
Pelatihan Ulangan
Semester Gasal

A. Pilihlah jawaban yang benar dengan menuliskan huruf a, b, c, d, atau e
di dalam buku tugas Anda!

1. Perhatikan gambar di samping! Jarak yang
ditempuh benda setelah bergerak selama 9 s
adalah ....
a. 33 m
b. 36 m
c. 39 m
d. 42 m
e. 43 m

2. Perhatikan gambar-gambar grafik di bawah ini!

Grafik yang berlaku untuk grafik GLBB adalah nomor ....
a. (1) d. (4)
b. (2) e. (5)
c. (3)

3. Benda dengan massa 10 kg berada pada bidang mendatar
2( 0, 4;   0, 35;   10 / ).s k dan g m s� �� � �  Apabila benda diberi gaya horizontal

tetap sebesar 30 N, maka besarnya gaya gesek yang bekerja pada benda
tersebut adalah ....
a. 20 N d. 35 N
b. 25 N e. 40 N
c. 30 N
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4. Sebuah peti balok 500 N ditarik oleh sebuah tali dengan gaya tarik mendatar
(horizontal) 230 N. Saat peti bergerak, peti itu hanya memerlukan gaya 200 N,
besar koefisien gesekan statisnya adalah ....
a. 0,15 d. 0,43
b. 0,22 e. 0,46
c. 0,41

5. Sebuah benda bergerak melingkar (GMB) dengan jejari lintasan 50 cm dan
memerlukan 6 putaran selama 3 menit. Periode putarannya adalah ....
a. 30 s d. 15 s
b. 25 s e. 10 s
c. 20 s

6. Sebuah serangga bergerak melingkar beraturan (GMB) dengan frekuensi  
1

30
Hz. Kecepatan sudut serangga tersebut adalah ....

a.
1

10
�  rad/s d.

1
25

� rad/s

b.
1

15
�  rad/s e.

1
30

� rad/s

c.
1

20
�  rad/s

7. Dua benda masing-masing bermassa 2 kg dan 5 kg, berjarak 0,1 m satu sama
lain. Jika G = 6,7 × 10–11 Nm2 kg2, maka gaya tarik menarik antara 2 benda
tersebut adalah ....
a. 6,7 × 10–6 N d. 6,7 × 10–8 N
b. 6,7 × 10-7 N e. 6,7 × 10-9 N
c. 6,7 × 10–5 N

8. Sebuah pegas meregang 4 cm saat ditarik gaya 12 N. Pertambahan panjang
pegas saat ditarik oleh gaya 6 N adalah ....
a. 1 cm d. 4 cm
b. 2 cm e. 5 cm
c. 3 cm

9. Seutas kawat yang luas penampangnya 4 mm2 ditarik oleh gaya 3,2 N,
sehingga panjangnya bertambah 0,04 mm. Tegangan kawat tersebut
adalah ....
a. 5 × 10-4 N/m2 d. 7 × 106 N/m2

b. 8 × 105 N/m2 e. 8 × 10-4 N/m2

c. 8 × 106 N/m2
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10. Sebuah benda di bumi memiliki berat 50 N. Jika benda tersebut di letakkan
pada jarak 1,5 kali jari-jari bumi di atas permukaan bumi, maka beratnya
menjadi ....
a. 2 N d. 8 N
b. 4 N e. 10 N
c. 6 N

11. Timbulnya usaha karena ada proses perubahan ....
a. energi d. ketinggian
b. daya e. listrik
c. gravitasi

12 Sebuah benda beratnya 10 N berada pada bidang datar licin dan pada benda
bekerja gaya 40 N yang membentuk sudut 60° terhadap bidang horizontal
menyebabkan benda berpindah sejauh 10 m. Besar usaha yang dilakukan
gaya tersebut adalah ....
a. 50 J d. 200 J
b. 100 J e. 250 J
c. 150 J

13. Sebuah benda bermassa 5 kg mula-mula diam, kemudian bergerak lurus
dengan percepatan 3 m/s2. Besar usaha yang diubah menjadi energi kinetik
setelah 2 sekon adalah ....
a. 90 J d. 50 J
b. 70 J e. 20 J
c. 60 J

14. Kemampuan untuk melakukan usaha tiap satu satuan waktu atau kecepatan
melakukan usaha disebut sebagai ....
a. usaha d. energi
b. waktu e. daya
c. gaya

15. Perhatikan gambar di samping! Sebuah gaya bekerja
pada benda, sehingga benda bergeser searah dengan
gaya. Usaha yang dilakukan oleh gaya F setelah
benda bergerak sejauh 5 m adalah  ....
a. 30 J d. 50 J
b. 38 J e. 55 J
c. 40 J

16. Sebuah gaya konstan bekerja pada suatu benda yang memiliki kelajuan
6 m/s searah gerak benda. Pada saat itu benda memiliki daya 300 W,
maka besarnya gaya tersebut adalah ....
a. 10 N d. 40 N
b. 20 N e. 50 N
c. 30 N

8

F (N)

s (m)
0
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17. Energi yang dimiliki benda karena keadaannya dan kedudukannya adalah
energi ....
a. potensial d. listrik
b. mekanik e. gerak
c. kinetik

18. Benda yang massanya 5 kg mengalami jatuh bebas
dari ketinggian 20 m di atas tanah (dengan 10 m/s2).
Usaha yang telah dilakukan oleh gaya berat benda
tersebut pada saat benda pada ketinggian 5 m di atas
tanah adalah....
a. 400 J d. 800 J
b. 500 J e. 900 J
c. 750 J

19 Energi kinetik sebuah benda yang massanya 2 kg bergerak dengan kecepatan
10 m/s adalah ....
a. 30 J d. 100 J
b. 60 J e. 130 J
c. 90 J

20. Seseorang yang massanya 60 kg menaiki tangga yang tingginya 20 m dalam
selang waktu 2 menit. Jika g 10 m/s2, maka daya yang dikeluarkan oleh orang
tersebut adalah ....
a. 70 watt d. 125 watt
b. 100 watt e. 150 watt
c. 110 watt

21. Suatu besaran vektor yang merupakan hasil kali gaya dengan selang waktu
adalah ....
a. daya d. energi
b. usaha e. impuls
c. momentum

22. Sebuah truk massanya 1000 kg melaju dengan kecepatan 72 km/jam,
kemudian menabrak pohon dan berhenti setelah 0,1 sekon. Besar gaya rata-
rata selama berlangsungnya tabrakan tersebut adalah ....
a. -1 × 104 Ns d. -2 × 105 Ns
b. 7 × 105 Ns e. -2 × 106 Ns
c. -2 × 104 Ns

23. Sebuah mobil sedan bermassa 800 kg bergerak ke kanan dengan kecepatan
10 m/s. Momentum mobil A adalah ....
a. 6 ×103 N.s d. 8 × 103 Ns
b. 7 × 103 N.s e. 104 N.s
c. 8 × 103 N.s

A

B
hA = 20 m

hB = 5 m
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24. Sebuah bola pada permainan soft ball bermassa 0,15 kg dilempar horizontal
ke  kanan dengan kelajuan 20 m/s. Setelah dipukul bola bergerak ke kiri
dengan kelajuan 20 m/s. Impuls yang diberikan oleh kayu pemukul terhadap
bola adalah ....
a. 2 Ns d. 8 Ns
b. 4 Ns e. 10 Ns
c. 6 Ns

25. Berdasarkan gambar di samping, impulsnya
adalah ....
a. 0,024 Ns d. 0,0101 Ns
b. 0,011 Ns e. 0,204 Ns
c. 0,005 Ns

26. Sebuah benda bermassa 2 kg jatuh bebas dari suatu
ketinggian 80 m di atas tanah. Momentum ketika
benda sampai di permukaan tanah adalah ....
a. 25 Ns d. 70 Ns
b. 50 Ns e. 80 Ns
c. 65 Ns

27. Kecepatan peluru saat lepas dari larasnya 200 m/s. Bila massa peluru dan
senapan masing-masing 10 gram dan 5 kg. Maka kecepatan dorong senapan
terhadap bahu penembak saat peluru lepas dari larasnya adalah ....
a. -0,1 m/s d. -0,4 m/s
b. -0,2 m/s e. -0,5 m/s
c. -0,3 m/s

28. Peristiwa yang memenuhi hukum kekekalan momentum, hukum kekekalan
energi kinetik, dan memiliki koefisien restitusi e = 1, adalah jenis tumbukan ....
a. tidak lenting d. lenting sempurna
b. tidak lenting sama sekali e. lenting
c. lenting sebagian

29. Suatu benda bermassa 2 kg yang sedang bergerak, lajunya bertambah dari 1
m/s menjadi 5 m/s dalam waktu 2 detik. Jika benda tersebut beraksi gaya
yang searah dengan arah gerak benda, maka besar gaya tersebut adalah ....
a. 2 N d. 8 N
b. 4 N e. 10 N
c. 6 N

30. Sebuah bola bermassa 0,2 kg dalam keadaan diam, kemudian dipukul
sehingga bola meluncur dengan laju 100 m/s dan pemukul menyentuh bola
selama 0,1 s. Besar gaya pemukul adalah ....
a. 35 N d. 150 N
b. 50 N e. 200 N
c. 100 N
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31. Jika sebuah bola pejal diputar pada diameternya,

maka momen inersianya (I) sebesar 22
.

3
mR  Jika bola

tersebut diputar pada salah satu sisinya, maka
momen inersianya adalah ....

a. 21
5

mR d. 27
5

mR

b. 23
5

mR e. 29
5

mR

c. 2mR

32. Perhatikan gambar di samping! Seseorang memutar
2 buah gasing bermassa sama. Kedua gasing
berputar dengan kecepatan sudut 1�  dan 2� ,
sedangkan jari-jarinya R1 > R2. Pernyataan yang
benar adalah  ....
a. 1 2� �� d. 1 2� ��

b. 1 2� �� e. 1 2� ��

c. 1 2� ��

33. Besarnya vektor yang merupakan perkalian antara gaya dengan jarak titik
terhadap gaya disebut ....
a. benda tegar d. rotasi benda
b. momen insersia e. bola berongga
c. massa benda

34. Sebuah batang diputar dengan sumbu putar terletak pada jarak 
1
3

 dari salah

satu ujungnya. Bila massa batang M dan panjang batang L, maka momen
inersianya adalah ....

a. 21
2

ML d. 21
6

ML

b. 21
3

ML e. 21
9

ML

c. 21
7

ML

35. Sebuah bola pejal, massa 4 kg, jari-jari 8 cm, menggelinding sempurna
menurut bidang miring, dengan sudut kemiringan 45o C (g = 10 m/s2).
Percepatan linear yang dialami bola tersebut adalah ....
a. 2,52 m/s2 d. 5,05 m/s2

b. 3,35 m/s2 e. 7,07 m/s2

c. 4,71 m/s2

R

R1
R2

W1 W2
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36. Benda yang berotasi memiliki energi kinetik rotasi sebesar ....

a. 21
2

IR d. 21
3

I�

b. 21
3

IR e. 21
4

I�

c. 21
2

I�

37. Sebuah bola pejal, massa 2 kg, jari-jari 10 cm menggelinding menurut bidang
datar, pada suatu saat kecepatan sudutnya 10 rad/s. Energi kinetik bola
pejal pada saat itu adalah  ....
a. 1,4 J d. 4,1 J
b. 2 J e. 5 J
c. 3,2 J

38. Sebauh roda massa 4 kg dan jari-jari 0,5 m menggelinding pada lantai
datar. Momen inersia roda terhadap lantai adalah ....
a. 0,5 mR2 d. 1,5 mR2

b. 0,75 mR2 e. 1,75 mR2

c. 1,0 mR2

39. Sebuah roda berputar dengan kecepatan sudut awal 20 rad/s kemudian
direm dan ternyata setelah 5 sekon, kecepatan sudutnya menjadi 5 rad/s.
Lama waktu yang diperlukan roda sejak direm hingga berhenti adalah ....

a.
10

sekon
3

d.
15

sekon
3

b.
14

sekon
2

e.
20

sekon
3

c.
17

sekon
3

40. Sebuah bola pejal yang massanya 5 kg
menggelinding di atas bidang miring kasar yang
membentuk sudut miring 30° C. Bola dilepas di A
tanpa kecepatan awal. Momen gaya bola adalah  ....

a. 0,5 Nm d. 0,10 Nm
b. 0,7 Nm e. 0,13 Nm
c. 0,8 Nm

B. Kerjakan soal-soal berikut dengan benar!
1. Diketahui lebar sebuah sungai 160 3  m, kecepatan arus 2 m/s. Sebuah

perahu ingin menyeberangi sungai tersebut. Jika kecepatan perahu 4 m/s,
maka tentukan arah perahu agar bergerak dan tiba tegak lurus pada tepian
sungai serta lama waktu yang diperlukan perahu untuk sampai seberang!

m
A

30°
B
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2 . Berdasarkan gambar grafik di samping, tentukan
jarak yang ditempuh benda dalam waktu 7 sekon?

3. Sebuah balok kayu diseret ke dalam gudang. Untuk menarik
balok dari keadan diam sampai akan bergerak dibutuhkan
gaya tarik horizontal 230 N. Saat balok bergerak, balok hanya
membutuhkan gaya 200 N. Tentukan koefisien gesek statis dan
koefisien gesek kinetisnya!

4. Gambarlah diagram bebas benda untuk balok di bawah ini!

5 . Saat diukur di bumi, Tono memiliki berat 500 N. Jika Tono melakukan
perjalanan ruang angkasa dan berhenti pada jarak 2 kali jari-jari bumi dari
bumi, maka tentukan berat Tono sekarang!

6. Sebuah benda yang memiliki massa 10 kg berada pada bidang mendatar
2( 0, 4; 0,35; 10 / ).s k g m s� �� � �  Jika benda diberi gaya horizontal tetap sebesar

30 N, maka tentukan besarnya gaya gesekan yang bekerja pada benda tersebut!

7 . Tentukan medan gravitasi di titik C, pada suatu segitiga sama sisi ABC
dengan panjang sisi 5 m (G = 6,7 × 10 –11  Nm2kg–2)!

8 . Sebuah benda bermassa 8 kg berada di atas bidang
datar yang licin. Pada benda bekerja gaya mendatar
16 N (g = 10 m/s). Tentukan usaha yang dilakukan
gaya itu selama 5 sekon!

9 . Dua buah bola massanya sama besar, bertumbukkan sentral dari arah
berlawanan. Bila masing-masing kecepatannya sebelum tumbukan v1 = 2 m/s
dan v2 = 4 m/s. Tentukan kecepatan masing-masing setelah bertumbukkan
lenting sempurna!

10. Sebuah batang diputar dengan sumbu putar terletak pada jarak 
1
3

dari salah

satu ujungnya. Bila massa batang M dan panjangnya L, maka tentukan
momen inersianya!

v (m/s)

50

3030
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500 N
F

ada gesekan
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F


