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BAHAN AJAR 
Oleh TenesWidoyo, M.Pd. 

 
 

A. Judul   :   Gerak Melingkar 

 

B. Kompetensi Inti 

 

1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 

2. Menghayati dan Mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-

aktifdan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia 

3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 

kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah 

4. Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan 

langsung 

 

C. Kompetensi Dasar 

 

1.1  Menambah keimanan dengan menyadari hubungan keteraturan dan 

kompleksitas alam terhadap kebesaran Tuhan yang menciptakannya  

1.2 Menyadari kebesaran Tuhan yang menciptakan dan mengatur 

karakteristik fenomena gerak, fluida, dan kalor 

2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; 

teliti; cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis; kreatif; 

inovatif dan peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud 

implementasi sikap dalam melakukan percobaan dan diskusi  

2.2 Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas sehari-hari 

sebagai wujud implementasi melaksanakan percobaan dan melaporkan 

hasil percobaan 

3.5 Menganalisis besaran fisika pada gerak melingkar dengan laju konstan 

dan penerapannya dalam teknologi. 

4.5 Melakukan percobaan untuk menyelidiki gerak melingkar dengan laju 

konstan (hubungan roda-roda). 

 

D. Materi Pokok  

Gerak dari benda-benda langit yang lintasannya berupa lingkaran disebut gerak 

melingkar. Jika sela bergerak mempunyai kelajuan tetap disebut gerak melingkar 

beraturan. Contoh gerak melinkar beraturan antara laingerak roda sepeda terhadap 

porosnya, gerak kincir air terhadap porosnya, gerakan ujung jarum jam dan sebagainya. 
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1. Gerak Melingkar Beraturan 

 

Gerak melingkar beraturan adalah sebuah gerak benda yang lintasannya 

berupa lingkaran pada sebuah bidang dengan kelajuan tetap dan mempunyai 

percepatan yang arahnya selaju menuju pusat lingkaran. 

 

2. Besaran-besaran pada Gerak Melingkar Beraturan (GMB) 

 

2.1.   Periode dan Frekuensi (Period and Frequency) 

 

Jarak O-A = jari-jari lingkaran 

Benda bergerak dari A sampai ke A lagi di katakan melakukan 1 kali putaran. 

Waktu untuk melakukan 1 kali putaran disebut dengan periode(T) 

    

Rumus : T =  t / n 

 

Keterangan: 

     T  = periode 

      t = waktu 

     n = jumlah putaran 

   

Frekuensi adalah banyaknya putaran yang dilakukan 

benda tiap satuan waktu. 

  Rumus :  f= n/t 

    

Keterangan  

   f = frekuensi 

   t = waktu  

   n = jumlah putaran 

 

 

2.2. Kecepatan anguler (sudut)   adalah besar sudut yang ditempuh oleh jari-

jari R dalam waktu 1 sekon. 

 

Rumus : ω = θ/t 

              ω = 2π/ T 

               ω = 2πf 

 

Keterangan : 

θ = Posisi sudut 

 t  = waktu tempuh 

ω =  kecepatan sudut (rad\s) 

f  =  frekuensi (Hz)  

  T = Periode 

 

2.3. Kecepatan linier adalah kecepatan yang arahnya selalu meyinggung 

lintasannya dan tegak lurus jari-jarinya. 

 

Rumus :  v  = S /t   

V = R θ / t  

V  = R  2π/T 

V  = R 2πf 

V  =  R ω  
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Keterangan  

S = Jarak tempuh   

t  =  waktu tempuh 

θ  =  sudut tempuh 

T  = Periode 

f  = frekuensi 

ω = kecepatan sudut  

V = Kecepatan linier (m\s) 

R = jari-jari lintasan (m) 

 

2.4. Percepatan Sentripental   

Percepatan sentripental adalah percepatan yang arahnya menuju pusat 

lingkaran. Besaran inilah yang menyebabkan benda selalu lintasannya berupa 

lingkaran dalam bergerak 

 

Rumus :  𝑎𝑠 =
𝑣2

𝑅
 

 

Keterangan 

as  = percepatan sentripental  

v² = kecepatan linier 

R = jari-jari lingkaran 

 

2.5. Gaya Sentripental adalah gaya yang arahnya menuju pusat lingkaran. 

Rumus:    

𝐹𝑠 = 𝑚 𝑎𝑠               𝐹𝑠 = 𝑚
𝑣2  

𝑅
   

𝐹𝑠 = 𝑚
 𝜔𝑅 2

𝑅
           𝐹𝑠 = 𝑚 𝑅𝜔2 

 

Keterangan 

Fs = gaya sentripental 

V² = kecepatan linier 

R = jari-jari lingkaran. 

 

2.6. Pemindahan Gerak Melingkar Beraturan 

Benda yang melakukan gerak melingkar geraknya dapat dipindahkan ke 

benda lain dengan cara  

 

3. Gerak Melingkar Sepusat. 

 

Pada gerak melingkar sepusat arah geraknya tetap. 

Roda A dan B sepusatdi O. 

Maka kecepatan anguler A dan B sama tetapi 

kecepatan linier A dan B tidak sama. 

ω A= ω B   tetapi VA # VB 

 

Rumus : ωA = ωB 

                  VA / RA=VB   / RB 

  Keterangan 

  VA = Kecepatan linier roda A 

  VB = Kecepatan linier roda B 

  RA = Jari2 roda a 

  RB = Jari2 roda B. 
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4. Gerak Melingkar yang Dihubungkan dengan Tali 

         RB > RA 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pada gerak ini arah gerak tidak berubah, arah gerak roda A sama  dengan arah 

gerak roda B. pada keadaan ini maka kecepatan linier A dan B sama tetapi 

kecepatan anguler A dan B berbeda. 

 

 Rumus :  VA = VB                                  tetapi ω A # ωwB 

 

 ωA.RA = ωB.RB 

 

 Keterangan 

 ωA = kecepatan sudut roda A 

 ω B = kecepatan sudut roda B 

 RA = jari-jari roda A 

 RB = jari-jari roda B 

 

5. Gerak Melingkar Bersinggungan 

 

Pada gerak ini, arah gerak berubah. 

Arah roda A # arah roda B 

Kecepatan Liner roda A = kecepatan linier roda 

B dan kecepatan anguler # kecepatan anguler 

roda B. 

Rumus : 

 VA     =   VB 

      

      ω A.RA   =  ω B.RB  

 

 Karena RA > RB sehingga keliling roda A > dari pada keliling roda B. biarpun 

ukuran giginya sama tetapi karena kelilingnya berbeda maka jumlah putarannya 

roda B > jumlah putaran roda A.  

Sehingga rumusnya menjadi : 

 

 VA = VB 

      ω A. RA = ω B .RB  

    
Keterangan: 

ωA = Kecepatan sudut roda a 

ωB = Kecepatan sudut roda b 

 


