berubah 
beraturan. 

Persamaan tersebut merupakan definisi 
kecepatan rata-rata, tanpa 
menghiraukan apakah percepatannya 
tetap atau tidak. 

../video_urutan pengajaran/7_Gerak Melingkar Berubah Beraturan (1-2).mp4


Gerak Lurus Gerak Sudut 

= ½ (  + f ) 

s = .t 

f = o + at 

f 
2= o

2 + 2as 

s = o t+ ½ at2 

 = ½(o + f) 

=  t 

f = o + at 

f 
2= o

2 + 2 

=  o t + ½ a t2 





HUBUNGAN ANTARA BESARAN SUDUT DAN BESARAN TANGENSIAL : 
Apabila roda dengan jari-jari berputar melalui porosnya, maka 
suatu titik pada tepi roda digambarkan dengan menyatakan 
panjang busur yang ditempuhnya, melalui , dan  yang 
menggambarkan perputaran roda itu, melalui hubungan : 

  s =  r    =  r  a =   r 

 asal satuan ,  dan  dalam rad, rad/s dan rad/s2, dengan mudah 
dapat dilihat, bahwa s sebenarnya adalah panjang tali yang melilit 
pada tepi roda atau s sebenarnya jarak tempuh roda seandai nya 
roda itu dapat menggelinding bebas. 

 
KECEPATAN SENTRIPETAL massa titik m yang bergerak melingkarai 

dengan kecepatan yang tetap  dalam lingkaran berjari-jari r 
mengalami suatu percepatan. Meskioun besar kecepatannya tidak 
berubah. Perubahan vektor kecepatan menimbulkan suatu 
percepatan (a) pada massa itu yang arahnya menuju pusat titik 
pusat. a = laju tangensia kuadrat/ jari-jari 

    a = 2/ r 
Dimana   adalah laju massa pada keliing ingkaran. Karena  

=  r,  
GAYA SENTRIPETAL  Gaya yang tidak mempunyai gaya reaksi, yaitu 

gaya yang harus bekerja pada massa m yang bergerak melingkar. 
Fc = mv2/ r atau  m 2 r dari F = ma 

1_Konsep Gerak Menggelinding (1-3).mp4
4_Gaya Centripetal (7-7).mp4


Gaya sentripetal 

../Classical Mechanics by Prof Walter Lewin/Kuliah 19- Rotating Rigid Bodies, Inertia, and Axis Theorems -  dari Prof. Walter Lewin.mp4


1. Laju sebuah truk bertambah secara beraturan dari 15 
km/jam menjadi 60 km/jam dalam waktu 20 detik. 
Carilah  

1. Laju rata-rata. 

2. Percepatan. 

3. Jarak yang ditempuh, dalam satuan meter dan detik. 

Penyelesaian: 

2. Benda bergerak dalam arah x, dan grafik x terhadap t 
pada gambar, lihat gambar! 

1. dapatkan KECEPATAN SESAAT benda titik A dan B. 

2. Berapakah kecepatan rata-rata benda itu.  

3. Berapa percepatannya. 

Penyelesaian: 

3. Gerakan sebuah benda pada sumbu x dilukiskan secara 
grafis pada gambar, lihat gambar! 

1. Lukiskan dan jelaskan gerakan tesebut. Penyelesaian: 

PROBLEM & SOLUTION : 

penyelesaian 1.ppt
Gambar soal 2.ppt
penyelesaian 2.ppt
Gambar soal 3.ppt
penyelesaian 3.ppt


4. Gerakan vertikal dari suatu benda dilukiskan secara grafis 

pada gambar, lihat gambar!  
1. Uraikan gerakan tersebut secara kualitatif. 

2. Carilah Percepatan sesaat pada titik A, B dan C. 

Penyelesaian: 
5. Bola jatuh bebas dari ketinggian 50 m,  

1. Berapakah laju bola sesaat sebelum sampai di tanah.  

2. Berapa waktu yang diperlukan bola untuk mencapai 
tanah. 

Penyelesaian: 
6. Seorang pemain ski dari keadaan diam meluncur ke bawah 

sejauh 9 m dalam waktu 3 detik. 

1. Setelah berapa lama orang itu mencapai kecepatan 24 
m/s2. anggaplah orang itu mengalami percepatan tetap. 

Penyelesaian: 

PROBLEM & SOLUTION : 

Gambar soal 4.ppt
penyelesaian 4.ppt
penyelesaian 5.ppt
penyelesaian 6.ppt


7. Bis yang bergerak dengan laju 20 m/s mulai mengurangi 
kecepatannya sebanyak 3 m/s setiap detik. 

1. Berapakah jarak yang ditempuhnya, sebelum bis 
samasekali berhenti. 

Penyelesaian: 

8. Mobil dengan laju 30 m/s mengalami perlambatan hingga 
dalam waktu 5 detik lajunya tinggal 10 /s,  

1. Tentukan percepatan.  

2. Jarak yang ditempuh mobil dalam detik ketiga. 

Penyelesaian: 

9. Kecepatan kereta api berkurang beraturan dari 15 m/s 
hingga 7 m/s dalam jarak 90 meter. 

1. Tentukan percepatan 

2. Hitung jarak yang masih dapat ditempuh sebelum 
berhenti. Dengan anggapan percepatan tetap. 

Penyelesaian: 

PROBLEM & SOLUTION : 

penyelesaian 7.ppt
penyelesaian 8.ppt
penyelesaian 9.ppt


10. Batu dilempar vertikal ke atas dan mencapai titik tertinggi 
20 m. 

1. Hitung laju semulanya. 

Penyelesaian ! 

11. Batu dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 20 m/s, 
dan ditangkap kembali sewaktu turun di titik 5,0 m di atas 
titik awalnya: 

1. Hitung kecepatan batu pada saat ditangkap.  

2. Hitung juga waktu perjalanan batu. 

Penyelesaian ! 

12. Dibulan sebuah bola yang dilempar vertikal keatas, setelah 
4 detik kembali ke tempat asalnya. Percepatan terhadap 
gravitasi adalah 1,60 m/s2 ke bawah. 

1. Berapa kecepatan awalnya. 

Penyelesaian ! 

PROBLEM & SOLUTION : 

penyelesaian 10.ppt
penyelesaian 11.ppt
penyelesaian 12.ppt


13. Sebuah bola di Bulan dilempar vertikal ke atas dengan 
kecepatan 35 m/s. Dengan mengabaikan gesekan udara, di 
Bulan g=1,6 m/s2. 

1. Hitunglah ketinggian maksimum yang dapat dicapai 
2. Waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian itu 
3. Kecepatan sesaat pada akhir detik ke 30 
4. Kapan bola itu mencapai ketinggian 100 m. 
Penyelesaian ! 

14. Benda dilepas dari balon pada ketinggian 300 m, pada saat itu 
balon sedang naik dengan laju 13 m/s: 

1. Tentukan titik tertinggi yang dicapai benda itu, 
2. Tentukan pula ketinggian dan kecepatan benda 5 detik 

setelah dilepas, 
3. Setelah berapa detik sesudah dilepas benda mencapai bumi? 
Penyelesaian ! 

15. Seorang pelari menempuh satu putaran sepanjang 200m 
dalam waktu 25 detik. 

1. Berapakah laju rata-rata 
2. Berapakah Kecepatan rata-rata. 
Penyelesaian ! 

PROBLEM & SOLUTION : 

penyelesaian 13.ppt
penyelesaian 14.ppt
penyelesaian 15.ppt


16. Peluru ditembakan dalam arah datar dengan kecepatan 30m/s. 
dari puncak bukit terjal setinggi 80 m, (lihat gambar) 

1. Berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai tanah. 

2. Pada jarak berapakah dihitung dari kaki bukit terjal peluru 
mencapai tanah 

3. Berapa kecepatannya pada saat itu. 

Penyelesaian ! 

17. Seorang penerbang menerbangkan pesawatnya dengan 
kecepatan 15 m/s dalam arah datar pada ketinggian 100 m, 
(lihat gambar) 

1. Berapa meter di depan sasaran karung beras harus dilepas 
agar karung tepat mencapai sasarannya? 

Penyelesaian ! 

18. Bola tenis dilempar dengan kecepatan awal 100 m/s yang 
membentuk sudut 300 keatas. (lihat gambar) 

1. Berapa jauh dari titik awalnya. Bola akan mencapai 
ketinggiannya semula. 

Penyelesaian ! 

PROBLEM & SOLUTION : 

Gambar Soal 16.ppt
penyelesaian 16.ppt
Gambar Soal 17.ppt
penyelesaian 17.ppt
Gambar Soal 18.ppt
penyelesaian 18.ppt


19. Sebuah bola dilempar dari atap bangunan ke arah 
bangunan lain sejauh 50 m dari bangunan pertama. 
Kecepatan awal 20 m/s pada sudut 400.(lihat gambar) 

1. Dimana (diatas atau di bawah ketinggian semula) bola 
akan mengenai bangunan yang lebih tinggi itu. 

Penyelesaian ! 

20. (lihat gambar) 

1. Tentukan jarak tembak meriam yang memuntahkan 
peluru dengan kecepatan awal V0 pada sudut elevasi . 

2. Tentukan sudut elevasi meriam yang pelurunya 
berkecepatan 120 m/s dapat mengenai sasaran sejauh 
1300 meter pada ketinggian yang sama? 

Penyelesaian ! 

PROBLEM & SOLUTION : 

Gambar Soal 19.ppt
penyelesaian 19.ppt
Gambar Soal 20.ppt
penyelesaian 20.ppt


21. Sepotong pendulum dengan panjang 90 cm 
berayun melalui busur 15 cm, seperti 
diperlihatkan dalam gambar. Carilah sudut  
dalam radian dan derajat berdasarkan ayunan 
tesebut. Jawab. 

22. Sebuah kipas angin berputar dengan 900 rpm 
(putaran per menit) 

1. Berapakah kecepatan sudut titik baling-baling 

2. Berapa laju massa titik ujung baling-baing 
kalau panjang baling-baling adalah 20 cm. 

Jawab : 

23. Tali melilit pada roda berjari-jari 25 cm, lihat 
gambar! Kalau suatu titik pada tali itu 
mempunyai kecepatan 5,0 m/s. 

1. Hitunglah kecepatan rotasi roda itu. Jawab : 

PROBLEM & SOLUTION : 

gambar2/Gambar Soal No 1.ppt
solution2/jawaban 1.ppt
solution2/jawaban 2.ppt
gambar2/Gambar Soal No 3.ppt
gambar2/Gambar Soal No 3.ppt
solution2/jawaban 3.ppt


24. Sebuah roda berjari-jari 40 cm berputar melalui 
poros tetap, dan dalam waktu 20 detik dapat 
mencapai kecepatan 900 rpm dari keadaan diam.  

a. Berapakan kecepatan sudut roda itu? 

b. Berapa pula percepatan tangensial pada tepi roda? 
Diketahui roda dipercepat beraturan.  

Jawab: 

25. Suatu katrol berjari-jari 5 cm dalam waktu 2 detik 
kecepatan sudutnya berubah dari 30 putaran/s 
menjadi 20 putaran/s. 

a. Berapakah percepatan sudut yang dialami katrol 

b. Berapa putaran ditempuh katrol itu dalam waktu 
2 detik tersebut 

c. Seandainya katrol dipakai untuk menggulung 
tali, berapakah panjang tali digulung dalam 
waktu itu. Jawab : 

PROBLEM & SOLUTION : 

solution2/jawaban 4.ppt
solution2/jawaban 5.ppt


26. Sebuah ban mobil berjari-jari 30 cm. Kalau 
mobil dari keadaan diam dapat dipercepat 
beraturan hingga waktu 8 detik kecepatan 
mencapai 15 m/s, Berapakah kecepatan 
sudut ban dan dalam waktu tersebut di 
atas, ban telah berputar berapa kali.  

Jawab : 

27. Sebuah alat penggiring mesin cuci berputar 
pada kecapatan 900 rpm dan diperlambat 
beraturan hingga berputar pada 300 rpm. 
Ini tercapai dengan alat berputar 50 
kai.Tentukan 

a. Berapakah percepatan sudut alat 

b. Waktu dimana perlambatan tersebut 
terjadi. Jawab : 

PROBLEM & SOLUTION : 

solution2/jawaban 6.ppt
solution2/jawaban 7.ppt


28. Sebuah batu 200 gram diikat pada ujung 
tali dan diputar hingga menempuh 
lingkaran datar yang berjari-jari 120 cm 
dengan kecepatan 3 putaran setiap detik 
(bahwasanya lingkaran itu datar berarti 
gravitasi telah diabaikan). Tentukan 

a. Berapakah kecepatan batu itu 

b. Tegangan dalam tali itu.  

Jawab : 

29. Jalan datar menikung dengan jari-jari 
tikungan 25 m.Kalau koefisien gesekan 
statik antara ban mobil dan permukaan 
jalan adalah 0,80. Berapakah kecepatan 
maksimum yg diperkenankan pada 
tikungan jalan itu. 

Jawab : 

PROBLEM & SOLUTION : 

solution2/jawaban 8.ppt
solution2/jawaban 9.ppt


30. Pada gambar bola B, berputar pada 
ujung tali yang diikat di titik 0. Bola 
berputar seperti ditunjukan gambar  

a. Berapakah kecepatan bola itu. 

Jawab : 

31. Sebuah manik-manik 20 gram dari 
keadaan diam di titik A menggeser tanpa 
mengalami gesekan melalui kawat ke 
titik B. Kalau h=25 cm dan R=5 cm, 
hitunglah gaya yang diderita manik-
manik dari kawat di 

a. Titik B dan;  b. Titik D. 

Jawab : 

PROBLEM & SOLUTION : 

gambar2/Gambar Soal No 10.ppt
solution2/jawaban 10.ppt
1_Konsep Gerak Menggelinding (3-3).mp4
1_Konsep Gerak Menggelinding (3-3).mp4
1_Konsep Gerak Menggelinding (3-3).mp4
gambar2/Gambar Soal No 11.ppt
gambar2/Gambar Soal No 11.ppt
gambar2/Gambar Soal No 11.ppt
solution2/jawaban 11.ppt


32. Gambar ini menunjukan bahwa benda 0,9 kg pada ujung 
tali 2,5 m diputar dalam lingkaran vertikal. 

a. Berapakah kecepatan minimum harus dimiliki benda di 
titik atas(vt) agar benda tidak jatuh meninggalkan 
lintasan lingkaran itu? 

b. Dalam keadaan demikian, berapakah kecepatan benda 
sesampainya di titik terrendah(vb)? 

c. Berapa tegangan dalam tali 

Jawab : 
33. Tikungan jalan dengan jari-jari 30m harus dibangun miring 

agar mobil dapat melaju dengan kecepatan 13m/s tanpa 
terpelanting keluar meskipun tidak ada gesekan antara 
ban dan permukaan jalan. 

1. Berapakah sudut miring permukaan jalan. 

Jawab : 
34. Seperti dilukiskan, lihat gambar! Sebuah bentuk kerang 

silindris dengan jari2 dalam r berputar dengan kecepatan 
sudut . Sebuah balok diam dipermukaan dalam dan ikut 
berputar. Bila koefisien gesekan antara balok dan 
permukaan adalah µ, berapa cepatkah kerang tsb harus 
berputar jika balok tidak boleh meleset dan jatuh? 
Misalkan r=150 cm dan µ = 0,30. 

Jawab : 

PROBLEM & SOLUTION : 

gambar2/Gambar Soal No 12.ppt
solution2/jawaban 12.ppt
solution2/jawaban 13.ppt
gambar2/Gambar Soal No 14.ppt
solution2/jawaban 14.ppt

