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GERAK HARMONIK SEDERHANA

Dalam mempelajari masalah gerak pada gelombang atau gerak harmonik, kita mengenal
yang namanya PERIODE, FREKUENSI DAN GETARAN.

• PERIODE(T), Suatu sistem yang bergetar adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan
satu getaran lengkap. Waktu ini adalah waktu total untuk melakukan gerak bolak-balik.

• FREKUENSI (f) adalah jumlah getaran yang dilakukan dalam waktu satu detik. Karena t 
adalah waktu untuk melakukan satu getaran, maka f  = 1/T. Satu getaran/detik dinamakan
satu Hertz (Hz)

• GRAFIK GERAK GETARAN ditunjukan pada gambar, dimana Gerak yang diperlihatkan itu
adalah gerak naik-turun suatu massa pada ujung pegas. Dengan satu getaran diartikan
gerak benda yang sesuai dengan grafik dari a ke b, atau dari c ke d, atau dari e ke f. Waktu
yang diperlukan untuk menempuh satu siklus (satu getaran) adalah periode T.
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• Simpangan (perpindahan dalam arah x atau y), benda yang bergetar adalah 
jarak benda terhadap titik keseimbangannya, yakni titik pusat lintasan 
getaran. Simpangan maksimum disebut amplitudo (lihat gambar)

• Gaya pemulih (restoring force) :agar getaran terjadi pd benda yang bergetar 
haruslah bekerja gaya pemulih, yakni gaya dengan arah sedemikian rupa 
hingga selalu mendorong atau menarik benda ke kedudukan keseimbangan. 
Apabila benda yang terikat pada ujung pegas diperhatikan, maka dalam 
keadaan pegas direnggangkan, gaya pemulih menarik benda kembali ke 
kedudukan keseimbangannya, sedangkan dalam keadaan pegas tertekan, 
gaya pemulih mendorong beban agar kembali ke titik keseimbangan.
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HUKUM HOOKE
• Suatu sistem dikatakan memenuhi hukum hooke jika gaya pemulih 

sebanding dengan besar simpangan. (simpangan sering disebut juga distorsi)

• GERAK HARMONIS SEDERHANA(GHS) adalah gerak getar suatu sistem 
yang memenuhi hukum Hooke. GHS ditunjukan pd gambar. Karena 
grafiknya menyerupai grafik sinus atau cosinus, GHS kerapkali disebut gerak 
sinusida.

• PEGAS (SPRING) HOOKE adalah pegas yang memenuhi hukum Hooke. 
Apabila pegas demikianditarik (diperpanjang) sebanyak x, gaya pemulih 
yang dilakukan pegas adalah F= -kx.

• k adalah suatu constanta positif disebut tetapan pegas (spring constant) 
satuannya N/m. K menggambarkan kakunya pegas. Hampir semua pegas 
memenuhi hukum Hooke, ditulis sehubungan gaya luar Fluar yakni gaya yang 
diperlukan agar pegas memanjang sebanyak x, Fluar = k x.

gambar ghs 11-1.pptx


Energi Potensial Elastis (EPE)

• Yang tersimpan dalam pegas Hooke apabila panjangnya 
berubah sebanyak x dari panjang keseimbangan, adalah 
½ k x2, jika x0 adalah amplitudo GHS sebuah massa yang 
terikat pada ujung pegas, maka energi sistem yang 
bergetar adalah ½ k x0

2, selalu dan setiap saat.

•Namun demikian energi sebesar ini hanyalah tersimpan 
dalam pegas (sbg energi potensial), apabila x = ±x0 yakni 
pada saat-saat massa mempunyai simpangan maksimal.



PERUBAHAN BENTUK ENERGI
(ENERGI INTERCHANE)

• Pada sistem yang melakukan getaran EK menjadi EPE dan sebaliknya setiap 
saat terjadi.

• Pada saat massa yang bergetar melalui titik keseimbangan getaran, EK 
adalah maksimum dan EPE = nol.

• Sedangkan pada saat massa mempunyai simpangan maksimum, EK = nol, 
dan EPE adalah maksimum, ini tidak lain adalah akibat kekalnya energi.

• Dengan mengabaikan segala jenis gesekan, hukum kekekalan energi 
mekanis berbunyi : EK + EPE = konstan, untuk sebuah massa m di ujung 
pegas(massa pegas diabaikan) rumusnya menjadi : ½ m v2 + ½ k x2= ½ k x0

2. 
dengan  x0 adalah amplitudo getaran.



KECEPATAN DAN PERCEPATAN PADA GHS
• Kecepatan pada GHS, laju massa yang bergetar kita temukan 

sebagai :

v = (𝑥0
2 − 𝑥2)

𝑘

𝑚

• Pecepatan pada GHS, percepatan yang dialami massa yang 
bergetar diperoleh dari hukum Hooke, F= -kx, dan hukum Newton 
F= ma, maka :

𝑎 = −
𝑘

𝑚
𝑋



LINGKARAN ACUAN UNTUK GHS
(Reference Circle)

• Pada gambar menunjukkan titik P, yang bergerak dengan kecepatan tetap V0, 
dalam suatu lingkaran.

• Lingkaran inilah yang disebut lingkaran acuan untuk GHS.

• Titik A adalah titik proyeksi titik p pada sumbu X, yakni garis tengah yang 
mendatar.

• Gerak titik A yang bolak-balik pada sumbu X inilah yang disebut GHS, amplitudo 
GHS ini adalah X0 yakni jari-jari lingkaran.

• Waktu yang diperlukan titik P untuk berkeliling satu kali, adalah periode T GHS

• Kecepatan titik A adalah :ν = - ν0 sin θ
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PERIODE  (T )GHS
• Seperti yang dikatakan bahwa, periode T GHS adalah Waktu yang 

diperlukan titik P untuk berkeliling satu kali pada lingkaran acuan (gambar), 
maka : 

𝑻 =
𝟐𝝅𝒓

𝝂𝟎
=
𝟐𝝅𝒙𝟎
𝝂𝟎

• Tetapi v0 adalah kecepatan maksimum titik  A (gambar), yakni v0 adalah 
nilai |v| pada GHS apabila x=nol  maka : 

|𝝑| = 𝒙𝟎
𝟐 − 𝒙𝟐 ൗ𝒌 𝒎

• Diperoleh  : 𝝂𝟎 = 𝒙𝟎 ൗ𝒌 𝒎

• Dengan nilai V0 ini, diperoleh  : 𝑻 = 𝟐𝝅 ൗ𝒌 𝒎

• Yakni periode GHS suatu sistem yang memenuhi hukum Hooke 
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PERCEPATAN DINYATAKAN DALAM T

• Apabila k/m dieleminasi antara persamaan  a= -(k/m)x dan  𝑻 = 𝟐𝝅 Τ𝒎 𝒌 , 

maka diperoleh : 
𝒂 = −

𝟒𝝅𝟐

𝑻𝟐
𝒙

BANDUL MATEMATIK, Gerak bandul ini mendekati GHS jika sudut 
simpangannya tidak terlalu besar. Periode getaran bandul matematik L di 
tempat dimana percepatan gravitasi adalah g : 

𝑻 = 𝟐𝝅 ൗ𝑳 𝒈



GERAKAN SINUSIDA
(Gerakan Harmonik Sederhana=GHS)

• Dapat dinyatakan dalam bentuk analitis dengan mengacu pada gambar dimana 
kita lihat bahwa perpindahan horisontal dari titik P diperikan oleh   X= x0 cos θ. 
Berhubung 𝜃 = 𝜔𝑡 = 2𝜋𝑓𝑡, dimana frekuensi sudut 𝜔 = 2𝜋𝑓 adalah kecepatan 
sudut dari titik acuan (reference) pada lingkaran, maka  : 

Serupa dengan itu, komponen vertikal dari gerakan titik P dinyatakan oleh 

𝒙 = 𝒙𝟎 𝐜𝐨𝐬 𝟐𝝅𝒇𝒕 = 𝒙𝟎 𝐜𝐨𝐬𝝎𝒕

𝒚 = 𝒙𝟎 𝐬𝐢𝐧 𝟐𝝅𝒇𝒕 = 𝒙𝟎 𝐬𝐢𝐧𝝎𝒕

𝑽𝒙 = 𝑽𝟎 𝐬𝐢𝐧 𝟐𝝅𝒇𝒕Juga dari gambar,  
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PROBLEM & SOLVED
Cara penyelesaian masalah GHS

01_F105 Gerak Harmonik Sederhana - Pengantar GHS (part a) - Frekuensi Getaran - YouTube.MKV


Soal-soal yang diselesaikan
1. Perhatikan gerak yang ditunjukan pada gambar, berapakah amplitudo, 

periode dan frekuensi ?

2. Suatu pegas bergetar 12 kali dalam waktu 40 detik, berapakah periode dan 
frekuensi getaran itu ?

3. Bila sebuah massa 400 gram bergantung pada ujung pegas vertikal, maka 
pegas itu memanjang 35 cm. Bagaimanakah besaran pegas tadi, dan 
berapakah pegas itu memanjang bila ditambahkan massa 400 gram 
kepada massa tersebut ?

4. Sebuah massa 200 g tanpa gesekan secara horisontal melakukan gerak 
pada ujung pegas horisontal dengan k=7,0 N/m. Massa tadi ditarik 5,0 cm 
dari keseimbangan dan dilepas. Carilah (a) kecepatan maksimumnya, (b) 
kecepatan bila jaraknya 3,0 cm dari titik keseimbangan. (c) berapakah 
percepatannya dalam setiap kasus ?
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5. Sebuah benda 50 gram melakukan GHS pada ujung pegas. Amplitudo getaran 12 
cm, periode getaran 1,70 s. Tentukan : (a)Frekuensi; (b)tetapan pegas; 
(c)kecepatan maksimum benda; (d)percepatan maksimum benda; (e)kecepatan 
pada saat perpindahan 6cm; (f)percepatan benda pada saat x=6cm.?

6. Sebuah benda 50 gram bergantung pada ujung pegas Hooke. Apabila ditambah 
20 gram pegas memanjang 7,0 cm. (a) berapakah tetapan pegas itu? (b) jika 
beban ekstra 20 g diambil, berapakah periode getar yang terjadi ?

7. Gambar menunjukkan pegas baja dengan beban 2 kg pada ujung atasnya. 
Ternyata bahwa untuk memberi simpangan 20 cm diperlukan gaya 8N. Setelah 
dilepas, sistem melakukan GHS. Carilah (a) tetapan pegas, (b) periode getaran 
yang terjadi ?

8. Bila massa m digantungkan pada suatu pegas, pegas itu memanjang sebanyak 6 
cm. Berapakah periode getaran yang terjadi, jika beban ditarik dan kemudian 
dilepas lagi ?

Soal-soal yang diselesaikan
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9. Dua buah pegas identik masing-masing mempunya k=20N/m. Massa 0,3 kilogram 
dihubungkan pada kedua pegas dengan cara yang tampak pada gambar (a)dan (b). 
Berapakah periode getaran masing-masing sistem, anggaplah tidak ada getsekan 
apapun?

10.Piston suatu mesin bergerak bolak-balik (GHS) dalam arah vertikal dengan amplitudo 7 
cm. Diatas/pada piston terdapat sekerup kecil. Mesin dengan perlahan-lahan digas. Pada 
frekuensi berapakah sekerup tidak lagi menyentuh pada permukaan pinton ?

11.Sebuah mesin listrik 20kg terpasang di atas empat buah pegas masing-masing dengan 
tetapan 30 N/cm. Berapa periode getaran mesin itu dalam arah vertikal ?

12.Air raksa dituangkan ke dalam tabung gelas U. Biasanya air raksa akan berada pada 
ketinggian yang sama di kedua buah kolom, tetapi bila diganggu ia akan turun-naik dari 
satu kolom ke kolom lain (lihat gambar) satu cm pada kolom air raksa mempunyai massa 
15,0 gram. Misalkan kolom itu digeser sesuai gambar lalu dilepaskan dan ia bergetar kian 
kemari tanpa gesekan. Hitunglah (a) konstanta pegas efektif (effective spring constant) 
dari gerakan dan (b) periode osilasi?

Soal-soal yang diselesaikan
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13.Tentukan percepatan gravitasi di tempat di mana bandul sepanjang 150,3 cm berayun 100 
kali dalam waktu 246,7 detik?

14.Massa 200 gram pada gambar ditekan ke kiri hingga pegas tertekan 15 cm dari 
kedudukan keseimbangannya. Setelah dilepas, massa terpental ke kanan. Dengan 
mengabaikan gesekan, berapakah laju massa itu pada saat terpental lepas dari pegas ? 
Massa pegas dianggap sangat kecil sekali.

15.Perhatikan kembali gambar. Misalkan massa 200 gram itu mula-mula mempunyai 
kecepatan 8,0 m/s ke kiri, hingga menumbuk pegas lalu menyatu dengannya. (a) sampai 
berapa jauhkah pegas tertekan? (b)sistem kemudian berosilasi/bergetar. Berapakah 
amplitudo osilasi ini? Abaikan gesekan dan massa pegas.

16.Pada gambar, massa 2 kg dilepas ketika pegas dilepaskan dari rentangan. Dengan 
mengabaikan kelembaman dan gesekan dari katrol, (a) berapa amplitudo osilasi yang 
terjadi, (b) dapatkan titik tengahnya ?

17. Sebuah partikel 3,0 gram pada ujung sebuah pegas bergerak sesuai persamaan y=0,75 
sin63t cm, dengan t dalam detik. Berapakah amplitudo dan frekuensi gerakan tersebut? 
Posisi pada t=0,020 s, dan konstanta pegas ?
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