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Materi Pendalaman 01: 

GETARAN & GERAK HARMONIK SEDERHANA 

 

Getaran harmonik sederhana adalah gerak bolak balik yang selalu 

melewati titik kesetimbangan tanpa mengalami redaman  

 


Amplitudo, Perioda dan frekuensi  

Simpangan menyatakan posisi pendulum setiap saat terhadap 

titik seimbangnya. Persamaan simpangan sebagai fungsi waktu adalah:  

x = A sin(t + )      

 (1.1)  

Besaran (t + ) dinamakan fase dari gerak harmonik dengan  

menyatakan kecepatan sudut dan o menyatakan fase  untuk t = 0. 

Dengan demikian untuk pendulum dengan keadaan awal t = 0 diberi 

simpangan maksimum A, maka harga x akan bervariasi antara x = -A 

hingga x = + A. Selang waktu yang diperlukan untuk melakukan satu 

getaran dinamakan periode (T), dan banyaknya getaran setiap detik 

disebut frekuensi (f). Hubungan antara periode dan frekuensi 

dinyatakan oleh persamaan:  

g
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f
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1
       (1.2) 

Contoh lain getaran harmonik sederhana adalah gerakan pegas.  

 
 

Getaran yang terjadi dipengaruhi gaya yang arahnya menuju 

satu titik  dan besarnya seimbang dengan simpangannya. Suatu benda 

yang digantungkan pada sebuah pegas dan disusun seperti bandul 

matematis. Benda tersebut akan bergerak dari simpangan P kemudian 

bergerak ke Q melalui O (titik setimbang) dan kembali lagi ke P. Jika 

beban dilepas, maka beban akan bergerak bolak balik di sekitar titik 

kesetimbangan O.  

Besarnya periode getaran gerak harmonis sederhana dari sistem 

pegas adalah sebagai berikut:  

k
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       (1.3) 

Kecepatan sudut atau frekuensi sudut ( ) menyatakan besar sudut yang 

ditempuh  persatuan waktu yang dinyatakan oleh persamaan:  

T
f




2
2        (1.4)  
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Dan dari persamaan (1.1), dapat diturunkan kecepatan dan percepatan 

getaran harmonik sederhana, yaitu:  

Kecepatan:  )cos(   tA
dt

dx
v   (1.5) 

Percepatan:   )sin(2   tA
dt

dv
a    (1.6) 

Sehingga dari persamaan (1.5) dan (1.6) di atas, diperoleh kecepatan 

maksimum: A dan percepatan maksimum -A
2
. Percepatan getaran 

harmonis dapat juga dinyatakan terhadap simpangannya:  

xa 2        (1.7)  

Dapat disimpulkan bahwa: gerak harmonik sederhana, percepatannya 

sebanding dan berlawanan arah dengan simpangannya.  

 

Selidiki: Bagaimana nilai simpangan,kecepatan dan percepatan pada 

dua titik istimewa, yaitu titik keseimbangannya (y = 0) dan titik saat 

simpangan maksimum ( y = A) dari gerakan harminik sederhana?  

Catatan ringkas:  

 Periode getar: adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai satu 

getaran penuh.  

 Frekuensi: adalah banyaknya getaran tiap sekon.  

 Amplitudo: adalah simpangan maksimum dari suatu getaran  

 Simpangan:adalah besarnya perpindahan dari suatu titik 

kesetimbangan ke suatu posisi tertentu.  

 Sudut fase getaran adalah sudut terjauh dalam waktu tertentu.  

 Fase getaran: adalah perbandingan antara lamanya getaran 

dengan periode getaran.  

 Kecepatan sudut adalah sudut yang ditempuh dalam satuan waktu.  

 

Energi Getaran Harmoni Sederhana  

Bagaimana eneri kinetik dan energi potensial sebuah benda 

yang  mengalami getaran harmonis sederhana?  

 

(a) Tinjauan untuk kasus getaran harmonis pada ayunan sederhana.  

 Ketika benda ada di titik P, benda mengalami simpangan terbesar, 

kecepatan benda nol, sehingga pada titik A energi kinetik sama 

dengan nol, dan energi 

potensial = mgh.  

 Ketika benda ada dititik 

O, benda berada pada titik 

kesetimbangnya,  kecepatan 

benda maksimum, sehingga 

pada titik O energi kinetik = 

½ mv
2
 , dan energi potensial 

= nol.  

 Ketika benda ada dititik 

Q, benda mengalami 

simpangan terbesar,  

kecepatan benda nol, 

sehingga pada titik Q energi 

kinetik sama dengan nol, dan energi potensial = mgh (sama dengan 

posisi di P).  

 Jadi pada kasus ini terjadi kekekalan energi mekanik: 

      EmP = EmO = EMQ 

 

 

(b) Tinjauan untuk kasus getaran harmonis pada sistem pegas sederhana  
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 Pada sistem pegas berlaku pula sifat seperti pada sistem bandul 

matematis.  

Selanjutnya akan dibuktikan bahwa energi pada benda  yang 

mengalami getaran selaras sederhana adalah kekal.  

Energi kinetik benda yang bergetar harmonis = ½ mv
2
, dan digunakan 

persamaan (1.5) untuk fase getaran  = 0, maka diperoleh:  

)(cos
2

1 22   tkAEk  (1.8) 

ingat bahwa 
m

k
  

• Energi potensial benda yang bergetar harmonik pada sistem pegas: = 

½ kx
2
 , gunakan persamaan (1.1) untuk fase getaran  = 0, maka 

diperoleh:  

 

 )(sin
2

1 22   tkAEp      

 (1.9) 

• Jadi pada kasus ini terjadi kekekalan energi mekanik:  

  
222

2

1

2

1
AmkAEpEkEm     

 (1.10) 

Dari sini tampak bahwa enegi mekanik benda yang mengalami getaran 

harmonis sederhana hanya bergantung pada konstanta pegas k dan  

amplitudonya A, dan tidak bergantung pada simpangannya x dan 

kecepatannya v. Energi potensial dan energi kinetik berubah secara 

periodik tetapi jumlahnya selalu tetap pada setiap saat.  

Contoh soal:  

1. Dari grafik simpangan terhadap waktu pada gambar di bawah ini 

tentukan:  

 

-amplitudo  

-periode 

-frekuensi getaran  

Penyelesaan:  

a. Amplitudo adalah 

simpangan maksimum 

dari garis mendatar, A= 

5 cm  

b. Periode T adalah 

selang waktu yang 

diperlukan untuk 

membentuk tiga  titik 

potong   berurutan pada 

sumbu x (t),     f = 12 

detik  

c. Frekuensi f adalah kebalikan dari periode ( T),     T = 1/12 Hz  
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2. Sebuah tali panjang 160 cm, ujung bawahnya dibebani 20 gram, 

ujung lain diikatkan dengan kuat pada bidang statis, kemudian 

disimpangkan dengan sudut 6 derajat. Bila g = 10 m/s2. Tentukan 

periode getarnya.  

Penyelesaiannya:  

l = 160 cm = 1,6 m , g = 10 m/s
2 
 

maka, perioda getarannya: 51,2
10

6,1
14,322

1
 x

g

L

f
T   

detik 

 

Soal-soal Latihan 

1. Definisikan pengertian getaran harmonik sederhana! 

2. Jelaskan apa yang anda ketahui tentang frekuensi, amplitudo, 

periode harmonik sederhana! 

3. Jelaskan bagaimana menghitung frekuensi amplitudo dan 

periode suatu getaran harmonik! 

4. Jelaskan hubungan antara getaran dan gelombang ! 

5. Jelaskan apa yang terjadi terhadap besaran-besaran berikut (a) 

frekwensi, (b) kecepatan maksimum, dan (d) energi totalnya, 

jika amplitudo suatu getaran anda tingkatkan menjadi dua kali. 

6. Jelaskan bagaimana nilai dari energi kinetik dan energi 

potensial serta energi mekanik benda yang bergetar secara 

harmonis sederhana pada posisi (a) titik kesetimbangan, dan (b) 

titik simpangan terjauh. 

7. Jika ditinjau suatu tempat yang mempunyai percepatan 

gravitasi bumi 9,8 m/s 
2
, sebuah bandul sederhana bergetar 

dengan periode 1,2 sekon. Tentukan (a) panjang tali pada 

bandul tersebut, (b) berapa periode bandul tersebut jika 

dilakukan pengukuran di bulan yang percepatan gravitasinya 

hanya seperenam dari percepatan gravitasi bumi. 

8. Periode sebuah bandul sederhana adalah 4 sekon (detik). 

Tentukan periodenya jika panjang tali bandul: (a) diperpanjang 

50 % panjang mula-mula, (b) diperpendek 50% dari panjang 

mula-mula. 

9. Jelaskan bagaimana besar kecepatan dan simpangan benda 

yang bergetar: (a) dititik kesetimbangan, (b) dititik terjauh. 

10. Sebuah balok bermassa 0,25 kg digantung pada sebuah pegas 

dengan tetapan gaya pegas 250 N/m. Tentukan frekwensi dan 

periode getaran yang terjadi pada sistem pegas tersebut. 

11. Sebuah balok bermassa 0,25 kg digantung pada sebuah pegas 

dengan tetapan gaya pegas 250 N/m. Tentukan frekwensi dan 

periode getaran yang terjadi pada sistem pegas tersebut. 

12. Suatu bandul sederhana dengan panjang tali ayunan 1,2 m 

bergetar pada suatu tempat dimana g = 10 m/s 2 . Tentukan 

berapa getaran yang terjadi selama 1 menit. 

13. Untuk merenggangkan sebuah pegas sejauh 2,2 cm diperlukan 

usaha 0,33 J. Jika pegas diberi beban 0,66 kg kemudian 

digetarkan, tentukan perioda getaran yang terjadi pada pegas 

tersebut. 

14. Pada permukaan suatu danau terdapat dua benda yang 

mengapung yang terpisah satu sama lain dengan jarak 80 cm. 

Kedua benda tersebut turun naik bersama-sama dengan 

frekwensi 3 getaran per sekon. Bila salah satu benda berada di 

puncak bukit gelombang dan yang satu berada di lembah 

gelombang, sedangkan di antara kedua benda tersebut terdapat 

dua bukit gelombang. Tentukan cepat rambat gelombang. 

15. Sebuah ayunan sederhana, panjang tali 80 cm, massa benda 0,2 

kg dan percepatan gravitasi g = 10 m/s 2 , tentukan frekwensi 

geteran tersebut. 

16. Dua buah sistem pegas P dan Q yang masing-masing bergetar 

dengan frekwensi fP dan fQ, jika fP = 3 fQ dan tetapan pegas 

keduanya dianggap sama, tentukan perbadingan massa beban 

pada kedua sistem pegas. 
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17. Tinjau sebuah bandul jam dinding memiliki periode 0,81 s. 

Tentukan: (a) panjang lengan bandul, (b) berapa panjang lengan 

bandul supaya mempunyai priode 1,8 sekon. 

18. Panjang dua buah bandul sederhana masing-masing 36 cm dan 

16 cm. Jika bandul dengan panjang 36 cm digetarkan maka 

frekwensinya 8 Hz. Berapa frekwensi getaran untuk bandul 

dengan panjang 16 cm. 

19. Tentukan perbandingan  periode getaran pada sistem pegas 

berikut: 

 
 

SELAMAT BELAJAR !!! 


