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Abstrak 
 

Miskonsepsi yang terjadi pada siswa akan mempengaruhi proses belajar siswa. 
Karenanya, banyak dilakukan penelitian untuk menyelidiki miskonsepsi yang terjadi pada 
siswa. Penelitian miskonsepsi siswa tentang gaya sentripetal dan gaya sentrifugal pada 
gerak melingkar beraturan baru pertama kali dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui miskonsepsi siswa tentang gaya sentripetal dan gaya sentrifugal pada gerak 
melingkar beraturan. Diharapkan  penelitian ini dapat memberikan masukan kepada dosen 
atau guru fisika tentang adanya beberapa jenis miskonsepsi siswa tentang gaya sentripetal 
dan gaya sentrifugal pada gerak melingkar  beraturan yang dapat digunakan sebagai dasar 
untuk merancang pembelajaran yang tepat untuk mengatasi miskonsepsi tersebut. Dari hasil 
analisa jawaban, miskonsepsi yang dialami siswa adalah miskonsepsi tidak bisa 
membedakan antara V dan F, pada gerak melingkar yang ada hanyalah gaya sentripetal, 
sedangkan gaya senterifugal itu tidak ada, tidak bisa membedakan gaya sentripetal (Fsp) 
dan gaya sentrifugal (Fsf), tidak bisa membedakan antara V, Fsp dan Fsf, gaya sentripetal 
dan gaya sentrifugal merupakan pasangan aksi reaksi. 

Kata kunci :Miskonsepsi,  gaya sentripetal, gaya sentrifugal, gerak melingkar beraturan 

 
A. PENDAHULUAN 

Pada saat mengikuti perkuliahan remidiasi miskonsepsi fisika mengenai gaya sentripetal 
dan gaya sentrifugal, masih banyak mahasiswa yang mengalami salah konsep tentang gaya 
sentripetal dan sentrifugal, diantaranya; 1) Tidak bisa membedakan antara V dan F, 2) Pada 
gerak melingkar yang ada hanyalah gaya sentripetal, sedangkan gaya senterifugal itu tidak ada, 
3) ada yang menggangap gaya sentripetal adalah gaya sentrifugal dan gaya sentrifugal adalah 
gaya sentripetal, 4) gaya sentripetal dan gaya sentrifugal merupakan pasangan aksi reaksi. 

Melihat masih banyak mahasiswa yang mengalami miskonsepsi, maka menarik untuk 
diteliti apakah miskonsepsi yang dialami mahasiswa tentang gaya sentripetal dan gaya 
sentrifugal juga terjadi pada siswa di sekolah, sekaligus menyelidiki apakah ditemukan model 
miskonsepsi  tentang gaya sentripetal dan gaya sentrifugal yang lain. Sejauh ini penelitian 
tentang konsep gaya sentripetal dan gaya sentrifugal baru kali ini dilakukan. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui miskonsepsi siswa tentang gaya 
sentripetal dan gaya sentrifugal, mengetahui apakah miskonsepsi sama atau tidak dengan yang 
dialami oleh mahasiswa dan bagaimana model miskonsepsi yang lain. Masalah dibatasi pada 
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konsepsi siswa tentang gaya sentripetal dan gaya sentrifugal. Diharapkan  penelitian ini dapat 
memberikan masukan kepada dosen atau guru fisika tentang adanya beberapa jenis miskonsepsi 
siswa tentang gaya sentripetal dan gaya sentrifugal yang dapat digunakan sebagai dasar untuk 
merancang pembelajaran yang tepat untuk mengatasi miskonsepsi tersebut. 
  
B. DASAR TEORI 

Konsep, konsepsi dan miskonsepsi 

Konsep merupakan abstrak dari ciri-ciri sesuatu yang mempermudah komunikasi antara 
manusia dan yang memungkinkan manusia berfikir[1]. Pengertian atau penafsiran terhadap 
suatu konsep tertentu, dalam pikiran seseorang disebut sebagai konsepsi[1]. Konsepsi seseorang 
berbeda satu dengan yang lain, karena tiap orang memiliki pemahaman awal yang berbeda 
berdasarkan pengalamannya sehari-hari. 

Sejak lahir manusia telah mengenal dan berhubungan erat dengan lingkungannya. 
Melalui proses Asimilasi dan Akomodasi [2], anak mempunyai prakonsepsi atau teori siswa 
tentang sesuatu. Prakonsepsi seorang siswa ada yang benar dan ada yang salah sehingga dapat 
menyebabkan siswa tersebut mengalami miskonsepsi  yang berarti kesalahpahaman tentang 
suatu konsep ilmu. 

Miskonsepsi  di gunakan secara konsisten oleh siswa dalam pemecahan soal-soal fisika 
yang berhubungan dengan konsep-konsep  sehingga mempengaruhi proses belajar siswa. 
Apabila seorang siswa mengalami miskonsepsi, biasanya cukup sulit untuk membangun kembali 
konsep-konsep yang benar dalam pemikirannya [1]. Miskonsepsi tidak hanya terjadi pada satu 
konsep  dalam bidang fisika, tetapi banyak sekali dan ada pola tertentu dalam kekeliruannya. 
Kebanyakan siswa secara konsisten mengembangkan konsep fisika yang salah secara tidak 
sengaja dan terus-menerus. Miskonsepsi bersifat universal, sehingga ada disetiap negara dan 
tidak mengenal usia, kultur maupun budaya. 

Miskonsepsi merupakan salah satu penyebab rendahnya prestasi hasil belajar siswa 
dalam bidang fisika. Sebagian besar siswa seringkali hanya mengerti pada saat dijelaskan, tetapi 
miskonsepsi akan muncul kembali jika soal diubah atau diberikan pada waktu yang berbeda[1]. 
Penelitian tentang miskonsepsi banyak dilakukan.  

Gaya Sentripetal dan Gaya Sentrifugal dalam Gerak Melingkar Beraturan 

Gaya sentripetal menyebabkan benda bergerak melingkar beraturan. Kata beraturan 
menunjukkan bahwa besar kecepatannya tetap besar kecepatannya tetap karena ada gaya 
sentripetal yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran,  dalam hal ini gaya sentripetal 
tersebut berfungsi untuk mengubah arah kecepatan dan tidak mengubah besarnya kecepatan. 
Besar kecepatan tetap, tetapi arahnya senantiasa berubah. Hal ini memberikan percepatan yang 
besarnya juga tetap, (tidak nol) dan arahnya senantiasa berubah [3]. Percepatan ini disebut 
percepatan sentripetal (ܽ௦). 
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Gambar 1. Dalam gerak melingkar beraturan, percepatan sentripetal selalu menuju 

pusat lingkaran. 

Pada saat kita mengikat sebuah beban kecil di tali kemudian diputar, maka beban kecil 
tersebut akan bergerak melingkar. Beban tersebut bisa bergerak melingkar karena ada gaya 
sentripetal yang menuju kepusat lingkaran. walaupun ada gaya yang menuju kepusat lingkaran, 
beban kecil tersebut tidak dapat menuju kepusat lingkaran dikarenakan adanya gaya semu atau 
gaya fiksi yang disebut gaya sentrifugal. 

Gaya sentripetal dan gaya sentrifugal bukanlah aksi reaksi, karena aksi reaksi bekerja 
pada benda yang berbeda. Sedangkan gaya sentripetal dan gaya sentrifugal pada saat kita 
memutar beban kecil tersebut hanya bekerja pada satu benda. 

C. METODE PENELITIAN 

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan 
memberikan penjelasan dan mendeskripsikan tentang sesuatu serta mengumpulkan data atau 
informasi untuk disusun, dijelaskan, dan dianalisis tanpa menggunakan angka dan statistik. Soal 
disajikan dalam bentuk pilihan ganda dan lembar jawaban dari soal-soal membentuk pola yang 
menunjukkan pola tertentu untuk mempermudah mengetahui miskonsepsi yang dialami oleh 
siswa tentang gaya sentripetal dan sentrifugal. Data hasil penelitian akan dianalisis secara 
deskriptif kualitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI yang 
sudah mempelajari konsep gaya sentripetal dan sentrifugal.Data yang dikumpulkan dalam 
penelitian ini adalah berupa jawaban dari pertanyaan yang menggali dasar pemikiran siswa dan 
perilaku yang dituangkan dalam bentuk kualitatif. Analisa data dilakukan dengan memberikan 
pemaparan atau gambaran mengenai situasi yang hendak diteliti, dalam hal ini mengenai dasar 
pemikiran siswa dalam bentuk uraian naratif. 

Alat pengumpul data yang digunakan berupa tes diagnostik. Pembuatan soal dalam 
bentuk pilihan berganda, letaknya ditata dengan baik dan kunci lembar jawaban yang dimodel 
untuk mempermudah mengidentifikasi apakah siswa tersebut mengalami miskonsepsi tentang 
gaya sentripetal dan gaya sentrifugal. 



4 
 

Teknik pengumpulan data yakni memberikan tes tertulis dalam bentuk soal pilihan 
ganda dan lembar jawaban kepada sampel. Data hasil tes dikumpulkan, lembar jawaban yang 
diisi oleh siswa akan dicocokkan dengan kunci lembar jawaban. 

Penelitian dilakukan dalam dua tahap yakni:  

1. Persiapan 

a. Membuat soal-soal tes diagnostik. 
b. Menata kunci jawaban. 

Kunci jawaban ditata untuk mempermudah mengidentifikasi miskonsepsi siswa  
dengan cepat. Model kunci jawaban tersebut mendeskripsikan tentang konsep pikir 
siswa tentang gaya sentripetal dan sentrifugal. 

2. Pelaksanaan 

a. Pengambilan Data 
Instrumen soal dan lembar jawaban diberikan kepada siswa untuk dikerjakan. Siswa 

diberikan waktu kurang lebih 90 menit untuk mengerjakan soal-soal yang diberikan. 
Setelah siswa selesai mengerjakan soal, soal dan lembar jawaban dikumpulkan. 

b. Tahap analisa  
Jawaban siswa dicocokkan dengan kunci jawaban yang dibuat, dilihat apakah siswa 

mengalami miskonsepsi atau tidak. Setelah terlihat siswa mengalami miskonsepsi lalu 
dianalisis secara deskriptif kualitatif. 

D. ANALISA DATA 

1. Hasil data yang diperoleh dari siswa 

1.a Tabel Jawaban Siswa 

SOAL JAWABAN YANG BENAR SISWA JAWABAN SISWA 
1. Sebuah benda 

diikat pada 
salah satu 
ujung tali 
kemudian tali 
diputar 
berlawanan 
arah jarum jam, 
sehingga benda 
bergerak 
melingkar 
beraturan pada 
bidang 
horisontal. 
Gaya (F) yang 
bekerja pada 
benda adalah : 

a. 

 
 

A 
 

C . Alasan : Sebenarnya gayanya 
tegak lurus dengan tali, tetapi karena 
dihalangi oleh tegang tali jadi benda 
bergerak melingkar. 

B A . Alasan : Karena saat benda 
berputar seluruh gaya terdapat di 
jari. 

C C . Alasan : Gaya (F) yang bekerja 
pada benda mengikuti arah gerak 
benda. 

D A . Alasan : Karena F berada di 
tangan pada tali yang diputar. 

E B . Alasan : Karena saat benda 
diputar tangan kita terasa ditarik. 

F 
 

D . Alasan : Karena pada gerak 
melingkar ada gaya yang keluar dan 
kedalam. 

G D . Alasan : Karena gerak benda 
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 dipengaruhi oleh gerak tali, sehingga 
tangan terasa ditarik tali. 

H A . Alasan : Karena tangan merasa 
ditarik oleh tali. 

2. Sebuah benda 
diikat pada 
salah satu 
ujung tali 
kemudian tali 
diputar 
berlawanan 
arah jarum jam, 
sehingga benda 
bergerak 
melingkar 
beraturan pada 
bidang 
horisontal. 
Kecepatan (V) 
yang bekerja 
pada benda 
adalah : 

 

c. 

 

A A . Alasan : Karena ketegangan tali 
adalah kecepatannya. 

B C . Alasan : Karena kecepatan selalu 
tidak sama arah. 

C 
 

D . Alasan : Karena kecepatan sebuah 
benda berdasarkan kecepatan tali 
yang diputar. 

D 
 

B . Alasan : Karena F berada pada 
pusat tengah sehingga benda 
berputar pada luar pusat F 

E 
 

C . Alasan : Karena jika tali dipotong 
benda akan terlempar  tegak lurus 
dengan tali. 

F C . Alasan : Karena kecepatan 
bersinggungan dengan garis 
lingkaran. 

G 
 

C . Alasan : Karena kecepatan benda 
ditentukan oleh arah benda itu 
berada sehingga arahnya berubah. 

H C . Alasan : Karena arah kecepatan 
selalu berbeda, mengikuti arah 
benda. 

3. Sebuah benda 
diikat pada 
salah satu 
ujung tali 
kemudian tali 
diputar 
berlawanan 
arah jarum jam, 
sehingga benda 
bergerak 
melingkar 
beraturan pada 
bidang 
horisontal. 
Gaya 
sentripetal 
(Fsp) yang 
bekerja pada 
benda adalah: 

 

a.  

 
 

A B . Alasan : Gaya sentripetal 
menjahui pusat lingkaran. 

B D . Alasan : Karena Fsp selalu 
berlawanan 

C 
 

A . Alasan : Dalam gaya sentripetal 
(Fsp) benda ditarik oleh tali, sehingga 
arah gaya sentripetal menuju ujung 
tali 

D A . Alasan : Karena F dipusat 
sehingga Fsp berada pada pusat 
tengah. 

E B . Alasan : Karena terpental selalu 
menjahui titik pusat. 

F B . Alasan : Karena saat benda 
diputar tangan serasa ditarik, itulah 
Fsp. 

G A . Alasan : Karena arah gaya 
sentripetal menuju pusat sehingga 
tangan 
merasa ditarik oleh tali. 

H A . Alasan : Karena tangan merasa 
ditarik oleh tali. 

4. Sebuah benda 
diikat pada 
salah satu 

b. A A . Alasan : Karena Fsf selalu menuju 
pusat lingkaran. 

B A . Alasan : Karena seluruh gaya ada 
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ujung tali 
kemudian tali 
diputar 
berlawanan 
arah jarum jam, 
sehingga benda 
bergerak 
melingkar 
beraturan pada 
bidang 
horisontal. 
Gaya 
sentrifugal (Fsf) 
yang bekerja 
pada benda 
adalah : 

 

diujung tali saat diputar. 
C 
 

B . Alasan : Gaya sentrifugal 
berlawanan dengan gaya sentripetal 
sehingga arahnyapun berlawanan. 

D D . Alasan : Karena Fsf berada pada 
pusat dan pada arah benda. 

E A . Alasan : Karena Sentrifugal 
berlawanan dengan sentripetal. 

F A . Alasan : Karena saat benda 
diputar tali menjadi tegang. 

G 
 

B. Alasan : Karena gaya sentrifugal 
berlawanan arah dengan gaya 
sentripetal. 

H B . Alasan : Karena gaya sentrifugal 
adalah lawan gaya sentripetal. 

5. Sebuah benda 
diikat pada 
salah satu 
ujung tali 
kemudian tali 
diputar 
berlawanan 
arah jarum jam, 
sehingga benda 
bergerak 
melingkar 
beraturan pada 
bidang 
horisontal. 
Apakah Fsp dan 
Fsf merupakan 
pasangan aksi 
reaksi? jelaskan 
alasanmu ! 

Tidak, Karena gaya 
sentripetal dan gaya 
sentrifugal hanya bekerja 
pada satu benda 
sedangkan aksi reaksi 
bekerja pada benda yang 
berbeda. 

A B. Ya, Karena arah gaya Fsp dan Fsf 
berlawanan. 

B B. Ya, Karena tali diikat berlawanan. 
C 
 

B. Ya, karena gaya sentrifugal dan 
gaya sentripetal saling berlawanan 
dan saling berhubungan. 

D A.Tidak, Karena Fsp dan Fsf tidak 
saling berkaitan pada pusat benda. 

E B. Ya, Karena arah gayanya 
berlawanan. 

F B. Ya, Karena gayanya berlawanan. 
G B. Ya, Karena kedua gaya tersebut 

berlawanan arah. 
H B. Ya, Karena gaya sentripetal dan 

gaya sentrifugal berlawanan. 

6. Seorang anak 
sedang 
bermain 
komedi putar 
dan anak 
tersebut 
bergerak 
melingkar 
beraturan 
berlawanan 
arah jarum jam 
pada bidang 
vertikal. Gaya 
(F) yang bekerja 
pada benda 
adalah : 

a. 

 

A 
 
 
 

C. Alasan : sebenarnya gayanya 
tegak lurus dengan jeruji komedi, 
tetapi karena dihalangi oleh jeruji 
komedi sendiri benda menjadi 
bergerak melingkar. 

B 
 

A. Alasan : Karena seluruh gaya 
terdapat pada titik porosnya. 

C 
 
 

C. Alasan : F yang bekerja pada 
benda mengikuti arah komedi putar 
yang berputar melingkar. 

D 
 
 

A. Alasan : Karena F berada di pusat 
untuk mendorong atau memutar 
beban pada komedi putar. 

E 
 

B. Alasan : Karena saat menaikinya 
tubuh terasa terlempar keluar. 

F D. Alasan : Karena ada gaya yang 
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 kedalam dan keluar. 

G 
 
 

D. Alasan : Karena poros dan jeruji 
benda membuat anak tersebut tidak 
terlempar komedi putar. 

H A. Alasan : Karena jeruji komedi putar 
menahan anak tersebut sehingga 
arah geraknya tetap. 

7.  Seorang anak 
sedang 
bermain 
komedi putar 
dan anak 
tersebut 
bergerak 
melingkar 
berlawanan 
arah jarum jam 
pada bidang 
vertikal. 
Kecepatan (V) 
yang bekerja 
pada benda 
adalah : 

 

c. 

 

A 
 
 

A.Alasan : Karena sesungguhnya 
jeruji komedilah yang membuat 
benda bergerak. 

B 
 

C. Alasan : Karena V jika berputar 
selalu tidak sama arah. 

C 
 

D. Alasan : Kecepatan dipengaruhi 
oleh besar kecepatan benda diputar. 

D 
 
 

B. Alasan : Karena yang 
menerima/mengalami kecepatan 
pada komedi putarnya. 

E 
 

C. Alasan : Karena kecepatan 
mendekati arah gerak benda. 

F 
 

C. Alasan : Karena arah kecepatan 
bersinggungan dengan garis 
lingkaran. 

G 
 
 

C. Alasan : Karena arah kecepatan 
benda ditentukan arah benda itu 
berada sehingga arahnya berbeda. 

H C. Alasan : Karena arah kecepatan 
selalu berbeda mengikuti arah 
benda. 

8. Seorang anak 
sedang 
bermain 
komedi putar 
dan anak 
tersebut 
bergerak 
melingkar 
berlawanan 
arah jarum jam 
pada bidang 
vertikal. Gaya 
Sentripetal 
(Fsp) yang 
bekerja pada 
benda adalah : 

 

a. 

 

A 
 

B. Alasan : Karena jeruji komedi yang 
menyebabkan Fsp menjauhi pusat 
lingkaran. 

B D. Alasan :Karena Fsp selalu 
berlawanan. 

C 
 
 

A. Alasan : Karena dalam gaya Fsp 
benda berputar melingkar sehingga 
arahnya ketengah. 

D 
 

A. Alasan : Karena F berada pada 
pusat, Fsp juga berada pada pusat. 

E 
 

B. Alasan : Karena terpental selalu 
menjahui titik pusat. 

F 
 

B. Alasan : Karena saat naik komedi 
putar badan serasa terlempar keluar. 

G 
 
 

A. Alasan : Karena arah gaya Fsp 
menuju pusat, sehingga anak 
tersebut tetap berputar. 

H A. Alasan : Karena jeruji besi komedi 
putar menahan anak tersebut 
sehingga arah geraknya tetap. 

9. Seorang anak 
sedang 

b. A 
 

A. Alasan : Karena jeruji komedi yang 
menyebabkan Fsf mendekati pusat 
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bermain 
komedi putar 
dan anak 
tersebut 
bergerak 
melingkar 
berlawanan 
arah jarum jam 
pada bidang 
vertikal. Gaya 
Sentrifugal 
(Fsf) yang 
bekerja pada 
benda adalah : 

 

 lingkaran. 

B A. Alasan : Karena Fsf selalu searah. 
C 
 

B. Alasan : Fsf berlawanan dengan 
Fsp, sehingga arahnyapun 
berlawanan. 

D 
 

D. Alasan : Karena pusat dan 
bendanya juga mengalami Fsf. 

E 
 

A. Alasan : Karena berlawanan arah 
dengan Fsp. 

F 
 

A. Alasan : Karena jeruji komedi 
membuat kita tetap bergerak 
melingkar. 

G 
 

B. Alasan : Karena Fsp berlawanan 
dengan Fsf. 

H B. Alasan : Karena arah Fsf 
berlawanan dengan Fsp. 

10. Seorang anak 
sedang 
bermain 
komedi putar 
dan anak 
tersebut 
bergerak 
melingkar 
berlawanan 
arah jarum jam 
pada bidang 
vertikal. 
Apakah Fsp dan 
Fsf merupakan 
pasangan aksi 
reaksi? Jelaskan 
alasanmu ! 

Tidak, Karena gaya 
sentripetal dan gaya 
sentrifugal hanya bekerja 
pada satu benda 
sedangkan aksi reaksi 
bekerja pada benda yang 
berbeda. 

A 
 

B. Ya, karena arah gaya Fsp dan Fsf 
berlawanan. 

B 
 

B. Ya, karena saling berlawanan 
arahnya. 

C 
 

B. Ya, Karena keduanya saling 
berlawanan dan saling berhubungan. 

D 
 

A. Tidak, karena Fsp dan Fsf tidak 
saling berkaitan satu sama lain. 

E B. Ya, karena arah gayanya 
berlawanan. 

F 
 

B. Ya, karena gayanya berlawanan 
(Fsp dan Fsf). 

G 
 

B. Ya, karena Fsp dan Fsf berlawanan 
arah. 

H B. Ya, karena Fsp berlawanan dengan 
Fsf. 

11. Bulan 
mengelilingi 
bumi secara 
terus menerus 
dalam gerka 
melingkar 
beraturan. 
Gaya-gaya (F) 
yang bekerja 
adalah : 

a. 

 

A 
 

C. Alasan : arah gaya menyinggung 
garis lingkaran. 

B 
 

A. Alasan : karena F selalu mengarah 
ke bumi. 

C 
 
 
 
 

C. Alasan : F bulan mengikuti arah 
bulan, bulan berputar mengelilingi 
bumi karena ditarik oleh gaya 
gravitasi bumi, sehingga F pada 
bulan bergerak melingkar. 

D 
 

A. Alasan : karena ada gaya gravitasi 
bumi. 

E 
 
 

B. Alasan : karena jika tidak ada gaya 
gravitasi bumi maka bulan aka 
menjauhi bumi. 

F 
 
 

D. Alasan : karena walaupun ada 
gaya gravitasi, bulan tidak pernah 
tertarik kebumi. 
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G 
 
 

D. Alasan : karena bulan tetap 
berputar mengelilingi bumi dan 
bulam tidak menabrak bumi. 

H A. Alasan : karena ada gaya gravitasi 
yang menarik bulan. 

12. Bulan 
mengelilingi 
bumi secara 
terus menerus 
dalam gerak 
melingkar 
beraturan. 
Kecepatan (V)  
yang bekerja 
adalah: 

c. 

 

A A.Alasan : karena ada gaya gravitasi. 
B 
 

C. Alasan : karena kecepatan selalu 
tidak sama arah. 

C 
 

D. Alasan : kecepatan dipengaruhi 
oleh besar kecepatan putaran. 

D 
 

A. Alasan : karena bulan dan bumi 
berputar pada porosnya secara 
teratur. 

E 
 
 

C. Alasan : karena bulan bergerak 
lurus, tapi karena ditarik gravitasi 
bumi maka geraknya melingkar. 

F 
 

C. Alasan : karena kecepatan 
bersinggungan dengan lingkaran. 

G 
 

C. Alasan : karena arah kecepatan 
benda ditentukan dari arah bulan 
berada. 

H C. Alasan : karena arah kecepatan 
benda berbeda atau berubah sesuai 
gerak benda. 

13. Bulan 
mengelilingi 
bumi secara 
terus menerus 
dalam gerak 
melingkar 
beraturan. 
Gaya 
sentripetal 
(Fsp) yang 
bekerja adalah: 

 

a. 

 

A 
 

B. Alasan : karena menjauhi pusat 
lingkaran. 

B D. Alasan : Fsp selalu berlawanan. 
C 
 
 

A. Alasan : Fsp ditarik oleh gaya 
gravitasi bumi sehingga arah Fsp 
menuju kearah bumi. 

D 
 

A. Alasan : karena Fsp berada pada 
poros bulan. 

E 
 

B. Alasan : karena jika bulan 
terpental maka arah gayanya keluar. 

F 
 
 

B. Alasan : bulan tidak pernah 
tertatik kebumi karena ada gaya 
yang menariknya keluar. 

G 
 

H 

A. Alasan : karena bulan merasa 
ditarik bumi sehingga bulan 
mengelilingi bumi. 
A. Alasan : karena ada gaya gravitasi 
yang menarik bulan. 

14. Bulan 
mengelilingi 
bumi secara 
terus menerus 
dalam gerak 
melingkar 
beraturan. 
Gaya 
sentrifugal (Fsf) 

b. 

 

A 
 

A. Alasan : karena Fsfnya menuju 
pusat lingkaran. 

B A. Alasan : karena Fsf selalu searah. 
C 
 
 

B. Alasan : Fsf dipengaruhi oleh rotasi 
bulan sehingga arah gayanya tidak 
menuju bumi. 

D 
 
 

D. Alasan : karena porosnya saling 
berkaitan dengan bumi dan bulan 
mengelilinginya. 
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yang bekerja 
adalah : 

E 
 

A. Alasan : karena Fsf berlawanan 
dengan Fsp. 

F 
 
 

A. Alasan : karena gaya gravitasi 
tetap membuat bulan melingkar 
mengitari bumi. 

G 
 

B. Alasan : karena arah Fsf berlawan 
dengan Fsp. 

H B. Alasan : karena Fsf berlawanan 
dengan Fsp. 

15. Bulan 
mengelilingi 
bumi secara 
terus menerus 
dalam gerak 
melingkar 
beraturan. 
Apakah Fsp dan 
Fsf merupakan 
pasangan aksi 
reaksi? Jelaskan 
alasanmu ! 

a. 
Tidak, Karena gaya 
sentripetal dan gaya 
sentrifugal hanya bekerja 
pada satu benda 
sedangkan aksi reaksi 
bekerja pada benda yang 
berbeda. 

A 
 

B. Ya, karena arah Fsp dan Fsf nya 
berlawanan. 

B 
 

B. Ya, karena saling berlawanan 
arahnya. 

C 
 
 
 
 

B. Ya, karena dalam Fsp arah 
gayanya ditarik oleh gravitasi bumi, 
dan Fsf dipengaruhi oleh rotasi bulan, 
keduanya seimbang sehingga bulan 
dapat berputar secara teratur. 

D 
 

A. Tidak, karena kedua gaya itu tidak 
berkaitan dengan porosnya. 

E 
 

B. Ya, karena Fsp dan Fsf berlawanan 
arahnya. 

F B. Ya, karena gayanya berlawanan. 
G B. Ya, karena kedua gaya 

berlawanan. 
H B. Ya, karena Fsp dan Fsf berlawanan 

arahnya. 
 

2. Analisa jawaban siswa 

2.1 Tabel Jumlah Jawaban Siswa 
 

Soal Jumlah   jawaban siswa 

Nomor Option A Option B Option C Option D 
1 3* 1 2 2 
2 1 1 5* 1 
3 4* 3 0 1 
4 4 3* 0 1 
5 1* 7 - - 
6 3* 1 2 2 
7 1 1 5* 1 
8 4* 3 0 1 
9 4 3* 0 1 

10 1* 7 - - 
11 3* 1 2 2 
12 2 0 5* 1 
13 4* 3 0 1 
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14 4 3* 0 1 
15 1* 7 - - 

Keterangan : * (jawaban yang benar). 

Soal no. 1  

3 siswa memilih option A*, dengan alasan : tangan merasa ditarik oleh tali sehingga gaya 
benda ditangan. Jawaban siswa benar karena benda tersebut dapat bergerak melingkar 
beraturan karena tangan memberikan gaya kebenda yang arahnya menuju tangan. 

1 siswa memilih option B, dengan alasan : karena saat benda diputar tangan  kita terasa 
ditarik. Dalam hal ini siswa menganggap bahwa dalam gerak melingkar beraturan, ada gaya dari 
benda yang menarik tangan. Padahal tangan memberikan gaya kebenda yang arahnya menuju 
pusat lingkaran (tangan menarik benda), sedangkan gaya yang menuju keluar (tangan merasa 
ditarik oleh benda) adalah gaya sentrifugal yang merupakan gaya semu. Dikatakan gaya semu 
karena gaya sentrifugal hanya ada ketika ada gaya sentripetal. 

2 siswa memilih option C, dengan alasan : gaya yang bekerja mengikuti arah gerak benda 
dan tegak lurus dengan tali. Dalam hal ini siswa tidak bisa membedakan gaya (F) dan kecepatan 
(V). Dalam gerak melingkar beraturan, arah gerak benda menunjukkan kecepatan (V) benda dan 
arah kecepatan (V) benda selalu berubah-ubah yang diakibatkan oleh gaya sentripetal yang 
menuju pusat lingkaran. 

2 siswa memilih option D, dengan alasan : 1 siswa beralasan karena pada gerak 
melingkar beraturan ada gaya (F) kedalam dan gaya (F) keluar, 1 siswa beralasan karena gerak 
benda dipengaruhi oleh tali, sehingga tangan merasa ditarik tali. Dalam hal ini siswa 
menganggap bahwa ada dua gaya (F) yang bekerja pada gerak melingkar beraturan, yaitu gaya 
yang diberikan tangan kebenda dan gaya yang diberikan benda ketangan dimana tangan merasa 
ditarik oleh tali. Padahal dalam gerak melingkar beraturan, ada satu gaya yang bekerja menuju 
pusat lingkaran. Sedangkan gaya yang bekerja menjauhi pusat lingkaran (tangan merasa ditarik 
tali) hanyalah merupakan gaya semu. Hal ini dapat dibuktikan dengan memotong tali saat benda 
diputar, maka benda tidak akan terlempar menjauhi pusat lingkaran melainkan akan bergerak 
menurut arah kecepatan benda. 

Dari jawaban siswa pada soal no.1, hanya 37,5% siswa mengerti bahwa pada gerak 
melingkar beraturan hanya terdapat satu gaya (F) yang arahnya menuju ke titik pusat. 12,5% 
siswa menganggap gaya (F) yang bekerja adalah gaya (F) yang menjauhi pusat lingkaran. 25% 
siswa tidak dapat membedakan gaya (F) dan kecepatan (V). 25% siswa menganggap bahwa ada 
dua gaya (F) yang bekerja pada gerak melingkar beraturan, yaitu gaya (F) kearah luar dan gaya 
(F) kearah dalam. 

Soal no. 2 

5 siswa memilih option C*, dengan alasan : 3 siswa beralasan karena kecepatan benda 
ditentukan oleh arah benda itu berada sehingga arahnya berubah. 1 siswa beralasan jika tali 
dipotong benda akan terlempar tegak lurus dengan tali. 1 siswa beralasan kecepatan 
bersinggungan dengan garis lingkaran. Jawaban siswa benar, tetapi semua alasan siswa salah. 
padahal dalam gerak melingkar beraturan, arah gerak benda menunjukkan kecepatan (V) benda 
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dan arah kecepatan (V) benda selalu berubah-ubah yang diakibatkan oleh gaya sentripetal yang 
menuju pusat lingkaran.  

1 siswa memilih option A, dengan alasan : Karena ketegangan tali adalah kecepatannya. 
Dalam hal ini siswa tidak bisa membedakan gaya (F) dan kecepatan (V). Dalam gerak melingkar 
beraturan, arah gerak benda menunjukkan kecepatan (V) benda dan arah kecepatan (V) benda 
selalu berubah-ubah yang diakibatkan oleh gaya sentripetal yang menuju pusat lingkaran, 
sedangkan tegangan  tali menunjukkan gaya (F) kepusat lingkaran. 

1 siswa memilih option B, dengan alasan : karena gaya (F) berada pada pusat tengah 
sehingga benda berputar pada luar pusat gaya (F). Siswa menganggap gaya (F) benda si pusat 
lingkaran sehingga kecepatan (V) benda mengarah keluar lingkaran. Padagal bukan kecepatan 
(V) benda yang mengarah keluar lingkaran melainkan gaya semulah yang arahnya menjauhi 
pusat lingkaran. 

1 siswa memilih option D, dengan alasan : karena kecepatan (V) sebuah benda 
berdasarkan kecepatan (V) tali yang diputar. Siswa menganggap tegangan tali adalah kecepatan 
(V) benda. Padahal arah gerak bendalah yang menunjukkan kecepatan (V) benda, yang arahnya 
selalu berubah-ubah akibat gaya (F) yang menuju pusat lingkaran dan gaya (F) semu yang 
arahnya keluar lingkaran. 

Dari jawaban siswa no. 2, 62,5% siswa mengerti bahwa dalam gerak melingkar 
beraturan, arah gerak benda menunjukkan kecepatan (V) benda dan arah kecepatan (V) benda 
selalu berubah-ubah yang diakibatkan oleh gaya sentripetal yang menuju pusat lingkaran. 12,5% 
siswa tidak dapat membedakan gaya (F) dan kecepatan (V). 12,5% siswa menganggap gaya semu 
(Fsf) adalah kecepatan (V) benda. 12,5% siswa menganggap gaya sentripetal (Fsp) dan gaya 
sentrifugal (Fsf) adalah kecepatan (V) benda. 

Soal no. 3 

4 siswa memilih option A*, dengan alasan : 3 siswa beralasan karena arah gaya 
sentripetal (Fsp) menuju pusat lingkaran sehingga tangan merasa ditarik. 1 siswa beralasan 
karena dalam gaya sentripetal (Fsp), benda ditarik tali sehingga gaya sentripetal (Fsp) menuju 
ujung tali. Jawaban siswa benar, tetapi semua alasan siswa salah. Padahal tangan memberikan 
gaya kebenda yang arahnya menuju pusat lingkaran, gaya tersebut dinamakan gaya sentripetal 
(Fsp) yang membuat benda bergerak melingkar beraturan. 

3 siswa memilih option B, dengan alasan : 1 siswa beralasan gaya sentripetal (Fsp) 
menjauhi pusat lingkaran. 1 siswa beralasan karena terpental selalu menjauhi pusat lingkaran. 1 
siswa beralasan karena saat benda diputar tangan terasa ditarik, itulah gaya sentripetal (Fsp). 
Siswa tidak bisa membedakan gaya sentripetal (Fsp) dan gaya sentrifugal (Fsf). Padahal gaya 
yang arahnya kepusat lingkaran adalah gaya sentripetal (Fsp) sedangkan gaya yang menjauhi 
pusat lingkaran adalah gaya sentrifugal (Fsf). 

1 siswa memilih option D, dengan alasan : karena gaya sentripetal selalu berlawanan. 
Siswa menganggap gaya kedalam dan gaya keluar sebagai gaya sentripetal (Fsp). 
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Dari jawaban siswa no. 3, 50% siswa mengerti bahwa gaya yang arahnya menuju pusat 
lingkaran adalah gaya sentripetal (Fsp). 37,5% siswa mengganggap gaya sentrifugal (Fsf) adalah 
gaya sentripetal (Fsp). 12,5% siswa menganggap gaya yang menuju pusat lingkaran dan gaya 
yang manjauhi pusat lingkaran adalah gaya sentripetal (Fsp). 

Soal No.4 

3 siswa memilih option B*, dengan alasan : 3 siswa beralasan karena gaya sentrifugal 
(Fsf) berlawanan arah dengan gaya sentripetal (Fsp). Jawaban dan alasan siswa benar, yaitu arah 
gaya sentrifugal memang berlawanan dengan arah gaya sentripetal dimana gaya sentripetal 
(Fsp) menuju pusat lingkaran sedangkan gaya sentrifugal (Fsf) menjauhi pusat lingkaran. 

4 siswa memilih option A, dengan alasan : 1 siswa beralasan karena gaya sentrifugal (Fsf) 
selalu menuju pusat lingkaran. 1 siswa beralasan karena seluruh gaya ada diujung tali saat 
diputar. 1 siswa beralasan karena gaya sentrifugal (Fsf) berlawanan dengan sentripetal (Fsp). 1 
siswa beralasan karena saat benda diputar tali menjadi tegang. Siswa tidak bisa membedakan 
gaya sentripetal (Fsp) dan gaya sentrifugal (Fsf). Padahal gaya yang arahnya kepusat lingkaran 
adalah gaya sentripetal (Fsp) sedangkan gaya yang menjauhi pusat lingkaran adalah gaya 
sentrifugal (Fsf). 

1 siswa memilih option D, dengan alasan : karena gaya sentrifugal (Fsf) berada pada 
pusat dan pada arah benda. Siswa menganggap gaya kedalam dan gaya keluar sebagai gaya 
sentrifugal (Fsf). 

Dari jawaban siswa no. 4, 37,5% siswa mengerti bahwa gaya yang arahnya menjauhi 
pusat lingkaran adalah gaya sentrifugal (Fsf). 50% siswa mengganggap gaya sentripetal (Fsp) 
adalah gaya sentrifugal (Fsf). 12,5% siswa menganggap gaya yang menuju pusat lingkaran dan 
gaya yang manjauhi pusat lingkaran adalah gaya sentrifugal (Fsf). 

Soal No.5 

1 siswa memilih option A*, dengan alasan : karena gaya sentripetal (Fsp) dan gaya 
sentrifugal (Fsf) tidak saling berkaitan pada pusat benda. Jawaban siswa benar, gaya sentripetal 
(Fsp) dan gaya sentrifugal (Fsf) bukanlah pasangan aksi reaksi karena gaya sentripetal (Fsp) dan 
gaya sentrifugal (Fsf) hanya bekerja pada satu benda. Sedangkan pasangan aksi reaksi bekerja 
pada benda yang berbeda. 

7 siswa memilih option B, dengan alasan : 6 siswa beralasan karena gaya sentripetal 
(Fsp) dan gaya sentrifugal (Fsf) saling berlawanan. Jawaban siswa salah karena walaupun gaya 
sentripetal (Fsp) dan gaya sentrifugal (Fsf) arahnya saling berlawanan, kedua gaya tersebut 
bekerja pada benda yang sama sehingga bukan merupakan pasangan aksi reaksi. 

Dari soal No. 5, 12,5% siswa mengerti bahwa gaya sentripetal (Fsp) dan gaya sentrifugal 
(Fsf) bukanlah pasangan aksi reaksi. 87,5% siswa menganggap gaya sentripetal (Fsp) dan gaya 
sentrifugal (Fsf) merupakan pasangan aksi reaksi. 
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Soal No. 6 

 3 siswa memilih option A*, dengan alasan : 1 siswa beralasan karena seluruh gaya 
terdapat pada titik porosnya. 1 siswa beralasan karena F berada di pusat untuk mendorong atau 
memutar beban pada komedi putar. 1 siswa beralasan karena jeruji komedi putar menahan anak 
tersebut sehingga arah geraknya tetap. Jadi 3 anak yang menjawab option A (benar) hanya 1 
alasan siswa yang benar yaitu komedi putar tersebut bergerak melingkar beraturan karena poros 
komedi putar memberikan gaya keanak yang arahnya menuju poros komedi putar, sedangkan 2 
anak yang lainnya alasannya salah. 

 1 siswa memilih option B, dengan alasan : karena saat menaikinya tubuh terasa 
terlempar keluar. Dalam hal ini siswa menganggap bahwa dalam gerak melingkar beraturan, ada 
gaya yang menarik anak menjauhi poros komedi putar (terlempar keluar dari tempat duduknya). 
Padahal poros memberikan gaya anak yang arahnya menuju poros (poros menarik anak), 
sedangkan gaya yang menuju keluar (anak merasa terlempar dari tempat duduknya) adalah gaya 
sentrifugal yang merupakan gaya semu. Dikatakan gaya semu karena gaya sentrifugal hanya ada 
ketika ada gaya sentripetal. 

 2 siswa memilih option C, dengan alasan : 1 siswa beralasan sebenarnya gayanya 
tegak lurus dengan jeruji komedi, tetapi karena dihalangi oleh jeruji komedi sendiri benda 
menjadi bergerak melingkar. 1 siswa beralasan F yang bekerja pada benda mengikuti arah 
komedi putar yang berputar melingkar. Siswa menganggap kecepatan (V)  benda/anak yang 
berputar merupakan gaya (F) yang bekerja pada komedi putar. Padahal gerak melingkar 
beraturan pada komedi putar, arah gerak benda/anak menunjukkan kecepatan (V) benda/anak 
dan arah kecepatan (V) benda/anak selalu berubah-ubah yang diakibatkan oleh gaya sentripetal 
yang menuju poros komedi putar. 

 2 siswa memilih option D, dengan alasan : 1 siswa beralasan Karena ada gaya yang 
kedalam dan keluar. 1 siswa beralasan karena poros dan jeruji benda membuat anak tersebut 
tidak terlempar komedi putar. Dalam hal ini siswa menganggap bahwa ada dua gaya (F) yang 
bekerja pada peristiwa komedi putar, yaitu gaya yang diberikan poros kebenda (gaya kedalam) 
dan gaya keluar (anak merasa terlempar dari tempat duduknya). Padahal gerak melingkar 
beraturan pada komedi putar, ada satu gaya yang bekerja menuju poros komedi putar. 
Sedangkan gaya yang bekerja menjauhi poros komedi putar (anak merasa terlempar dari tempat 
duduknya) hanyalah merupakan gaya semu. Hal ini dapat dibuktikan dengan memotong tali saat 
benda diputar, maka benda tidak akan terlempar menjauhi pusat lingkaran melainkan akan 
bergerak menurut arah kecepatan benda. 

 Dari jawaban siswa pada soal no.6, 37,5% siswa mengerti bahwa pada komedi putar 
hanya terdapat satu gaya (F) yang arahnya menuju poros. 12,5% siswa menganggap gaya (F) 
yang bekerja adalah gaya (F) yang menjauhi poros. 25% siswa tidak dapat membedakan gaya (F) 
dan kecepatan (V). 25% siswa menganggap bahwa ada dua gaya (F) yang bekerja pada komedi 
putar, yaitu gaya (F) kearah luar dan gaya (F) kearah dalam. 
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Soal no. 7 

5 siswa memilih option C*, dengan alasan : 1 siswa beralasan Karena V jika berputar 
selalu tidak sama arah.1 siswa beralasan Karena kecepatan mendekati arah gerak benda. 1 siswa 
beralasan Karena arah kecepatan bersinggungan dengan garis lingkaran. 1 siswa beralasan 
Karena arah kecepatan benda ditentukan arah benda itu berada sehingga arahnya berbeda. 1 
siswa beralasan karena arah kecepatan selalu berbeda mengikuti arah benda. Jawaban siswa 
benar, 4 siswa memberikan alasan yang benar, yaitu dalam komedi putar, arah gerak 
benda/anak menunjukkan kecepatan (V) benda/anak yang arahnya bersinggungan dengan garis 
lingkaran dan arah kecepatan (V) benda/anak selalu berubah-ubah yang diakibatkan oleh gaya 
sentripetal yang menuju poros komedi putar, tetapi 1 siswa beralasan salah. 

1 siswa memilih option A, dengan alasan : Karena sesungguhnya jeruji komedilah yang 
membuat benda bergerak. Dalam hal ini siswa tidak bisa membedakan gaya (F) dan kecepatan 
(V). Dalam gerak komedi putar, arah gerak benda/anak menunjukkan kecepatan (V) benda 
(anak) dan arah kecepatan (V) benda/anak selalu berubah-ubah yang diakibatkan oleh gaya 
sentripetal yang menuju poros komedi putar, sedangkan tegangan tali menunjukkan gaya (F) 
keporos komedi putar. 

1 siswa memilih option B, dengan alasan : Karena yang menerima/mengalami kecepatan 
pada komedi putarnya. Siswa menganggap gaya (F) benda/anak di poros sehingga kecepatan (V) 
benda/anak menjauhi poros komedi putar. Padahal bukan kecepatan (V) benda/anak yang 
menjauhi poros komedi putar melainkan gaya semulah yang arahnya menjauhi poros komedi 
putar. 

1 siswa memilih option D, dengan alasan : karena kecepatan dipengaruhi oleh besar 
kecepatan benda diputar. Siswa menganggap jeruji komedi putar adalah kecepatan (V) 
benda/anak. Padahal arah gerak bendalah yang menunjukkan kecepatan (V) benda/anak, yang 
arahnya selalu berubah-ubah akibat gaya (F) yang menuju poros komedi putar dan gaya (F) semu 
yang arahnya menjauhi poros komedi putar. 

Dari jawaban siswa no. 7, 62,5% siswa mengerti bahwa dalam gerak komedi putar, arah 
gerak benda/anak menunjukkan kecepatan (V) benda dan arah kecepatan (V) benda selalu 
berubah-ubah yang diakibatkan oleh gaya sentripetal yang menuju poros komedi putar. 12,5% 
siswa tidak dapat membedakan gaya (F) dan kecepatan (V). 12,5% siswa menganggap gaya semu 
(Fsf) adalah kecepatan (V) benda (anak). 12,5% siswa menganggap gaya sentripetal (Fsp) dan 
gaya sentrifugal (Fsf) adalah kecepatan (V) benda (anak). 

Soal no. 8 

4 siswa memilih option A*, dengan alasan : 1 siswa beralasan karena dalam gaya Fsp 
benda berputar melingkar sehingga arahnya ketengah. 1 siswa beralasan karena F berada pada 
pusat, Fsp juga berada pada pusat. 1 siswa beralasan karena arah gaya Fsp menuju pusat, 
sehingga anak tersebut tetap berputar. 1 siswa beralasan karena jeruji besi komedi putar 
menahan anak tersebut sehingga arah geraknya tetap. Jawaban siswa benar, 2 siswa beralasan 
benar, yaitu poros komedi putar memberikan gaya kebenda/anak yang arahnya menuju poros 
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komedi putar, gaya tersebut dinamakan gaya sentripetal (Fsp) yang membuat benda/anak 
bergerak melingkar beraturan, tetapi 2 siswa beralasan salah. 

3 siswa memilih option B, dengan alasan : 1 siswa beralasan karena jeruji komedi yang 
menyebabkan Fsp menjauhi pusat lingkaran.1 siswa beralasan karena terpental selalu menjahui 
titik pusat. 1 siswa beralasan karena saat naik komedi putar badan serasa terlempar keluar. 
Dalam hal ini siswa tidak bisa membedakan gaya sentripetal (Fsp) dan gaya sentrifugal (Fsf). 
Padahal gaya yang menuju poros adalah gaya sentripetal (Fsp) sedangkan gaya yang menjauhi 
poros komedi putar adalah gaya sentrifugal (Fsf). 

1 siswa memilih option D, dengan alasan : karena gaya sentripetal (Fsp) selalu 
berlawanan. Siswa menganggap gaya kedalam dan gaya keluar sebagai gaya sentripetal (Fsp). 

Dari jawaban siswa no. 8, 50% siswa mengerti bahwa gaya yang arahnya menuju poros 
pada komedi putar adalah gaya sentripetal (Fsp). 37,5% siswa mengganggap gaya sentrifugal 
(Fsf) adalah gaya sentripetal (Fsp). 12,5% siswa menganggap gaya yang menuju poros komedi 
putar dan gaya yang manjauhi poros komedi putar adalah gaya sentripetal (Fsp). 

Soal No.9 

3 siswa memilih option B*, dengan alasan : 3 siswa beralasan karena gaya sentrifugal 
(Fsf) berlawanan arah dengan gaya sentripetal (Fsp). Jawaban dan alasan siswa benar, yaitu arah 
gaya sentrifugal memang berlawanan dengan arah gaya sentripetal dimana gaya sentripetal 
(Fsp) menuju pusat lingkaran sedangkan gaya sentrifugal (Fsf) menjauhi pusat lingkaran. 

4 siswa memilih option A, dengan alasan : 1 siswa beralasan karena jeruji komedi yang 
menyebabkan Fsf mendekati pusat lingkaran. 1 siswa beralasan karena gaya sentrifugal (Fsf) 
selalu searah. 1 siswa beralasan karena berlawanan arah dengan gaya sentripetal (Fsp). 1 siswa 
beralasan karena jeruji komedi membuat kita tetap bergerak melingkar. Siswa tidak bisa 
membedakan gaya sentripetal (Fsp) dan gaya sentrifugal (Fsf). Padahal gaya yang arahnya 
keporos komedi putar adalah gaya sentripetal (Fsp) sedangkan gaya yang menjauhi poros 
komedi putar adalah gaya sentrifugal (Fsf). 

1 siswa memilih option D, dengan alasan : karena pusat dan bendanya juga mengalami 
gaya sentrifugal (Fsf). Siswa menganggap gaya kedalam dan gaya keluar sebagai gaya sentrifugal 
(Fsf). 

Dari jawaban siswa no. 9, 37,5% siswa mengerti bahwa gaya yang arahnya menjauhi 
poros komedi putar adalah gaya sentrifugal (Fsf). 50% siswa mengganggap gaya sentripetal (Fsp) 
adalah gaya sentrifugal (Fsf). 12,5% siswa menganggap gaya yang menuju poros komedi putar 
dan gaya yang menjauhi poros komedi putar adalah gaya sentrifugal (Fsf). 

Soal No.10 

1 siswa memilih option A*, dengan alasan : karena gaya sentripetal (Fsp) dan gaya 
sentrifugal (Fsf) tidak saling berkaitan satu sama lain. Jawaban dan alasan siswa benar, yaitu 
gaya sentripetal (Fsp) dan gaya sentrifugal (Fsf) bukanlah pasangan aksi reaksi karena gaya 
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sentripetal (Fsp) dan gaya sentrifugal (Fsf) hanya bekerja pada satu benda. Sedangkan pasangan 
aksi reakasi bekerja pada benda yang berbeda. 

7 siswa memilih option B, dengan alasan : 6 siswa beralasan karena gaya sentripetal 
(Fsp) dan gaya sentrifugal (Fsf) saling berlawanan. 1 siswa beralsan Karena keduanya saling 
berlawanan dan saling berhubungan. Jawaban siswa salah karena walaupun gaya sentripetal 
(Fsp) dan gaya sentrifugal (Fsf) arahnya saling berlawanan, kedua gaya tersebut bekerja pada 
benda yang sama sehingga bukan merupakan pasangan aksi reaksi. 

Dari soal No. 10, 12,5% siswa mengerti bahwa gaya sentripetal (Fsp) dan gaya sentrifugal 
(Fsf) bukanlah pasangan aksi reaksi. 87,5% siswa menganggap gaya sentripetal (Fsp) dan gaya 
sentrifugal (Fsf) merupakan pasangan aksi reaksi. 

Soal No. 11 

3 siswa memilih option A*, dengan alasan : 2 siswa beralasan karena ada gaya gravitasi 
bumi yang menarik bulan. 1 siswa beralasan karena F selalu mengarah ke bumi. Jawaban siswa 
benar, 1 siswa beralasan benar, yaitu bulan ditarik oleh gaya gravitasi bumi (gaya kedalam) 
sehingga bulan bergerak melingkar beraturan. Akan tetapi satu siswa memberikan alasan yang 
salah. 

1 siswa memilih option B, dengan alasan : karena jika tidak ada gaya gravitasi bumi maka 
bulan akan menjauhi bumi. Dalam hal ini siswa menganggap bahwa dalam gerak bulan 
mengelilingi bumi, ada gaya yang menarik bulan menjauhi orbit bulan. Padahal bumi 
memberikan gaya gravitasi kebulan yang arahnya menuju bumi, sedangkan gaya yang menuju 
keluar (bulan terlempar menjauhi bumi) adalah gaya sentrifugal yang merupakan gaya semu. 
Dikatakan gaya semu karena gaya sentrifugal hanya ada ketika ada gaya sentripetal. 

2 siswa memilih option C, dengan alasan : 1 siswa beralasan arah gaya menyinggung 
garis lingkaran. 1 siswa beralasan F bulan mengikuti arah bulan, bulan berputar mengelilingi 
bumi karena ditarik oleh gaya gravitasi bumi, sehingga F pada bulan bergerak melingkar.. Siswa 
menganggap kecepatan (V) bulan yang berputar mengelilingi bumi merupakan gaya (F) yang 
bekerja pada peristiwa bulan mengelilingi bumi. Padahal gerak melingkar beraturan pada 
peristiwa bulan mengelilingi, arah edar bulan menunjukkan kecepatan (V) bulan dan arah 
kecepatan (V) bulan selalu berubah-ubah yang diakibatkan oleh gaya sentripetal yang menuju 
bumi. 

2 siswa memilih option D, dengan alasan : 1 siswa beralasan karena walaupun ada gaya 
gravitasi, bulan tidak pernah tertarik kebumi. 1 siswa beralasan karena bulan tetap berputar 
mengelilingi bumi dan bulan tidak menabrak bumi.. Dalam hal ini siswa menganggap bahwa ada 
dua gaya (F) yang bekerja pada peristiwa komedi putar, yaitu gaya gravitasi bumi ke bulan (gaya 
kedalam) dan gaya keluar (bulan tidak menabrak bumi). Padahal gerak melingkar beraturan pada 
peristiwa bulan mengelilingi bumi, ada satu gaya yang bekerja menuju bumi yang disebut gaya 
sentripetal (Fsp). Sedangkan gaya yang bekerja menjauhi bumi hanyalah merupakan gaya semu. 

Dari jawaban siswa pada soal no.11, hanya 37,5% siswa mengerti bahwa pada peristiwa 
bulan mengelilingi bumi hanya terdapat satu gaya (F) yang arahnya menuju bumi. 12,5% siswa 
menganggap gaya (F) yang bekerja adalah gaya (F) yang menjauhi bumi. 25% siswa tidak dapat 
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membedakan gaya (F) dan kecepatan (V). 25% siswa menganggap bahwa ada dua gaya (F) yang 
bekerja pada peristiwa bulan mengelilingi bumi, yaitu gaya (F) kearah luar dan gaya (F) kearah 
dalam.  

Soal no. 12 

5 siswa memilih option C*, dengan alasan : 1 siswa beralasan karena kecepatan selalu 
tidak sama arah. 1 siswa beralasan karena bulan bergerak lurus, tapi karena ditarik gravitasi 
bumi maka geraknya melingkar. 1 siswa beralasan karena kecepatan bersinggungan dengan 
lingkaran. 1 siswa beralasan karena arah kecepatan benda ditentukan dari arah bulan berada. 1 
siswa beralasan karena arah kecepatan benda berbeda atau berubah sesuai gerak benda. 
Jawaban siswa benar, tetapi semua alasan siswa salah. Padahal gerak melingkar beraturan pada 
peristiwa bulan mengelilingi bumi, arah gerak bulan menunjukkan kecepatan (V) bulan dan arah 
kecepatan (V) bulan selalu berubah-ubah yang diakibatkan oleh gaya sentripetal yang menuju 
kebumi. 

2 siswa memilih option A, dengan alasan : 1 siswa beralasan karena ada gaya gravitasi. 1 
siswa beralasan karena bulan dan bumi berputar pada porosnya secara teratur. Dalam hal ini 
siswa tidak bisa membedakan gaya (F) dan kecepatan (V). Dalam gerak bulan mengelilingi bumi, 
arah gerak bulan menunjukkan kecepatan (V) bulan dan arah kecepatan (V) bulan selalu 
berubah-ubah yang diakibatkan oleh gaya sentripetal yang menuju bumi, sedangkan gaya 
gravitasi bumi menunjukkan gaya (F) kepusat bumi. 

1 siswa memilih option D, dengan alasan : kecepatan dipengaruhi oleh besar kecepatan 
putaran. Siswa menganggap gaya tarik gravitasi bumi adalah kecepatan (V) bulan. Padahal arah 
gerak bulanlah yang menunjukkan kecepatan (V) bulan, yang arahnya selalu berubah-ubah 
akibat gaya (F) yang menuju pusat bumi dan gaya (F) semu yang arahnya menjauhi pusat bumi. 

Dari jawaban siswa no. 12, 62,5% siswa mengerti bahwa dalam gerak bulan mengelilingi 
bumi, arah gerak bulan menunjukkan kecepatan (V) bulan dan arah kecepatan (V) bulan selalu 
berubah-ubah yang diakibatkan oleh gaya sentripetal yang menuju pusat bumi. 25 % siswa tidak 
dapat membedakan gaya (F) dan kecepatan (V). 12,5% siswa menganggap gaya sentripetal (Fsp) 
dan gaya sentrifugal (Fsf) adalah kecepatan (V) bulan. 

 Soal no. 13 

4 siswa memilih option A*, dengan alasan : 2 siswa beralasan karena Fsp ditarik oleh 
gaya gravitasi bumi sehingga arah Fsp menuju kearah bumi. 1 siswa beralasan karena Fsp berada 
pada poros bulan. 1 siswa beralasan karena bulan merasa ditarik bumi sehingga bulan 
mengelilingi bumi. Jawaban siswa benar, 3 siswa beralasan benar yaitu bulan ditarik gaya 
gravitasi bumi yang merupakan gaya sentripetal sehingga membuat bulan mengelilingi bumi, 
tetapi 1 siswa beralasan salah.  

3 siswa memilih option B, dengan alasan : 1 siswa beralasan karena menjauhi pusat 
lingkaran. 1 siswa beralasan karena jika bulan terpental maka arah gayanya keluar. 1 siswa 
beralasan bulan tidak pernah tertatik kebumi karena ada gaya yang menariknya keluar . Siswa 
tidak bisa membedakan gaya sentripetal (Fsp) dan gaya sentrifugal (Fsf). Padahal gaya yang 
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arahnya menuju pusat bumi adalah gaya sentripetal (Fsp) sedangkan gaya yang menjauhi pusat 
bumi adalah gaya sentrifugal (Fsf). 

1 siswa memilih option D, dengan alasan : karena gaya sentripetal (Fsp) selalu 
berlawanan. Siswa menganggap gaya kedalam dan gaya keluar sebagai gaya sentripetal (Fsp). 

Dari jawaban siswa no. 13, 50% siswa mengerti bahwa gaya yang arahnya menuju pusat 
bumi adalah gaya sentripetal (Fsp). 37,5% siswa mengganggap gaya sentrifugal (Fsf) adalah gaya 
sentripetal (Fsp). 12,5% siswa menganggap gaya yang menuju pusat bumi dan gaya yang 
manjauhi pusat bumi adalah gaya sentripetal (Fsp). 

Soal No. 14 

3 siswa memilih option B*, dengan alasan : 1 siswa beralasan Fsf dipengaruhi oleh rotasi 
bulan sehingga arah gayanya tidak menuju bumi. 2 siswa beralasan karena arah Fsf berlawan 
dengan Fsp. Jawaban siswa benar, tetapi semua alasan siswa salah. Padahal meskipun bulan 
ditarik oleh gravitasi bumi, bulan tidak menabrak bumi karena gaya sentrifugal yang timbul dari 
orbit bulan. 

4 siswa memilih option A, dengan alasan : 1 siswa beralasan karena Fsfnya menuju pusat 
lingkaran. 1 siswa beralasan karena Fsf selalu searah . 1 siswa beralasan karena Fsf berlawanan 
dengan Fsp. 1 siswa beralasan karena gaya gravitasi tetap membuat bulan melingkar mengitari 
bumi. Siswa tidak bisa membedakan gaya sentripetal (Fsp) dan gaya sentrifugal (Fsf). Padahal 
gaya yang arahnya menuju pusat bumi adalah gaya sentripetal (Fsp) sedangkan gaya yang 
menjauhi pusat bumi adalah gaya sentrifugal (Fsf). 

1 siswa memilih option D, dengan alasan : karena porosnya saling berkaitan dengan 
bumi dan bulan mengelilinginya. Siswa menganggap gaya kedalam dan gaya keluar sebagai gaya 
sentrifugal (Fsf). 

Dari jawaban siswa no. 14, 37,5% siswa mengerti bahwa gaya yang arahnya menjauhi 
pusat bumi adalah gaya sentrifugal (Fsf). 50% siswa mengganggap gaya sentripetal (Fsp) adalah 
gaya sentrifugal (Fsf). 12,5% siswa menganggap gaya yang menuju pusat bumi dan gaya yang 
menjauhi pusat bumi adalah gaya sentrifugal (Fsf). 

Soal No.15 

1 siswa memilih option A*, dengan alasan : karena kedua gaya itu tidak berkaitan 
dengan porosnya.  Jawaban siswa benar, gaya sentripetal (Fsp) dan gaya sentrifugal (Fsf) 
bukanlah pasangan aksi reaksi karena gaya sentripetal (Fsp) dan gaya sentrifugal (Fsf) bekerja 
pada satu benda. Sedangkan pasangan aksi reaksi bekerja pada benda yang berbeda. 

7 siswa memilih option B, dengan alasan : 6 siswa beralasan karena gaya sentripetal 
(Fsp) dan gaya sentrifugal (Fsf) saling berlawanan. 1 siswa beralasan karena dalam Fsp arah 
gayanya ditarik oleh gravitasi bumi, dan Fsf dipengaruhi oleh rotasi bulan, keduanya seimbang 
sehingga bulan dapat berputar secara teratur. Jawaban siswa salah karena walaupun gaya 
sentripetal (Fsp) dan gaya sentrifugal (Fsf) arahnya saling berlawanan, kedua gaya tersebut 
bekerja pada benda yang sama sehingga bukan merupakan pasangan aksi reaksi. 
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Dari soal No. 15, 12,5% siswa mengerti bahwa gaya sentripetal (Fsp) dan gaya sentrifugal 
(Fsf) bukanlah pasangan aksi reaksi. 87,5% siswa menganggap gaya sentripetal (Fsp) dan gaya 
sentrifugal (Fsf) merupakan pasangan aksi reaksi. 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa ditemukan miskonsepsi  tentang gaya 
sentripetal dan sentrifugal, yaitu ; 1) Tidak bisa membedakan antara V dan F, 2) Pada gerak 
melingkar yang ada hanyalah gaya sentripetal, sedangkan gaya senterifugal itu tidak ada, 3) tidak 
bisa membedakan gaya sentripetal (Fsp) dan gaya sentrifugal (Fsf), 4) tidak bisa membedakan 
antara V, Fsp dan Fsf, 5) gaya sentripetal dan gaya sentrifugal merupakan pasangan aksi reaksi. 
Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti topik lain yang berkaitan dengan 
miskonsepsi fisika, diantaranya; 1) gaya, massa dan berat, 2) percepatan gravitasi bumi, 3) gaya 
normal pada sebuah benda dan lain sebagainya. Peneliti selanjutnya juga dapat mengambil topik 
bagaimana meremidiasi miskonsepsi tentang gaya sentripetal dan gaya sentrifugal pada gerak 
melingkar beraturan. 
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