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Modul ini singkron dengan Aplikasi Android, Download melalui Play Store di HP Kamu,  ketik di pencarian 

 
tujuh4glb 

 
Jika Kamu kesulitan, Tanyakan ke tentor bagaimana cara downloadnya. 

Aplikasi ini berjalan dengan Koin yang bisa didapatkan di Info SMS absensi siswa ketika Kamu absen di 
Bimbel dengan Kartu. Tanyakan ke Tentor bagaimana cara mengaktifkan aplikasi ini.  

Have Fun And Enjoy It! 
 

 
GERAK LURUS 

 
Gerak menurut fisika adalah jika sebuah benda 
(partikel) mengalami perubahan kedudukan 
menurut titik acuan tertentu. 
 
Jarak dan Perpindahan 
 A B 

C 

4 km 
3 km 

 
 
Kiki bersepeda dari A ke B ke C 
Jarak  = 4 + 3 = 7 km 

Perpindahan = 22 34 + = 916 + = 25 = 5 km 
Jarak = panjang lintasan (besaran skalar) 
Perpindahan = beda posisi (akhir – awal) 
 
Kelajuan dan Kecepatan 
Kecepatan = perpindahan / waktu 
Kelajuan = jarak / waktu 
 
Kecepatan besaran vektor  
(mempunyai nilai dan arah) 
 
Kelajuan besaran skalar (hanya mempunyai nilai) 
 
 
Gerak Lurus beraturan (GLB) 
GLB adalah suatu gerak dengan kecepatan tetap 
dan Percepatan nol. 
 
Contoh  
Gerak laju cahaya  
Intinya benda yang bergerak dengan kecepatan 
tetap. 

s = v . t 
 
s = jarak (m) 
v = kecepatan (m/s) 
t = waktu (s) 
 
Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB) 
GLBB adalah gerak dengan kecepatannya berubah 
tetapi percepatan tetap (mempunyai tambahan atau 
pengurangan kecepatan tetap tiap satuan waktu 
secara tetap ) 
 
GLBB dipercepat 
Gerakan dengan percepatan positif artinya semakin 
lama semakin cepat. 
Contoh :  
semua benda jatuh (batu jatuh, kelapa jatu dll) 
Intinya benda yang bergerak semakin cepat 
 
GLBB diperlambat 
Gerakan dengan percepatan negatif artinya semakin 
lama semakin lambat sampai berhenti. 
Contoh :  
semua benda yang dilempar ke atas (batu dilempar 
keatas dll) 
Intinya benda yang bergerak semakin lambat 
 
 
Percepatan  
Perubahan kecepatan tiap waktu 

t
vva t 0-

=  

  
Keterangan: 
a = percepatan (m/s2) 
v0 = kecepatan mula-mula (m/s) 
vt = kecepatan akhir (m/s) 
t = waktu (s) 
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Penawaran Bimbel Aqila Course 
 

Mau Les Privat di Rumah 
· Pilih Tutor Sendiri untuk Les Privat di Rumah, buka di bimbelaqila.com 
· Bebas Pilih Tutor, Harga Paket Mulai Rp 300.000,- 
· Penawaran Tutor mulai Rp 25.000 per pertemuan 
· Setelah Pendaftaran Online dan Transfer, Tutor langsung datang ke Rumah sesuai Jadwal yang telah 

disepakati 
 
Lowongan Tutor Les Privat di Rumah 
· Kami menerima Tutor/Guru Les Privat di Rumah di seluruh se-Indonesia 
· Pendaftaran Tutor silahkan buka di http://bimbelaqila.com/inputtentor.php 
 
Download Materi Belajar 
· Download Modul ini dan Materi Lainnya dalam bentuk Word hanya Rp 2.500,-  
· buka di http://belajar.bimbelaqila.com/ 
 
Download Aplikasi Belajar Kami 
· Aplikasi Belajar adalah sebuah Aplikasi Android untuk menunjang dan mempercepat kegiatan Belajar 

dengan HP.  
· Daftar Aplikasi Belajar dan Video Belajar Kami (Gratis) buka di http://promo.appaqila.web.id/ 
 
Kerjasama Mendirikan Bimbel 
· Kami Juga membuka peluang Bagi Anda yang ingin bekerjasama dengan Kami dalam mendirikan Bimbel 
· info lengkap dapat dilihat di http://aqilacourse.net/ 
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http://bimbelaqila.com/inputtentor.php
http://belajar.bimbelaqila.com/
http://promo.appaqila.web.id/
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Soal Pilihan Ganda  
1.  Pengertian gerak dalam fisika dengan 

pengertian gerak dalam kehidupan sehari-
hari. Dalam fisika benda yang bergerak selalu 
... . 

 a. Berubah kedudukannya  
 b. Berubah arah geraknya 
 c. Berubah bentuknya  
 d. Berubah kecepatannya 
 
2.  Pernyataan berikut ini yang menyatakan 

gerak dalam fisika adalah ... . 
 a. Seseorang menengok ke kanan dan kekiri 
 b. Kelereng menggelinding 
 c. Berjalan di tempat 
 d. Kelopak mata berkedip-kedip 
 
3.  Gerak bersifat relatif artinya ... . 
 a. Tergantung kecepatannya 
 b. Tergantung lajunya 
 c. Tergantung letaknya di bumi 
 d. Tergantung titik acuannya 
 
4.  Sebuah Bus meninggalkan terminal maka 

pernyataan yang benar adalah ... . 
 a. Sopir bergerak terhadap bus 
 b. Kondektur bergerak terhadap bus 
 c. Bus bergerak terhadap terminal 
 d. Penumpang bergerak terhadap bus 
 
5.  Matahari terlihat bergerak dari timur ke barat 

termasuk ... . 
 a. Gerak semu  c. Gerak lurus 
 b. Gerak relatif  d. Gerak melingkar 
 
6.  Sebuah bus bergerak dari kota A ke kota B 

kemudian kembali ke kota A, jika jarak kota 
A ke kota B 10 km maka perpindahannya 
adalah ... . 

 a. 0 km   c. 20 km 
 b. 10 km   d. 100 km 
 
7.  Jarak yang ditempuh tiap satuan waktu 

disebut dengan ... . 
 a. perpindahan  c. kecepatan 
 b. kelajuan   d. percepatan 
8.  Gerak bola yang di tendang melambung oleh 

penjaga gawang termasuk gerak ... . 
 a. lurus    c. parabola 
 b. lurus beraturan   d. hiperbola 
 
 
 

9.  Ciri dari Gerak Lurus Beraturan (GLB) 
adalah ...  

 a. Kecepatannya berubah  
 b. Kecepatannya tetap 
 c. Percepatannya berubah  
 d. Kecepatannya nol 
 
10.  Pengendara sepeda dalam waktu 2 menit 

menempuh jarak 30 m maka kelajuannya 
adalah ... . 

 a. ¼ m/s    c. 15 m/s 
 b. 1/15 m/s   d. 60 m/s 
 
11.  Sebuah percobaan menggunakan ticker timer 

diperoleh berkas pada kertas pita seperti di 
bawah ini. 

  
 Gambar tersebut meunjukkan bahwa troly ... . 
 a. Bergerak melingkar 
 b. Bergerak lurus beraturan 
 c. Bergerak lurus berubah beraturan 
 d. Bergerak dengan percepatan tetap 
 
12.  Grafik kecepatan (sumbu vertikal) terhadap 

waktu (sumbu horisontal) pada GLB 
ditunjukkan oleh gambar ... . 

  

  

  

  
 
13.  Mengerndarai sepeda dengan kecepatan 5 m/s 

maka jarak perpindahan yang di tempuh 
selama 4 menit adalah ... . 

 a. 20 meter   c. 100 meter 
 b. 25 meter   d. 120 meter 
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14.  Antara kecepatan dan kelajuan berbeda dalam 
hal ... . 

 a. Besarnya nilai   
 b. Arah gerak 
 c. Sumber geraknya  
 d. Satuannya 
 
15.  Grafik jarak perpindahan (sumbu vertikal) 

terhadap waktu (sumbu horisontal) pada GLB 
ditunjukkan oleh gambar ... . 

  

  

  

  
 
 
16.  Perubahan kecepatan tiap satuan waktu 

disebut dengan ... . 
 a. speed   c. ticker timer 
 b. volocity  d. ascceleration 
 
17.  Benda bergerak dengan keecpatan 10 m/s. 

Kemudian di rem dan setelah 5 sekon 
berhenti, maka percepatan benda tersebut 
adalah ... . 

 a. - 2 m/s   c. 2 m/s 
 b. - 2 m/s²  d. 2 m/s² 
 
18.  Berikut ini merupakan gerak lurus berubah 

beraturan, kecuali ... . 
 a. Gerak bumi mengelilingi matahari 
 b. Buah jaruh dari tangkainya 
 c. Bola meggelinding di lantai 
 d. Benda dilempar vertikal ke atas 
 
 
 
 
 
 

19.  Grafik jarak kecepatan (sumbu vertikal) 
terhadap waktu (sumbu horisontal) pada 
GLBB ditunjukkan oleh gambar ... . 

  

  

  

  
 
20.  Andi berangkat ke sekolah menggunakan 

sebuah sepeda. Gerak Andi terhadap 
rumahnya disebut .... 

 a. gerak semu 
 b. gerak relatif 
 c. gerak nyata 
 d. gerak lurus 
 
21.  Ketika kita berada di dalam mobil yang 

sedang melaju, rumah-rumah di pinggir jalan 
seolah-olah bergerak berlawanan arah dengan 
laju mobil. Gerak semacam ini disebut .... 

 a. gerak semu 
 b. gerak relatif 
 c. gerak nyata 
 d. gerak lurus 
 
22.  Adi mengendarai sepeda motor dengan 

kecepatan 45 km/jam. Jarak yang ditempuh 
Adi selama 1 menit adalah .... 

 a. 250 m 
 b. 500 m 
 c. 750 m 
 d. 1250 m 
 
23.  Rudi berlari selama 10 menit dan menempuh 

jarak 1,2 km. Kecepatan Rudi berlari adalah 
.... 

 a. 20 m/s   c. 12 m/s 
 b. 2 m/s   d. 1,2 m/s 
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24.  Barkah berangkat ke sekolah menggunakan 
sepeda motor dengan kecepatan 4 m/s. Jika ia 
sampai ke sekolah pada pukul 07.05 dan jarak 
dari rumah Barkah ke sekolah 6 km, maka 
Barkah berangkat dari rumah pada pukul .... 

 a. 06.30   c. 06.45 
 b. 06.40   d. 06.50 
 
25.  Di bawah ini termasuk gerak dipercepat, 

kecuali .... 
 a.  kecepatan sepeda motor mula-mula 2 m/s 

kemudian 3 m/s 
 b.  kecepatan sepeda motor mula-mula 10 

km/jam kemudian 2 m/s 
 c.  benda diam kemudian bergerak 
 d.  benda bergerak dengan kecepatan 10 

km/jam kemudian 3 m/s 
 
26.  Sebuah benda dikatakan melakukan gerak 

lurus berubah beraturan jika .... 
 a. kecepatannya tetap 
 b. kecepatannya bertambah 
 c. kecepatannya berkurang 
 d. kecepatannya berubah secara teratur 
 
27.  Sebuah mobil yang sedang melaju menempuh 

jarak 10 km pada 5 menit pertama, 10 menit 
berikutnya menempuh jarak 45 km dan 15 
menit selanjutnya mobil itu menempuh jarak 
15 km. Kecepatan rata-rata dari mobil itu 
adalah .... 

 a. 70 km/jam  c. 35 km/jam 
 b. 140 km/jam  d. 23 km/jam 
 
28.  Sebuah mobil yang sedang bergerak tiba-tiba 

berhenti, maka mobil tersebut melakukan .... 
 a. gerak 
 b. gerak lurus 
 c. gerak lurus beraturan 
 d. gerak lurus berubah beraturan 
 
29.  Sepeda motor bergerak dengan kecepatan 28 

km/jam. Dalam waktu 6 sekon kecepatannya 
menjadi 16 km/jam. Percepatan rata-rata yang 
dialami sepeda motor adalah .... 

 a. 0,5 m/s  c. 0,7 m/s 
 b. 0,6 m/s  d. 1 m/s 
 
30.  Di antara beberapa pernyataan berikut, yang 

menyatakan benda bergerak adalah .... 

 a.  sopir terhadap kendaraan yang 
ditumpanginya 

 b.  seorang anak yang sedang berjalan 
terhadap baju yang dipakainya 

 c.  masinis terhadap lokomotif yang 
dikemudikannya 

 d.  kereta terhadap stasiun yang dilewatinya 
 
31.  Berikut ini yang merupakan ciri dari benda 

ber gerak lurus beraturan adalah .... 
 a.  kecepatannya berubah secara beraturan 
 b.  perubahan posisi selalu tetap dalam 

selang waktu tertentu 
 c.  perubahan posisinya tidak tetap setiap 

saat 
 d.  percepatannya selalu tetap setiap saat 
 
32.  Tempelan kertas hasil percobaan gerak 

dilukiskan seperti pada gambar berikut. 

  
 Berdasarkan gambar tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa .... 
 a. benda bergerak lurus beraturan 
 b. benda bergerak lurus berubah beraturan 
 c. benda bergerak lurus berubah tak beraturan 
 d. benda bergerak lurus tak beraturan 
 
33.  Buah kelapa yang jatuh dari pohonnya, 

merupakan contoh dari benda yang .... 
 a.  bergerak lurus beraturan 
 b.  begerak lurus berubah beraturan 

diperlambat 
 c.  bergerak lurus berubah beraturan 

dipercepat 
 d.  bergerak lurus berubah tak beraturan 
 
34.  Sebuah mobil menempuh 20 km dalam waktu 

30 menit. Dapat dipastikan bahwa mobil 
tersebut bergerak dengan kecepatan .... 

 a. 10 km/jam 
 b. 20 km/jam 
 c. 40 km/jam 
 d. 60 km/jam 
 
35.  Seorang anak berlari dengan kecepatan 10 

m/s. Perubahan kedudukan anak tersebut 
selama 20 detik adalah .... 

 a. 50 meter 
 b. 100 meter 
 c. 150 meter 
 d. 200 meter 

 


