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Abstrak 

Telah banyak dilakukan penelitian untuk mendiagnosa miskonsepsi  Fisika, salah 
satunya yang dilakukan oleh Brama. Dalam penelitian tersebut ditemukan miskonsepsi 1. 
Tidak bisa membedakan gaya dan kecepatan pada gerak melingkar, 2. Tidak 
membedakan gaya sentripetal dan gaya sentrifugal, 3. Gaya sentripetal dan sentrifugal 
merupakan pasangan gaya aksi dan reaksi.  Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
meremediasi miskonsepsi siswa tentang ketiga miskonsepsi tersebut dengan 
menggunakan metode demonstrasi sederhana. Metode penelitian yang digunakan 
adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dianalisis dengan cara 
mendeskripsikan data tanpa menggunakan angka dan statistic. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang digunakan yaitu demonstrasi 
sederhana dapat digunakan sebagai salah satu metode yang dapat meremediasi siswa 
yang mengalami miskonsepsi tentang gaya sentripetal dan gaya sentrifugal pada gerak 
melingkar beraturan. 

Kata kunci : Miskonsepsi,  gaya sentripetal, gaya sentrifugal, demonstrasi sederhana 

A. PENDAHULUAN 

Fisika merupakan ilmu dasar yang sangat berperan dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Banyak konsep fisika yang abstrak, sehingga memungkinkan 

siswa mengalami miskonsepsi dalam proses belajarnya. Prakonsepsi siswa dari 

pengalaman sehari-hari, minat belajar siswa, dan intuisi siswa yang salah atau guru tidak 

menguasai materi karena bukan lulusan dari bidang ilmu fisika dan tidak 

mengungkapkan prakonsepsi siswa dapat menjadi penyebab siswa mengalami 

miskonsepsi [4].  

Banyak penelitian dilakukan untuk menyelidiki miskonsepsi pada siswa. 

Misalnya siswa mengalami miskonsepsi gaya-gaya yang bekerja pada benda diam 

(Ponalius Barbara, 2011), miskonsepsi tentang volume udara (Fenina, 2012), 

miskonsepsi tentang gelombang elektromagnetik (Ria, 2011), miskonsepsi tentang 

terapung, tenggelam, dan melayang (Indraswari, 2006), dan masih banyak lagi. Pada 

penelitian Brama (2012) ditemukan miskonsepsi yang dapat dikategorikan menjadi : 1) 

Tidak bisa membedakan gaya dan kecepatan pada gerak melingkar, 2) Tidak 

mailto:yunitaayuwulan@gmail.com
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membedakan gaya sentripetal dan gaya sentrifugal, 3) Gaya sentripetal dan sentrifugal 

merupakan pasangan gaya aksi dan reaksi 

 Banyak pula penelitian yang telah dilakukan untuk meremidiasi miskonsepsi 

fisika. Namun belum ada penelitian yang dilakukan untuk meremidiasi miskonsepsi yang 

ditemukan Brama (2012). Penelitian ini dilakukan untuk meremidiasi 1) Tidak bisa 

membedakan gaya dan kecepatan pada gerak melingkar, 2) Tidak membedakan gaya 

sentripetal dan gaya sentrifugal, 3) Gaya sentripetal dan sentrifugal merupakan 

pasangan gaya aksi dan reaksi menggunakan metode demonstrasi sederhana. 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi guru maupun dosen dalam 

meremidiasi siswa yang mengalami miskonsepsi tersebut dan menggunakan metode lain 

untuk meremidiasi miskonsepsi topic yang sejenis. 

B. KAJIAN TEORI 

Metode remediasi 

Metode demonstrasi adalah cara penyajian pelajaran dengan memperagakan 

atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang 

dipelajari, baik sebenarnya ataupun tiruan, yang sering disertai dengan penjelasan lisan 

[7]. Disebut dengan demonstrasi sederhana  karena menggunakan alat atau bahan yang 

mudah ditemukan dan tidak rumit dalam penggunaannya. 

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  digunakan 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 di setiap negara dan tidak mengenal usia, 

kultur maupun budaya.  
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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 

Bila benda yang diikat diputar oleh tangan, tangan seperti “menarik” benda 

tersebut agar benda bergerak melingkar. Artinya gaya (F) arahnya menuju ke dalam atau 

ke arah tangan. Benda yang bergerak dengan laju konstan v sepanjang lingkaran berjari-

jari r, maka benda akan mengalami percepatan sentripetal a. Arah a selalu radial ke 

dalam menuju pusat rotasi. Untuk gerak melingkar beraturan percepatan a dan 

kecepatan v selalu saling tegak lurus. 

Gaya yang menyebabkan gerak melingkar beraturan ini disebut gaya sentripetal, 

karena gaya ini berarah “ke arah pusat” gerak melingkar tersebut. Nama sentripetal 

hanya sekedar menyatakan bahwa gaya ini selalu berarah radial ke dalam; nama ini 

sama sekali tidak menceritakan mengenai hakekat gaya ini ataupun mengenai benda 

yang menimbulkannya [3]. Jadi untuk benda yang diikatkan pada tali, gaya 

sentripetalnya adalah gaya elastik yang ditimbulkan oleh tali. Untuk mempertahankan 

posisi benda agar tetap melingkar di lintasan ada gaya yang arahnya berlawanan 

mengimbangi gaya sentripetal. Gaya semu itulah yang disebut gaya sentrifugal.  

Gaya sentrifugal muncul apabila ada gaya sentripetal, namun tidak berlaku 

sebaliknya. Saat gaya sentripetal hilang, gaya sentrifugal juga akan hilang. Sifat gaya 

sentrifugal ini tidak seperti sifat gaya yang sebenarnya, sehingga gaya sentrifugal disebut 

sebagai gaya semu. Walaupun gaya sentrifugal merupakan gaya semu, namun 

dampaknya dapat kita amati. 

 

Gambar 1. Dalam gerak melingkar beraturan, percepatan sentripetal selalu menuju 

pusat lingkaran. 
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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 hanya bekerja pada satu benda. 

 

C. METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan dengan memberikan pembelajaran terhadap siswa yang 

sebelumnya telah diteliti mengalami miskonsepsi dari penelitian Brama (2012) 

menggunakan metode demonstrasi sederhana. Rencana pelaksanaan pembelajaran 

disusun sedemikian rupa sehingga dapat meremediasi siswa sesuai dengan miskonsepsi 

yang telah ditemukan pada siswa. 

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.  

Data hasil penelitian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah siswa yang sebelumnya telah diteliti mengalami 

miskonsepsi dari penelitian yang dilakukan Brama (2012). Data yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini adalah berupa jawaban dari soal yang digunakan oleh Brama (2012), 

sehingga dapat diketahui perbandingan jawaban siswa yang telah diremediasi. 

Penelitian dilakukan dalam dua tahap yakni:  

1. Persiapan 

a. Membuat RPP 

Rencana pelaksanaan remediasi melalui pembelajaran disusun 

berdasarkan miskonsepsi yang telah ditemukan Brama (2012). 

 

b. Menyiapkan alat pengumpul data 

Soal yang digunakan sebagai alat pengumpul data adalah soal 

yang digunakan oleh Brama (2012), sehingga dapat dilihat perbandingan 

jawaban siswa. 

2. Pelaksanaan 

a. Remediasi melalui pembelajaran menggunakan metode demonstrasi 

sederhana 

Pembelajaran dilakukan dalam waktu 2x45 menit. Instrumen 

soal dan lembar jawaban diberikan kepada siswa untuk dikerjakan. 

Siswa diberikan waktu kurang lebih 30 menit untuk mengerjakan soal-

soal yang diberikan. Setelah siswa selesai mengerjakan soal, soal dan 

lembar jawaban dikumpulkan. 
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b. Tahap analisa  

Proses pembelajaran dianalisa tiap kategori miskonsepsi dan 

dianalisa langkah pembelajaran mana yang dapat meremidiasi 

miskonsepsi siswa. 

 

D. HASIL DAN ANALISA  

1. Remediasi miskonsepsi tidak bisa membedakan kecepatan dan gaya pada 

gerak melingkar beraturan 

Pertama, pembelajaran dimulai dengan pemberian motivasi. Guru 

bertanya pada siswa: 

Guru : “Sebutkan contoh dari gerakan melingkar yang terjadi di kehidupan 

sehari-hari?” 

Siswa : “Komidi putar, roda sepeda,jam dinding.” 

Guru : “Lalu kemana arah gaya dan kecepatan dari benda yang bergerak 

melingkar tersebut?” 

 

Dari pertanyaan di atas siswa diberikan permasalahan. 

Guru : “Bagaimana menentukan arah gaya dan kecepatan pada gerak 

melingkar beraturan?” 

Guru telah mempersiapkan percobaan menggunakan dua buah benda 

yang diikat dengan tali. Diantara kedua benda terdapat pulpen terdapat pulpen 

kosong. Kemudian guru memutar benda sehingga bergerak melingkar. 

 

Gambar 2. Demonstrasi gerak melingkar beraturan 

 Siswa diberikan pertanyaan untuk mengamati demonstrasi. 

Guru : “Saat B masih terikat, apakah A  bergerak melingkar?” 

Siswa : “Ya” 

Guru : “Jika B dipotong, apakah A bergerak melingkar?” 

Siswa : “Tidak” 

 Dari pengamatan diketahui bahwa saat B masih terikat, A masih 

berputar. Tetapi saat B dipotong, A tidak lagi bergerak melingkar. Kemudian 

siswa ditanya bagaimana kesimpulan dari demonstrasi tersebut. 
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Guru : “Apa yang menyebabkan A bergerak melingkar?” 

Siswa : “Benda B.” 

 Kemudian siswa diberikan masalah baru, kemana arah gaya yang 

menyebabkan A bergerak melingkar. Maka siswa diberikan pertanyaan untuk 

membantu siswa menentukan arah gayanya. 

Guru : “Jika diurutkan tali antara A dan B, kemana arah gaya Wb dalam 

lintasan lingkaran A?  

 
Gambar 3. Arah gaya Wb pada lintasan A. 

 

Guru : “Jadi kemana arah gaya yang menyebabkan A bergerak melingkar?” 

Siswa : “Ke pusat lingkaran.” 

Dari pengamatan dapat disimpulkan bahwa gaya yang menyebabkan A 

bergerak melingkar arahnya menuju pusat lingkaran. Gaya ini disebut gaya 

sentripetal. 

Kemudian siswa diberikan masalah selanjutnya, yaitu bagaimana 

menentukan arah kecepatan pada benda yang bergerak melingkar. Untuk 

mengamati, siswa dibantu dengan pertanyaan. 

Guru : “Apakah kalian bisa melihat kecepatan?” 

Siswa : “Ya/tidak.” 

Guru : “Apakah kalian bisa menyatakan sebuah mobil bergerak 

cepat/lambat?” 

Siswa : “Ya.” 

Guru : “ Apakah kalian bisa melihat kemana arah mobil tersebut bergerak?” 

Siswa : “Ya.” 

Guru : “ Jadi apakah kalian bisa melihat kemana arah mobil yang melaju 

dengan cepat atau lambat tersebut?” 

Siswa : “Ya.” 

Kesimpulannya kecepatan benda searah dengan geraknya. Pada gerak 

melingkar arah kecepatannya berubah di tiap posisi benda. Kecepatan V selalu 

menyinggung lingkaran arah gerak benda. 
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Gambar 4. Arah kecepatan searah gerak benda 

 

 

Dari motivasi yang diberikan siswa telah mengetahui benda yang 

bergerak melingkar beraturan. Namun saat ditanya kemana arah gaya dan 

kecepatannya siswa mengalami kesulitan. 

Kemudian siswa diberikan demonstrasi benda A dan benda B diikat 

menggunakan tali yang diantaranya terdapat pena kosong, sehingga saat benda 

A bergerak melingkar, benda B tergantung diam. Siswa diminta untuk 

memperhatikan benda B saat benda A bergerak melingkar. Saat benda B 

dipotong dan benda A tidak lagi bergerak melingkar, siswa memahami bahwa 

yang menyebabkan benda A tetap bergerak melingkar adalah benda B. 

Saat siswa ditanya kemana arah gaya benda B pada lintasan lingkaran A, 

siswa dapat menggambarkan arahnya dengan benar yaitu menuju pusat 

lingkaran. Dari situ siswa dapat menyimpulkan bahwa gaya yang menyebabkan 

benda A bergerak melingkar arahnya menuju pusat lingkaran. 

Selanjutnya siswa diberikan masalah berikutnya yaitu kemana arah 

kecepatannya. Siswa diberikan pertanyaan untuk menentukan kemana arah 

mobil yang bergerak. Dari pertanyaan tersebut siswa dapat memahami bahwa 

arah kecepatan searah dengan arah gerak benda. Sehingga pada benda yang 

bergerak melingkar kecepatan selalu menyinggung lingkaran lintasan benda. 

Jadi demonstrasi sederhana dua buah benda yang diikat dengan tali 

dapat menunjukkan arah gaya dan kecepatan pada benda yang bergerak 

melingkar, sehingga siswa dapat membedakan gaya dan kecepatan pada benda 

yang bergerak melingkar. 

2. Remediasi miskonsepsi tidak bisa membedakan gaya sentripetal dan gaya 

sentrifugal dan pasangan gaya aksi reaksi pada gerak melingkar beraturan 

Pada demonstrasi yang pertama siswa mengetahui bahwa gaya yang 

menyebabkan gerak melingkar adalah gaya sentripetal yang arahnya menuju 

pusat. Siswa ditanya apakah ada gaya lain yang bekerja pada benda yang 

bergerak melingkar tersebut. Maka disiapkan sebuah alat demonstrasi berupa 

benda yang diikat dengan tali, kemudian meminta satu siswa untuk memutar 

benda tersebut. 

Guru : “Saat memutar benda, apa yang tangan kamu rasakan?” 

Siswa : “Berat, seperti ada yang menarik.” 
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Guru : “Kemana arah tarikan tersebut? Gambarkan.” 

Siswa : “Menjauh dari tangan.” 

 

 
Gambar 5.  Siswa menggambar arah gaya menjauhi pusat 

 

Dari pengamatan siswa mengetahui pada saat benda bergerak 

melingkar siswa merasakan ada gaya yang menarik tangannya saat memutar 

benda dan arahnya menjauhi pusat lingkaran. Gaya yang menarik benda 

menjauhi pusat lingkaran atau ke luar disebut gaya sentrifugal. 

 
Gambar 6.  Arah gaya sentrifugal menjauhi pusat 

 

Siswa diingatkan kembali, pada saat benda bergerak melingkar ada 2 

gaya yang bekerja pada benda yaitu gaya sentripetal dan gaya sentrifugal. 

Guru : “Apakah gaya sentripetal dan gaya sentrifugal adalah gaya yang 

sama?” 

Siswa : “Ya/tidak.” 

 

Guru telah menyiapkan sebuah alat demonstrasi berupa benda yang 

diikat dengan tali. Guru memutar benda tersebut, kemudian memotong tali saat 

benda masih berputar. 

Guru : “Kemana arah benda saat tali dipotong? Gambarkan.” 

(Guru meminta 1 siswa untuk maju dan menggambarkannya.) 

 



9 
 

 
Gambar 7.  Benda terlempar saat tali dipotong 

 

Siswa diberikan pertanyaan untuk membantu siswa mengamati 

demonstrasi. 

Guru : “Apakah gaya sentripetal dan gaya sentrifugal bekerja pada benda 

yang sama?” 

Siswa : “Ya.” 

Guru : “Bagaimana arah gaya sentripetal dan gaya sentrifugal?” 

Siswa : “Berlawanan.” 

Guru : “Saat tali dipotong, kemana arah benda bergerak?” 

Siswa : “Melanjutkan gerak searah kecepatan.” 

Dari pengamatan diketahui gaya sentripetal dan sentrifugal bekerja 

pada benda yang sama dan arahnya berlawanan. Tetapi saat tali dipotong, 

benda bergerak melanjutkan gerakan melingkar. Kemudian siswa diberikan 

pertanyaan untuk membantu siswa menemukan kesimpulan dari demonstrasi di 

atas. 

Guru : “Saat tali dipotong atau gaya sentripetal dihilangkan, apakah benda 

tetap bergerak melingkar?” 

Siswa :  “Tidak.” 

Guru : “Saat tali dipotong, apakah benda bergerak ke arah gaya sentrifugal?” 

Siswa : “Tidak.” 

Guru : “Saat benda bergerak melingkar gaya sentripetal dan gaya sentrifugal 

arahnya berlawanan, apakah gaya sentripetal dan gaya sentrifugal 

merupakan pasangan aksi reaksi?” 

Siswa : “Tidak.” 

Guru : “Mengapa gaya sentripetal dan gaya sentrifugal bukan pasangan aksi 

reaksi?” 

Siswa : “Karena bekerja pada benda yang sama.” 

Siswa dapat menyimpulkan bahwa gaya sentripetal adalah gaya nyata 

karena menyebabkan benda bergerak melingkar,sedangkan gaya sentrifugal 

adalah gaya semu karena gaya sentrifugal hanya ada saat ada gaya sentripetal. 

Gaya sentripetal dan gaya sentrifugal bukan merupakan aksi reaksi karena 

bekerja pada benda yang sama. 
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Pada demonstrasi kedua, yaitu benda yang diikat dengan tali kemudian 

diputar, siswa ditanya apakah ada gaya lain yang bekerja. Saat memutar benda 

tersebut siswa merasakan benda tersebut menarik tangannya. Sehingga siswa 

dapat menggambarkan ada gaya yang arahnya menjauhi pusat lingkaran. 

Kemudian guru menginformasikan bahwa gaya yang arahnya menjauhi pusat 

lingkaran disebut dengan gaya sentrifugal. Dari penjelasan tersebut siswa dapat 

mengetahui bahwa gaya sentripetal arahnya menuju pusat dan gaya sentrifugal 

arahnya menjauhi pusat sehingga kedua gaya tersebut arahnya berlawanan. 

Pada demonstrasi selanjutnya masih menggunakan benda yang diikat 

dengan tali kemudian diputar. Namun saat benda masih berputar, talinya 

dipotong. Siswa diminta untuk mengamati apa yang terjadi pada benda tersebut 

dan menggambarkannya. 

Siswa diberikan pertanyaan untuk membantu mengamati demonstrasi. 

Dari pertanyaan tersebut siswa mengetahui bahwa gaya sentripetal dan gaya 

sentrifugal bekerja pada benda yang sama dan arahnya berlawanan. Namun 

siswa belum mengetahui mengapa benda pada demonstrasi terlempar ke arah 

sesuai gambar. Kemudian siswa diberikan pertanyaan selanjutnya untuk 

menemukan kesimpulan dari demonstrasi tersebut.  Dari pertanyaan yang 

diberikan, siswa dapat mengetahui bahwa saat gaya sentripetal dihilangkan gaya 

sentrifugal juga hilang karena benda tidak bergerak ke arah gaya sentrifugal 

menarik benda. Diinformasikan bahwa gaya sentrifugal adalah gaya semu. 

Kemudian siswa ditanya apakah gaya sentripetal dan gaya sentrifugal 

adalah pasangan gaya aksi reaksi. Dari demonstrasi siswa dapat menyimpulkan 

bahwa gaya sentripetal dan gaya sentrifugal bukan merupakan aksi reaksi 

karena bekerja pada benda yang sama. 

Jadi pada demonstrasi benda yang diikat kemudian diputar, siswa dapat 

menentukan mana gaya sentripetal dan mana gaya sentrifugal sehingga siswa 

dapat membedakan gaya sentripetal dan gaya sentrifugal. 

Pada demonstrasi benda yang diikat dan diputar kemudian dipotong 

talinya, siswa dapat memahami bahwa gaya sentripetal dan gaya sentrifugal 

bekerja pada benda yang sama dan gaya sentrifugal adalah gaya semu, sehingga 

siswa dapat menyimpulkan bahwa gaya sentripetal dan gaya sentrifugal bukan 

merupakan pasangan gaya aksi reaksi. 
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E. KESIMPULAN DAN SARAN 

Demonstrasi sederhana menggunakan dua buah benda yang diikat kemudian 

salah satu benda bergerak melingkar secara horizontal dan satu benda menggantung, 

dapat menunjukkan arah gaya dan kecepatan pada benda yang bergerak melingkar, 

sehingga siswa dapat membedakan gaya dan kecepatan pada benda yang bergerak 

melingkar. Demonstrasi ini berhasil meremidiasi siswa yang mengalami miskonsepsi 

tidak dapat membedakan gaya dan kecepatan pada gerak melingkar beraturan. 

Pada demonstrasi benda yang diikat kemudian diputar, siswa dapat menentukan 

mana gaya sentripetal dan mana gaya sentrifugal sehingga siswa dapat membedakan 

gaya sentripetal dan gaya sentrifugal. Pada demonstrasi benda yang diikat dan diputar 

kemudian dipotong talinya, da yang sama dan gaya sentrifugal adalah gaya semu, 

sehingga siswa dapat menyimsiswa dapat memahami bahwa gaya sentripetal dan gaya 

sentrifugal bekerja pada benpulkan bahwa gaya sentripetal dan gaya sentrifugal bukan 

merupakan pasangan gaya aksi reaksi. Demonstrasi ini berhasil meremidiasi siswa yang 

mengalami miskonsepsi tidak dapat membedakan gaya sentripetal dan gaya sentrifugal, 

serta menganggap gaya sentripetal dan gaya sentrifugal merupakan pasangan gaya akse 

reaksi. 
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Lampiran I 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Nama Sekolah  : SMA 

Mata Pelajaran : Fisika 

Kelas/Semester : X/1 

Waktu   : 2 x 45 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

Mendeskripsikan gejala alam dalam cakupan mekanika klasik sistem diskret 

(partikel) 

B. Kompetensi Dasar 

Memprediksi besaran-besaran fisika pada gerak melingkar beraturan dan gerak 

melingkar berubah beraturan 

C. Indikator 

1. Mampu membedakan kecepatan (V) dan gaya (F) pada benda yang bergerak 

melingkar beraturan 

2. Mampu menunjukkan pada gerak melingkar beraturan terdapat gaya 

sentripetal dan gaya sentrifugal 

3. Mampu menjelaskan bahwa gaya sentripetal tidak sama dengan gaya 

sentrifugal 

4. Mampu membedakan gaya sentripetal (Fsp) dan gaya sentrifugal (Fsf) 

5. Mampu membedakan kecepata (V), gaya sentripetal (Fsp) dan gaya 

sentrifugal (Fsf) 

6. Mampu menjelaskan gaya sentripetal dan gaya sentrifugal bukan 

merupakan pasangan aksi reaksi 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat membedakan kecepatan (V) dan gaya (F) pada benda yang 

bergerak melingkar beraturan 

2. Siswa dapat menunjukkan pada gerak melingkar beraturan terdapat gaya 

sentripetal dan gaya sentrifugal 

3. Siswa dapat menjelaskan bahwa gaya sentripetal tidak sama dengan gaya 

sentrifugal 

4. Siswa dapat membedakan gaya sentripetal (Fsp) dan gaya sentrifugal (Fsf) 

5. Siswa dapat membedakan kecepata (V), gaya sentripetal (Fsp) dan gaya 

sentrifugal (Fsf) 

6. Siswa dapat menjelaskan gaya sentripetal dan gaya sentrifugal bukan 

merupakan pasangan aksi reaksi 

E. Nilai PBKB 

1. Jujur 

2. Kreatif 

3. Rasa ingin tahu 
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4. Komunikatif 

5. Religius 

6. Menghargai lingkungan 

F. Materi Pembelajaran 

Gaya sentripetal dan gaya sentrifugal 

G. Metode Pembelajaran 

1. Percobaan 

2. Diskusi 

3. Ceramah 

4. Evaluasi 

H. Peralatan 

1. Benda 

2. Benang 

3. Cutter 

4. Soal evaluasi 

I. Langkah-Langkah Pempelajaran 

 

PENDAHULUAN 

Menyiapkan diri mengikuti pembelajaran dengan berdoa yang dipimpin oleh 

siswa atau guru dan menata serta membersihkan lingkungan tempat duduk masing-

masing (nilai religius dan menghargai lingkungan). 

Kegiatan 1 : 

EKSPLORASI 

Motivasi : 

Guru bertanya pada siswa, “Sebutkan contoh dari gerakan melingkar yang 

terjadi di kehidupan sehari-hari?”. Jam dinding, roda sepeda, komidi putar, dll.  

Masalah : 

Bagaimana menentukan arah kecepatan (V) dan arah gaya (F) pada Gerak 

Melingkar Beraturan (GMB)? 

Hipotesa : 

 ……… 

ELABORASI 

Siswa mengikuti beberapa kegiatan berikut dengan rasa ingin tahu yang 

tinggi. 

Guru telah mempersiapkan percobaan menggunakan dua buah benda yang 

diikat dengan tali. Diantara kedua benda terdapat pulpen terdapat pulpen kosong. 

Kemudian guru memutar benda sehingga bergerak melingkar. 
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Pertanyaan menggiring mengamati : 

1. Saat B masih terikat, apakah A bergerak melingkar? (ya) 

2. Jika B  dipotong, apakah A bergerak melingkar? (tidak) 

Hasil Pengamatan : Saat B masih terikat, A masih berputar. Tetapi saat B dipotong, A 

tidak lagi bergerak melingkar. 

 

Pertanyaan menggiring menarik kesimpulan : 

1. Apa yang menyebabkan A  bergerak melingkar? (Benda B) 

 

Kesimpulan : 

Yang menyebabkan A bergerak melingkar beraturan adalah B. 

 

Masalah 1 : Kemana arah gaya Wb dalam lintasan lingkaran A? 

 Pertanyaan menggiring menarik kesimpulan : 

1. Jika diurutkan pada tali antara A dan B, bagaimana arah gaya?  

2. Jadi kemana arah gaya yang menyebabkan A bergerak melingkar? (ke pusat 

lingkaran) 

 

Kesimpulan : 

Arah gaya yang menyebabkan A bergerak melingkar adalah menuju pusat lingkaran. 

Informasi : Gaya yang menuju pusat lingkaran dan menyebabkan benda 

bergerak melingkar disebut gaya sentripetal. 

Masalah 2: Kemana arah kecepetan benda yang bergerak melingkar? 

Pertanyaan menggiring menarik kesimpulan : 

1. Mengapa arah V sama dengan arah gerak A? 

2. Apakah kalian bsa melihat kecepatan ?  

3. Apakah kalian bisa melihat mobil melaju kencang atau lambat? (ya) 

4. Apakah kalian bisa melihat kemana arah mobil melaju? (ya) 

5. Berarti kemana arah kecepatan mobil yang melaju tersebut? 
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Kegiatan 2 : 

 Masalah :  

Apakah ada gaya lain yang bekerja pada gerak melingkar beraturan? 

Hipotesa : 

 ......................................... 

ELABORASI 

Guru telah menyiapkan alat percobaan yaitu benda yang diikat dengan tali. 

Kemudian guru meminta salah satu siswa untuk memutar benda tersebut. 

Pertanyaan menggiring mengamati : 

1. Saat memutar benda tersebut apa yang tangan kamu rasakan? (tangan terasa 

berat seperti ada yang menarik) 

2. Kemana arah tarikan tersebut?  

Hasil Pengamatan : Saat memutar benda yang diikat dengan tali tangan merasa 

seperti ditarik dan arahnya menjauhi tangan atau ke luar. 

Pertanyaan menggiring menarik kesimpulan : 

1. Coba gambarkan kemana arah gaya yang menarik tangan kamu saat memutar 

benda tersebut? 

Kesimpulan : 

Saat benda bergerak melingkar beraturan gaya yang bekerja bukan hanya gaya 

sentripetal,tetapi juga ada gaya yang menarik benda menjauhi pusat lingkaran. 

 Informasi : Gaya yang menarik ke luar pusat lingkaran disebut gaya sentrifugal. 
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Kegiatan 3 : 

Masalah : Apakah gaya sentripetal dan gaya sentrifugal merupakan gaya yang sama? 

 

Hipotesa : 

 ............. 

ELABORASI 

Guru menyiapkan alat percobaan yaitu benda yang diikat dengan tali. Guru 

memutar benda tersebut dan meminta siswa menggambar gaya yang bekerja pada 

benda. 

 
Kemudian guru memotong tali saat benda masih berputar. 

 

Pertanyaan menggiring mengamati : 

1. Apakah gaya sentripetal dan gaya sentrifugal bekerja pada benda yang sama? 

(ya) 

2. Bagaimana arah gaya sentripetal dan gaya sentrifugal? (berlawanan) 

3. Saat tali dipotong, kemana arah benda bergerak? 

 

Hasil Pengamatan : Gaya sentripetal dan gaya sentrifugal bekerja pada benda yang 

sama dan arahnya berlawanan. Tetapi saat tali dipotong, benda bergerak 

melanjutkan gerakan melingkar. 

 

Pertanyaan menggiring menarik kesimpulan : 

1. Saat tali dipotong atau gaya sentripetal dihilangkan, apakah benda tetap 

bergerak melingkar? (tidak) 

2. Saat tali dipotong, apakah benda bergerak ke arah gaya sentrifugal? (tidak) 

3. Saat benda bergerak melingkar gaya sentripetal dan gaya sentrifugal arahnya 

berlawanan, apakah gaya sentripetal dan gaya sentrifugal merupakan pasangan 

aksi reaksi? (tidak) 

4. Mengapa gaya sentripetal dan gaya sentrifugal bukan pasangan aksi reaksi? 

(karena bekerja pada benda yang sama) 
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Kesimpulan : 

Gaya sentripetal adalah gaya nyata karena menyebabkan benda bergerak 

melingkar,sedangkan gaya sentrifugal adalah gaya semu karena gaya sentrifugal 

hanya ada saat ada gaya sentripetal. Gaya sentripetal dan gaya sentrifugal bukan 

merupakan aksi reaksi karena bekerja pada benda yang sama. 
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Lampiran II 

Nama : 

Kelas : 

 

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. 

 

 
 

b.  

 

c. 

 

 
 

 

d. 

 

Alasan : 

 

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 : 

a. 

 

 

b.  

 

c. 

 

 
 

d. 

 

Alasan : 

 

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. 

 

 

b.  

 

c. 

 

 

d. 
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Alasan : 

4. Sebuah benda diikat pada salah satu 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 : 

a 

 

 
 

 

b.  

 

c. 

 

 

d. 

 

Alasan :  

 

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! 

a. Tidak 

Alasan : 

b. Ya 

Alasan : 

 

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. 

 

b.  

 

c. 

 

d. 

 

Alasan : 

 

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 : 
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a. 

 

b.  

 

c. 

 

d. 

 

Alasan : 

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. 

 

b.  

 

c. 

 

d. 

 

 

Alasan : 

 

9. Seorang anak sedang bermain komedi putar dan anak tersebut bergerak melingkar 

berlawanan arah jarum jam pada bidang vertikal. Gaya Sentrifugal (Fsf) yang 

bekerja pada benda adalah : 

a. 

 

b.  

 

c. 

 

d. 

 

Alasan : 

 

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 ! 

a. Tidak 

Alasan : 

b. Ya 

Alasan : 
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11. Bulan mengelilingi bumi secara terus menerus dalam gerak melingkar beraturan. 

Gaya-gaya (F) yang bekerja adalah: 

Alasan : 

 

12. Bulan mengelilingi bumi secara terus menerus dalam gerak melingkar beraturan. 

Kecepatan (V)  yang bekerja adalah: 

a. 

 

b.  

 

c. 

 

d. 

 

Alasan : 

 

13. Bulan mengelilingi bumi secara terus menerus dalam gerak melingkar beraturan. 

Gaya sentripetal (Fsp) yang bekerja adalah : 

a. 

 
 

Alasan : 

 

b.  

 

c. 

 

d. 

 

14. Bulan mengelilingi bumi secara terus menerus dalam gerak melingkar beraturan. 

Gaya sentrifugal (Fsg) yang bekerja adalah : 

a. 

 

b.  

 

c. 

 

d. 

 

a. 

 

b.  

 

c. 

 

d. 
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Alasan : 

15. Bulan mengelilingi bumi secara terus menerus dalam gerak melingkar beraturan. 

Apakah Fsp dan Fsf merupakan pasangan aksi reaksi? Jelaskan alasanmu ! 

a. Tidak 

Alasan : 

b. Ya 

Alasan : 
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Lampiran III 

Hasil Data yang diperoleh dari Siswa 

Tabel Jawaban Siswa 

SOAL JAWABAN YANG BENAR SISWA JAWABAN SISWA 

16. 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 

 

A . Alasan : Karena arah gayanya 

ke dalam 

B A . Alasan : Karena saat benda 

berputar tangan memberi gaya 

menuju tangan. 

C A . Alasan : Karena untuk 

membuat benda berputar harus 

ada gaya menuju tangan. 

D A . Alasan : Karena jika diurutkan 

ada gaya yang menuju pusat. 

E A . Alasan : Karena gaya yang 

menyebabkan bergerak 

melingkar arahnya ke dalam.  

F 

 

A . Alasan : Karena urutan arah 

gaya saat benda melingkar 

menuju ke pusat. 

G 

 

A . Alasan : Karena gaya ke dalam 

yang menyebabkan benda 

melingkar.  

H A . Alasan : Karena gaya menuju 

pusat. 

17. Sebuah 

benda diikat 

pada salah 

satu ujung 

tali 

kemudian 

tali diputar 

berlawanan 

arah jarum 

jam, 

sehingga 

benda 

bergerak 

melingkar 

beraturan 

c. 

 

A C .  Alasan : Karena kecepatan 

searah gerak.  

B C . Alasan : Karena kecepatan tiap 

titik selalu tidak sama arahnya. 

C 

 

C . Alasan : Karena arah 

kecepatan sama dengan arah 

gerak benda. 

D 

 

C . Alasan : Karena arah gerak 

menunjukkan arah kecepatan.  

E 

 

C . Alasan : Karena kecepatannya 

searah dengan gerak.  

F C . Alasan : Karena arah 

kecepatan selalu berubah. 

G 

 

C . Alasan : Karena posisi benda 

berubah sehingga kecepatan 
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pada bidang 

horisontal. 

Kecepatan 

(V) yang 

bekerja 

pada benda 

adalah : 

 

benda arahnya berubah. 

H C . Alasan : Karena arah 

kecepatan berbeda,sesuai letak 

benda. 

18. 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 A . Alasan : Gaya sentripetal 

menuju pusat lingkaran. 

B A . Alasan : Karena Fsp selalu ke 

dalam. 

C 

 

A . Alasan : Karena gaya 

sentripetal adalah gaya yang 

menuju pusat lingkaran. 

D A . Alasan : Karena gaya 

sentripetal menuju ke pusat. 

E A . Alasan : Karena arahnya 

menuju ke dalam. 

F A . Alasan : Karena sentripetal 

adalah gaya menuju pusat. 

G A . Alasan : Karena arah gaya 

sentripetal searah dengan gaya 

yang menyebabkan benda 

bergerak melingkar. 

H A . Alasan : Karena tangan 

memberikan gaya sentripetal 

pada benda agar berputar. 

4. Sebuah 

benda diikat 

pada salah 

satu ujung 

tali 

kemudian 

tali diputar 

berlawanan 

arah jarum 

jam, 

sehingga 

b. 

 

A B . Alasan : Karena Fsf arahnya ke 

luar pusat. 

B B . Alasan : Karena gaya 

sentrifugal adalah gaya yang 

arahnya ke luar lingkaran. 

C 

 

B . Alasan : Karena tangan seperti 

ditarik oleh benda. 

D B . Alasan : Karena Fsf 

berlawanan dengan Fsp. 

E B . Alasan : Karena Sentrifugal 

berlawanan dengan sentripetal. 
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benda 

bergerak 

melingkar 

beraturan 

pada bidang 

horisontal. 

Gaya 

sentrifugal 

(Fsf) yang 

bekerja 

pada benda 

adalah : 

F B . Alasan : Karena Fsf menuju ke 

luar. 

G 

 

B . Alasan : Karena arah gaya 

sentrifugal berlawanan arah 

dengan gaya sentripetal. 

H B . Alasan : Karena tangan yang 

ditarik ke luar adalah gaya 

sentrifugal. 

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 ! 

a. 

Tidak, Karena gaya 

sentripetal dan gaya 

sentrifugal hanya 

bekerja pada satu benda 

sedangkan aksi reaksi 

bekerja pada benda yang 

berbeda. 

A A . Tidak, Karena Fsp dan Fsf 

bekerja pada benda yang sama. 

B A . Tidak, Karena sama-sama 

berada di benda. 

C 

 

A . Tidak, karena gaya sentrifugal 

dan gaya sentripetal hanya saling 

berlawanan dan bekerja pada 

benda yang sama. 

D A .Tidak, Karena Fsp dan Fsf tidak 

bekerja pada benda yang 

berbeda. 

E A . Tidak, karena pada benda 

yang sama. 

F A . Tidak, karena tidak berada 

pada benda dan tangan. 

G A . Tidak, karena Fsf adalah gaya 

semu. 

H A . Tidak, karena Fsf tidak ada 

saat Fsp tidak ada. 

6. Seorang 

anak sedang 

bermain 

komedi 

putar dan 

a. A A . Alasan : Karena bergerak 

melingkar pasti gayanya menuju 

pusat. 

B 

 

A . Alasan : Karena jeruji menarik 

pada titik porosnya. 
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anak 

tersebut 

bergerak 

melingkar 

beraturan 

berlawanan 

arah jarum 

jam pada 

bidang 

vertikal. 

Gaya (F) 

yang 

bekerja 

pada benda 

adalah : 

 

C 

 

 

 

A . Alasan : Karena poros 

menyangga jeruji tetap berputar. 

D A . Alasan : Karena poros 

merupakan pusat gaya. 

E 

 

B . Alasan : Karena saat 

menaikinya badan terasa 

terlempar ke luar.  

F 

 

A . Alasan : Karena jeruji menarik 

anak untuk tetap berputar. 

G A . Alasan : Karena poros menarik 

jeruji agar dapat berputar. 

H A . Alasan : Karena agar tetap 

melingkar harus ada gaya menuju 

pusat. 

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 

 

 

C . Alasan : Karena kecepatan 

searah dengan gerak. 

B 

 

C . Alasan : Karena V sesuai arah 

gerakan. 

C 

 

C . Alasan : Kecepatan 

dipengaruhi arah gerak. 

D 

 

 

C . Alasan : Karena arah gerak 

menunjukkan arah kecepatan. 

E 

 

C . Alasan : Karena kecepatannya 

searah dengan gerak. 

F 

 

C . Alasan : Karena arah 

kecepatan selalu berubah. 

G 

 

 

C . Alasan : Karena posisi benda 

berubah sehingga kecepatan 

benda arahnya berubah. 

H C . Alasan : Karena arah 

kecepatan berbeda,sesuai letak 

benda. 

8. Seorang 

anak sedang 

bermain 

komedi 

a. A A . Alasan : Gaya sentripetal 

menuju pusat lingkaran. 

B A . Alasan : Karena Fsp selalu ke 

dalam. 
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putar dan 

anak 

tersebut 

bergerak 

melingkar 

berlawanan 

arah jarum 

jam pada 

bidang 

vertikal. 

Gaya 

Sentripetal 

(Fsp) yang 

bekerja 

pada benda 

adalah : 

 

 

C 

 

 

A . Alasan : Karena gaya 

sentripetal adalah gaya yang 

menuju pusat lingkaran. 

D 

 

A . Alasan : Karena gaya 

sentripetal menuju ke pusat. 

E 

 

A . Alasan : Karena arahnya 

menuju ke dalam. 

F 

 

A . Alasan : Karena sentripetal 

adalah gaya menuju pusat. 

G 

 

 

A . Alasan : Karena arah gaya 

sentripetal searah dengan gaya 

yang menyebabkan benda 

bergerak melingkar. 

H A . Alasan : Karena jeruji yang 

memberikan gaya sentripetal.  

9. Seorang 

anak sedang 

bermain 

komedi 

putar dan 

anak 

tersebut 

bergerak 

melingkar 

berlawanan 

arah jarum 

jam pada 

bidang 

vertikal. 

Gaya 

Sentrifugal 

(Fsf) yang 

bekerja 

pada benda 

adalah : 

b. 

 

A B . Alasan : Karena Fsf arahnya ke 

luar pusat. 

B B . Alasan : Karena gaya 

sentrifugal adalah gaya yang 

arahnya ke luar lingkaran. 

C 

 

B . Alasan : Karena saat naik 

terasa seperti terpental ke luar. 

D 

 

B . Alasan : Karena Fsf 

berlawanan dengan Fsp. 

E 

 

B . Alasan : Karena sentrifugal 

berlawanan dengan sentripetal. 

F B . Alasan : Karena Fsf menuju ke 

luar. 

G 

 

B. Alasan : Karena arah gaya 

sentrifugal berlawanan arah 

dengan gaya sentripetal. 

H B . Alasan : Karena seperti 

terpental keluar. 

10. Seorang 

anak sedang 

bermain 

komedi 

putar dan 

anak 

a. 

Tidak, Karena gaya 

sentripetal dan gaya 

sentrifugal hanya 

bekerja pada satu benda 

sedangkan aksi reaksi 

A 

 

A . Tidak, Karena Fsp dan Fsf 

bekerja pada benda yang sama. 

B 

 

A . Tidak, Karena sama-sama 

berada di benda. 

C 

 

A . Tidak, karena gaya sentrifugal 

dan gaya sentripetal hanya saling 
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tersebut 

bergerak 

melingkar 

berlawanan 

arah jarum 

jam pada 

bidang 

vertikal. 

Apakah Fsp 

dan Fsf 

merupakan 

pasangan 

aksi reaksi? 

Jelaskan 

alasanmu ! 

bekerja pada benda yang 

berbeda. 

berlawanan dan bekerja pada 

benda yang sama. 

D 

 

A .Tidak, Karena Fsp dan Fsf tidak 

bekerja pada benda yang 

berbeda. 

E A . Tidak, karena pada benda 

yang sama. 

F A . Tidak, karena berada di satu 

benda. 

G A . Tidak, karena Fsf adalah gaya 

semu. 

H A . Tidak, karena Fsf tidak ada 

saat Fsp tidak ada. 

11. Bulan 

mengelilingi 

bumi secara 

terus 

menerus 

dalam gerka 

melingkar 

beraturan. 

Gaya-gaya 

(F) yang 

bekerja 

adalah : 

a. 

 

A 

 

A . Alasan : Karena bulan ditarik 

gravitasi bumi. 

B 

 

A . Alasan : karena ada gravitasi 

bumi. 

C 

 

A . Alasan : Karena bulan 

bergerak melingkar,pasti ada 

gaya menuju pusat. 

D 

 

A . Alasan : karena ada gaya 

gravitasi bumi. 

E 

 

 

A . Alasan : karena gravitasi bumi 

menarik bulan untuk bergerak 

melingkar. 

F A . Alasan : karena ada gaya 

gravitasi. 

G 

 

D . Alasan : karena bulan ditarik 

bumi, tapi bulan tidak menabrak 

bumi.  

H A . Alasan : karena ada gaya 

gravitasi yang menarik bulan. 

12. Bulan 

mengelilingi 

bumi secara 

terus 

menerus 

dalam gerak 

melingkar 

beraturan. 

c. 

 

A C .Alasan : kecepatan bulan 

searah gerak rotasi bulan. 

B 

 

C . Alasan : karena kecepatan 

searah gerak. 

C 

 

C . Alasan : kecepatan sama 

dengan arah gerak.  

D 

 

C. Alasan : karena bulan tidak 

menabrak bumi.  
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Kecepatan 

(V)  yang 

bekerja 

adalah: 

E C . Alasan : karena arah 

kecepatan bulan sama dengan 

arah gerak bulan.  

F 

 

C. Alasan : karena kecepatan 

bersinggungan dengan lingkaran. 

G 

 

C . Alasan : karena arah 

kecepatan bulan berubah sesuai 

posisi. 

H C . Alasan : karena arah 

kecepatan berubah sesuai arah 

gerak bulan. 

13. Bulan 

mengelilingi 

bumi secara 

terus 

menerus 

dalam gerak 

melingkar 

beraturan. 

Gaya 

sentripetal 

(Fsp) yang 

bekerja 

adalah: 

 

a. 

 

A 

 

A . Alasan : Gaya sentripetal 

menuju pusat. 

B A . Alasan : Karena Fsp selalu ke 

dalam. 

C 

 

 

A. Alasan : Karena gaya 

sentripetal adalah gaya yang 

menuju pusat lingkaran. 

D 

 

A . Alasan : Karena gaya 

sentripetal menuju ke pusat. 

E 

 

A . Alasan : Karena arahnya 

menuju ke dalam. 

F 

 

A. Alasan : Karena sentripetal 

adalah gaya menuju pusat. 

G 

 

A . Alasan : Karena arah gaya 

sentripetal searah dengan gaya 

gravitasi bumi.  

H A .Alasan : karena gaya 

sentripetal menuju ke pusat. 

14. Bulan 

mengelilingi 

bumi secara 

terus 

menerus 

dalam gerak 

melingkar 

beraturan. 

Gaya 

sentrifugal 

(Fsf) yang 

bekerja 

adalah : 

b. 

 

A 

 

B . Alasan : Karena Fsf arahnya ke 

luar pusat. 

B B . Alasan : Karena gaya 

sentrifugal adalah gaya yang 

arahnya ke luar. 

C 

 

B . Alasan : Karena gaya 

sentrifugal berlawanan dengan 

gaya sentripetal.  

D 

 

B . Alasan : Karena Fsf 

berlawanan dengan Fsp. 

E 

 

B . Alasan : Karena sentrifugal 

berlawanan dengan sentripetal. 

F B . Alasan : Karena Fsf menuju ke 
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luar. 

G 

 

B . Alasan : Karena arah gaya 

sentrifugal berlawanan arah 

dengan gaya sentripetal. 

H B . Alasan : Karena 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 

 

A . Tidak, Karena Fsp dan Fsf 

bekerja pada benda yang sama. 

B 

 

A . Tidak, Karena sama-sama 

berada di bulan. 

C 

 

 

 

A . Tidak, karena gaya sentrifugal 

dan gaya sentripetal hanya saling 

berlawanan dan bekerja pada 

benda yang sama. 

D 

 

A .Tidak, Karena Fsp dan Fsf tidak 

bekerja pada benda yang 

berbeda. 

E 

 

A . Tidak, karena bekerja pada 

bulan saja. 

F A . Tidak, karena berada di satu 

benda. 

G A . Tidak, karena Fsf adalah gaya 

semu. 

H A . Tidak, karena Fsf tidak ada 

saat Fsp tidak ada. 

 

 


