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GERAK MELINGKAR

Pernahkah kalian naik roda putar atau roler coaster? Saat kalian naik atau melihat-
nya tentu berfikir pada saat roler coaster di posisi atas geraknya terbalik, mengapa tidak 
jatuh? Perhatikan gambar di atas. Gerak roler coaster itu memiliki lintasan melingkar. 
Contoh lain gerak yang lintasannya melingkar adalah gerak mobil pada belokan jalan. 
Besaran-besaran apa saja yang dimiliki gerak dengan lintasan melingkar? Mengapa 
bisa bergerak melingkar?

Pertanyaan-pertayanaan di atas dapat kalian jawab dengan mempelajari bab ini, 
sehingga setelah belajar bab ini kalian  diharapkan dapat:

1. menjelaskan besaran-besaran pada gerak melingkar,

2. menjelaskan hubungan gerak lurus dan gerak melingkar,

3. menjelaskan gaya dan percepatan sentripetal,

4. menerapkan gaya dan percepatan sentripetal dalam kehidupan sehari-hari.

5
B A B
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A. Besaran-besaran pada Gerak Melingkar

Gambar 5.1
Gerak katup ban memiliki lint-
asan melingkar.

T = 
..................(5.1)

1. Definisi Besaran
Pernahkah kalian mengamati gerak roda. Misal-

nya sebuah sepeda diputar rodanya. Bagaimana lintasan 
gerak katup tempat pemompa ban? Jika kalian amati 
maka gerak katup itulah yang termasuk jenis gerak 
melingkar. Perhatikan contoh seperti pada Gambar 
5.1. Pada benda yang bergerak melingkar atau berotasi 
akan memiliki besaran-besaran khusus yang berbeda 
dengan besaran pada gerak lurus. Besaran-besaran itu 
dapat kalian pahami pada penjelasan di bawah.

a. Periode dan frekuensi
Misalnya kalian bersama teman-teman kalian ber-

lari mengelilingi lapangan sepak bola. Kemudian bapak 
gurunya menghitung waktu satu putaran. Waktu yang 
dihitung dalam satu kali putaran inilah yang dinamakan 
periode. Mungkin bapak gurunya menggunakan aturan 
lain yaitu memberi batasan waktu 45 menit dan menghi-
tung dapat berputar berapa kali. Banyaknya putaran tiap 
satu satuan waktu ini dinamakan frekuensi.

Dari penjelasan di atas dapat dirumuskan besaran 
periode dan frekuensi gerak melingkar sebagai berikut.

T = 

f = 
 

dengan  : T   =   periode (s)
 f  =  frekuensi (Hz)
 N  =  banyaknya putaran 
 t  =  waktu putaran (s)

CONTOH 5.1

Pada saat roda sepeda diputar seperti pada Gambar 
5.1, katup ban tersebut dapat berputar 60 kali dalam 
15 s. Tentukan periode dan frekuensi gerak katup 
tersebut. Berapakah banyak putarannya setelah 20 s.
Penyelesaian
N = 60
t = 15 s
Periode gerak katup sebesar :

R
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Gambar 5.2
Partikel bergerak melingkar

............................(5.2)

............................(5.3)

Penting

Kecepatan sudut dapat juga 
memiliki satuan putaran/ sekon 
dan Rpm.

rpm = rotasi per menit

1 rpm = rad/s

1 putar/sekon = 2π rad/s

 T =  =  =   s

Frekuensi gerak katup memenuhi :

 f  =  =  = 4 Hz

Banyaknya putaran setelah t = 20 s sebesar :

 N  =   =  = 80 putaran

Untuk lebih memahami contoh di atas dapat kalian 
coba soal berikut.
Sebuah bola kecil diikat tali sepanjang 50 cm kemudi-
an diputar horisontal. Dalam pengukurannya diketahui bola 
kecil itu dalam 8 s dapat berputar 40 kali. Tentukan :
a. frekuensi gerak bola,
b. periode gerak bola,
c. banyaknya putaran gerak bola selama 20 s !

b. Kecepatan sudut
Masih ingat besaran kecepatan pada gerak lurus? 

Secara lengkap besaran itu adalah kecepatan linier. Sesuai 
dengan gerak lurus itu pada gerak melingkar dikenal besaran 
yang dinamakan kecepatan sudut. Kecepatan sudut didefi-
nisikan sebagai perubahan posisi sudut benda yang bergerak 
melingkar tiap satu satuan waktu. Kecepatan sudut disebut 
juga dengan kecepatan anguler dan disimbolkan ω. Dari 
definisi di atas dapat diperoleh perumusan berikut.

ω =  

dengan : ω  =  kecepatan sudut (rad/s)
 Δθ  =  perubahan sudut (rad)
 Δt  =  selang waktu (s)

Kecepatan sudut sering disebut juga frekuensi sudut. 
Nama ini diambil karena ω memiliki kaitan dengan f. Kaitan 
itu dapat ditentukan dengan melihat gerak satu lingkaran 
penuh. Perubahan posisi sudut pada gerak satu lingkaran 
penuh adalah Δθ = 2π dan waktunya satu periode T sehingga 
kecepatan sudutnya memenuhi persamaan berikut.

ω  =  2 πf

v

v

S

Δθ

R

ω  =  
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CONTOH 5.2

Sebuah benda yang bergerak pada lintasan melingkar 
memiliki jari-jari 0,5 m. Partikel itu mampu menem-
puh sudut 60π rad dalam 15 sekon. Tentukan:
a. kecepatan sudut benda,
b. waktu yang dibutuhkan benda untuk berputar satu 

kali,
c. frekuensi gerak benda!
Penyelesaian
Δθ  =  60 π rad
Δt   =  15 s
a. Kecepatan sudutnya memenuhi:

  ω  =  

       =   = 4 π rad/s
b. Waktu satu kali putaran adalah periode yaitu me-

menuhi:

  ω  =  

  T  =   =  =  s
c. frekuensinya sebesar :

  f  =   = 2 Hz

Untuk lebih memahami contoh di atas dapat kalian 
coba soal berikut.
Roda sepeda memiliki jari-jari 30 cm diputar dengan 
kecepatan tetap. Pentil (kutub) ban tersebut dapat 
berputar menempuh sudut  120 π rad dalam 10 detik. 
Tentukan :
a. kecepatan angulernya,
b. frekuensi geraknya,
c. waktu satu kali putaran pentil!

c. Percepatan sudut
Kecepatan sudut suatu benda yang bergerak mel-

ingkar tidak selalu tetap. Misalnya gerak gerinda yang 
berputar kemudian mesinnya dimatikan maka geraknya 
itu akan mengalami penurunan kecepatan sudutnya 
hingga berhenti. Perubahan kecepatan sudut tiap satu 
satuan waktu inilah yang dinamakan percepatan sudut. 
Dari definisi ini dapat diturunkan rumus percepatan sudut 
seperti berikut.
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......................................(5.4)
α =  

dengan :  α   =  percepatan sudut (rad/s2)
 Δω  =  perubahan kecepatan sudut (rad/s)
 Δt  =  selang waktu (s)

Sesuai dengan kecepatannya, percepatan sudut juga 
dapat disebut sebagai percepatan anguler.

CONTOH 5.3

Partikel yang berputar pada lintasan melingkar 
berubah kecepatan sudutnya dari 120 rpm menjadi 
180 rpm dalam 40 sekon. Berapakah percepatan sudut 
gerak partikel  itu?
Penyelesaian

ω0  =  120 rpm = 120 .  rad/s =  4 π rad/s

ω   =  180 rpm = 180 .  rad/s  =  6 π rad/s
Δt  =  40 s
Percepatan sudutnya:

 α  =  

      = 40
46 −

= 0,05 π rad/s2

Untuk lebih memahami contoh di atas dapat kalian 
coba soal berikut.
Batu diikat tali sepanjang 60 cm dan diputar dari ujung 
tali yang lain. Pada perputaran itu terjadi percepatan anguler 
sebesar 2 rad/s2. Jika mula-mula kecepatan angulernya 
30 rpm maka berapakah kecepatan angulernya setelah 
berputar 20 s?

2. Hubungan Besaran Sudut dan Besaran Linier
Pada bagian awal bab ini kalian telah belajar tentang 

besaran-besaran sudut dan pada bab-bab sebelumnya kalian 
juga telah belajar besaran-besaran pada gerak lurus atau 
disebut besaran linier. Adakah hubungan antara besaran 
sudut dan besaran linier yang bersesuaian? Contohnya 
kecepatan (linier) dengan kecepatan sudut. Karena kalian 
telah mempelajarinya, tentu kalian dapat menjawabnya. 
Kedua besaran tersebut ternyata memiliki hubungan secara 
matematis. Hubungan-hubungan itu dapat kalian cermati 
pada penjelasan berikut.
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Penting

Percepatan linier a yang me-
miliki hubungan dengan per-
cepatan sudut α adalah per-
cepatan linier yang arahnya 
menyinggung lintasan benda. 
Percepatan itu juga diberi nama 
percepatan tangensial aθ.

Gambar 5.3

Gambar 5.4

.......................................(5.5)

Perhatikan sebuah partikel yang bergerak pada lin-
tasan melingkar dengan jari-jari R seperti pada Gambar 5.3. 
Partikel bergerak dari titik A hingga titik B menempuh jarak 
S dan perubahan posisi sudutnya θ. Secara matematis kedua 
besaran itu memenuhi hubungan S = θ R. Dari hubungan ini 
dapat ditentukan hubungan kecepatan linier dan kecepatan 
sudut sebagai berikut.

v  =   =   . R  = ω R
Dan hubungan percepatan linier (percepatan tangensial) 
dan percepatan sudut sebagai berikut.

Dari penjelasan di atas maka pada setiap benda yang 
bergerak melingkar akan memiliki besaran linier dan besaran 
sudut dengan hubungan memenuhi persamaan berikut.

S  =  θ R
v   =  ω R  
aθ  =  α R

Dengan S = jarak tempuh benda (m), θ = perubahan 
sudut (rad) v = kecepatan linier (m/s), ω = kecepatan sudut 
(rad/s), aθ = percepatan tangensial (m/s2), α = percepatan 
sudut (rad/s2) dan  R = jari-jari lintasannya (m). Cermati 
contoh berikut untuk lebih memahaminya.

CONTOH 5.4

Sebuah balok kecil berada di tepi meja putar yang 
berjari-jari 0,4 m. Mula-mula meja berputar den-
gan kecepatan sudut 20 rad/s. Karena mengalami per-
cepatan maka kecepatan sudutnya dapat berubah dan 
menjadi 50 rad/s setelah bergerak 15 s. Tentukan:
a. kecepatan linier awal balok kecil,
b. percepatan sudut balok kecil,
c. percepatan tangensial balok kecil!

Penyelesaian
R  =  0,4 m,  ω0 =  20 rad/s, ω =  50 rad/s dan t = 15 s
a. Kecepatan linier awal balok memenuhi:
  v0  =  ω0 R
   =  20 . 0,4  =  8 m/s
b. Percepatan sudut balok sebesar:

  α  =   =   = 2 rad/s2

v

v
θ

R

S

AO

ω

R

aθ  =   =   . R  = α R
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 pusat silinder. Tentukan: 
a. kecepatan sudut gerak titik P dan titik 

Q,
b. kecepatan linier gerak titik P dan 

titik Q,
c. jarak yang ditempuh titik P setelah 

bergerak selama 5 sekon!

5. Pada saat tongkat diputar dari salah 
satu ujungnya ternyata kecepatan 
anguler tongkat dapat berubah dari 
30 π rad/s menjadi 45 π rad/s dalam 
selang waktu 30 detik.
a. Berapakah percepatan sudut 

tongkat tersebut?
b. Tentukan percepatan tangensial 

t i t ik di ujung tongkat j ika 
panjangnya 40 cm!

6. Kecepatan linier merupakan besaran 
vektor berarti memiliki nilai dan arah. 
Bagaimana pengaruh percepatan linier 
(tangensial) pada gerak melingkar 
benda terhadap besar dan arah 
kecepatannya?

7. Coba kalian jelaskan apa pengaruh dari 
percepatan sudut nol pada besaran-
besaran berikut.
a. kecepatan sudut,
b. kecepatan linier,
c. percepatan linier,
d. frekuensi dan periode!

LATIHAN 5.1

c. Percepatan tangensial memenuhi:
  aθ  =  α R
   =  2 . 0,4  =  0,8 m/s2

Untuk lebih memahami contoh di atas dapat kalian 
coba soal berikut.
Jika balok kecil pada Gambar 5.4 itu mengalami per-
cepatan tangensial 0,2 m/s2, R = 50 cm dan kecepatan 
awalnya 4 m/s maka tentukan:
a. percepatan sudut balok,
b. kecepatan sudut balok setelah bergerak 4 s,
c. kecepatan linier balok pada t = 4 s!

1. Sebuah benda yang diikat dengan benang 
20 cm dan diputar, terhitung memiliki 
frekuensi 20 Hz.
a. Apakah arti dari frekuensi 20 Hz itu?
b. Berapakah banyaknya putaran yang 

dialami benda dalam selang waktu 
5 s?

c. Berapakah waktu yang diperlukan 
untuk berputar satu kali?

2. Sebuah benda mula-mula memiliki sudut 
awal π rad terhadap sumbu X dan jari-
jari 30 cm. Kemudian benda berputar 
dengan kecepatan sudut tetap sehingga 
dalam waktu 3 s posisi sudutnya berubah 
menjadi 1,6 π rad. Berapakah kecepatan 
sudut benda tersebut?

3. Titik A berada di 
pinggir sebuah roda. 
Jika roda ditarik 
dengan tali yang 
b e r k e c e p a t a n  2 
m/s seperti gambar 
di samping maka 
berapakah kecepatan sudut roda tersebut? 
Berapa pula kecepatan titik A?

4. Sebuah silinder berjari-jari 20 cm 
berotasi dengan kecepatan 120 rpm. Titik 
P berada di pinggir silinder dan titik Q 
berada di tengah-tengah antara P dan 

v = 4 m/s

40 cm AO
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B. Gerak Melingkar Beraturan

Gambar 5.5

Penting

Dari sifat-sifat gerak GMB 
dapat dibuatkan grafik seperti 
berikut.

ω

t
θ

θ0

t

tetap

............................(5.6)

............................(5.7)

1. Sifat Gerak Melingkar Beraturan
Masih ingatkah kalian dengan gerak lurus beraturan 

(GLB)? Syarat-syarat gerak GLB inilah yang dapat         
kalian gunakan sebagai acuan memahami gerak melingkar 
beraturan (GMB). Sifat pertama dari gerak GMB adalah 
bentuk lintasannya yang melingkar. Kedua dapat dilihat 
kecepatannya. Disebut beraturan karena kecepatan sudut-
nya yang teratur atau tetap. Berarti percepatan sudutnya 
nol (α = 0).

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

GMB : α = 0
            ω = tetap 

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

ω  =  

ω  =  

θ = θ0 + ω t  
dengan :  θ = posisi sudut (rad)
 θ0  =  posisi sudut awal (rad)
 ω  =  kecepatan sudut (rad/s)
 t  =  waktu (s)

Benda yang bergerak GMB juga memiliki kecepa-
tan linier. Bagaimana sifat kecepatan linier v itu? Untuk 
memahami sifat v ini kalian dapat perhatikan Gambar 5.5. 
Pada gambar itu ditunjukkan adanya benda yang bergerak 
melingkar dengan beberapa posisinya. Pada setiap posisi 
arah kecepatan selalu berubah. Sedangkan besarnya tetap 
karena ω tetap. Ingat v = ω R. Berarti kecepatan benda 
yang bergerak melingkar selalu berubah dan untuk gerak 
GMB besar kecepatannya (lajunya) tetap.

CONTOH 5.5

Sebuah roda berputar dengan kecepatan sudut tetap 
120 rpm. Jari-jari roda 50 cm. Tentukan:
a. sudut yang ditempuh roda dalam waktu 5 sekon,
b. panjang lintasan yang dilalui benda yang berada 

di tepi roda dalam waktu 5 detik,
c. kecepatan linier benda yang berada di tepi roda!

v

v

v

v
B

C

D

A
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.............(5.8) 

Penyelesaian

ω  =  120 rpm = 120.  = 4π rad/s
R  =  50 cm = 0,5 m
t   =  5 s
a. Sudut yang ditempuh θ:
 θ  =  θ0 + ω t
  =  0 + 4π .5 = 20π rad
b. Panjang lintasan S:
 S  =  θ . R
  =  20 π . 0,5  =  10π m
c. Kecepatan linier benda memenuhi:
 v  =  ω R
  =  4π . 0,5  =  2π m/s

Untuk lebih memahami contoh di atas dapat kalian 
coba soal berikut.
Benda yang bergerak melingkar dengan kecepatan 
sudut tetap 15 rad/s mampu menempuh jarak 36 m 
dalam waktu 4 s. Tentukan:
a. jari-jari lintasan,
b. kecepatan linier benda!

2. Hubungan Roda-roda
Pernahkah kalian memperhatikan sistem gerak 

dari roda sepeda dan kemudian berfikir untuk menga-
nalisanya? Perhatikan pada Gambar 5.6. Pada gambar 
tersebut terlihat ada tiga benda bundar, roda, gir depan 
dan gir belakang. Ketiga benda bundar tersebut saling 
berhubungan membentuk sistem dan dinamakan hubun-
gan roda-roda.

Bagaimanakah hubungan roda-roda yang ada pada 
Gambar 5.6 itu? Tentu kalian dapat menjawabnya, bahwa 
pada sistem itu ada dua hubungan yang berbeda. Gir be-
lakang dan roda memiliki pusat yang sama dan berputar 
dengan kecepatan sudut yang sama (ω sama) hubungan 
seperti ini disebut roda sepusat. Hubungan kedua adalah 
gir belakang dan gir depan. Kedua gir itu terhalang dengan 
tali (rantai) sehingga berputar bersama dengan kecepatan 
linier titik yang bersinggungan sama (v sama). Hubungan 
seperti ini disebut roda bersinggungan.

Dari penjelasan di atas dapat dipertegas bahwa 
pada dasarnya hubungan roda-roda ada dua jenis dan 
memenuhi hubungan berikut.

Roda sepusat            : ω sama
Roda bersinggungan : v sama

Gambar 5.6
Sistem hubungan roda-roda

roda

gir belakang
gir depan
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Gambar 5.7
(a) dinamakan roda sepusat, (b) 
dan (c) dinamakan  roda bersing-
gungan.

Gambar 5.8
Hubungan roda-roda tiga buah 
silinder.

dengan : ω = kecepatan sudut (rad/s)
   v = kecepatan linier titik-titik singgung (m/s)

Hubungan roda-roda di atas dapat juga dilihat pada 
Gambar 5.7 seperti di bawah.

Untuk memahami hubungan roda-roda ini coba 
kalian cermati contoh soal berikut.

CONTOH 5.6

Tiga silinder terhubung satu sama lain seperti pada Gam-
bar 5.8. Diketahui jari-jari dari masing-masing silinder 
sebesar rA = 20 cm, rB = 50 cm dan rC = 30 cm. Kemudian 
silinder C dihubungkan pada mesin penggerak sehingga 
dapat berputar dengan kecepatan sudut tetap 5 rad/s. Jika 
semua silinder dapat berputar tanpa slip maka tentukan:
a. kecepatan linier titik-titik di pinggir silinder B,
b. kecepatan sudut putaran silinder A!

Penyelesaian
rA  =  20 cm  =  0,2 m
rB  =  50 cm  =  0,5 m
rC  =  30 cm  =  0,3 m
ωC  =  5 rad/s

a. Silinder B bersinggungan dengan silinder C berarti 
kecepatan linier titik-titik yang bersinggungan sama:

 vB =  vC

  =  ωC rC = 5. 0,3  =  1,5 m/s

b. Silinder A sepusat dengan silinder B berarti kecepatan 
sudutnya memenuhi:

 ωA  =  ωB

  =   =  = 3 rad/s

ωA

ωB

B
A

(a) ωA = ωB

A
B

C

vB

A
B

vA

(b) vA = vB (c) vA = vB

BA

vBvA
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1. Coba kalian tentukan pernyataan berikut 
benar atau salah jika terjadi pada benda 
yang bergerak melingkar beraturan.
a. kecepatan sudut benda berubah 

beraturan,
b. lajunya berubah,
c. percepatan benda nol,
d. posisi sudutnya berubah beraturan,
e. kecepatan linier benda tetap,
f. percepatan anguler benda tetap!

2. Sebuah benda yang bergerak melingkar 
beraturan memiliki posisi sudut yang 
berubah tiap saat sesuai grafik θ-t di 
bawah. Tentukan kecepatan sudut benda 
awal dan pada t = 5 s serta t = 20 s!

3. Sebuah partikel mula-mula membentuk 

sudut  π rad dari sumbu X. Kemudian 
partikel itu berputar dengan kecepatan 
sudut tetap 0,25 rad/s dan jari-jari            
2 m.
a. Berapakah posisi sudutnya setelah 

bergerak 2 sekon?
b. Berapakah kecepatan linier 

partikel?

4. Titik P dan titik Q berada di atas meja 
putar seperti gambar. Jari-jari meja 
60 cm. Jika meja diputar dengan 
kecepatan sudut tetap 60 rpm maka 
tentukan:
a. kecepatan linier titik P,
b. kecepatan linier titik Q,
c. perbandingan kecepatan linier 

titik P dan titik Q!

5. Pada gambar di bawah terlihat ada 
tiga roda yang saling berhubungan. 
Jari-jari tiap roda sebesar r1 = 20 cm, 
r2 = 60 cm dan r3 = 10 cm. Roda 3 
dihubungkan ke mesin yang memiliki 
kecepatan linier titik-titik tepi roda 4 
m/s. 

 

 Tentukan:
a. kecepatan sudut roda 2,
b. kecepatan linier titik-titik di tepi 

roda 2,
c. kecepatan sudut roda 1!

10

20

50

t (s)

θ (rad)

LATIHAN 5.2

Untuk lebih memahami contoh di atas dapat kalian 
coba soal berikut.
Perhatikan sistem roda yang terlihat pada Gam-
bar 5.9. rA=15 cm, rB = 30 cm dan rC = 5 cm. Jika 
untuk memutar titik-titik di tepi roda B sebesar 15 
m/s maka diperlukan gerak roda A.Tentukan:
a. kecepatan linier titik-titik di tepi roda C,
b. kecepatan sudut yang harus diberikan pada roda 

A!

Gambar 5.9

A
B

C

O

P
R

Q
R

2

31
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B
A

v

v

(a) F (b)

A

v

C. Gaya dan Percepatan Sentripetal

Gambar 5.11

Gambar 5.10
(a) Tali dipegang (diberi gaya) 
dan (b) tali dilepas.

..................(5.9)Fs = m ω2 R

................(5.10)

1. Definisi
Kalian pasti sering melihat gerak benda dengan lin-

tasan melingkar. Bahkan kalian dapat membuat contoh gerak 
tersebut. Misalnya sebuah beban kecil diikat tali kemudian 
diputar seperti pada Gambar 5.10. Mengapa beban itu dapat 
bergerak melingkar? Ternyata jawabnya tidak hanya karena 
diputar tetapi ada pengaruh suatu besaran yaitu gaya ke pusat. 
Gaya ke pusat inilah yang dinamakan gaya sentripetal.

Adanya gaya sentripetal pada gerak melingkar 
dapat dibuktikan dari tegangan talinya. Jika tali dipegang 
berarti ada gaya tegangan tali dan beban dapat berputar 
seperti pada Gambar 5.10(a). Tetapi saat  tali dilepas, 
berarti tidak ada gaya maka beban akan lepas dari lintasan 
melingkarnya, seperti pada Gambar 5.10(b). Coba bukti-
kan kejadian itu sehingga kalian lebih memahaminya.

Gaya sentripetal merupakan besaran vektor berarti 
memiliki nilai dan arah. Arah gaya sentripetal selalu 
menuju pusat dan selalu tegak lurus dengan kecepatan 
benda, lihat Gambar 5.11. Sedangkan besarnya gaya 
sentripetal dipengaruhi oleh massa, kecepatan dan jari-jari 
lintasannya. Hubungan gaya sentripetal dan besaran-be-
saran itu dapat dibuktikan melalui percobaan. Dari hasil 
percobaan dapat diperoleh bahwa besar gaya sentripetal 
(Fs) akan sebanding dengan massa benda (m), kuadrat ke-
cepatan sudutnya (ω2) dan jari-jari lintasan (R). Hubungan 
ini dapat dituliskan sebagai berikut.

Fs ~ m

Fs ~ ω2 

Fs ~ R

Kecepatan benda yang bergerak melingkar memiliki 
hubungan v = ω R, maka gaya sentripetal juga memenuhi 
persamaan berikut.

Fs = m  

Fs

Fs

m

Fs

v
Fs

v

v

Fs
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Kegiatan 5.1

GAYA SENTRIPETAL

Tujuan :  Menentukan hubungan gaya sentripetal 
dengan kecepatan sudut.

Alat dan Bahan  :  Benang, beban, benda, stopwatch, 
penggaris dan pipa (alat sentripetal).

Kegiatan :
1. Sambungkan alat-alat seperti Gambar 5.12. Pilihlah 

massa M (benda) yang sesuai!
2. Ukurlah jari-jari R dan beri tanda pada titik B se-

bagai batas geraknya!
3. Putarlah beban m dengan memutar alat sentripetal 

dan aturlah kecepatan putar benda hingga titik B 
tetap pada posisinya! Kemudian catat waktu untuk 
10 kali putaran.

4. Ulangi langkah (1) s.d (3) dengan mengubah-ubah 
M (mengubah Fs) dengan m dan R tetap!

Tugas :
1. Catat data pada tabel dan tentukan besaran-besaran 

 Fs = mg dan ω = !

2. Buatlah grafik hubungan Fs dengan ω2!
3. Buatlah simpulan hubungan Fs dan ω2 dari kurva 

yang diperoleh!
4. Rancang dan lakukan kegiatan lain, hubungannya 

dengan Fs dengan R dan m!

CONTOH 5.7

Sebuah batu diikat dengan tali sepanjang 50 cm. Kemudian 
batu itu diputar sehingga bergerak melingkar horisontal. 
Tegangan talinya sebesar 10 N saat kecepatan benda 12 
putaran per sekon. Berapakah kecepatan benda itu jika 
tegangan talinya mencapai 14,4 N?
Penyelesaian
R =  50 cm = 0,5 m
FS1  =  10 N    → ω1 = 12 put/s
FS2  =  14,4 N → ω2 = ...?

Gaya sentripetal pada benda memenuhi:
 Fs = m ω2 R

Untuk m dan R tetap maka berlaku:

Gambar 5.12
Rangkaian gaya sentripetal

M

m

B

RA

Fs = Mg

beban

benda
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Gambar 5.13
Perubahan kecepatan Δv selalu 
kepusat berarti as juga kepusat, 

as = .

..........................(5.11)

Untuk m dan R tetap maka berlaku:
 Fs ~ ω2  berarti  ω ~ 
Sehingga dapat diperoleh:

  = 

  =  

  ω2   =  . 12 = 1,2 . 12 = 14,4 putar/s

Untuk lebih memahami contoh di atas dapat kalian 
coba soal berikut.
Benda yang bergerak melingkar dengan jari-jari 0,5 
m memerlukan gaya sentripetal 15 N. Jika jari-jari 
benda ingin diubah menjadi 1 m tetapi kecepatan 
sudutnya diatur tetap maka berapakah gaya sentrip-
etal yang dibutuhkan?

Percepatan sentripetal
Sesuai hukum II Newton, gaya yang bekerja pada 

benda yang bergerak sebanding dengan percepatannya. 
Hubungan ini juga berlaku pada gerak melingkar. Gaya 
sentripetal Fs yang bekerja pada gerak benda yang mel-
ingkar akan menimbulkan percepatan yang diberi nama 
percepatan sentripetal. Besar percepatan sentripetal ini 
memenuhi hubungan berikut.

 Fs  =  m as

  as   =  ω2 R =   

Sesuai dengan arah gaya sentripetal, maka percepa-
tan sentripetal juga memiliki arah yang selalu menuju 
pusat lintasan. Bukti arah percepatan sentripetal ini dapat 
diperhatikan pada Gambar 5.13.

Dengan memahami percepatan sentripetal ini berarti kalian 
telah mengenal dua percepatan linier pada gerak melingkar yaitu 
percepatan tangensial yang dapat mengubah besar kecepatan 
linier benda dan percepatan sentripetal yang dapat mengubah 
arah kecepatan linier benda.

CONTOH 5.8

Beban bermassa 200 gr diikat pada ujung tali. Kemu-
dian ujung tali lain diputar sehingga beban bergerak 
melingkar horisontal seperti Gambar 5.14 panjang tali 
50 cm. Jika beban dapat berputar dengan kecepatan 
60 rpm maka tentukan:

−v1

Δv

v2

v1



                                      Gerak Melingkar 111

Penting

Mengapa bulan dapat menge-
lilingi bumi dengan lintasan 
hampir melingkar? Jawabnya 
tentu kalian sudah mengeta-
hui. Bulan selalu bergerak 
dan bulan mendapatkan gaya 
sentripetal yang berasal dari 
gaya gravitasi bumi......................(5.12)

Gambar 5.14

R

ω

T

a. percepatan sentripetal,
b.  tegangan tali T!
Penyelesaian
m  =  200 gr = 0,2 kg
R  =  50 cm = 0,5 m

ω  =  60 rpm = 60.  = 2π rad/s
gunakan π2 = 10
a. Percepatan sentripetal beban memenuhi :
  as  =  ω2 R
   =  (2π)2 . 0,5  =  2π2 = 20 m/s2

b. Tegangan tali yang dirasakan bekerja sebagai gaya 
sentripetal berarti sebesar:

  T  =  Fs

   =  m as  =  0,2. 20  =  4 N

Untuk lebih memahami contoh di atas dapat kalian 
coba soal berikut.
Sebuah mobil bermassa 500 kg melintasi jalan bun-
dar yang berjari-jari 20 m. Mobil tersebut dapat 
melintas dengan kecepatan 72 km/jam dalam 
keadaan aman. Tentukan:
a. percepatan sentripetal yang dialami mobil,
b. gaya sentripetal yang bekerja pada mobil!

2. Penerapan Gaya Sentripetal
Pada kehidupan sehari-hari kalian akan banyak 

mengalami keadaan yang berkaitan dengan gerak me-
lingkar. Pada contoh tertentu kalian mungkin tidak me-
mikirkannya tetapi pada kejadian tertentu justru kalian 
memikirkannya. Contohnya pada belokan jalan mungkin 
kalian tidak memikirkannya tetapi pada gerak roller 
coaster saat di titik teratas (terbalik) kalian tentu berfikir 
mengapa tidak jatuh? Semua kejadian gerak melingkar 
di alam selalu terkait dengan gaya sentripetal. Gaya-gaya 
yang bekerja pada benda yang bergerak melingkar itu 
berfungsi sebagai gaya sentripetal. Dari hubungan ini 
dapat dituliskan persamaan umum seperti berikut.

Fs = SF (ke pusat)  

Gerak melingkar benda-benda di alam ini dapat dibagi 
menjadi dua kelompok. Kelompok pertama : gerak meling-
kar horisontal yaitu gerak melingkar yang lintasannya pada 
bidang  horisontal.  Contohnya belokan  jalan,  ayunan 
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Aktiflah

Sebuah batu diikat tali sepan-
jang l kemudian diputar se-
hingga bergerak melingkar 
vertikal.

a. Jika batu bermassa m ber-
putar dengan kecepatan v 
tentukan tegangan tali di 
titik puncak (A) dan di titik 
bawah (B) dalam w dan v.

b. Buktikan bahwa kecepatan 
minimum di titik A dan B 
memenuhi:

  vA = 

  vB = 

c. Coba jelaskan perbedaan 
kecepatan minimum dan 
maksimum.

A

v
B

R

konis, pesawat yang membelok atau memutar dan gerak 
bulan mengelilingi bumi. Kelompok kedua : gerak meling-
kar vertikal yaitu gerak melingkar dengan lintasan verti-
kal terhadap pusat bumi. Contohnya adalah gerak benda 
diputar vertikal, roler coaster dan jembatan melengkung.

Untuk memahami kedua kelompok gerak melingkar 
di atas dapat kalian cermati contoh soal berikut.

Gerak melingkar vertikal
Untuk memahami gerak melingkar vertikal ini dapat 

kalian cermati contoh berikut.

CONTOH 5.9

Seorang anak bermassa 30 kg naik roda putar dan duduk 
di kursinya. Roda putar itu memiliki jari-jari 3,6 m.
a.  Berapakah gaya normal anak itu pada saat di titik 

terendah dan kursi roda putar bergerak dengan 
kecepatan 3 m/s?

b. Berapakah kecepatan maksimum kursi roda putar 
agar anak-anak yang sedang duduk dalam keadaan 
aman?

Penyelesaian
m = 30 kg → w = 300 N
R = 3,6 m
a. vB = 5 m/s
 Pada titik terendah B, anak itu dipengaruhi dua 

gaya seperti pada Gambar 5.15. Karena bergerak 
melingkar maka berlaku:

       ΣF  = Fs

 N − w  =  m 

 N − 300  =  30 . 

          N  =  375 N
b. Kecepatan maksimum yang diperbolehkan harus 

dilihat pada titik teratas (titik A) karena yang paling 
mudah lepas. Keadaan ini terjadi saat N = 0 sehingga 
berlaku:

       Fs   =  ΣF
       Fs   =  w

Gambar 5.15
Permainan roda putar

v

w

N

  m  =  m g

         v  =   

    =   = 6 m/s
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Gambar 5.16
Mobil melintasi belakang jalan 
yang miring

Aktiflah

Ayunan konis juga dapat 
dianalisa seperti gerak mobil 
pada belokan jalan.

a. Analisalah gerak ayunan 
konis ini dengan T seperti 
gaya normal dan buktikan 
bahwa:

 as = g tg α   dan

 v = 

b. Buktikan pula bahwa per-
samaan ini juga berlaku 
untuk mobil pada belokan 
jalan miring. 

Untuk lebih memahami contoh di atas dapat kalian 
coba soal berikut.
Agar menjadi lebih kuat sebuah jembatan dibangun me-
lengkung ke atas (titik pusat di bawah jembatan) dengan 
jari-jari 90 m. Sebuah mobil bermassa 500 kg melintas 
di atas jembatan dengan kecepatan 72 km/jam.
a. Berapakah gaya normal yang dirasakan mobil 

saat tepat melintas di puncak jembatan?
b. Berapakah kecepatan maksimum yang diperbo-

lehkan saat melewati jembatan?

Gerak melingkar horisontal
Perhatikan contoh analisa gerak melingkar horison-

tal. Kemudian carilah persamaan dan perbedaan yang ada 
dibanding gerak melingkar vertikal.

CONTOH 5.10

Sebuah mobil bermassa 400 kg sedang melintasi belokan 
jalan yang melingkar dengan jari-jari 30 m. Jalan tersebut 
dirancang dengan kemiringan 370. Berapakah kecepatan 
maksimum yang diperbolehkan pada mobil itu?

Penyelesaian
m = 400 kg → w = 4000 N
R = 30 m
α = 37O

Pada mobil yang bergerak melingkar harus memiliki gaya 
sentripetal sehingga dapat melintas dengan aman. Gaya-
gaya pada mobil itu dapat dilihat pada Gambar 5.16.
Mobil tidak bergerak vertikal berarti berlaku hukum I 
Newton pada arah vertikal sehingga diperoleh nilai N:
                 ΣF  =  0
N cos 37O − w  =  0
N . 0,8 − 4000 = 0  

w

m
R

T α

w

N cos α N

α

N sin α                   N   =  =  5000 N

Sedangkan pada arah horisontal terdapat proyeksi 
N sin 370. Gaya inilah yang bertindak sebagai gaya 
sentripetal sehingga berlaku:
         Fs  =  N sin 37O

m   =  N sin 37O
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   400.   = 5000 . 0,6
          v2  =  225

             v  =  = 15 m/s

Untuk lebih memahami contoh di atas dapat kalian 
coba soal berikut.
Sebuah pesawat terbang ingin memutar haluannya 
sehingga pesawat yang massa totalnya 2 ton itu 
dimiringkan dengan sudut 450. Jika pada saat itu 
kecepatan pesawat 108 km/jam maka tentukan jari-
jari lintasan pesawat tersebut!

1.  Dengan menggunakan alat sentripetal 
benda yang massanya m diputar 
melingkar beraturan dengan laju 
anguler ω. Apabila panjang tali 
alat sentripetal diperkecil menjadi 
¼ kali, maka dengan beban yang 
tetap, berapakah kelajuan angulernya 
sekarang?

2. Benda bermassa 20 gr diikat tali 
sepanjang 60 cm. Benda tersebut 
diputar dengan kecepatan 2 m/s pada 
arah horisontal. Tentukan:
a. percepatan sentripetal yang 

dialami benda,
b. tegangan tali!

3. Mobil bermassa 500 kg bergerak melingkar 
melintasi belokan jalan (melingkar) 
yang berjari-jari 30 m. Jika kelajuan 
mobilnya 72 km/jam maka tentukan 
percepatan sentripetal dan gaya sentripetal 
yang dialami mobil tersebut!

4. Sebuah pesawat yang bergerak dengan 
kecepatan konstan memiringkan 
sayapnya dengan sudut θ untuk 
bergerak melingkar pada bidang 
horisontal. Anggap massa pesawat 
dengan seluruh isinya 2 ton. Jika 
kecepatan pesawat 180 km/jam. 
Tentukan besar tg θ agar diperoleh 
gerak melingkar dengan  radius 1 
km! 

5. Sebuah benda digantungkan pada seutas 
tali kemudian diputar mendatar seperti 
tampak pada gambar. Jika panjang tali 
0,5 meter dan α = 37o, maka berapakah 
kecepatan putarannya?

6. Sebuah benda dengan massa 10 
kg diikat dengan tali dan diputar 
sehingga lintasan benda berbentuk 
lingkaran vertikal dengan jejari 1 
meter. Gaya tegangan maksimum 
yang dapat ditahan tali 350 N, g = 
10 m/s2. Hitunglah kecepatan benda 
maksimum!

7. Sebuah jembatan melengkung dengan 
jari-jari kelengkungan R. Titik pusat 
kelengkungannya ada di bawah 
jembatan itu. Tentukan gaya yang 
diakibatkan pada jembatan itu oleh 
sebuah mobil yang beratnya w dan 
bergerak dengan kecepatan v  sewaktu 
berada di puncak jembatan itu! Gunakan 
g sebagai percepatan gravitasi!

l = 0,5 m

v

R

37O

LATIHAN 5.3
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Rangkuman Bab 5
1. Besaran-besaran pada gerak melingkar:

a. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk 
bergerak satu kali putaran.

b. Frekuensi adalah banyaknya putaran yang terjadi 
tiap detik.

       f =   atau  T = 

c. kecepatan sudut : ω =  (rad/s)

d. percepatan sudut : α =  (rad/s2)

2. Hubungan besaran-besaran linier dengan besaran-
besaran sudut.

  S = θ R,  v = ω R   dan  aθ = α R

3. Bentuk melingkar besaran (GMB)
a. Roda gerak GMB berlaku:
 α = 0  ω = tetap
 θ = θ0 +  ω t

b. Hubungan roda roda
     Roda sepusat : ω sama
  Roda-roda bersinggungan : v sama 

4. Gaya sentripetal memenuhi:
a. Hubungannya:

       Fs ~ m 
       Fs ~ ω2

       Fs ~ R

b. Sesuai hukum II Newton.

        Fs = m as  as =  = ω2 R 
c. Roda sistem benda:

        Fs = Σ F

Fs = m ω2 R

Fs = m 
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Evaluasi Bab 5
Pilihlah jawaban yang benar pada soal-soal berikut dan kerjakan di buku tugas 
kalian.
1. Sebuah benda bergerak melingkar 

dengan kecepatan anguler awal 60 
rad/s. Kemudian kecepatan angulernya 
berubah menjadi 110 rad/s dalam 
waktu 2,5 s. Percepatan anguler yang 
dialami benda sebesar ....
A.  50 rad/s2  D. 2,5 rad/s2

B. 25 rad/s2  E. 2 rad/s2

C. 20 rad/s2

2. Sebuah benda tegar berputar  dengan 
kecepatan sudut 10 rad/s. Kecepatan 
linear suatu titik pada benda berjarak 
0,5 m dari sumbu putar adalah ....
A. 5 m/s  D. 10,5 m/s
B. 9,5 m/s  E.  20 m/s
C. 10 m/s

3. Tali melilit pada roda berjari-jari  R = 
25 cm, seperti gambar. Jika suatu titik 
pada tali itu (titik A) mempunyai 
kecepatan 5 m/s, maka kecepatan 
rotasi roda adalah ….                           
A. 0,2 rad/s                                  
B. 5 rad/s
C. 5π rad/s
D. 20 rad/s                         
E. 20π rad/s

4. Untuk sistem roda seperti pada gambar 
di bawah, RA = 50 cm, RB = 20 cm, 

 RC = 10 cm

 

 Jika roda A memiliki kelajuan linier 
1 m/s maka kecepatan sudut roda C 
dalam rad/s adalah .…
A. 0,2  D. 4
B. 1  E. 8
C. 2

5. Akibat rotasi bumi, keadaan Hasan 
yang bermassa a dan ada di Bandung, 
dan David yang bermassa a dan ada 
di London, akan sama dalam hal ....
A. Laju linearnya
B. Kecepatan linearnya
C. Gaya gravitasi buminya
D. Kecepatan angulernya
E. Percepatan sentripetalnya

(UMPTN, 1992)

6. Di antara pernyataan berikut ini:
(1) Kecepatan sudut tetap, kecepatan 

linear berubah
(2) Kecepatan sudut dan kecepatan 

linear tetap
(3) Kecepatan sudut dan kecepatan 

linear berubah beraturan
 Yang berlaku pada gerak melingkar 

beraturan adalah ....
A. 1  D.  2 dan 3
B. 1  dan  2  E.  3
C. 2

7. Benda yang bergerak melingkar 
memiliki kecepatan sudut tetap 120 
rpm. Dalam 10 detik benda tersebut 
telah menempuh sudut sebesar ….
A. 4π rad   D.  120 rad
B. 4 rad   E.  1200 rad
C. 40π rad

8. Sebuah benda berotasi menggelilingi 
suatu sumbu dengan persamaan 
posisi sudut θ = 2t +3 (dalam radian 
dan t dalam sekon). Dari persamaan 
tersebut dapat dinyatakan bahwa:
(1) pada saat t = 0 posisi sudut = 3 rad
(2) kecapatan sudut benda tetap
(3) percepatan sudut benda nol

R

A

A
B C



                                      Gerak Melingkar 117

l α

(4) laju linier benda 2 m/s
Yang benar adalah ....
A. semua  D. 2 dan 4
B. 1, 2 dan 3  E. 4 saja
C. 1 dan 3

9. Seorang Hercules memutar benda 
bermassa 4 kg yang diikatkan pada 
tali yang panjangnya 6 m dengan 
kelajuan konstan 12 ms-1, maka 
besar gaya sentripetal benda tersebut 
adalah ....
A. 96 N  D. 12 N
B. 86 N  E.   8 N
C. 16 N

(EBTANAS, 2002)

10. Benda A dan B bermassa sama 0,5 kg, 
diikatkan pada tali secara berurutan 
seperti gambar, lalu diputar sehingga 
melakukan gerak melingkar beraturan 
secara horisontal dengan kecepatan di 
ujung luar tali 3 m/s. Bila OA = 1 m 
dan AB = 2 m, maka perbandingan 
tegangan tali yang terjadi pada tali AB 
dengan OA adalah ….
A. 1   
B. ½   
C. 2/3
D. ¾ 
E. 3/2

11. Sebuah benda yang massanya 5 kg 
bergerak secara beraturan dalam 
lintasan yang melingkar dengan 
kecepatan 2 m/s. Bila jari-jari lingkaran 
itu 0,5 m, maka:
(1) waktu putarnya  adalah 0,5 s
(2) besar percepatan sentripetalnya 

adalah 8 m/s2

(3) gaya sentripetalnya adalah 40 N
(4) vektor kecepatanya tidak tetap
Yang benar adalah ....
A. semua  D. 2 dan 4
B. 1, 2 dan 3  E. 4 saja
C. 1 dan 3

12. Sebuah belokan jalan raya memiliki radius 
30 m dibuat miring sedemikian rupa 

 tergelincir. Kemiringan belokan 
tersebut haruslah ….
A. 30o  D.  53o

B. 37o  E.  60o

C. 45o

13. Sebuah benda digantungkan pada seutas 
tali kemudian diputar mendatar seperti 
tampak pada gambar. Jika panjang tali 
√2 meter dan α = 45o, maka kecepatan 
putarannya adalah ….
A. 2,3 m/s   
B. 3,3  m/s   
C. 4,4  m/s
D. 5,5 m/s
E. 6,6  m/s

14. Sebuah bola bermassa 0,2 kg diikat 
dengan tali sepanjang 0,5 m kemudian 
diputar sehingga melakukan gerak 
melingkar beraturan dalam bidang 
vertikal. Jika pada saat mencapai 
titik terendah laju bola adalah 5 m/s, 
maka tegangan talinya pada saat itu 
besarnya ....
A. 2 N   D. 12 N
B. 8 N   E. 18  N
C. 10 N     

    (UMPTN, 1999)
15. Balok 1 kg ikut bergerak melingkar 

pada dinding sebelah dalam sebuah 
tong yang berpusing dengan koefisien 
gesek statis 0,4. Jika jari-jari tong 1 m 
kelajuan minimal balok bersama tong 
agar tidak terjatuh adalah ....
A. 0,4 m/s D. 8 m/s
B. 4 m/s E. 25 m/s
C. 5 m/s

(SPMB, 2001)

16. Suatu benda massa m meluncur sepan-
jang suatu jejak berbentuk lingkaran 
yang licin dari keadaan diam (lihat 
gambar). Jika benda tetap berada di 
jalur, walaupun pada posisi C, tinggi 
h minimum adalah ….
A. Nol   D.  2,5 R
B. 0,5 R   E.  3 R
C. R

A

B

C
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17. Sebuah bola logam diikat pada ujung 
seutas tali dan diputar dengan laju 
tetap pada bidang vertikal. Gaya yang 
bekerja pada bola tersebut:
(1) gaya resultan yang sebanding 

dengan kuadrat kecepatan
(2) gaya berat yang timbul karena 

gravitasi bumi
(3) gaya sentripetal karena benda 

bergerak melingkar
(4) gaya tangensial karena adanya 

kecepatan putar bola
Yang benar adalah ....
A. semua  D. 2 dan 4
B. 1, 2 dan 3  E. 4 saja
C. 1 dan 3

18. Untuk membiasakan diri pada gaya 
sebesar 9,6W (W = berat badan), 
seorang astronot berlatih dalam 
suatu pesawat sentrifugal yang jari-
jarinya 6 meter. Percepatan grafitasi 
bumi adalah 10 m/s2. Untuk maksud 
tersebut pesawat sentrifugal harus 
diputar dengan …
A. laju anguler 240 rad/detik
B. laju anguler 240 rad/menit

C. 120 putaran/s
D. 96 putaran/s
E. 6 putaran/s

19. Perhatikan gambar! Sebuah bidang 
licin memiliki RA = RB = 10 m.  Sebuah  
benda 0,5 kg bergerak tanpa kecepatan 
awal dari titik A, besarnya gaya normal 
terhadap benda sewaktu melewati di 
B adalah  ....
A. 10 N   
B. 20 N   
C. 25 N
D. 40 N
E. 50 N

20. Sebuah benda bermassa m diikatkan 
di ujung seutas tali, lalu diayunkan 
pada bidang vertikal, g = percepatan 
gravitasi. Agar benda dapat melakukan 
gerak melingkar penuh, maka di titik 
terendah gaya sentripetal minimumnya 
haruslah ….
A. 5  mg   D.  2  mg
B. 4  mg   E.  mg
C. 3  mg
  (UMPTN, 1996)
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