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GERAK MELINGKAR
DAN PENERAPANNYA

IDENTITAS
a. Nama Mata Pelajaran
b. Semester
c. Kompetensi Dasar

KD 3.6
KD 4.6

: Fisika X
: Ganjil
:

Menganalisis besaran fisis pada gerak melingkar dengan laju konstan
(tetap) dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari
Melakukan percobaan berikut presentasi hasilnya tentang gerak
melingkar, makna fisis dan pemanfaatannya

d. Indikator Pencapaian Kompetensi
:
Mengidentifikasi
besaran
frekuensi,
frekuensi sudut, periode, dan sudut tempuh
IPK 3.6.1
yang terdapat pada gerak melingkar dengan laju konstan
Menjelaskan karakteristik Gerak Melingkar Beraturan (GMB)
IPK 3.6.2

IPK 3.6.3
IPK 3.6.4
IPK 4.6.1
IPK 4.6.2

Menganalisis besaran yang berhubungan antara gerak linier dan gerak melingkar
pada gerak menggelinding dengan laju konstan
Menerapkan prinsip roda-roda yang saling berhubungan secara kualitatif
Melakukan percobaan gerak melingkar beraturan
Melaporkan hasil percobaan dalam bentuk sketsa/gambar dan laporan sederhana
serta mempresentasikannya

e. Materi Pokok
f. Alokasi Waktu
g. Tujuan Pembelajaran

: Gerak Melingkar
: 2 pertemuan ( 8 JP menit)

Melalui Discovery Learning menggunakan metode diskusi, tanya jawab, penugasan,
eksperimen dan presentasi, Kalian dapat menganalisis besaran fisis pada gerak
melingkar dengan laju konstan (tetap) dan penerapannya dalam kehidupan seharihari serta dapat melakukan percobaan berikut presentasi hasilnya tentang gerak
melingkar dengan teliti, obyektif, dan tanggungjawab sehingga kemampuan berpikir
kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dapat lebih berkembang.
h. Materi Pembelajaran
1) gerak melingkar, frekuensi, frekuensi sudut, periode, dan sudut tempuh yang
terdapat pada gerak melingkar dengan laju konstan
2) Hubungan roda – roda pada gerak melingkar
3) Hubungan Gerak linier dengan Gerak melingkar
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Proses Belajar
Petunjuk Umum Penggunaan UKBM
1) Melalui UKBM ini Anda akan mengembangkan kemampuan bernalar menggunakan
konsep Gerak Melingkar agar dapat menyelesaikan masalah kontekstual dan
melaporkan hasilnya melalui presentasi sehingga Anda akan terlatih
berkomunikasi dengan baik. Aktivitas berpikir yang akan Anda latihkan dalam
UKBM ini adalah menganalisis permasalahan kontekstual, mengevaluasi strategi
penyelesaian masalah menggunakan matematika, dan/atau
merumuskan
persamaan matematika dari permasalahan tersebut. Untuk itu, Anda harus belajar
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dengan sabar dan tekun sehingga Anda bisa tahu, mau, dan mampu melakukan
aktifitas berpikir tinggi melalui belajar Fisika ini.
2) Baca dan pahami materi dari Buku Teks Pelajaran (BTP) dan sumber lainnya.
a. BSE Fisika untuk SMA/ MA Kelas XI, Dwi Satya Palupi dkk, Pusat Perbukuan, Depdiknas: 2009,

Dapat didownload di: schoology.com dengan kode akses kelas
masing-masing pada folder materi.
b. Materi gerak melingkar yang dapat di download di schoology.com dengan kode
akses kelas masing-masing.
c. buku atau sumber lain yang sekiranya berkaitan dengan materi Gerak Parabola.
Untuk keperluan ini Anda boleh mencarinya di perpustakaan atau browsing
internet.
3) Kerjakan UKBM ini di buku kerja atau langsung mengisikan pada bagian yang telah
disediakan. Anda bisa bekerja sendiri, namun akan lebih baik apabila bekerjasama
dengan teman lain sekaligus berlatih untuk berkolaborasi dan berkomunikasi
dengan baik.
4) Anda dapat belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan belajar 1, 2, dan 3.
Jika sudah melalui tahapan tersebut silahkan anda berlatih sebagai persiapan
mengikuti tes formatif dengan mengerjakan latihan ulangan yang ada di schoology.
5) Anda boleh sendiri atau mengajak teman lain yang sudah siap untuk mengikuti tes
formatif agar Anda dapat belajar ke UKBM berikutnya.
halaman 22 – 25;

Pendahuluan
Sebuah partikel selain dapat bergerak lurus juga dapat bergerak melingkar. Kita sering
melihat gerak melingkar, contoh gerak-gerak melingkar misalnya gerak roda, mobil
bergerak menikung pada belokan, gerak bumi mengelilingi matahari, bulan melingkar
mengelilingi matahari, dan sebagainya. Perhatikan gambar berikut ini.

a

Sepeda gunung dirancang dengan
gir yang dapat diubah-ubah
kecepatannya

Sumber : https://pixabay.com/id/

Pembalap motor melintasi jalan

b berkelok dan harus memringkan
kendaraan agar aman melintas
Sumber : https://en.wikipedia.org/
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Sumber : http://jadwalevent.web.id/

Sumber : www.google.co.id/imgres/

Cermati kejadian-kejadian pada gambar di atas. Apakah ada hal-hal yang ingin Anda ketahui
lebih jauh? Buatlah pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan kejadian pada tiap gambar yang
disajikan dan tuliskan pada buku cataan kalian. Pertanyaan-pertanyaan yang kalian buat tentu
harus berkaitan dengan materi, dan keluasan pertanyaan dapat menunjukkan kemampuan Anda
dalam aspek berpikir tingkat tinggi.
Setelah Anda sudah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kejadian pada
gambar, tunjukkanlah hasil Anda kepada guru Anda untuk mengetahui pemahaman Anda
tentang besaran-besaran yang berkaitan dengan gerak melingkar. Apabila belum paham,
mintalah kepada guru atau rekan Anda untuk membimbing kembali terkait besaran-besaran
yang terkait dengan gerak melingkar.
Perhatikan Persoalan Berikut :

Ontang - anting
Pernahkah Anda bermain ke tempat rekreasi seperti Jatim Park atau Dunia Fantasi?
Di sana mungkin Anda menemukan permainan semacam ontang-anting. Menaiki Ontang
Anting serasa naik ayunan yang berputar tinggi. Ontang anting adalah permainan yang
bertumpu pada pusat (tengah) sebagai sumbu putar. Di sekelilingnya digantung tempat
duduk dengan jarak yang berbeda satu sama lain (jarak ke sumbu putarnya). Ontang
anting dapat dijumpai di berbagai taman hiburan. Permainan ini sangat terkenal dan
sangat digemari di zaman sekarang. Hampir seluruh Taman Rekreasi atau Taman hiburan
di seluruh dunia ada permainan ini yang sangat berhubungan dengan ilmu fisika. Ontang
anting sangat memicu andrenalin bagi orang yang menaiki-nya karena berhubungan
dengan kecepatan dan ketinggian.

Sumber : http://surabaya.tribunnews.com

Bagaimanakah Anda menjelaskan fenomena yang terjadi pada wahana permainan
Ontang-anting dengan menggunakan konsep fisika yang sesuai!
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Sebelum Anda menyelesaikan masalah di atas, manfaatkan pengetahuan dan keterampilan yang
sudah Anda miliki untuk menemukan aturan, hubungan, dan struktur-struktur yang belum
diketahui dalam permasalahan. Jika Anda merasa masih kesulitan juga, coba ikuti pertanyaan
berikut agar pikiran Anda tertuntun dengan baik!
1) Bagaimana Anda menjelaskan fungsi sabuk pengaman dan tali sebagai pegangan pada
Ontang –anting?
2) Dapatkah Anda menjelaskan mengapa ketika menaiki ontang-anting akan terasa
terlempar keluar lintasan?

Tuliskan jawaban kalian di buku catatan.
Bagaimana sekarang? Sudah bisa menggambarkan jika ternyata konsep fisika khususnya
gerak melingkar ternyata digunakan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan pada wahana
permainan yang sering Anda mainkan. Berikutnya, mari kita lanjutan kegiatan
belajarnya.

Kegiatan Inti
Kegiatan Inti berisikan kegiatan-kegiatan yang harus Anda kerjakan berdasarkan literasi,
pengamatan, dan kinerja ilmiah. Ayo, ikuti kegiatan belajar berikut dengan penuh kesabaran
dan konsentrasi !!!

Kegiatan Belajar 1
Amatilah demonstrasi yang dilakukan rekan
Anda di depan kelas dengan menggunakan
sebuah bola kecil yang dihubungkan dengan
tali! Anda juga bisa melakukan sendiri
demonstrasi
yang
dilakukan
dengan
menggunakan bola pingpong dan tali yang
sudah disediakan. Putarlah alat Anda tersebut!

a. Perhatikan gerak bola, apakah bola terpental keluar?
b. Bagaimana jika alat tersebut ditambah satu bola lagi, apa yang terjadi? Apakah
kedua bola tersebut ketika diputar akan bertabrakan?Jelaskan pendapatmu!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Bacalah uraian singkat materi dan contoh berikut dengan penuh konsentrasi!

Definisi
.
Gerak melingkar beraturan adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan
melingkar dengan besar kecepatan tetap dan percepatan sudutnya nol (α = 0).

Dari definisi di atas dapat dituliskan sifat-sifat gerak melingkar beraturan sebagai berikut.

Dari nilai ω yang tetap dapat diturunkan posisi sudut tiap saat dengan menggunakan definisi
kecepatan sudut seperti berikut.

dengan : θ = posisi sudut (rad)
θo = posisi sudut awal (rad)
ω = kecepatan sudut (rad/s)
t = waktu (s)
Percepatan sudut
Benda yang bergerak melingkar memiliki kecepatan sudut , apabila kecepatan sudut semakin
semakin besar maka benda akan mengalami percepatan sudut
. Sehingga percepatan sudut
didefenisikan sebagai perubahan kecepatan sudut tiap satuan waktu.

Keterangan :
: percepatan sudut (
: kecepatan sudut (

)
)

: selang waktu (sekon)
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Besar kecepatan linear pada gerak melingkar beraturan adalah nol. Namun, arah kecepatan
linear berubah setiap waktu. Perubahan arah ini menyebabkan adanya selisih kecepatan linear.
Selisih kecepatan dalam selang waktu tertentu selalu menuju pusat lingkaran.
Selisih atau perubahan arah kecepatan linear pada selang waktu tertentu menyebabkan adanya
percepatan yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran yang disebut dengan percepatan
sentripetal
.

Adapun gaya sentripetal merupakan perkalian antara massa benda dan percepatan sentripetal
benda atau dapat dirumuskan sebagai berikut:
Fs = m

= m. ω2. R =

Setiap benda yang bergerak melingkar memerlukan gaya sentripetal yang berfungsi untuk
mengubah arah herak benda sehingga tetap pada lintasan berupa lingkaran. Di dalam soal-soal
gerak melingkar kadang kala dikemukakan juga gaya sentrifugal. Gaya ini berbeda dengan gaya
sentripetal, karena arah gaya sentripetal menuju pusat lingkaran sedangkan gaya sentrifugal
menuju ke luar dari pusat lingkaran.
Sebagai contoh, pada saat kita memutar sebuah batu
yang kita ikat dengan tali, maka tangan kita merasa
tertarik oleh batu yang arahnya ke luar. Gaya inilah
yang disebut gaya sentrifugal.
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1. Sebuah partikel bergerak melingkar beraturan dengan posisi sudut awal 5 rad. Jika partikel
bergerak dengan kecepatan sudut 10 rad/s, tentukanlah posisi sudut akhir pada saat t = 5 s.
Jawab
Diketahui : θo = 5 rad
ω = 10 rad/s
t =5s
Ditanya : θt
Jawab :
θt = θo + ω.t
θt = 5 + 10 . 5
θt = 55 rad
Jadi, posisi sudut akhir partikel adalah 55 rad.
2. Sebuah benda bergerak melingkar beraturan. Ketika t = 0 s posisi sudutnya 4 rad. Setelah 5
detik posisi sudutnya menjadi 20 rad. Tentukan:
a. Kecepatan sudutnya
b. Percepatan sentripetalnya jika diketahui jari-jari lingkaran 5 cm.
Penyelesaian:
a.
b.

rad/s
m/s2

Agar lebih memahami konsep gerak melingkar beraturan, ayo berlatih!
Ayoo berlatih!
Setelah Anda memahami uraian singkat materi dan contoh di atas, coba diskusikan dengan
teman Anda soal berikut ini:
1. Sebutkan lima contoh benda yang bergerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari!
2. Dari kelima contoh tersebut, manakah yang merupakan gerak melingkar beraturan dan
jelaskan jawaban Anda!
3. Berilah contoh benda-benda angkasa yang bergerak melingkar. Tentukanlah laju translasi
dan laju sudutnya dengan melihat data-data yang ada!
4. Seorang pembalap motor pada saat membelok ke kiri, maka motor akan dimiringkan ke
kiri, dan pada saat membelok ke kanan akan dimiringkan ke kanan. Mengapa harus
demikian?Tulislah hasilnya pada buku kerja Anda!

Apakah ada kaitannya antara gerak lurus dengan gerak melingkar?
Untuk menemuan jawaban di atas, Yuk kita melakukan percobaan untuk menganalisis besaran
yang berhubungan antara gerak linier dan gerak melingkar pada gerak menggelinding dengan laju
konstan
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Percobaan Menganalisi Hubungan Gerak Lurus dengan Gerak Melingkar

Tujuan

Menganalisis hubungan antara gerak lurus dengan gerak melingkar
Alat dan Bahan
 Roda
 Spidol
 Meteran
 Stopwatch

Prosedur Kerja
 Siapkan roda untuk dijalankan. Ukur jari-jari dan tandai untuk dijadikan titik start

dengan spidol.
 Siapkan stopwatch, kemudian jalankan roda sampai 5 kali putaran. Catat waktu yang
diperlukan.
 Ukur panjang lintasan yang dilalui roda.
 Hitunglah sudut tempuh roda.
 Hitunglah periode dan frekuensi roda.
Data Hasil Percobaan
Besaran
Jari-Jari (r)
Panjang Lintasan (S)
Sudut Putaran (θ)
Waktu Total (t)

Hasil Pengukuran

Analisis Data
Berdasarkan data percobaan, lengkapi table analisis data berikut ini.
Besaran Gerak Lurus
Panjang Lintasan (s)

Waktu total (t)

Kelajuan Linear (v)

Keliling roda (K)

5 Kali keliling roda

Besaran Gerak Melingkar
Jari-Jari (r)
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Waktu total (t)

Periode (T)

Sudut tempuh (θ)

Kelajuan sudut (ω)

Dari table analisi data di atas:
1.

Berapakah hasil bagi antara jarak tempuh dengan sudut tempuh?
………………………………………………………………………………………………………………….

2.

Berapakah hasil bagi antara kelajuan linear (v) dengan kelajuan sudut (ω)?
…………………………………………………………………………………………………………………..

3.

Berapa frekuensi gerak roda?
………………………………………………………………………………………………………………….

4.

Berapa hasil bagi antara kelajuan sudut dengan frekuensi?
………………………………………………………………………………………………………………….

5.

Berapa kesalah relative setiap pengukuran yang dilakukan?
………………………………………………………………………………………………………………….

Kesimpulan
1.

Hubungan antara jarak tempuh dengan sudut tempuh dapat ditulis dengan
persamaan:
………………………………….

2.

Hubungan antara kecepatan sudut dengan kecepatan linear dapat ditulis dengan
persamaan:
…………………………………

3.

Hubungan antara kecepatan sudut dengan frekuensi dan periode dapat ditulis
dengan persamaan:
………………………………….

Apabila Anda telah mampu menyelesaikan permasalahan di atas, maka Anda bisa melanjutkan
pada kegiatan belajar berikutnya.
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Pada kegiatan belajar 2, Anda akan melakukan kinerja ilmiah. Sebaiknya Anda mempelajari
materi pada aktivitas ilmiah yang dilakukan sehingga penguasaan konsep akan didapatkan
dengan baik. Berikut sajian materi hubungan roda-roda yang akan Anda gunakan untuk
melakukan kinerja ilmiah pada kegiatan belajar 2. Anda dapat memperkaya pemahaman dengan
membaca materi pada Buku Teks Pelajaran yang sudah disediakan dan dapat menggunakan
sumber lain (internet) sebegai pelengkap untuk memperkaya pemahaman konsep.

Bacalah dan Pahami

Gerak melingkar dapat Anda analogikan sebagai gerak roda sepeda, sistem gir pada mesin, atau
katrol. Pada dasarnya ada tiga macam hubungan roda-roda. Hubungan tersebut adalah
hubungan antar dua roda sepusat, bersinggungan, dan dihubungkan memakai tali atau rantai.
a) Roda sepusat, memiliki kecepatan sudut yang sama (ωA = ωB)

b) Roda bersinggungan, memiliki kecepatan linier yang sama (vA = vB)

c) Roda dihubungkan dengan tali memiliki kecepatan linier yang sama (vA = vB)

Kegiatan Belajar 2
Dengan berkolaborasi bersama kelompok, lakukanlah percobaan tentang hubungan
roda-roda sesuai dengan prosedur kerja yang disajikan pada Lembar Kerja Siswa.
Bacalah prosedur kerja dengan benar dan lakukan percobaan dengan teliti sesuai
prosedur yang diinginkan agar data yang dihasilkan akurat dan benar ! Kembangkanlah
kemampuan Anda dalam berpikir kritis dan kreatif ketika melakukan percobaan. Untuk
memperdalam analisis Anda dalam menginterpretasikan data hasil percobaan, bacalah
informasi dari Buku Teks Pelajaran yang disediakan dan dari sumber relevan yang
lainnya, kemudian diskusikanlah dengan rekan dalam kelompok.
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Percobaan Hubungan Roda-roda

Tujuan

Menganalisis gerak melingkar beraturan dan hubungan roda-roda
Alat dan Bahan
 Tiga roda yang berhubungan (Sepeda)
 Penggaris
 Stopwatch

Prosedur Kerja

 Siapkan tiga roda yang berhubungan seperti pada gambar 1 di bawah. Rangkaian ini
dapat menggunakan sepeda gunung. Roda A (gir belakang), roda B, dan roda C (gir
depan)

Gambar 1. Tiga roda berhubungan

 Ukurlah jari-jari ketiga roda dengan menggunakan penggaris
 Putarlah pedal selama 10 sekon dan bersamaan itu hitung banyaknya putaran (n) dari
roda A, B, dan C dengan membagi tugas pada setiap anggota kelompok.
 Hitunglah kecepatan sudut setiap roda
 Ulangi langkah 3 dan 4 sebanyak 5 kali dengan memutar pedal lebih lambat / cepat
sehingga kecepatan sudutnya berubah
Dalam
kehidupan
 Catatlah
hasilsehari-hari
pengamatan dalam tabel 1
No ωA (rad/s)
ωB (rad/s) ωC (rad/s) VA (m/s)
VB (m/s)
VC (m/s)

Setelah melakukan kegiatan percobaan di atas, silahkan kalian diskusikan dengan
kelompok kalian dan buatlah laporannya.
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Diskusi

1. Bandingkan nilai ω dan v pada setiap roda A, B dan C!
2. Berdasarkan eksperimen yang telah kamu lakukan, coba jelaskan mengapa ketika
pedal sepeda diputar dengan cepat roda belakang juga berputar dengan cepat.
……………………………..…………………………………………………………………………………………..………
………………………………..…………………………………………………………………………………………..……
…………………………………..……………………………………………………………………………………..
3. Bagaimana hubungan antara gerak roda belakang dengan gir belakang serta gir depan
sepeda?
……………………………..…………………………………………………………………………………………..………
………………………………..…………………………………………………………………………………………..……
…………………………………..…………………………………………………………………………………….............
4. Tuliskan kekeliruan atau kelemahan praktik yang mungkin terjadi! (HOTS)
……………………………..…………………………………………………………………………………………..………
………………………………..…………………………………………………………………………………………..……
…………………………………..…………………………………………………………………………………….............
5. Tuliskan saran dan rekomendasi untuk memperbaiki eksperimen!
……………………………..…………………………………………………………………………………………..………
………………………………..…………………………………………………………………………………………..……
…………………………………..…………………………………………………………………………………….............
6. Buatlah kesimpulan dari percobaan yang dilakukan
……………………………..…………………………………………………………………………………………..………
………………………………..…………………………………………………………………………………………..……
…………………………………..……………………………………………………………………………………............
7. Buatlah laporan praktik secara deskriptif disertai foto dokumen dengan struktur :
judul praktikum, tempat dan tanggal praktik, tujuan, landasan teori, alat dan bahan,
langkah kerja, data percobaan, pengolahan dan analisis data. Pengayaan laporan dapat
dilakukan dengan membuatnya dalam bentuk video berdurasi maksimum 5 menit dan
diupload melalui jejaring sosial.
8. Komunikasikan hasil percobaan yang dilakukan dengan mempresentasikannya.
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Penutup

Bagaimana Anda sekarang?
Setelah Anda belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan belajar 1 dan 2, berikut diberikan
Tabel untuk mengukur diri Anda terhadap materi yang sudah Anda pelajari. Jawablah dengan
jujur terkait dengan penguasaan materi pada UKB FIS. 1-06 ini pada tabel berikut.
Tabel Refleksi Diri Pemahaman Materi
No
Pertanyaan
1. Apakah Anda telah memahami karateristik gerak melingkar
beraturan, konsep percepatan sentripetal dan gaya sentripetal
serta hubungan antar roda-roda?
2. Dapatkah Anda menganalisis karateristik gerak melingkar
beraturan, konsep percepatan sentripetal dan gaya sentripetal
serta hubungan antar roda-roda?
3. Dapatkah Anda merancang dan melakukan percobaan gerak
melingkar dan hubungan roda-roda?
4. Dapatkah Anda menyelesaikan permasalah kontekstual yang
berkaitan dengan gerak melingkar beraturan, konsep
percepatan sentripetal dan gaya sentripetal serta hubungan
antar roda-roda??

Ya

Tidak

Jika menjawab “TIDAK” pada salah satu pertanyaan di atas, maka pelajarilah kembali materi
tersebut dalam Buku Teks Pelajaran (BTP) dan pelajari ulang kegiatan belajar 1 dan 2 yang
sekiranya perlu Anda ulang dengan bimbingan Guru atau teman sejawat. Jangan putus asa
untuk mengulang lagi! Apabila Anda menjawab “YA” pada semua pertanyaan, maka lanjutkan
kegiatan berikut.

DIMANA POSISIMU?

Ukurlah diri Anda dalam menguasai materi Gerak Melingkar dalam rentang 0 – 100, tuliskan
ke dalam kotak yang tersedia.
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UJI KREATIVITAS
Anda sudah mengikuti dua kegiatan belajar tentang gerak melingkar, tentunya Anda pasti sudah
memahami konsep yang telah dipelajari. Nah, sekarang coba uji kemampuan Anda dalam
berkreativitas dengan melakukan proyek berikut! Anda bisa berkolaborasi dengan dua rekan
Anda!

PETUNJUK UJI KREATIVITAS
1. Siapkan papan triplek kira-kira ukuran 1 m x 1m. Buatlah papan tersebut licin
dengan menaburkan bedak bayi atau tepung. Tancapkan sebuah paku di
tengah papan secara longgar. Ikatkan salah satu ujung benang pada paku
tersebut secara longgar. Ujung lain diikatkan pada karambol sehingga ketika
dipukul mendatar akan bergerak melingkari paku dan tidak memintal.
2. Rancanglah alat pemukul yang mampu menghasilkan pukulan yang sama
kuatnya. Selidiki pengaruh panjang tali terhadap periode putar
3. Bersihkan tepung atau bedak bayi yang sudah digunakan di papan sehingga
menjati tidak licin. Kemukakan argumentasi Anda yang menunjukkan bahwa
koin tersebut bergerak melingkar jika dipukul mendatar! Amati apakah ada
perubahan kecepatannya!

Lanjutkan kegiatan berikut untuk mengevaluasi penguasaan Anda!.
Yuk Cek Penguasaanmu terhadap Materi GERAK MELINGKAR !
Agar dapat dipastikan bahwa Anda telah menguasi materi gerak melingkar, maka kerjakan soal
berikut secara mandiri di buku kerja Anda masing-masing.
UJI KEMAMPUAN
1. Sebuah benda bergerak dengan kelajuan konstan v melalui lintasan melingkar berjari-jari r.
a. Jika v diduakalikan, bagaimana pengaruhnya terhadap percepatan sentripetal?
b. Jika r diduakalikan, bagaimana pengaruhnya pada percepatan sentripetal?
c. Mengapa sebuah benda tidak mungkin bergerak mengelilingi sebuah tikungan tajam dengan
sempurna?Berikan alasan Anda.
2. Pada sepeda gunung terdapat beberapa buah gir belakang (gir kecil, gir sedang, dan gir besar)
a. Agar Anda dapat mengayuh sepeda tersebut dengan cepat, gir belakang manakah yang Anda
gunakan dan dampak apakah yang timbul pada kelajuan sepeda?
b. Jika Anda melaju pada jalan tanjakan, gir belakang manakah yang Anda gunakan dan dampak
apakah yang yang timbul pada kelajuan sepeda?
3. Sistem 4 roda diperlihatkan seperti gambar berikut. Jari-jari
roda A, B, C dan D masing-masing 5 cm, 4 cm, 30 cm dan 20 cm.
Jika kecepatan sudut roda A = 24 rad/s, maka tentukan
kecepatan sudut roda D!
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4. Pada jalan menikung miring licin terdapat tulisan dari rambu-rambu jalan kecepatan max = 40
km/jam.
a. Apakah arti rambu-rambu bagi kendaraan yang melalui jalan tersebut.
b. Berapakah jari-jari lintasan kendaraan yang melewati jalan tersebut agar kendaraan tidak selip.
5. Jika sebuah kincir angin berputar dengan kecepatan sudut yang besarnya berbanding lurus dengan
kecepatan angin pada saat itu yaitu ωkincir = 2π. Vangin, berapakah banyak putaran kincir angin tersebut!

v
20
10

10

20

t (menit)

6. Pada rotor rider di sebuah pasar malam, orang membayar untuk diputar
dalam ruang tertutup yang berbentuk tabung vertikal. Jika jari-jarinya 5 m
frekuensi 0,5 putaran per sekon, tentukan berapa koefisien minimum agar
mereka tidak jatuh? Orang menyebutnya permainan ini bahwa mereka
ditekan ke dinding, benarkah? Apakah ada gaya ke arah luar yang menekan
mereka ke dinding?Jelaskan!
(Petunjuk, coba gambar dulu gaya-gaya yang bekerja)

Setelah menyelesaikan soal di atas dan mengikuti kegiatan belajar 1 dan 2, Bagaimana menurut
pendapat Anda tentang penjelasan konsep pada persoalan gerak melingkar? Apakah Anda dapat
menjelaskan aplikasi gerak melingkar yang lainnya contohnya pada wahana permainan lain
seperti Roller Coaster atau kora-kora, atau pada benda lain yang menerapkan konsep gerak
melingkar pada prinsip kerjanya?
Silahkan Anda berdiskusi dengan teman sebangku atau teman lain, dan tuliskan hasil kerja Anda
di buku kerja masing-masing. Tuliskan juga dalam buku kerja tersebut refleksi Anda dengan
menggunakan cara dan bahasa Anda sendiri sebagai bagian dari pengakuan terhadap apa yang
sudah Anda kuasai.
Ini adalah bagian akhir dari UKBM FIS-10.1/3.6/4.6, mintalah tes formatif kepada Guru Anda
sebelum belajar ke UKB berikutnya. Sukses untuk Anda!!

AKU
PASTI
BISA
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