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Pilihlah jawaban yang paling benar ! 
 

1. Besarnya momentum yang dimiliki oleh suatu benda dipengaruhi oleh . . .   
A. Bentuk benda 
B. Massa benda 
C. Luas penampang benda 
D. Tinggi benda 
E. Volume benda 

2. Sebuah mobil massanya 900 kg. Melaju dengan momentum 27000 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 

3. 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 

4. 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 

5. 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 

6. 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 

7. 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 
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D. 90 m/s 
E. 900 m/s 

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

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

9. 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 

10. Sebuah bola basket dilepaskan dari ketinggian 1 m di atas lantai. Setelah 
dipantulkan lantai, bola tersebut bergerak hingga mencapai ketinggian  1 m.  
Tumbukan yang dialami bola basket terhadap lantai tersebut adalah . . .  

A. Lenting sempurna 
B. Tidak lenting sama sekali 
C. Lenting sebagian 
D. Lenting sedikit 
E. Tidak lenting sebagian 

11. 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 

12. 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 

13. Nilai koefisien restitusi  berikut yang menunjukan tumbukan lenting sebagian adalah 
. . . 

A. 0 
B. 0.8 
C. 1.1 
D. 2.0 
E. 5 

14. 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 
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B. 200 m/s 
C. 210 m/s 
D. 320 m/s 
E. 400 m/s 

15. Impuls merupakan gaya kejut yang terjadi pada suatu benda. Besarnya impuls 
dipengaruhi oleh . . . 

A. Volume 
B. Selang waktu 
C. Massa  
D. Kecepatan gerak 
E. Bentuk benda 

16. 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 

17. Jenis tumbukan berikut yang berlaku hukum kekekalan energi kinetik adalah . . . 
A. tumbukan lenting sempurna 
B. tumbukan lenting sebagian 
C. tumbukan tidak lenting 
D. semua jenis tumbukan 
E. tumbukan antar benda yang keras. 

18. 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 

19. Hubungan impuls dan momentum adalah . . . 
A. impuls sama dengan momentum 
B. impuls sama dengan perubahan momentum 
C. impuls sama dengan jumlah momentum 
D. impuls sama dengan dua kali momentum 
E. impuls sama dengan setengah kali momentum 

20. 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 
restitusi yang dimiliki oleh bola terhadap lantai adalah . . . 

A. 1/3 
B. 4/9 
C. 2/3  
D. 3/2 
E. 9/4 

21. 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 
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C. 70.000 N 
D. 80.000 N 
E. 180.000 N 

22. 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 

23. Seorang petinju menyarangkan pukulan ke wajah lawannya dalam selang waktu 
tertentu. Kemudian tangannya ditarik kembali. Hasil kali gaya pukulan dengan 
selang waktu yang dialami oleh lawannya tersebut dinamakan . . . 

A. momentum 
B. impuls 
C. usaha 
D. gaya 
E. energi 

24. 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 

25. Suatu benda dilemparkan ke dinding. Saat menyentuh dinding, benda tersebut 
bergerak dengan kecepatan 4 m/s, tetapi setelah menyentuh dinding benda 
tersebut menempel pada permukaan dinding. Tumbukan yang terjadi pada benda 
tersebut termasuk tumbukan . . . 

A. Lenting sedikit 
B. Tidak lenting sama sekali 
C. Lenting sempurna 
D. Lenting sebagian 
E. Lenting sangat sempurna 

26. 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 

27. 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 
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28. 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 
D. 280 Ns 
E. 80 Ns 

29. Suatu benda yang memiliki koefisien restitusi (e) = 0, jika bertumbukan akan 
mengalami tumbukan . . . . 

A. Lenting sempurna 
B. Tidak lenting sama sekali 
C. Lenting sebagian 
D. Lenting sedikit 
E. Tidak lenting sebagian 

30. Sebuah benda massanya 100 gr dilemparkan ke dinding. Kecepatan benda saat 
menyentuh dinding 12 m/s. jika kecepatan benda setelah dipantulkan dinding 10 
m/s, jenis tumbukan yang dialami benda tersebut terhadap dinding adalah . . . 

A. Lenting sebagian 
B. Lenting sedikit 
C. Lenting sempurna 
D. Tidak lenting sama sekali 
E. Tidak lenting sebagian 

31. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 25 m/s mengitari suatu halaman 
berbentuk lingkaran berjari-jari 10 m. Besar kecepatan sudut yang dialami mobil 
tersebut adalah . . . . 

A. 250 rad/s 
B. 50 rad/s 
C. 15 rad/s 
D. 2.5 rad/s 
E. 0.4 rad/s 

 
32. Roda suatu sepeda berputar dengan kecepatan sudut 15 rad/s selama 3 detik. 

Jika jari-jari roda sepeda tersebut 20 cm, jarak yang telah ditempuh oleh sepeda 
adalah . . .  

A. 3 m 
B. 5 m 
C. 9 m 
D. 18 m 
E. 45 m 

33. Sebuah motor bergerak berputar mengelilingi suatu halaman dengan kecepatan 
30 m/s. Jika kecepatan sudutnya 6 rad/s, jari-jari lintasannya adalah . . . .  

A. 5 m 
B. 6 m 
C. 18 m 
D. 36 m 
E. 180 m 

34. Sebuah sepeda roda depannya berjari-jari 30 cm dan roda belakangnya berjari-jari 
20 cm. Jika roda depannya berputar dengan kecepatan 60 rad/s, maka kecepatan 
sudut roda belakangnya adalah . . .  

A.  2 rad/s 
B. 3 rad/s 
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C. 40 rad/s 
D. 90 rad/s 
E. 110 rad/s 

35. Besaran berikut hanya dimiliki oleh benda bergerak lurus, kecuali . . .  
A. jarak 
B. sudut 
C. kecepatan 
D. perpindahan 
E. percepatan 

36. Andi menaiki kemidi putar yang berputar dengan kecepatan sudut 5 rad/s. Jika jari-
jari kemidi putar tersebut 6 m, maka Andi akan merasa seperti menaiki kendaraan 
yang bergerak dengan kecepatan . . . . 

A. 150 m/s 
B. 30 m/s 
C. 19 m/s 
D. 11 m/s 
E. 1  m/s 
 

37. Sebuah roda berputar dengan kecepatan sudut awal 20 rad/s, kemudian di rem 
dan ternyata setelah 5 sekon kecepatan sudutnya menjadi 5 rad/s. Berapakah 
waktu semenjak di rem hingga berhenti … 

A. 
2

1
3

 sekon 

B. 4,5 sekon 

C. 
2

6
3

 sekon 

D. 
2

2
3

 sekon 

E. 6 sekon 
 

38. Lintasan pentil sebuah ban motor bergerak dalam bidang datar dengan arah yang 
lurus sesuai dengan … 

 A.  C.  E. 
  
 B.  D. 

 
 

39. Sebuah motor balap melaju di sirkuit yang berbentuk melingkar dengan kecepatan 
120 m/s. Jika jari-jari lintasan geraknya adalah 20 m, besar kecepatan sudutnya 
adalah . . .  

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

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

A. 
3

10

 
sekon 
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B. 
3

17
 sekon 

C. 
3

20
 sekon 

D. 
2

14

 
sekon 

E. 
2

15

 
sekon 

41. Sebuah roda kendaraan berjari-jari 14 cm  melaju dengan kecepatan 8.8 m/s. 

Roda kendaraan tersebut dalam 1 detik berputar sebanyak . . . putaran (π = 
22

7
 )  

A. 20 
B. 44 
C. 80 
D. 10 
E. 14 

42. Andri berlari melintasi tepi suatu lapangan berbentuk lingkaran berjari-jari 20 m. 
jika panjang lintasan yang ditempuh rezi adalah 100 m, maka besar sudut yang 
telah ditempuh rezi adalah . . .  

A. 1 rad 
B. 2π rad 
C. 5 rad 
D. 10 rad 
E. 12 π rad 

43. Suatu sepeda jari-jari tepi rodanya 28 cm. jika gear roda tersebut berputar 
sebanyak 2 putaran, maka jarak yang ditempuh sepeda tersebut adalah . . . (π = 
22

7
 )  

A. 2,50 m 
B. 3,52 m 
C. 4,75 m 
D. 5,00 m 
E. 6,25 m 

44. Gagang sebuah pintu yang didorong dengan gaya 10 N. Jika jarak antara engsel 
pintu dan gagang pintu 70 cm, besar momen gaya yang terjadi adalah . . . . 

a. 
7

1
 Nm 

b. 7 Nm 
c. 60 Nm 
d. 70 Nm 
e. 700 Nm 

45. Suatu baling-baling berputar dan menghasilkan momen gaya sebesar 100 Nm. 
Jika pada bagian tepi baling-baling yang berjarak 50 cm membentur sebuah 
benda, maka besarnya gaya yang diterima oleh benda tersebut adalah . . . .  

A. 2 N 
B. 50 N 
C. 100 N 
D. 150 N 
E. 200 N 

46. Ali berhasil mengail ikan bermassa 200 gram dengan alat pancingnya. Jika 
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panjang alat pancing yang digunakan Ali 1,5 m, besar momen gaya yang harus 
dikerahkan Ali untuk mengangkat ikan tersebut adalah . . .  

A. 1,8 Nm 
B. 3,0 Nm 
C. 4,5 Nm 
D. 18 Nm 
E. 22,5 Nm 

47. Sebuah bola pejal bila diputar dengan sumbu putar pada bagian tengahnya, 
maka besarnya momen inersia bola tersebut adalah … 

A. 
5

1
 MR 2  

B. 
7

5
MR 2  

C. MR 2  

D. 
2

5
 MR 2  

E. 
5

9
MR 2  

 
48. Seseorang memutar 2 buah gasing secara bersamaan. Kedua Gasing berputar 

dengan kecepatan sudut ω1 dan ω2. Jika jari-jarinya R1 > R2, maka Pernyataan 
yang benar adalah ....  

A. ω 1 > ω 2  
B. ω 1 = ω 2  
C. ω 1 ≤  ω 2  
D. ω 1 ≥  ω 2  
E. ω 1 < ω 2  

 
49. Besaran yang merupakan perkalian antara gaya dengan jarak titik terhadap gaya 

disebut ....  
A. benda tegar 
B. massa benda 
C. momen gaya 
D. momen inersia 
E. rotasi benda  

 
50. Sebuah batang yang berputar dengan sumbu putar pada pusat massanya 

memiliki momen inersia sebesar . . . 

A. 
1

2
 MR 2  

B. 
1

3
MR 2  

C. MR 2  

D. 
1

6
 MR 2  

E. 
1

12
MR 2  
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51. Suatu batang kayu massanya 6 kg dan panjangnya 4 m. jika batang kayu tersebut 
berputar dengan sumbu putar tepat di bagian tengah kayu tersebut, maka besar 
momen inersia batang kayu tersebut adalah . . . 

A. 2 kg m2   
B. 4 kg m2   
C. 8 kg m2   
D. 12 kg m2   
E. 14 kg m2   

 
52. Momen inersia hanya dimiliki oleh benda yang bergerak melingkar. Jika 

dianalogikan dengan benda bergerak lurus, momen inersia tersebut sama dengan 
. . . 

A. Gaya 
B. Jarak 
C. Massa 
D. Percepatan  
E. Kecepatan  

 
53. Sebuah pintu didorong pada bagian tengahnya. Jika jarak posisi bekerjanya gaya 

dorong terhadap engsel pintu 1 m, dan gaya dorong yang diberikan 15 N yang 
arahnya membentuk sudut 30° terhadap lebar pintu, besarnya torsi yang 
dihasilkan adalah . . . 

A. 7,5 Nm   
B. 10 Nm 
C. 12,5 Nm 
D. 15 Nm 
E. 30 Nm 

 
 
 
 

54. Sebuah batang kayu yang panjangnya 4 m diletakkan bersandar pada dinding 
seperti pada gambar. Jika permukaan lantai kasar dan permukaan dinding licin, 
maka agar batang kayu tersebut tetap pada posisinya maka besarnya koefisien 
gesek lantai harus paling kecil sebesar . . . .  ( sin 37 = 0,6 ; cos 37 = 0,8) 

 
 
 

A. 
1

2
 

B. 
2

3
 

C. 
3

2
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D. 
3

4
 

E. 
4

3
 

 
55. Dua benda A dan B berada pada posisi seperti gambar. Jika massa benda A 

adalah 20 kg dan benda B adalah 15 kg, supaya kedua benda setimbang, maka 
besar jarak X adalah . . . 

 
 
 

 
 
 

A. 40 cm 
B. 60 cm 
C. 65 cm 
D. 80 cm 
E. 90 cm 

 
 
 

SELAMAT MENGERJAKAN SEMOGA SUKSES !!!! 

A B 

60 cm x 


