
46 Fisika SMA/MA X

Di sekeliling kamu ada bermacam-macam benda, seperti batu, kelereng, bola

kaki, buah mangga, buah jeruk dan sebagainya. Buatlah contoh tentang gerak

lurus berubah beraturan dengan perlambatan sebesar percepatan gravitasi

bumi dengan menggunakan sebuah bola kaki dan sebuah batu. Apa massa

benda (bola kaki dan batu) berpengaruh pada gerakan tersebut? Jelaskan

secara ringkas!

6. Gerak Lurus Berubah Tidak Beraturan
(GLBTB)

Untuk menghitung suatu benda yang bergerak lurus

berubah tidak beraturan tidak bisa menggunakan rumus-

rumus di atas. Untuk menyelesai-kan soal kita harus

mengetahui bagaimana ketergantungan percepatan suatu

benda terhadap waktu.

Kerjakan soal-soal di bawah ini dan kemudian diskusikan dengan guru kalian!

1. Bola A terletak pada ketinggian 60 m vertikal di atas bola B. Pada saat

yang bersamaan A dilepas dan bola B dilempar ke atas dengan kecepatan

20 ms
-1

. Hitunglah waktu pada saat bola A dan B bertemu!

2. Sebuah perahu menyeberang sungai yang lebarnya 180 meter dengan

kecepatan arusnya 4 ms
-1

. Arah perahu tegak lurus dengan sungai pada

kecepatan 3 ms
-1

 maka hitunglah jarak  tempuh perahu tersebut untuk

sampai di seberang sungai!

Kejar Ilmu

B. Analisis Besaran Fisika Pada Gerak Melingkar
dengan Laju Konstan

Gerak melingkar adalah gerak yang lintasannya

mempunyai pusat kelengkungan dengan radius kelengkungan

tetap. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat contoh

gerak melingkar, antara lain: bumi mengitari matahari, bulan

mengitari bumi, jarum jam yang berputar, roda kendaraan

yang berputar, baling-baling kipas angin yang berputar, dan

sebagainya.

Keingintahuan
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a b c

1. Gerak Melingkar Beraturan (GMB)
Vektor kecepatan benda yang ber-

gerak melingkar selalu berubah-ubah

dan arah vektor kecepatannya adalah

sesuai dengan arah garis singgung dari

titik di mana benda tersebut berada.

Contoh sebuah benda yang melakukan

gerak melingkar dengan laju tetap se-

panjang busur lingkaran yang beradius

R seperti ditunjukkan pada gambar 2.11

disebut gerak melingkar beraturan (GMB).

a. Laju linear

Gerak melingkar lintasannya

adalah lingkaran maka jarak tempuh

benda adalah busur lingkaran. Jika

dalam selang waktu t benda menempuh busur lingkaran s

maka dikatakan benda mempunyai laju linear sebesar v yang

besarnya adalah:

.... (2.20)

dengan:

v = laju linear (m/s),

s = adalah panjang busur lingkaran sebagai lintasan (m),

t = adalah waktu tempuh (s).

Sumber : http:/www.astro.cf. Sumber : www.artm-friends.at

Gambar 2.7 (a) Planet melakukan gerak melingkar di sekitar matahari, (b) jarum jam melakukan gerak melingkar,

dan (c) baling-baling melakukan gerak melingkar.

Gambar 2.11. Sebuah benda melakukan gerak

melingkar beraturan.
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Waktu yang diperlukan oleh benda untuk berputar satu

kali putaran sempurna disebut periode dan dinyatakan dengan

lambang T. Satuan periode dalam sistem SI adalah sekon (s).

Jumlah putaran yang dilakukan oleh benda tiap satu satuan

waktu disebut frekuensi dan diberi lambang f. Satuan frekuensi

dalam sistem SI adalah s
-1

 atau hertz (Hz). Hubungan periode

dan frekuensi dinyatakan sebagai berikut:

.... (2.21)

Keliling lingkaran yang beradius R adalah 2 R. Jika benda

untuk berputar satu kali memerlukan waktu T maka laju linear

benda adalah:

.... (2.22)

dengan:

v = laju linear (m/s), T = periode (s).

R = radius lingkaran (m), f = frekuensi (Hz).

Kebinekaan : Wawasan Kontekstual

Pada waktu malam hari pada saat bulan kelihatan di langit, amatilah gerakan

bulan tersebut. Kemudian saat siang hari amatilah gerakan matahari.

Menurut pendapatmu apakah jenis gerakan bulan dan matahari tersebut?

b. Kecepatan Sudut

Kecepatan sudut dalam gerak me-

lingkar adalah analog dengan kecepatan

linear dalam gerak lurus. Suatu benda

bermassa m bergerak melingkar telah

menempuh sudut  seperti ditunjukkan

pada Gambar 2.12.

Benda yang bergerak melingkar

mempunyai kecepatan sudut sebesar 

(dibaca omega). Kecepatan sudut dide-

finisikan sebagai sudut yang ditempuh

tiap satuan waktu t dan dirumuskan:

Gambar 2.12. Lintasan benda yang bergerak

melingkar beraturan

m

y
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.... (2.23)

Benda yang berputar dalam waktu satu periode (t = T)

maka sudut yang ditempuh adalah 2  radian sehingga

kecepatan sudut dapat dirumuskan:

.... (2.24)

Sudut yang ditempuh oleh benda yang bergerak

melingkar beraturan analog dengan persamaan (2.7) tentang

jarak yang ditempuh oleh benda yang bergerak lurus

beraturan, sehingga sudut yang ditempuh dapat diperoleh

melalui persamaan:

�
� � � � ��

.... (2.25)

dengan:

= sudut yang ditempuh pada saat t (radian),

o
= sudut yang ditempuh pada saat awal (t=0) (radian),

= kecepatan sudut pada saat t (radian/sekon),

t = waktu (s).

Suatu benda yang menempuh sudut 2  radian maka

lintasan linier benda tersebut adalah sama dengan keliling

lingkaran tersebut yaitu s = 2 R sehingga kecepatan linier

dapat dihitung dengan persamaan berikut:

.... (2.26)

Pada saat tertentu kamu ke sekolah naik motor. Pada saat awal motor diam,

kemudian motor berjalan perlahan-lahan lalu motor bergerak dengan kelajuan

tetap dan pada saat mau sampai di sekolah motor perlahan-lahan baru

berhenti. Pikirlah gerakan-gerakan mana yang menggambarkan gerak

melingkar berubah beraturan dengan kecepatan positif, gerak melingkar

beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan dengan percepatan

negatif?

Life Skills : Kecakapan Personal
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C. Penerapan Hukum Newton sebagai Prinsip Dasar
Dinamika untuk Gerak Lurus, Gerak Vertikal, dan
Gerak Melingkar Beraturan

1. Hukum I Newton
Sir Isaac Newton dilahirkan di Woolsthrope Inggris, pada

tanggal 25 Desember 1642. Beliau adalah salah satu ilmuwan

yang paling hebat dalam sejarah. Newton merumuskan

konsep dasar dan hukum mekanika, mengembangkan teori

kedua kalkulus diferensial dan integral, dan teori grafitasi.

Beliau juga menyusun teori tentang gaya berat, pembiasan

cahaya. Sebagai kelanjutan karyanya dalam hal cahaya, ia

merancang teleskop pantulan yang pertama.

Suatu benda bergerak melingkar beraturan dengan radius lintasannya 100

cm. Benda ini berputar 5 kali dalam waktu 15 menit.

Hitunglah:

a. periode putaran benda,

b. kecepatan sudut benda, dan

c. kecepatan linear benda.

Penyelesaian:

a. periode putaran benda

b. kecepatan sudut benda

c. kecepatan linear benda:

Contoh Soal


