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1. Sebuah mobil massanya 900 kg. Melaju dengan momentum 2700 kg m/s. 

Kecepatan gerak mobil tersebut adalah . . .  
A. 16 m/s 
B. 20 m/s 
C. 30 m/s 
D. 36 m/s 
E. 90 m/s 

2. Sebuah motor dengan pengendaranya mempunyai massa 150 kg. Jika bergerak 
dengan kecepatan 144 km/jam, besar momentumnya adalah . . .  

A. 144 kg m/s 
B. 150 kg m/s 
C. 1440 kg m/s 
D. 5000 kg m/s 
E. 6000 kg m/s 

3. Sebuah balok kayu meluncur dilantai licin dengan kecepatan 24 m/s. Jika 
momentum balok kayu tersebut 120 kg m/s, besar massa balok kayu adalah . . .  

A. 100 kg 
B. 24 kg 
C. 48 kg 
D. 5 kg 
E. 96 kg 

4. Sebuah benda bermassa 2 kg jatuh bebas dari suatu ketinggian 80 m di atas 
tanah. Besarnya momentum benda ketika sampai di permukaan tanah adalah 
....  

A. 25 N.s 
B. 65 N.s 
C. 80 N.s 
D. 50  N . s 
E. 70 N.s 

5. Andi massanya 60 kg melompat ke perahu yang diam dan massanya 180 kg. Jika 
sesaat sebelum menginjak perahu, kecepatan gerak horizontal andi 12 m/s, besar 
kecepatan gerak perahu dan Andi sesaat setelah andi menginjak perahu adalah . . .  

A. 0.5 m/s 
B. 0.8 m/s 
C. 1.0 m/s 
D. 1.5 m/s 
E. 3.0 m/s 

6. Peluru dengan massa 10 gram dan kecepatan 1000 m/s mengenai dan menembus 
sebuah balok dengan massa 100 kg yang diam di atas bidang datar tanpa gesekan. 
Kecepatan peluru setelah menembus balok 100 m/s. kecepatan balok karena 
tertembus peluru … 

A. 0,09 m/s 
B. 0,9 m/s 
C. 9 m/s 
D. 90 m/s 
E. 900 m/s 

7. Suatu benda akan mengalami tumbukan lenting sempurna saat bertumbukan, jika 
benda tersebut memiliki koefisien restitusi sebesar . . . 

A. 0 
B. 0.5 
C. 0.3 
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D. 1 
E. 1.3 

8. Sebuah senapan dapat menembakkan peluru dengan kecepatan 250 m/det. Bila 
massa senapan 5 kg dan massa peluru 10 gram, berapa besar kecepatan senapan 
terdorong ke belakang … 

A. 4 m/det 
B. 2,5 m/det 
C. 0,5 m/det 
D. 3 m/det 
E. 1,5 m/det 

9. Sebuah peluru massanya 30 gr ditembakan dengan kecepatan 200 m/s ke 
sebuah kayu yang massanya 9.07 kg. jika peluru masuk ke kayu, besarnya 
kecepatan kayu setelah ditembak adalah  . . .  

A. 0.3 m/s 
B. 0.6 m/s 
C. 0.9 m/s 
D. 1.2 m/s 
E. 1.5 m/s 

10. Sebuah senapan dapat menembakkan peluru dengan kecepatan 200 m/det. Bila 
massa senapan  5 kg dan massa peluru 10 gram, berapa besar kecepatan senapan 
terdorong ke belakang … 

A. 0.4 m/det 
B. 2,5 m/det 
C. 0,5 m/det 
D. 3,0 m/det 
E. 1,5 m/det 

11. Sebuah balok bermassa 4 kg dalam keadaan diam ditembak dengan sebutir peluru 
bermassa 0,2 kg, sehingga peluru bersarang di dalam balok. Jika kecepatan peluru 
dan balok 10 m/s, Kecepatan peluru sebelum mengenai balok adalah . . . . 

A. 40 m/s 
B. 200 m/s 
C. 210 m/s 
D. 320 m/s 
E. 400 m/s 

12. Sebuah bola membentur dinding dengan kecepatan 25 m/s. Jika sesaat setelah 
dipantulkan dinding kecepatannya 15 m/s, besar koefisien restitusi (e) nya adalah . 
. .  

A. 0.6 
B. 0.8 
C. 1.25 
D. 1.5 
E. 1.75 

13. Sebuah bola yang mempunyai koefisien kelentingan 0,9 dijatuhkan dari suatu 
ketinggian hingga saat menyentuh lantai kecepatannya 7 m/s. Besar kecepatan 
bola sesaat setelah dipantulkan oleh lantai adalah . . .  

A. 5.4 m/s 
B. 6.3 m/s 
C. 7.1 m/s 
D. 7.2 m/s 
E. 7.9 m/s 

14. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 9 m di atas lantai. Jika setelah dipantulkan 
lantai bola bergerak naik hingga mencapai tinggi maksimum 4 m, besar koefisien 
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restitusi yang dimiliki oleh bola terhadap lantai adalah . . . 
A. 1/3 
B. 4/9 
C. 2/3  
D. 3/2 
E. 9/4 

15. Sebuah truk massanya 2000 kg. Melaju dengan kecepatan 36 km/jam. Jika truk 
tersebut menabrak sebuah pohon dan berhenti setelah 0,4 s. Gaya rata-rata yang 
dialami truk selama berlangsungnya tabrakan adalah . . .  

A. 50.000 N 
B. 60.000 N 
C. 70.000 N 
D. 80.000 N 
E. 180.000 N 

16. Sebuah bola pada permainan soft ball bermassa 0,15 kg dilempar horinzontal ke kanan 
dengan kelajuan 20 m/s. Setelah dipukul bola bergerak ke kiri dengan kelajuan 20 m/s. 
Besarnya impuls yang diberikan kayu pemukul pada bola adalah … 

A. 4 N.s 
B. 5 N.s 
C. 6 N.s 
D. 7 N.s 
E. 8 N.s 

17. Sebuah benda bermassa 2 kg sedang bergerak lurus. Suatu gaya bekerja 
pada benda tersebut dan menyebabkan Laju gerak benda bertambah dari 2 
m/s menjadi 6 m/s dalam waktu 2 detik. besar gaya tersebut adalah … 

A. 2,0 N 
B. 4,0 N 
C. 6,0 N 
D. 8,0 N 
E. 10 N 

18. 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. Maka impuls yang diberikan oleh kayu pemukul terhadap 
bola adalah ....  

A. 2 N.s 
B. 6 N.s 
C. 10 N.s 
D. 4 N.s 
E. 8  N.s 

19. Sebuah bola dipukul dengan gaya sebesar 360 N. Jika lama persinggungan antara 
pemukul dengan bola adalah 0.6 s. Besar impuls yang terjadi adalah . . .  

A. 216 kg m/s 
B. 200 kg m/s 
C. 186 kg m/s 
D. 60 kg m/s 
E. 36 kg m/s 

20. Massa Seorang pengendara sepeda motor dengan motornya adalah 200 kg. saat 
melintas di jalan, melindas sebuah batu hingga ban motor terdorong ke atas selama 
0.8 detik. Besar impuls yang diterima motor tersebut adalah . . . 

A. 120 Ns 
B. 160 Ns 
C. 250 Ns 
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D. 280 Ns 
E. 80 Ns 

 
 


