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PETUNJUK UMUM 

1. Tulislah nama dan nomor ujian pada Lembar Jawaban. 
2. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya. 
3. Laporkan kepada pengawas ujian kalau terdapat tulisan yang kurang jelas, rusak atau 

jumlah soal kurang. 
4. Jumlah soal sebanyak 30 butir pilihan ganda, dan semua harus dijawab. 
5. Kerjakanlah soal-soal yang Anda anggap paling mudah terlebih dahulu. 
6. Tidak dibenarkan menyilang jalaban lebih dari satu jalaban. 
7. Apabila ada jawaban yang Anda anggap keliru dan Anda ingin memperbaikinya, maka 

perbaikan seperti contoh berikut:  A   B       C   D   E   diperbaiki   A   B   C   D   E
  

8. Penilaian diatur sebagai berikut: 
a. Nilai maksimum pilihan ganda = 100,00 
b. Nilai maksimum esai  = 00,00 

9. Mintalah kertas buram kepada pengawas, apabila diperlukan. 
10. Periksalah pekerjaan anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian. 

 
 

Selamat Bekerja 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Diantara kelompok besaran-besaran berikut ini, yang hanya terdiri dari besaran turunan 
saja adalah: 
A. waktu, kecepatan, dan luas    
B. massa jenis, kecepatan, dan tekanan   
C. volume, berat, dan temperatur 
D. percepatan, energi, dan temperatur 
E. waktu, massa jenis, dan berat 
 

2. Satuan besaran berikut, yang merupakan satuan dari besaran gaya adalah : 
A. kg/ms2       
B. kg.m2/s2       
C. kg/m2 
D. kg.m/s2 
E. kg.m/s 

 
3. Sebuah sepeda motor bergerak dengan laju 60 km/jam. Laju sepeda motor tersebut dalam 

SI adalah : 
A. 10,66 m/s 
B. 16,66 m/s 
C. 26,66 m/s 
D. 36,00 m/s 
E. 46,66 m/s 

 
4. Dari pernyataan berikut ini, yang benar adalah : 

A. [MLT -2] adalah dimensi dari usaha 
B. Percepatan memiliki satuan m/s dengan dimensi [LT-1] 
C. [ML -3] adalah dimensi dari massa jenis 
D. Satuan dari volume adalah m3 dengan dimensi [M3] 
E. [ML -1T-2] adalah dimensi dari daya 

 
5. Skala terkecil dari alat-alat ukur panjang seperti mistar, jangka sorong, dan mikrometer 

sekrup adalah : 
A. 1 mm; 0,1 mm; 0,001 mm     
B. 0,5 mm; 0,1 mm; 0,001 mm    
C. 0,1 mm; 0,01 mm; 0,001 mm 
D. 0,5 mm; 0,05 mm; 0,005 mm 
E. 0,5 mm; 0,01 mm; 0,001 mm 

 
6. Hasil penimbangan zat kimia dengan menggunakan neraca adalah 0,0420 gram. Dengan 

menggunakan aturan notasi ilmiah pada penulisan bilangan, hasil penimbangan tersebut 
dapat dituliskan : 
A. 0,420x10-1 gram      
B. 4,20x10-2 gram      
C. 42,0x10-1 gram 
D. 420x10-4 gram 
E. 4,200x10-5 gram 

 
 
 
 
 



7. Berikut ini adalah besaran-besaran vektor, kecuali : 
A. perpindahan      
B. berat       
C. percepatan 
D. momentum 
E. usaha 

 
8. Sebuah titik berjarak r = (2i + 5j) dari sebuah gaya F= (8i – 5j)N. Besarnya momen gaya 

yang dapat dihasilkan oleh gaya terhadap titik tersebut adalah : (momen gaya merupakan 
perkalian vektor antara gaya dan jarak) 
A. – 50 kNm       
B. – 20 kNm       
C. 20 kNm 
D. 30 kNm 
E. 50 kNm 

 
9. Seorang siswa berlari mengelilingi sebuah 

lapangan berukuran 60 m x 80 m. Jika ia mulai 
berlari dari titik A dan berhenti sesaat di titik C, 
jarak tempuh dan perpindahan siswa adalah : 
A. 80 m dan 60 m   
B. 60 m dan 80 m   
C. 100 m dan 140 m 
D. 140 m dan 100 m 
E. 140 m dan 140 m 

 
10. Dodi berangkat ke sekolah  menggunakan kendaraan umum. Dodi berangkat dari rumah 

pukul 06.20 dan tiba di sekolah pukul 06.50, sepuluh menit sebelum pelajaran dimulai. 
Jika panjang lintasan yang ditempuh selama perjalanannya 4,5 km, maka : 
A. Kelajuan rata-ratanya 9,0 km/jam 
B. Kelajuan sesaatnya 9,0 km/jam 
C. Kelajuan rata-ratanya 13,5 km/jam 
D. Kelajuan sesaatnya 13,5 km/jam 
E. Kelajuan rata-ratanya 18,0 km/jam 

 
11. Pada saat t = 2 sekon, sebuah partikel bergerak dengan kecepatan 5 m/s. Pada saat t= 6 

sekon, kecepatan telah berubah menjadi 15 m/s. Percepatan rata-rata partikel adalah : 
A. 2,5 m/s2       
B. 4,0 m/s2       
C. 5,0 m/s2 
D. 7,5 m/s2 
E. 10 m/s2 

 
12. Pernyataan di bawah ini yang benar tentang gerak lurus adalah : 

A. arah gerak dengan percepatan selalu tetap 
B. arah gerak dengan perubahan kecepatan selalu tetap 
C. arah gerak dengan kecepatan selalu tetap 
D. arah gerak tetap perubahan kecepatan tidak tetap 
E. arah gerak menurut garis singgung dan kecepatan selalu tetap 
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13. Tika berlari dengan kecepatan awal 4 m/s, bergerak sepanjang garis lurus dengan 
percepatan tetap dan menempuh jarak 96 m dalam waktu 16 sekon. Kecepatan akhir Tika 
adalah : 
A. 6 m/s       
B. 8 m/s       
C. 10 m/s 
D. 12 m/s 
E. 16 m/s 

 
14. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan awal 10 m/s. Setelah bergerak selama 20 sekon 

benda berhenti. Maka jarak tempuh benda dari keadaan awal sampai benda berhenti 
adalah : 
A. 25 m 
B. 50 m 
C. 75 m 
D. 100 m 
E. 125 m 
 

15. Dua benda A dan B dengan perbandingan massa 1 : 10. Jika dijatuhkan tanpa kecepatan 
awal dalam ruang hampa udara dari ketinggian yang sama, waktu yang diperlukan benda 
untuk menempuh jarak yang sama adalah : 
A. 10 : 1 
B. 1 : 10 
C. 1 : 1 
D. 1 : 100 
E. 100 : 1 

 
16. Sebuah benda di lempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 m/s, tinggi maksimum 

yang dicapai benda adalah : 
A. 10 m 
B. 20 m 
C. 30 m 
D. 40 m 
E. 50 m 

 
17. Benda dikatakan bergerak melingkar beraturan apabila gerakan benda tersebut : 

A. Kecepatan liniernya tetap 
B. Percepatan angulernya tetap 
C. Laju liniernya tetap 
D. Percepatan liniernya tetap 
E. Gaya sentripetalnya tetap 

 
18. Sebuah benda bergerak melingkar beraturan dengan kelajuan linier 6,48 km/jam dengan 

jari-jari lintasan 90 cm. Percepatan sentripetal benda adalah : 
A. 1,6 m/s2        
B. 1,8 m/s2       
C. 2,4 m/s2 
D. 3,2 m/s2 
E. 3,6 m/s2 

 



19. Sebuah roda sepeda memiliki jari-jari 30 cm diputar melingkar beraturan. Jika kelajuan 
linier sebuah titik pada roda 6,0 m/s. Kecepatan sudutnya adalah : 
A. 6 rad/s       
B. 18 rad/s       
C. 20 rad/s 
D. 30 rad/s 
E. 60 rad/s 

 
20. Partikel yang terletak pada roda sepeda yang sedang berputar memiliki kelajuan terbesar 

jika terletak di : 
A. Tengah roda 
B. Tepi roda 
C. Pusat roda 
D. Dalam roda 
E. Luar roda 

 
21. Sebuah benda berputar dengan kecepatan 3600 putaran/menit. Maka kecepatan sudutnya 

adalah: 
A. 3600 rad/s 
B. 3600 π rad/s 
C. 120 rad/s 
D. 120 π rad/s 
E. 2 rad/s 

 
22. Seorang siswa berada di dalam sebuah mobil, tiba-tiba mobil direm, sehingga siswa 

terdorong ke depan, hal ini terjadi karena : 
A. Gaya dorong bus 
B. Gaya pengereman bus 
C. Pengurangan kecepatan yang mendadak 
D. Gaya tarik bus 
E. Sifat kelembaman tubuh siswa 

 
23. Dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan 10 m/s sebuah benda benda bermassa 0,5 

kg memerlukan waktu 5 sekon. Gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah : 
A. 0,5 N       
B. 1,0 N       
C. 2,5 N 
D. 4,0 N 
E. 5,0 N 
 

24. Sebuah kotak massanya 5 kg mula-mula diam pada bidang miring yang membentuk 
sudut 37° terhadap arah horizontal, kemudian turun dan menempuh jarak 5 meter 
sebelum sampai ke bidang datar. Percepatan kotak pada akhir bidang miring adalah :  (g 
= 10 m/s2) 
A. 4 m/s2 
B. 5 m/s2 
C. 6 m/s2 
D. 8 m/s2 
E. 10 m/s2 

 



25. Makin besar gaya yang kita berikan pada dinding tembok, makin besar pula gaya yang 
kita terima dari tembok. Jika gaya yang diberikan ke tembok F, maka gaya yang diterima 
adalah : 
A. Arahnya sama dengan arah F 
B. Tidak terletak pada satu garis gaya 
C. Besarnya sama dengan F dengan arah berlawanan 
D. Arahnya membentuk sudut 90° dengan arah F 
E. Tidak dapat ditentukan 
 

26. Suatu benda dilepaskan dari bidang miring yang licin dengan sudut kemiringan 30°. Jika 
percepatan gravitasi 10 m/s2 dan massa benda 4 kg, percepatan benda tersebut adalah : 
A. – 5 m/s2 
B. – 10 m/s2 
C. – 15 m/s2 
D. – 20 m/s2 
E. – 25 m/s2 

 
27. Perhatikan kasus gesekan berikut : 

1. Gesekan antara roda dengan poros 
2. Gesekan antara pensil dengan buku tulis 
3. Gesekan antara piston dengan silinder 
4. Gesekan antara lantai dengan sapu 
Gesekan yang bermanfaat adalah : 
A. (1), (2), dan (3) 
B. (1) dan (3) 
C. (2) dan (4) 
D. (4) saja 
E. (1), (2), (3) dan (4) 

 
28. Pada sebuah benda yang massanya 5 kg bekerja sebuah gaya F arah mendatar yang 

besarnya 10 N. Jika koefisien gesekan statis 0,6 dan koefisien gesekan kinetis 0,4, 
besarnya gaya gesekan yang dialami benda adalah : 
A. 10 N 
B. 20 N 
C. 25 N 
D. 30 N 
E. 40 N 

 
29. Sebuah benda yang massanya m berada pada sebuah bidang miring dengan sudut 

kemiringan 30°. Besarnya koefisien gesekan antara benda dan bidang, jika tepat saat akan 
bergerak adalah : (g=10 m/s2) 
A. 0,33 
B. 0,45 
C. 0,58 
D. 0,64 
E. 0,75 

 
 
 



30. Sebuah benda diputar horizontal dengan kecepatan sudut tetap 4 rad/s. Jika massa benda 
100 gram dan panjang tali untuk memutar benda 50 cm, gaya sentripetal yang dialami 
benda adalah : 
A. 0,8 N 
B. 1,2 N 
C. 1,6 N 
D. 2,4 N 
E. 3,6 N 


