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GERAK MELINGKAR BERATURAN 

 

 

I. SOAL PILIHAN GANDA 

01. Sebuh benda yang melakukan gerak 

melingkar beraturan mempunyai… 

A. kecepatan yang konstan 

B. percepatan yang konstan 

C. sudut simpang yang konstan 

D. kelajuan yang konstan 

E. gaya sentripetal yang konstan 

02. Sebuah benda tegar berputar dengan 

kecepatan sudut 10 rad/s. kecepatan linear 

satu titik pada benda berjarak 0,5 m dari 

sumbu putar adalah…  

A. 5 m/s 

B. 9,5 m/s 

C. 10 m/s 

D. 10,5 m/s  

E. 20 m/s 

03. Sebuh roda yang diameternya 12 meter 

berputer 30 putaran per menit. Kecepatan 

linear suatu titik yang terletakdi pinggir roda 

adalah… 

A. 0,5� m/s 

B. � m/s 

C. 2� m/s 

D. 30� m/s 

E. 60� m/s 

04. Akibat rotasi bumi, keadaan kevin yang 

bermassa � di london, akan sama dalam 

hal… 

A. laju linearnya 

B. kecepatan linearnya 

C. gaya grafitasi buminya 

D. kecepatan angulernya 

E. percepatan sentripetalnya 

05. Sebuah benda yang massanya 5 kg bergerak 

secara beraturan dalam lintasan yang 

melingkar dengan kecepatan 2 m/s. bila jari-

jari lingkaran itu 0,5 meter, maka:  

(1) priodenya 0,5� sekon 

(2) besar percepatan sentripetalnya 8 m/s
2
 

(3) gaya sentripetalnya 40 N. 

(4) vektor kecepatannya tidak tetep. 

Dari pernyataan di atas, yang benar adalah 

pernyataan… 

A. 1, 2, dan 3 

B. 1 dan 3 

C. 2 dan 4 

D. 4 saja 

E. 1, 2, 3, dan 4 

06. Roda A dan B bersinggungan luar. Jari-jari 

roda A adalah 2 cm dan tiap menit roda A 

berputar 20 kali, sedang roda B tiap menit 

berputar 13 kali. Berapa besar jari-jari roda 

B? 

A. 1,5 cm 

B. 2,5 cm 

C. 3 cm 

D. 3,5 cm  

E. 4 cm 

07. Sebuah motor listrik memutar roda A yang       

mempunyai jari-jari 10 cm. roda ini 

dihubungkan dengan tali karet pada roda lain 

yang mempunyai jari-jari 50 cm seperti pada 

gambar. Jika motor memberikan kecepatan 

sudut 200 rad/s pada roda A, maka kecepatan  

 

sudut. Roda B  adalah… 

A. 20 rad/s 

B. 5,6 rad/s 

C. 4 rad/s 

D. 40 rat/s 

E. 56 rad/s 

08. Roda A dan B konsentris dan keduanya 

melekat satu sama lain. Roda B  dan C 

dihubungkan dengn tali karet. Jari-jari A, B, 

dan C masing-masing 40 cm, 20 cm, dan 30 

cm. Tiap menit roda C berputar 30 

kali.berapakah besar kecepatan tangensial 

roda A? 

 A. 30� cm/s 
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 B. 40� cm/s 

 C. 50� cm/s 

 D. 60� cm/s 

 E. 70� cm/s 

09. Empat buah roda A, B, C, dan D yang 

masing-masing berjari-jari RA = 9 cm, RB = 3 

cm, RC = 50/� cm, dan RD = 5 cm  dihubungkan 

satu sama lain seperti pada gambar. Jika 

priode roda A sama dengan 2 sekon, maka 

kecepatan sudut roda D adalah… 

  

 A. 10 rad/s 

 B. 15 rad/s 

 C. 20 rad/s 

 D. 25 rad/s 

 E. 30 rad/s 

10. Seekor laba-laba hinggap diatas meja bundar   

yang biasa berputar. Meja ini kemudian 

berputar dengan kelajan 33 rpm. Percepatan 

laba-laba adalah… 

 A.  lebih besar ketika laba-laba lebih dekat      

ke pusat meja 

 B. lebih besar ketika laba-laba lebih jauh 

dari pusat meja 

 C. tidak sama dengan nol, dan tidak 

tergantung pada jaraknya dari pusat meja 

 D. nol 

11. Jika sebuah mobil bergerak melingkar 

beraturan dengan radius r pada kelajuan 

konstan v, maka… 

 A. kecepatannya berubah dan 

  Percepatannya v/r
2
 

 B. tidak ada gaya yang bekerja pada mobil 

karna kelajuannya konstan 

 C. tidak ada perubahan kecepatan karena 

kelajuannya konstan 

 D. gaya pada mobil menuju ke pusat 

lingkaran,dan besarnya mv
2
/r 

 E. gaya pada mobil keluar dari pusat 

lingkaran, dan besarnya v
2
/r 

12. Berapakah percepatan seorang astronaut 

yang sedang bekerja di sebuah station ruang 

angkasa yang berada pada ketinggian 520 km 

dan mengorbit dengan kecepatan 7,6 km/s? 

massa astronaut 79 kg dan jari-jari bumi 6,37 

x 10
6 
m. 

 A. 8400 m/s 

 B. 840 m/s 

 C. 84 m/s 

 D. 8,4 m/s 

 E. 0,84 m/s 

13. Seorang siswa berlari pada suatu lintasan 

berbentuk lingkaran. jika perpindahan 

sudutnya 90
0
 dan jari-jari lintasnya 256 

m,berapakah jarak yang telah di tempuhnya? 

 A. 512 m 

 B. 402 m 

 C. 256 m 

 D. 128 m 

 E. 64 m 

14. Sebuh CD-ROM berputar dengan kelajuan 

konstan 200 rpm. Berapakah frekuensi dan 

priodenya? 

 A. 3.33 Hz dan 3 s 

 B. 3.33 Hz dan 0,3 s 

 C. 3 Hz dan 3.33 s 

 D. 0,3 Hz dan 3,33 s 

 E. 0,3 Hz dan 0,33 s 

15. Sebuah pesawat sentrifugal berputar dengan 

kelajuan konstan 12 000 rpm. Berapakah 

percepatan sentripetal sebuah objek yang 

berada pada jarak 8 cm dari pusat pesawat 

sentrifugal tersebut? 

 A. 1,27 x 10
2
 m/s

2
 

 B. 1,27 x 10
3  

m/s
2
 

 C. 1,27 x 10
4
 m/s

2
 

 D. 1,27 x 10
5 
m/s

2 

 E. 1,27 x 10
6 
m/s

2
 

16. Sebuah satelit di robit lingkaran memiliki 

priode orbit 10 jam. Berapakah frekuensi 

putarannya per hari? 

 A. 0,24 putaran/hari 

 B. 2,4 putaran/hari 

 C. 24 putaran/hari 

 D. 240 putaran/hari 

 E. 2400 putaran/hari 

17. Sebuah piringan berputar dengan kelajuan 

sudut konstan. Berapakah perbandingan 

kelajuan linear antara dua titik A dan B jika 

jarak A ke pusat piringan sama dengan 

setengah kali jarak B kepusat piringan? 

 A. 
4

1
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 B. 
2

1
 

 C. 1 

 D. 2 

 E. 4 

18. Roda penggerak beban pada persneling 

satu sebuah mobil memiliki gigi 3,5 kali 

bayaknya gigi roda penggerak beban 

pada persneling lima. Jika kelajuan mobil 

pada persneling satu ketika mesin 

berputar 2000 rpm adalah 4 

m/s,berapakah kelajuan mobil pada 

persneling lima untuk putaran mesin 

yang sama? 

 A. 10 m/s 

 B. 11 m/s 

 C. 12 m/s 

 D. 13 m/s 

 E. 14 m/s 

 


