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gan ke cepat an 4 m/s. Kedua benda 
ke mudi an bertumbukan. Hitunglah 
energi kinetik yang hilang jika sifat 
tumbukan tidak elastis sama sekali!

A. Pilihlah satu jawaban yang paling te-

Soal-soal Akhir Semester 1

pat!

 1. Sebuah sepeda motor bergerak pada 
kecepatan yang dilukiskan dengan 
grafik kecepatan terhadap waktu 
berikut ini:

 Besar perpindahan sepeda motor 
selama 15 sekon adalah . . . .
a. 40 m 
b. 100 m 
c. 150 m
d. 400 m
e. 500 m

 2. Sebuah benda bergerak dengan per-
samaan kecepatan v = 2t + 5, v dalam 
m/s dan t dalam sekon. Bila saat t = 0 
s benda berada pada x = 4 m maka 
posisi benda saat t = 4 s adalah . . . 
.
a. 20 m
b. 25 m
c. 30 m
d. 35 m
e. 40 m

 3. Roda sepeda berputar pada poros-
nya dengan persamaan posisi sudut θ 
= 3 t + 2 t2, θ dalam radian dan t dalam 
sekon. Posisi sudut saat t = 2 sekon 
adalah . . . .
a. 3 rad

b. 5 rad
c. 12 rad
d. 14 rad
e. 18 rad

 4. Sebuah peluru ditembakkan dengan 
kecepatan awal v0 dan sudut elevasi 
α. Pada saat peluru mencapai tinggi 
maksimum maka . . . .
a. tenaga kinetiknya maksimum
b. tenaga potensialnya maksimum
c. tenaga potensialnya minimum
d. tenaga totalnya maksimum
e. kecepatannya maksimum

 5. Jika percepatan gravitasi di per muka-
an planet 5 m/s2 maka percepatan 
gravitasi pada ketinggian satu kali 
jari-jari planet dari permukaan planet 
adalah . . . .
a. 1,25 m/s2

b. 2,25 m/s2

c. 4,25 m/s2

d. 5 m/s2

e. 6,25 m/s2

 6. Jika suatu benda di bumi memiliki be-
rat 180 N maka berat benda di bulan 

yang memiliki gravitasi  kali gravitasi 
bumi adalah . . . .
a. 1.620 N
b. 180 N
c. 90 N
d. 20 N
e. 9 N

 7. Planet A memiliki massa 5 kali massa 

bumi. Bila jari-jari bumi  kali jari-jari 
planet A maka berat benda di planet 
A . . . kali berat benda di bumi.
a. 45
b. 15

c. 

d. 

v (m/s)

t (s)
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e. 
 8. Sebuah satelit mempunyai jarak 

3.106 m dari pusat bumi. Jika massa 
bumi 5,98.1024 kg dan tetapan G = 
6,67.10-11 N.m2/kg2 maka kelajuan 
satelit adalah . . . .
a. 11,5 . 103 m/s
b. 11,5 . 104 m/s
c. 11,5 . 105 m/s
d. 11,5 . 10-5 m/s
e. 11,5 . 10-4 m/s

 9. Seutas kawat sepanjang 10 m di guna-
kan untuk menahan beban 20 kg. Jika 
luas penampang kawat 4 mm2 dan g 
= 10 m/s2 maka tegangan kawat . . . 
.
a. 3 . 107 N/m2

b. 4 . 107 N/m2

c. 5 . 107 N/m2

d. 6 . 107 N/m2

e. 7 . 107 N/m2

10. Sebuah pegas yang diberi beban 
100 gram mempunyai konstanta 
pegas 1.000 N/m. Saat pegas diberi 
simpang an maksimum 10 cm ke-
mudian dilepaskan hingga bergetar 
harmonik, kelajuan maksimum dari 
getaran pegas adalah . . . .
a. 10 m/s
b. 5 m/s
c. 2 m/s
d. 1 m/s
e. 0,1 m/s

11. Sebuah pegas yang panjangnya 20 
cm digantungkan vertikal. Kemudian 
ujung bawahnya diberi beban 200 
gram sehingga panjangnya bertam-
bah 10 cm. Beban ditarik 5 cm ke 
bawah kemudian dilepas sehingga 
beban bergetar harmonik. Jika g = 10 
m/s2 maka frekuensi getaran adalah . 
. . .
a. 0,5 Hz
b. 1,6 Hz
c. 5,0 Hz
d. 18,8 Hz

e. 62,8 Hz 
12. Kecepatan sebuah benda yang 

bergerak selaras sederhana adalah 
. . . .
a. terbesar pada simpangan terbe-

sar 
b. berbanding terbalik dengan peri-

odenya 
c. terbesar pada simpangan terke-

cil 
d. tidak tergantung pada frekuensi 

getaran 
e. tidak tergantung simpangannya

13. Sebuah balok bermassa 3 kg didorong 
ke atas bidang miring kasar. Gaya dor-
ong pada balok 24 N ke atas sejajar 
bidang miring dengan kemiringan 37°. 
Jika gaya gesek balok dan bidang mir-
ing 3 N, balok berpindah sejauh 2 m. 
Usaha total pada balok adalah . . . .
a. 32,3 joule
b. 33,2 joule
c. 31,3 joule
d. 33,1 joule
e. 33 joule

14. Sebuah mesin dapat menurunkan 
benda bermassa 10 kg dari ketinggian 
4 m ke permukaan tanah dalam waktu 
2 sekon. Daya mesin tersebut adalah 
. . . .
a. 125 watt
b. 200 watt
c. 250 watt
d. 275 watt
e. 300 watt

15. Sebuah benda jatuh bebas dari ket-
inggian 125 m. Jika energi potensial 
awalnya 2.500 joule maka:
(1) massa benda 2,5 kg
(2) benda sampai di tanah setelah 

6,25 sekon
(3) kecepatan saat mencapai tanah 

adalah 50 m/s
(4) tepat saat menyentuh tanah en-

ergi kinetiknya 1.250 joule
Dari pernyataan di atas yang benar 
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adalah . . . .
a. (1), (2), dan (3) 
b. (1) dan (3) 
c. (2) dan (4)
d. (4) saja
e. semua benar

16. Saat sebuah benda mengalami gerak 
jatuh bebas dari ketinggian h maka 
berlaku:
(1) di titik tertinggi energi kinetiknya 

maksimum
(2) di titik tertinggi energi kinetiknya 

minimum
(3) di titik terendah energi potensialnya 

maksimum
(4) di titik terendah energi potensial-

nya minimum
Dari pernyataan di atas yang benar 
adalah . . . .
a. (1), (2), dan (3)
b. (1) dan (3)
c. (2) dan (4)
d. (4) saja
e. semua benar

17. Di antara benda bergerak berikut ini, 
yang akan mengalami gaya terbesar 
bila menumbuk tembok sehingga ber-
henti dalam selang waktu yang sama 
adalah . . . .
a. benda bermassa 40 kg dengan 

laju 25 m/s
b. benda bermassa 50 kg dengan 

laju 15 m/s
c. benda bermassa 100 kg dengan 

laju 10 m/s
d. benda bermassa 150 kg dengan 

laju 7 m/s
e. benda bermassa 200 kg dengan 

laju 5 m/s
18. Sebuah senapan mesin menembak-

kan peluru bermassa 50 gram dengan 
laju 1.000 m/s. Surya memegang 
senapan itu dengan  tangannya dan 
ia hanya dapat memberikan gaya 180 
N untuk menahan senapan. Jum-
lah mak simum peluru yang dapat 

ditembak kan nya tiap menit adalah . . 
. .
a. 136
b. 140
c. 176
d. 210
e. 216

19. Sebuah mobil melaju dengan kecepat-
an 25 m/s. Mobil tersebut mengalami 
momentum 24.000 kg.m/s. Jika mas-

sa pengemudi  massa total maka 
massa mobil adalah . . . .
a. 900 kg
b. 960 kg
c. 60 kg
d. 96 kg
e. 90 kg

20. Sebuah benda jatuh dari ketinggian 
6 m. Setelah sampai di tanah bola 
dipantulkan kembali ke atas. Jika 
tinggi pantulan pertamanya 0,96 m 
maka koefisien restitusi antara benda 
dengan tanah adalah . . . .
a. 0,2
b. 0,3
c. 0,4
d. 0,5
e. 0,6

21. Sebuah mobil mainan bergerak den-
gan persamaan kecepatan v = 3t2 – 6t 
– 9, v dalam m/s dan t dalam sekon. 
Jarak yang ditempuh mobil mainan 
antara t = 1 s hingga t = 4 s adalah . 
. . .
a. 10 m
b. 20 m
c. 23 m
d. 45 m
e. 18 m

22. Sebuah mobil massanya 2 ton dan 
mula-mula diam. Setelah 5 detik ke-
cepatan mobil menjadi 20 m/s. Gaya 
dorong yang bekerja pada mobil ialah 
. . . .
a. 100 N                                 
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b. 200 N                           
c. 400 N
d. 800 N
e. 8.000 N

23. Suatu beban 100 gram digantung-
kan pada sebuah pegas. Jika pegas 
bertambah panjang 0,5 cm maka 
konstanta pegas adalah . . . .
a. 100 N/m
b. 150 N/m
c. 200 N/m
d. 500 N/m
e. 1.000 N/m

24. Usaha untuk memindahkan balok 
bermassa 0,25 kg dari ketinggian 1 
m ke ketinggian 6 m adalah . . . .
a. - 12,5 joule
b. - 8,25 joule
c. - 6 joule
d. 8,25 joule
e. 12,25 joule

25. Dua buah bola A dan B massanya 
sama. Bola A bergerak dengan ke-
cepat  an 5 m/s ke arah timur, menum-
buk bola B yang dalam keada an diam. 
Jika tumbukan lenting sempurna, ke-
cepatan bola A dan B masing-masing 
sesudah tumbukan adalah . . . .
a. 0 m/s dan 5 m/s
b. 2,5 m/s dan 5 m/s
c. 3,5 m/s dan 5 m/s
d. 4,5 m/s dan 5 m/s
e. 5 m/s dan 5 m/s

B. Kerjakan soal-soal berikut dengan te-
pat!

 1. Titik N pada saat t = 0 s berada pada 
posisi (2,1) m dan saat t = 4 s pada 
posisi (5,5) m. Tentukan:
a. vektor perpindahannya,
b. komponen vektor perpindahan 

pada sumbu X,
c. komponen vektor perpindahan 

pada sumbu Y,
d. besar perpindahannya,
e. arah perpindahannya.

 2. Jika medan gravitasi di bulan 1 m/s2, 

tentukan medan gravitasi pada jarak 
satu kali jari-jari bulan dari permukaan 
bulan!

 3. Empat buah benda identik bermassa 5 
kg berada di ujung-ujung bujur sang-
kar yang bersisi 0,25 m. Jika tetapan 
gravitasi universal adalah G, tentukan 
medan gravitasi di pusat bujur sang-
kar!

 4. Suatu benda melakukan gerak har-
monik sederhana. Saat simpangan -
nya 10 cm di atas titik setimbang, 

kecepatannya  kali kecepatan 
maksimumnya. Jika arah geraknya 
ke bawah dengan percepatan mak-

simum  hitung lah 
waktu yang dibutuhkan untuk men-
capai simpangan tersebut!

 5. Tentukan besar usaha yang diperlu-
kan, jika balok bermassa 10 kg di 
atas lantai licin ditarik dengan gaya 
20 N membentuk sudut 63° terhadap 
horizontal, sehingga balok berpindah 
sejauh 5 m!

 6. Sebuah mesin mempunyai kekuatan 
1.800 hp. Jika 1 hp = 746 watt dan 
efisiensi mesin 65 %, tentukan daya 
keluaran mesin dalam satuan watt!

 7. Dua buah benda massanya 5 kg dan 
12 kg bergerak dengan kecepatan 
masing-masing 12 m/s dan 5 m/s dan 
berlawanan arah. Jika tumbukan yang 
terjadi bersifat sentral, hitunglah :
a. kecepatan masing-masing ben-

da dan hilangnya energi jika 
tumbukan nya elastis sempurna,

b. kecepatan masing-masing benda 
dan energi yang hilang jika tum-
bukannya tidak elastis sama 
sekali.

 8. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggi-
an 1,5 m di atas sebuah lantai lalu 
memantul setinggi 0,9 m. Hitunglah 
koefisien restitusi antara bola dan 
lantai!

 9. Vektor posisi A dinyatakan dalam r =  
t2 i – 3 j. Tentukan vektor perpin dahan 


