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Indikator 1 : Membaca hasil pengukuran suatu alat ukur 
dan menentukan hasil pengukuran dengan 
memperhatikan aturan angka penting. 
 
Pengukuran dasar : 
Pelajari cara membaca hasil pengukuran dasar. 
 
Aturan angka penting (contoh) : 
3,01  mempunyai 3 angka penting 
2,34 mempunyai 3 angka penting 
0,012 mempunyai 2 angka penting 
3,20 mempunyai 3 angka penting 
 
1. EBTANAS-86-01 
Pada pengukuran panjang benda, diperoleh hasil 
pengukuran 0,07060 m. Banyaknya angka penting hasil 
pengukuran tersebut adalah … 
A.  dua 
B.  tiga 
C.  empat 
D.  lima 
E.  enam 
 
2. EBTANAS-87-21 
Dari hasil pengukuran suatu plat tipis panjang 15,35 cm dan 
lebar 8,24 cm, maka luas plat tersebut adalah … 
A.  126 cm2 
B.  126,5 cm2 
C.  126,48 cm2 
D.  126,484 cm2 
E.  126,4840 cm2 

 
3. EBTANAS-95-01 
Sebuah pita diukur, ternyata lebarnya 12,3 mm dan 
panjangnya 125,5 cm., maka luas mempunyai angka 
penting sebanyak … 
A.  6 
B.  5 
C.  4 
D.  3 
E.  2 
 
4. UN- 08-02 
Seorang siswa mengukur diameter sebuah lingkaran 
hasilnya adalah 8,50 cm. Keliling lingkarannya dituliskan 
menurut aturan angka penting adalah ... (π = 3,14). 
A. 267 cm 
B. 26,7 cm 
C. 2,67 cm 
D. 0.267 cm 
E. 0,0267 cm 
 
Indikator 2 : Menentukan besar dan arah vektor serta 
menjumlah/mengurangkan besaran-besaran vektor 
dengan berbagai cara. 

1. EBTANAS-02-01 
Dua buah gaya (setitik tangkap) saling tegak lurus besarnya 
masing-masing 12 N dan 5 N. Besar resultan kedua gaya 
tersebut adalah … 
A.  17 N 
B.  15 N 
C.  13 N 
D.    9 N 
E.    7 N 
 
2. EBTANAS-88-17 
Jika besar vektor A = 10 satuan, membuat sudut 60o 
dengan sumbu x positip, maka besar vektor tersebut 

dalam sumbu x dan sumbu y adalah … 
A. Ax = 10 satuan ; Ay = 10 satuan 
B. Ax = 10 satuan ; Ay = 10√3 satuan 
C. Ax = 5 satuan ; Ay = 5 satuan 
D. Ax = 5 satuan ; Ay = 5√3 satuan 
E. Ax = 5√3 satuan ; Ay = 5 satuan 

3. EBTANAS-86-12 
Vektor a = 3 satuan, b= 4 satuan. a + b = 5 satuan. 
Besar sudut yang diapit vektor a dan b adalah … 
A. 90o 
B. 45o 
C. 60o 
D. 120o 
E. 180o 

4. EBTANAS-06-04 
Dua buah vektor gaya F1 dan F2 masing-masing besarnya 
15 N dan 9 N, bertitik tangkap sama dan saling mengapit 
sudut 60°, nilai resultan dari kedua vektor tersebut ... 
A. 15 N 
B. 20 N 
C. 21 N 
D. 24 N 
E. 30 N 

5. EBTANAS-86-20 
Jika sebuah vektor dari 12 N diuraikan menjadi dua buah 
vektor yang saling tegak lurus dan sebuah diantaranya 
membentuk sudut 30o dengan vektor itu, maka besar ma-
sing-masing vektor adalah … 
A. 6 N dan 6√3 N 
B. 6 N dan 2√2 N 
C. 6 N dan 3√2 N 
D. 3 N dan 3√2 N 
E. 3 N dan 3√3 N 

6. EBTANAS-98-01 
Pada gambar di samping, komponen vektor gaya F 
menurut sumbu x adalah … 

 

7. EBTANAS-00-02 
Tiga buah vektor setitik tangkap terlihat seperti 
gambar. Besar masing-masing vektor: 

 
Besar resultan ketiga vektor tersebut adalah … 
A. 30 satuan 
B. 40 satuan 
C. 50 satuan 
D. 90 satuan 
E. 110 satuan 
 
8. UAN-04-02 
Resultan ketiga gaya pada gambar di bawah adalah … 
A. 0 N 
B. 2 N 
C. 2√3 N 
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D. 3 N 
E. 3√3 N 
 
 
 
9. EBTANAS-94-09 
Resultan ketiga gaya pada gambar di bawah adalah … 
A. 100 N 
B. 90 N 
C. 75 N  
D. 50 N 
E. 25 N 
 
 
Indikator 3 : Menentukan besaran-besaran fisis Gerak 
Lurus, Gerak Melingkar Beraturan, atau Gerak Parabola 

Gerak Lurus Beraturan (GLB) 

Konsep : Gerak lurus beraturan = gerak dengan kecepatan 
konstan = gerak dengan besar kecepatan alias kelajuan dan 
arah kecepatan konstan. Arah kecepatan konstan = arah 
gerakan benda konstan = benda bergerak lurus. Besar 
kecepatan alias kelajuan konstan (v konstan) artinya besar 
kecepatan alias kelajuan selalu sama sepanjang waktu. 
Misalnya jika v = 2 m/s maka 2 menit kemudian atau 1 jam 
kemudian, v tetap sama dengan 2 m/s. v = 2 m/s artinya 
benda bergerak sejauh 2 m tiap 1 sekon. Setelah 1 sekon 
benda bergerak sejauh 2 m, setelah 2 sekon benda bergerak 
sejauh 4 m, setelah 3 sekon benda bergerak sejauh 6 m dan 
seterusnya. 

Rumus : v =  

Keterangan :  v = kelajuan (m/s), s = jarak (m), t = waktu 
(s)  

1. EBTANAS-86-13 
Grafik di bawah ini merupakan hubungan kecepatan 
(v) dan waktu (t) dari suatu gerak lurus. Bagian grafik yang 
menunjukkan gerak lurus beraturan adalah … 
A. a 
B. b 
C. c 
D. d 
E. e 
 
2. UN-2011 
Dari hasil percobaan gerak lurus, susunan potongan ticker 
time di bawah ini yang menunjukkan benda bergerak 
dengan percepatan nol adalah 

 
 

Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB) 

Konsep : GLBB = gerak dengan percepatan konstan = 
gerak dengan besar percepatan alias perlajuan dan arah 
percepatan selalu konstan. Arah percepatan konstan = 
arah kecepatan konstan = arah gerakan konstan = benda 
bergerak lurus. Besar percepatan konstan artinya besar 

kecepatan alias kelajuan bertambah secara teratur atau 
berkurang secara teratur.  
Contoh 1 : mula-mula sebuah benda diam (v = 0), setelah 
1 sekon kelajuan benda menjadi 2 m/s, setelah 2 sekon 
kelajuan benda menjadi 4 m/s, setelah 3 sekon kelajuan 
benda menjadi 6 m/s, setelah 4 sekon kelajuan benda 
menjadi 8 m/s. Tampak bahwa kelajuan benda bertambah 
2 m/s per sekon = 2 m/s / s = 2 m/s2. Bisa dikatakan benda 
mengalami percepatan sebesar 2 m/s2. 
Contoh 2 : Mula-mula benda bergerak dengan kelajuan 25 
m/s. Setelah 1 sekon kelajuan benda menjadi 20 m/s, 
setelah 2 sekon kelajuan benda menjadi 15 m/s, setelah 3 
sekon kelajuan benda menjadi 10 m/s, setelah 4 sekon 
kelajuan benda menjadi 5 m/s, setelah 5 sekon kelajuan 
benda menjadi 0 m/s (benda diam). Tampak bahwa 
kelajuan benda berkurang 5 m/s per sekon = 5 m/s /s = 5 
m/s2. 
Bisa dikatakan bahwa benda mengalami percepatan 
sebesar -5 m/s2 (percepatan negatif) atau benda 
mengalami perlambatan sebesar 5 m/s2. 
 
Rumus :  
vt = vo + a t 
s = vo t + ½ a t2 
vt

2 = vo
2 + 2a s 

Keterangan : 
vt = kelajuan akhir 
vo = kelajuan awal 
a = besar percepatan atau perlambatan (m/s2) 
t = selang waktu (s) 
s = jarak = besar perpindahan (m) 
 
Catatan : Dalam gerak lurus (glb, glbb,gjb,gvb-kecuali 
gva), benda bergerak searah sehingga jarak dan besar 
perpindahan selalu sama nilainya. Karenanya besar 
kecepatan juga sama nilainya dengan kelajuan. 
 
3. UN-08-4A-6B 
Tetesan oli yang bocor jatuh dari mobil yang bergerak 
lurus dilukiskan seperti pada gambar! Yang menunjukkan 
mobil bergerak dengan percepatan tetap adalah ... 
A. 1 dan 3 
B. 2 dan 3 
C. 2 dan 4 
D. 1, 2 dan 3 
E. 2, 3 dan 4 

4. UN-08-5A-13B 
Informasi dari gerak sebuah mobil mulai dari bergerak 
sampai berhenti disajikan dengan grafik (v-t) seperti 
gambar Jarak tempuh mobil dari t = 2 sekon hingga t = 5 
sekon adalah ... 
A. 225 m 
B. 150 m 
C. 115 m 
D. 110 m 
E. 90 m 

 
 
5. EBTANAS-95-02 
Di bawah ini tertera 5 grafik v – t pita rekaman gerak 
lurus berubah beraturan. Grafik yang menunjukkan 
percepatan terbesar adalah grafik nomor … 
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A. (1) 
B. (2) 
C. (3) 
D. (4) 
E. (5) 
 
6. UAN-03-03 

 
Dari grafik di atas, yang menunjukkan benda dalam 
keadaan diam adalah … 
A. (1) 
B. (2) 
C. (3) 
D. (4) 
E. (5) 
 
7. EBTANAS-93-02 
Perhatikan kelima grafik hubungan antara jarak a dan 
waktu t berikut ini. 

 
Gerak lurus berubah beraturan dinyatakan oleh grafik 
… 
A. I 
B. II 
C. III 
D. IV 
E. V 
 
8. EBTANAS-96-02 
Perhatikan grafik di bawah ini : 
Yang berlaku untuk gerak lurus berubah beraturan 
adalah grafik nomor … 
A. (1) 
B. (2) 
C. (3) 
D. (4) 
E. (5) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. EBTANAS-06-05 
Grafik di bawah ini merupakan grafik GLBB, v 
menyatakan kecepatan, dan t menyatakan waktu. Besar 
percepatan benda dari grafik tersebut adalah … 
A. 50 ms–2  
B. 25 ms–2 
C. 10 ms–2  
D. 5 ms–2 
E. 2,5 ms–2 
 
 
 
10. EBTANAS-99-02 
Gerak sebuah mobil menghasilkan grafik kecepatan (V) 
terhadap waktu (t) yang diperlihatkan pada gambar di 
samping. Bila luas daerah di bawah grafik (yang diarsir) 48 
m, maka percepatan mobil adalah … 
A. 2 m s–2  
B. 3 m s–2 
C. 4 m s–2  
D. 6 m s–2 
E. 8 m s–2 
 
11. UN-2010 
Kecepatan (v) benda yang bergerak lurus terhadap waktu 
(t) diperlihatkan pada grafik v-t berikut. Benda akan 
berhenti setelah begerak selama... 
A. 4 sekon 
B. 5 sekon 
C. 8 sekon 
D. 10 sekon 
E. 20 sekon 
 
 
 
 
12. UN-2009 
Grafik v-t sebuah mobil yang bergerak glbb diperlihatkan 
pada gambar. Perlajuan yang sama terjadi pada... 
A. A-B dan B-C 
B. A-B dan C-D 
C. B-C dan C-D 
D. C-D dan D-E 
E. D-E dan E-F 
 
 
 
 
13. UN-2011 
Grafik ( V – t ) menunjukan gerak motor dalam rangka 
perlombaan. Pada grafik tersebut, maka percepatan yang 
paling kecil dialami motor bergerak lurus berubah 
beraturan adalah …. 
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A. AB 
B. BC 
C. CD 
D. DE 
E. EF 
 
 
 
 
Gerak Jatuh Bebas (GJB) 
 
Konsep : Gerak jatuh bebas merupakan gerak dengan 
percepatan konstan = gerak dengan besar percepatan 
konstan dan arah percepatan konstan. Besar percepatan = 
besar percepatan gravitasi (g) = 9,8 m/s2 atau untuk 
mempermudah perhitungan maka dibulatkan menjadi 10 
m/s2. Ini berarti kelajuan benda bertambah 10 m/s per 
sekon. Pada GJB, benda hanya mengalami pecepatan saja, 
benda tidak mengalami perlambatan. Arah percepatan 
selalu konstan menuju permukaan bumi atau menuju pusat 
bumi. Pada GJB, besar kecepatan awal alias kelajuan 
awal vo = 0 m/s. GJB merupakan salah satu contoh GLBB. 
Rumus GLBB : 
vt = vo + a t 
s = vo t + ½ a t2 
vt

2 = vo
2 + 2a s 

Rumus GJB (diturunkan dari rumus GLBB dan 
disesuaikan dengan konsep GJB) : 
vt = g t 
h = ½ g t2 
vt

2 = 2g h 
Keterangan : 
vt = kelajuan akhir 
g= besar percepatan gravitasi = 9,8 m/s2 = 10 m/s2 
t = selang waktu (s) 
h = ketinggian (m) 
 
 
14. EBTANAS-98-02 
Benda jatuh bebas adalah benda yang memiliki: 
(1) kecepatan awal nol 
(2) percepatan = percepatan gravitasi 
(3) arah percepatan ke pusat bumi 
(4) besar percepatan tergantung dari massa benda 
Pernyataan di atas yang benar adalah … 
A. (1), (2) dan (3) 
B. (1), (2), (3) dan (4) 
C. (1), (3), (4) 
D. (2), (3) (4) 
E. (2) dan (4) 
 
15. EBTANAS-94-02 
Suatu benda jatuh dari ketinggian tertentu. Apabila gesekan 
benda dengan udara diabaikan, kecepatan benda pada saat 
menyentuh tanah ditentukan oleh … 
A. massa benda dan ketinggiannya 
B. percepatan gravitasi bumi dan massa benda 
C. ketinggian benda jatuh dan gravitasi bumi 
D. waktu jatuh yang diperlukan dan berat benda 
E. kecepatan awal benda dan gravitasi bumi 
 
16. EBTANAS-90-03 
Dua buah benda masing-masing massanya m1 dan m2, 
jatuh dari ketinggian yang sama pada tempat yang sama. 
Jika m1 = 2m2 , maka percepatan benda pertama adalah … 
A. 2 × percepatan benda kedua 
B. 1/2 × percepatan benda kedua 
C. sama dengan percepatan benda kedua 
D. 1/4 × percepatan benda kedua 

E. 4 × percepatan benda kedua 
 
17. EBTANAS-02-02 
Sebuah benda dijatuhkan dari ketinggian h di atas tanah. 
Setelah sampai di tanah kecepatannya 10 m s–1, maka 
waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian h ½  
dari tanah (g = 10 m s–2) adalah … 
A. 1/2 √2 sekon 
B. 1 sekon 
C. √2 sekon 
D. 5 sekon 
E. 5√2 sekon 
 
18. EBTANAS-96-03 
Sebuah batu dijatuhkan dari puncak menara yang tingginya 
40 m di atas tanah. Jika g = 10 m s–2, maka 
kecepatan batu saat menyentuh tanah adalah … 
A. 20√2 m s–1 
B. 20 m s–1 
C. 10√2 m s–1 
D. 10 m s–1 
E. 4√2 m s–1 
 
19. EBTANAS-90-05 
Sepotong kapur yang massanya 20 gram jatuh bebas dari 
ketinggian 10 m di atas tanah. Jika gesekan antara kapur 
dengan udara diabaikan (g = 10 ms–2), maka kecepatan 
kapur pada saat sampai di tanah adalah … 
A. 5 m s–1 
B. 5√2 m s–1 
C. 10 m s–1 
D. 10√2 m s–1 
E. 20 m s 1 
 
20. EBTANAS-91-01 
Sebuah benda dijatuhkan dari ujung sebuah menara 
tanpa kecepatan awal. Setelah 2 detik benda sampai di 
tanah (g = 10 m s2). Tinggi menara tersebut … 
A. 40 m 
B. 25 m 
C. 20 m 
D. 15 m 
E. 10 m 
 
21. EBTANAS-00-04 
Buah kelapa dan buah mangga jatuh bersamaan dari 
ke-tinggian h1 dan h2. Bila h1 : h2 = 2 : 1, maka 
perbanding-an waktu jatuh antara buah kelapa dengan 
buah mangga adalah … 
A. 1 : 2 
B. 1 : 2√2 
C. √2 : 1 
D. 2 : 1 
E. 2√2 : 1 
 
 
Gerak Vertikal Ke Bawah (GVB) 
 
Konsep : konsep gerak vertikal ke bawah pada dasarnya 
sama dengan konsep gerak jatuh bebas. Bedanya hanya 
pada kecepatan awal. Pada gerak vertikal ke bawah ada 
kecepatan awal (vo).  
Rumus : rumus GVB (diturunkan dari rumus GLBB dan 
disesuaikan dengan konsep GVB) : 
vt = vo + g t 
h = vo t + ½ g t2 
vt

2 = vo
2 + 2gh 
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Gerak Vertikal Ke Atas (GVA) 
 
Konsep : gerak vertikal ke atas merupakan gerak menuju 
ketinggian tertentu lalu kembali ke posisi semula atau tidak 
kembali ke posisi semula. Sama seperti GJB, dan GVB, 
lintasan gerak benda pada GVA selalu tegak lurus 
permukaan bumi. Ketika bergerak ke atas, benda 
mengalami perlambatan, sebaliknya ketika bergerak ke 
bawah, benda mengalami percepatan. Pada ketinggian 
maksimum (ketika benda berbalik arah) kecepatan benda 
= 0 m/s. Pada GVA ada kecepatan awal.  
Rumus : rumus GVA diturunkan dari rumus GLBB dan 
disesuaikan dengan konsep GVA dan konsep vektor dan 
juga disesuaikan dengan jenis soal. Untuk menurunkan 
rumus, ingat saja ----> Besaran vektor yang arahnya ke 
atas bernilai positif, besaran vektor yang arahnya ke 
bawah, bernilai negatif. Besaran vektor pada GVA  
meliputi : vo, vt, g, h. Posisi awal benda mulai bergerak 
dipilih sebagai titik acuan. Jika h di atas titik acuan maka 
nilainya positif (arah perpindahan ke atas), jika h di 
bawah titik acuan maka nilainya negatif (arah 
perpindahan ke bawah). Jika posisi akhir berhimpit 
dengan posisi awal (benda kembali ke posisinya semula) 
maka h = 0. 
 
22. UAN-04-23 
Sebuah benda bergerak dengan persamaan y = 27t – t2 
meter. Jika y adalah arah vertikal. Maka ketinggian 
maksimum benda tersebut adalah … 
A. 3 m 
B. 27 m 
C. 54 m 
D. 81 m 
E. 108 m 
 
 
Gerak Parabola alias Gerak Peluru (GP) 
 
Konsep :  
Ada beberapa tipe gerak parabola, seperti pada gambar di 
bawah. 
 

 
vo merupakan kecepatan awal yang membentuk sudut 
terhadap horisontal alias bidang datar. vox merupakan 
komponen kecepatan awal (vo) pada arah horisontal, voy 
merupakan komponen kecepatan awal pada arah vertikal. 
h = jarak vertikal alias ketinggian maksimum, s = jarak 
horisontal. 
Gerak parabola merupakan gabungan dari gerak 
horisontal dan gerak vertikal. Dalam menganalisis gerak 
parabola tipe 1, gerak horisontal dianggap sama seperti 
Gerak Lurus Beraturan (GLB) dan gerak vertikal dianggap 
sama seperti Gerak Vertikal ke Atas (GVA).  
Gerak horisontal (GLB) 
vox = v = besar kecepatan atau kelajuan (m/s) 
s = jarak atau besar perpindahan (m) 
t = selang waktu (s) 
 
Gerak vertikal (GVA) : besaran vektor yang arahnya ke 
atas bernilai positif sedangkan besaran vektor yang 
arahnya ke bawah bernilai negatif. Posisi awal benda 

mulai bergerak dipilih sebagai titik acuan. Jika h di atas 
titik acuan maka nilainya positif (arah perindahan ke 
atas), jika benda kembali ke permukaan tanah maka h = 
0. 
voy = vo = besar kecepatan awal (m/s) – arahnya ke atas 
jadi bernilai positif 
h = ketinggian (m) – bernilai positif karena berada di atas 
titik acuan alias posisi awal benda. Jika benda kembali ke 
permukaan tanah maka h = 0. 
t = selang waktu (s)  
g = -9,8 m/s2 = -10 m/s2 – arah g selalu ke bawah 
karenanya bernilai negatif. 
 

 
Dalam menganalisis gerak parabola tipe 2, gerak 
horisontal dianggap sama seperti Gerak Lurus Beraturan 
(GLB) dan gerak vertikal dianggap sama seperti Gerak 
Jatuh Bebas (GJB). 
Gerak pada arah horisontal (GLB) 
vo = vox = v = besar kecepatan atau kelajuan (m/s) 
s = jarak atau besar perpindahan (m) 
t = selang waktu (s) 
Gerak pada arah vertikal (GJB) 
voy = 0 m/s. 
h = ketinggian (m)  
t = selang waktu (s)  
g = 9,8 m/s2 = 10 m/s2  
      

  
Dalam menganalisis gerak parabola tipe 3, gerak 
horisontal dianggap sama seperti Gerak Lurus Beraturan 
(GLB) dan gerak vertikal dianggap sama seperti Gerak 
Vertikal ke Atas (GVA). 
Gerak pada arah horisontal (GLB) 
vox = v = besar kecepatan atau kelajuan (m/s) 
s = jarak atau besar perpindahan (m) 
t = selang waktu (s) 
Gerak pada arah vertikal (GVA) : besaran vektor yang 
arahnya ke atas bernilai positif sedangkan besaran vektor 
yang arahnya ke bawah bernilai negatif. Posisi awal benda 
mulai bergerak dipilih sebagai titik acuan. Jika h di atas 
titik acuan maka nilainya positif (arah perpindahan ke 
atas), jika h di bawah titik acuan maka nilainya negatif 
(arah perpindahan ke bawah). 
voy = vo = besar kecepatan awal (m/s) – arahnya ke atas 
jadi bernilai positif 
h = ketinggian (m) – bernilai positif jika berada di atas 
titik acuan atau negatif jika di bawah titik acuan. 
t = selang waktu (s)  
g = -9,8 m/s2 = -10 m/s2 – arah g selalu ke bawah 
karenanya bernilai negatif. 
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Dalam menganalisis gerak parabola tipe 4, gerak pada 
arah horisontal dianggap sama seperti Gerak Lurus 
Beraturan (GLB) dan gerak pada arah vertikal dianggap 
sama seperti Gerak Vertikal ke Atas (GVA). 
Gerak pada arah horisontal (GLB) 
vox = v = besar kecepatan atau kelajuan (m/s) 
s = jarak atau besar perpindahan (m) 
t = selang waktu (s) 
Gerak pada arah vertikal (GVA) : besaran vektor yang 
arahnya ke atas bernilai positif sedangkan besaran vektor 
yang arahnya ke bawah bernilai negatif. Posisi awal benda 
mulai bergerak dipilih sebagai titik acuan. Jika h di atas 
titik acuan maka nilainya positif (arah perpindahan ke 
atas), jika benda kembali ke permukaan tanah maka h = 
0. 
voy = vo = besar kecepatan awal (m/s) – arahnya ke atas 
jadi bernilai positif 
h = ketinggian (m) – bernilai positif karena berada di atas 
titik acuan alias posisi awal benda. Jika benda kembali ke 
permukaan tanah maka h = 0. 
t = selang waktu (s)  
g = -9,8 m/s2 = -10 m/s2 – arah g selalu ke bawah 
karenanya bernilai negatif. 
 
 
Catatan :  
- Gerak horisontal (GLB) bisa diselesaikan tanpa 
menggunakan rumus! 
- Pada kebanyakan soal biasanya diketahui besar 
kecepatan awal (vo). Uraikan terlebih dahulu menjadi vox 
dan voy – gunakan rumus di atas. Caranya seperti 
menguraikan besaran vektor ke dalam komponen x dan y 
(ingat pembahasan soal vektor). Jika gerak parabola 
seperti tipe 2 maka vo = vox (voy = 0) 
 
23. EBTANAS-90-09 
Sebuah peluru ditembakkan dari puncak menara yang 
tingginya 500 m dengan kecepatan 100 m s–1 dan arah 
mendatar. Apabila g = 10 m s–2 , dimanakah peluru 
menyentuh tanah dihitung dari kaki menara ? 
A. 1000 m 
B. 900 m 
C. 800 m 
D. 600 m 
E. 500 m 
 
24. EBTANAS-05-02 
Bola di tendang dengan sudut elevasi α dan kecepatan 
awalnya Vo, bila percepatan gravitasi bumi = g, maka 
lamanya bola di udara adalah .... 

 
 
25. EBTANAS-96-11 

Sebuah bola ditendang dengan kecepatan awal 20 m s–1 
dan sudut elevasi 30o. Jika g = 10 m s–2 , jarak mendatar 
yang dicapai bola adalah … 
A. 20√3 m 
B. 20 m 
C. 10√3 m 
D. 10 m 
E. 5 m 
 
26. EBTANAS-89-09 
Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 
100 m/s dan sudut elevasi 45o. Jarak terjauh yang dapat 
dicapai peluru adalah … 
A. 2000 m 
B. 2500 m 
C. 3000 m 
D. 4000 m 
E. 5000 m 
 
27. UAN-04-04 
Sebuah benda dilemparkan dengan sudut elevasi 53o 
dan kecepatan awal 20 m/s (lihat gambar). 

 
Jika g = 10 m/s2, maka posisi benda setelah bergerak 
1,2 detik adalah … 
A. (11,0 ; 15,2) meter 
B. (15,2 ; 11,0) meter 
C. (14,4 ; 12,0) meter 
D. (12,0 ; 10√2) meter 
E. 11,0 ; 15,2) meter 
 
28. EBTANAS-98-04 
Seorang anak melempar batu dengan kecepatan awal 
12,5 m s–1 dan sudut 30o terhadap horizontal. Jika 
percepatan gravitasi 10 m s–2, waktu yang diperlukan 
batu tersebut sampai ke tanah adalah … 
A. 0,40 s 
B. 0,60 s 
C. 1,25 s 
D. 1,60 s 
E. 2,50 s 
 
29. EBTANAS-88-06 
Peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 30 m s–1 
dan membentuk sudut 30o terhadap bidang horizontal. Pada 
saat mencapai titik tertinggi kecepatannya adalah 
… 
A. 30√3 m s–1 
B. 30 m s–1 
C. 0 m s–1 
D. 15 m s–1 
E. 15√3 m s–1 
 
30. EBTANAS-94-12 
Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 
100 m s–1 dan sudut elevasi 30o. Jika gravitasi di tempat 
itu 10 m s–2, maka waktu yang diperlukan peluru tersebut 
untuk mencapai titik tertinggi adalah … 
A. 2 sekon 
B. 5 sekon 
C. 6 sekon 
D. 10 sekon 
E. 15 sekon 
 
31. EBTANAS-92-11 
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Sebuah benda dilemparkan dari suatu tempat yang 
tingginya 20 meter di atas tanah dengan kecepatan 40 m s–
1 dan sudut elevasi 60o terhadap horizontal. Jika g = 10 m 
s–2 maka tinggi maksimum yang dapat di capai benda dari 
permukaan tanah adalah … 
A. 20 m 
B. 40 m 
C. 60 m 
D. 80 m 
E. 100 m 
 
32. EBTANAS-95-13 
Benda dilempar ke atas dengan kecepatan awal 40 m/s dan 
sudut elavasi 60o terhadap horisontal. Besar 
kecepatan benda pada saat berada di titik tertinggi adalah 
… 
A. 40 m s–1 
B. 20√3 m s–1 
C. 20 m s 1 
D. 10√3 m s–1 
E. 0 m s–1 
 
33. EBTANAS-87-34 
Sebutir peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 50 m 
s–1 dan sudut elevasi 60o. Peluru mengenai benda yang 
terletak pada jalan mendatar sejauh 75 m dari tempat 
peluru ditembakkan. Jika g = 10 m s–2, maka … 
(1) setelah 3 detik peluru mengenai benda 
(2) peluru mengenai benda setelah meninggalkan puncak 
lintasannya 
(3) besar komponen kecepatan mendatar saat peluru 
mengenai benda adalah 25 m s–1 
(4) besar komponen kecepatan vertikal saat peluru 
mengenai benda adalah 25√6 m s–1 
Pernyataan yang benar adalah… 
A. (1), (2) dan (3) 
B. (1), (2), (3) dan (4) 
C. (1) dan (3) 
D. (2) dan (4) 
E. (4) saja 
 
34. EBTANAS-01-07 
Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan 20 m s–1. 
Jika sudut elevasinya 60o dan percepatan gravitasi = 10 m 
s–2 maka peluru mencapai titik tertinggi setelah … 
A. 1 sekon 
B. 2 sekon 
C. √3 sekon 
D. 2√3 sekon 
E. 3√2 sekon 
 
35. UAN-03-23 
Sebuah benda yang semula berada di titik acuan, bergerak 
dengan kecepatan v = (2i – 1,5j) m/s. Setelah bergerak 
selama 4 sekon, benda berpindah sejauh … 
A. 2 m 
B. 10 m 
C. 12 m 
D. 14 m 
E. 25 m 
 
 
Gerak Melingkar Beraturan (GMB) 
 
Konsep Prasyarat : 
- Sudut tempuh alias besar perpindahan sudut 
( biasanya dinyatakan dalam putaran, derajat (o) atau 
radian (rad). Radian merupakan satuan Sistem 
Internasional (SI) dari sudut tempuh. 

1 putaran = 360o = 2  rad (  = 3,14). 
- Pada gerak melingkar, kecepatan biasa disebut 
kecepatan tangensial karena arah kecepatan selalu 
menyinggung lintasan melingkar.  
 
Konsep GMB : 

Coba amati gerakan jarum detik jam dinding atau 
jam tangan analog. Cukup amati bagian ujung jarum 
detik… Dalam satu putaran, ujung jarum detik bergerak 
selama 60 detik dan panjang lintasan yang dilaluinya = s 
= 1 keliling lingkaran = 2 r = 2(3,14)(r). r merupakan 
jarak dari bagian ujung jarum detik ke pusat lintasan 
melingkar; kita bisa menyebutnya jari-jari. Setiap kali 
menempuh satu putaran, ujung jarum detik selalu bergerak 
selama t = 60 detik dan panjang lintasannya pun selalu s = 
2(3,14)(r). Karenanya kita bisa mengatakan bahwa besar 
kecepatan atau kelajuan ujung jarum detik selalu tetap – v 
= s/t).  

Btw, setiap bagian jarum detik memiliki r yang 
berbeda-beda, bergantung jaraknya dari pusat lintasan 
melingkar. Karena r berbeda-beda maka panjang lintasan 
(2 r) yang dilalui setiap bagian jarum detik juga berbeda-
beda. Karena panjang lintasannya berbeda maka setiap 
bagian jarum detik mempunyai kelajuan yang berbeda-
beda. Bagian jarum detik yang lebih dekat dengan pusat 
lintasan melingkar (r kecil) mempunyai kelajuan yang 
lebih kecil, sebaliknya bagian yang lebih jauh dari pusat 
lintasan melingkar (r besar) mempunyai kelajuan yang 
lebih besar. Walaupun demikian, ketika jarum detik 
bergerak melingkar, setiap bagian jarum detik selalu 
mempunyai panjang lintasan dan selang waktu yang sama, 
sehingga kelajuannya pun selalu sama- v = s/t.  

Kali ini coba amati gerakan semua bagian jarum 
detik… Dalam satu putaran, jarum detik bergerak selama 
60 detik dan menempuh 1 putaran = 360o = 2(3,14) 
radian. Karena sudut tempuh (  selalu sama dan selang 
waktu (t) selalu sama maka besar kecepatan sudut 
(  selalu sama. Arah putaran jarum detik = arah 
kecepatan sudut jarum detik selalu sama. Jadi kita bisa 
mengatakan bahwa semua bagian jarum detik mempunyai 
kecepatan sudut yang sama. Gerakan jarum detik jam 
dinding merupakan salah satu contoh GMB.      

Jadi GMB = gerak melingkar dengan besar 
kecepatan atau kelajuan konstan = gerak dengan 
kecepatan sudut konstan. Kecepatan sudut konstan = besar 
kecepatan sudut dan arah kecepatan sudut konstan.  

Karena besar kecepatan atau kelajuan konstan 
maka pada GMB tidak ada percepatan. Demikian juga 
karena kecepatan sudut konstan maka pada GMB tidak 
ada percepatan sudut. Jika demikian, apakah tidak ada 
“percepatan” lain pada GMB ? ada “percepatan” lain, 
namanya percepatan sentripetal (as) alias percepatan 
radial (ar) =). Disebut radial karena arah percepatan 
sentripetal selalu menuju pusat lintasan melingkar. 
Percepatan sentripetal terjadi akibat adanya perubahan 
arah kecepatan!  

  
Rumus : 
Hubungan antara besaran gerak lurus dengan besaran gerak 
melingkar pada GMB : 
s = r  
v = r  
Keterangan : 
s = besar perpindahan = jarak (m) 
r = jari-jari = jarak dari pusat lingkaran (m). 

 = besar perpindahan sudut = sudut tempuh (rad) 
v = besar kecepatan = kelajuan (m/s).  

 = besar kecepatan sudut (rad/s) –  
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t = selang waktu (s) 
Percepatan sentripetal : 
ar = as =  
 Karena v = r  maka 
ar = as =  =  
 
ar = as =  
 
Periode dan Frekuensi : 
Periode = waktu yang diperlukan untuk melakukan 1 
putaran (T = 1/f). Frekuensi = jumlah putaran yang terjadi 
selama 1 sekon (f = 1/T). satuan periode = sekon (s), 
satuan frekuensi = 1/sekon = hertz. 
 
36. UAN-04-05 
Grafik yang menunjukkan hubungan antara percepatan 
sentripetal (as) terhadap kecepatan linier (v) pada gerak 
melingkar beraturan … 
 

 
 
 
37. UAN-04-24 
Sebuah benda tegar berputar dengan kecepatan sudut 
10 rad/s. Kecepatan linier suatu titik pada benda berjarak 
0,5 m dari sumbu putar adalah … 
A. 10 m/s 
B. 5 m/s 
C. 20 m/s 
D. 10,5 m/s 
E. 9,5 m/s 
 
38. UAN-03-07 
Pada sebuah benda yang bergerak beraturan dengan 
lintasan melingkar, kecepatan liniernya bergantung pada … 
A. massa dan jari-jari lingkaran 
B. massa dan periode 
C. massa dan frekuensi 
D. periode dan jari-jari lintasan 
E. kecepatan sudut dan jari-jari lingkaran 
 
39. EBTANAS-99-04 

Perhatikan pernyataan-pernyataan tentang gerak melingkar 
beraturan berikut: 
(1) kecepatan sudut sebanding dengan frekuensi 
(2) kecepatan linier sebanding dengan kecepatan sudut 
(3) kecepatan sudut sebanding dengan periode 
Pernyataan yang benar adalah nomor … 
A. (1) 
B. (1) dan (2) 
C. (2) 
D. (2) dan (3) 
E. (3) 
 
06. Batu massanya 20 gram diikat seutas tali, kemudian 
diputar melingkar horizontal dengan kecepatan linier 3 m/s. 
Maka panjang tali tersebut jika kecepatan sudut lintasan 2 
rad/s adalah …. 
A. 0,4 m 
B. 0,6 m 
C. 0,7 m 
D. 1,0 m 
E. 1,5 m 
 
Indikator 4 : Menentukan berbagai besaran dalam 
hukum Newton dan penerapannya dalam kehidupan 
sehari-hari. 
 
Percepatan (a) : 
Percepatan adalah perubahan kecepatan. Dengan kata 
lain, percepatan = perubahan besar kecepatan atau 
perubahan arah kecepatan. Satuan Sistem Internasional 
percepatan = m/s2. 
 
Gaya (F) : 
Gaya merupakan “sesuatu” yang menyebabkan benda 
mengalami percepatan atau perlambatan. Ada banyak 
jenis gaya, misalnya gaya dorong, gaya tarik, gaya gesek, 
gaya hambat, gaya tegangan tali, gaya gravitasi, dll. 
Satuan Sistem Internasional gaya = kg m/s2 = Newton (N).     
 
Gaya Total alias Resultan Gaya ( : 

Gaya total alias resultan gaya ( = jumlah 
semua gaya yang bekerja pada suatu benda. Gaya total 
bisa saja terdiri dari satu gaya atau gabungan dari 
beberapa gaya. Jika terdapat beberapa gaya yang bekerja 
pada suatu benda maka gaya total dihitung dengan 
menjumlahkan semua gaya yang bekerja pada benda 
tersebut. Gaya merupakan besaran vektor karenanya 
penjumlahan gaya disesuaikan dengan aturan 
penjumlahan vektor.  

Dalam menjumlahkan gaya, perhatikan aturan 
berikut ---> gaya bernilai positif jika searah dengan 
sumbu x positif dan sumbu y positif, sebaliknya gaya 
bernilai negatif jika searah dengan sumbu x negatif dan 
sumbu y negatif.  
Contoh 1 : 

 
∑F = ∑Fx = 2 N 
Contoh 2 : 

 
∑F = ∑Fx = 2 N + 4 N = 6 N 
Contoh 3 : 

 
∑F = ∑Fx = 2 N – 2 N = 0 
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Gaya total = 0 atau tidak ada gaya total. 
Contoh 4 : 

 
∑F = ∑Fy = 4 N – 2 N = 2 N  
Contoh hanya pada arah horisontal atau sumbu x. arah 
vertikal atau sumbu y pada dasarnya sama. 
Catatan : Jika terdapat gaya yang membentuk sudut 
terhadap horisontal atau sumbu x maka uraikan gaya 
tersebut ke dalam komponen sumbu x (Fx) dan ke dalam 
komponen sumbu y (Fy). Selanjutnya jumlahkan seperti 
contoh di atas. Cara menguraikan gaya yang membentuk 
sudut terhadap horisontal, seperti pada pembahasan 
vektor. 
 
Hukum I Newton  
Konsep : 
Hukum I Newton menyatakan bahwa jika gaya total (∑F) 
yang bekerja pada suatu benda = 0 maka benda yang 
sedang diam (v = 0) tetap diam atau benda yang sedang 
bergerak dengan kecepatan konstan (v = konstan) tetap 
bergerak dengan kecepatan konstan. 
Rumus : 
∑F = 0 -----> v = 0 dan v = konstan. 
Penerapan hukum I newton adalah keseimbangan statis (v 
= 0) dan keseimbangan dinamis (v = konstan).  
 
Hukum II Newton  
Konsep :  
Hukum 2 Newton menyatakan bahwa jika terdapat gaya 
total yang bekerja pada suatu benda maka besar 
percepatan benda sebanding dengan besar gaya total dan 
berbanding terbalik dengan massa benda. Arah percepatan 
benda = arah gaya total. 
Rumus : 
∑F = ma 
Keterangan : ∑F = besar gaya total (N), m = massa (kg), 
a = besar percepatan (m/s2). 
 
Jika benda bergerak horisontal (searah sumbu x) : 
∑Fx = m ax 
Jika benda bergerak vertikal (searah sumbu y) : 
∑Fy = m ay 
 
Penerapan hukum 2 Newton misalnya pada dinamika 
partikel, dinamika gerak melingkar beraturan. Hukum 2 
Newton juga “dipakai” pada dinamika rotasi benda tegar. 
  
Hukum III Newton 
Konsep : 
Hukum 3 Newton menyatakan bahwa jika benda pertama 
memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua 
juga memberikan gaya pada benda pertama, di mana 
besar kedua gaya sama tetapi arahnya berlawanan. Gaya 
yang diberikan benda pertama bekerja pada benda kedua, 
sebaliknya gaya yang diberikan benda kedua bekerja pada 
benda pertama. Jadi kedua gaya ini bekerja pada benda 
yang berbeda. 
Rumus : 
Faksi = - Freaksi 
 
Berat (w) 
Konsep : 
Berat = gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda. 
Arah berat = arah percepatan gravitasi, yakni menuju 
pusat bumi. 
Rumus : 
∑F = ma ----> a = g  

w = mg 
Keterangan : w = berat (Newton), m = massa benda (kg), 
g = percepatan gravitasi (m/s2) = 9,8 m/s2= 10 m/s2 
 
Gaya Normal (N) 
Konsep : 
Gaya normal = gaya yang tegak lurus permukaan suatu 
benda.  
 

 
Perhatikan gambar 1 : 
∑Fy = 0 ----> v = 0 (tidak ada gerakan pada arah vertikal) 
N – w = 0 
N = w 
Perhatikan gambar 2 : 
∑Fy = 0 ----> v = 0 (tidak ada gerakan pada arah vertikal) 
N – w cos  = 0 
N = w cos   
Perhatikan gambar 3 : 
∑Fy = 0 ----> v = 0 (tidak ada gerakan pada arah vertikal) 
N – w cos  = 0 
N = w cos   
 
Gaya Gesekan 
Konsep : 
Gaya gesekan = gaya yang menghambat gerakan benda, di 
mana gaya ini bekerja pada permukaan dua benda yang 
saling bersentuhan. Arah gaya gesek selalu berlawanan 
dengan arah gerakan benda. Gaya gesek terdiri dari dua, 
yakni gaya gesek statis (fs) dan gaya gesek kinetis (fk). 
Gaya gesek statis bekerja ketika benda sedang diam 
hingga benda hendak bergerak, sedangkan gaya gesek 
kinetis bekerja ketika benda sedang bergerak. 
 
Rumus : 
fs =  N 
fk =  
Keterangan :  
fs = gaya gesek statis (N), fk = gaya gesek kinetis (N),  = 
koofisien gesek statis, = koofisien gesek kinetis, N = 
gaya normal (N)  

 
Perhatikan gambar di atas. Jika benda sedang diam (v = 
0) maka : 
∑Fy = 0 
N – w = 0 
N = w = mg 
 
∑Fx = 0 
F – fs = 0 
F = fs  
----> fs =  N 

----> N = w = mg 
----> fs =  w =  mg 
 
Jika benda sedang bergerak horisontal dengan kecepatan 
konstan (v konstan) maka : 
∑Fx = 0 
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F – fk = 0 
F = fk  
----> fk =   N 

----> N = w = mg 
----> fk =   w =  mg 
 

 
Perhatikan gambar di atas. Jika benda sedang diam (v = 
0) maka : 
∑Fy = 0 
N – w cos  = 0 
N = w cos  = mg cos  
 
∑Fx = 0 
F – fs = 0 
F = fs  
----> fs =  N 

----> N = w cos  = mg cos  
----> fs =  w cos  =  mg cos  
 
Jika benda sedang meluncur dengan kecepatan konstan (v 
konstan) maka : 
∑Fx = 0 
F – fk = 0 
F = fk  
----> fk =  N 

----> N = w cos  = mg cos  
----> fk =  w cos  =  mg cos  
 
 
Keseimbangan Partikel (Hukum I Newton, Hukum III 
Newton, Berat, Gaya Normal, Gaya Gesekan) 
 
1. EBTANAS-99-34 
Pada gambar di samping T1 dan T2 masing-masing adalah 
tegangan sepanjang tali AB dan BC. Pada sistem 
keseimbangan tersebut berlaku hubungan persamaan … 
 
A. T1 + T2√3 – 50 = 0 
B. T1 – T2√3 = 0 
C. T1√3 + T2 – 50 = 0  
D. T1√3 + T2 = 0 
E. T1 + T2√ 3 – 200 = 0 
 
 
2. EBTANAS-98-26 
Sebuah benda digantung seperti pada gambar di 
samping. Jika sistem dalam keadaan seimbang, maka 
persamaan gaya pada sumbu y adalah … 
 
A. T1√3 + T2 = 2W 
B. T1 + T2√3 = 2W 
C. T1√3 + T2√3 = 2W 
D. T1 + T2 = 2W 
E. T1 + T2 = W√3 
 
 
3. EBTANAS-95-2 
Sebuah benda di gantung dengan dua utas tali terlihat 
se perti pada gambar di bawah ini. Kesamaan yang meme-
nuhi syarat kesetimbangan horisontal adalah … 
A. T1 = T2 cos θ 
B. T1 cos θ = W 

C. T1 cos θ = T2 
D. T1 sin θ = T2 
E. T2 = W sin θ 
 
 
4. EBTANAS-05-43 
Perhatikan gambar disamping ini. Berapakah tegangan tali 
T1 , T2, dan T3. Jika sistem berada dalam keseimbangan (g 
= 10m/s2) 
 
A. T1 = 20 N, T2 = 20 N, T3 = 20√2 N  
B. T1 = 25 N, T2 = 25 N, T3 = 20√2 N 
C. T1 = 20 N, T2 = 20 N, T3 = 20√3 N 
D. T1 = 25 N, T2 = 25 N, T3 = 20√3 N 
E. T1 = 20 N, T2 = 25 N, T3 = 20 N 
 
 
5. EBTANAS-06-08 
Pada gambar di samping besar tegangan tali P adalah .... 
A. l00 newton 
B. I80 newton 
C. 210 newton 
D. 300 newton 
E. 400 newton 
 
 
6. EBTANAS-90-07 
Pada gambar disamping, pasangan gaya aksi dan reaksi 
adalah … 
 
A. T2 dan T3 
B. T2 dan T1  
C. T1 dan W 
D. T1 dan T3  
E. T2 dan W 
 
 
Dinamika Partikel (Hukum II Newton, Hukum III 
Newton, Berat, Gaya Normal, Gaya Gesekan) 
 
7. EBTANAS-98-03 
Pada benda bermassa m, bekerja gaya F yang menimbulkan 
percepatan a. Jika gaya F dijadikan 2F dan massa benda 
dijadikan ¼  m, maka percepatan yang ditimbulkan 
menjadi … 
A. 1/3 a 
B. 1/2 a 
C. 2 a 
D. 4 a 
E. 8 a 
 
8. EBTANAS-05-41 
Balok massanya 20 kg berada diatas lantai kasar kemudian 
ditarik oleh gaya F arah mendatar (lihat gambar). Jika 
koefisien gesekan statis μs = 0,4 dan koefisien gesekan 
kinetik μk = 0,3 . Tentukan besarnya gaya gesekan pada 
saat balok tepat akan bergerak, (g = 10m/s2) 
A. 90 N 
B. 80 N 
C. 70 N 
D. 60 N 
E. 50 N 
 
9. EBTANAS-06-32 
Seorang dengan massa 60 kg berada dalam lift yang sedang 
bergerak ke bawah dengan percepatan 3 ms-2. Berapakah 
desakan kaki orang pada lantai lift? 
A. 400 N 
B. 420 N 
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C. 450 N 
D. 470 N 
E. 500 N 
 
10. EBTANAS-01-05 
Sewaktu berada di dalam lift yang diam, berat Sandi 
adalah 500 N. Percepatan gravitasi = 10 m s–2. Sewaktu 
lift dipercepat, tegangan tali menjadi 750 N. Dengan 
demikian percepatan lift adalah … 
A. 5,0 m s–2 
B. 7,5 m s–2 
C. 10,0 m s–2 
D. 12,5 m s–2 
E. 15,0 m s– 
 
11. EBTANAS-01-08 
Gesekan di bawah ini yang manfaatnya lebih kecil 
dibandingkan kerugian yang ditimbulkan yaitu gesekan 
antara … 
A. ban mobil dengan jalan 
B. karet rem dengan roda 
C. dinamo sepeda dengan ban 
D. air dengan perahu 
E. alas sepatu dengan jalan 
 
12. EBTANAS-98-07 
Perhatikan kasus gesekan di bawah ini 
(1) gesekan antara roda dan porosnya 
(2) gesekan antara pensil dan buku tulis 
(3) gesekan antara piston dan silinder 
(4) gesekan antara lantai dan sepatu 
Dari kasus di atas, gesekan yang bermanfaat 
(menguntungkan) adalah nomor … 
A. (1), (2) dan (3) 
B. (1), (2), (3) dan (4) 
C. (1) dan (3) 
D. (2) dan (4) 
E. (4) saja 
 
13. EBTANAS-87-04 
Sebuah benda dengan massa m diberi gaya F sehingga 
bergerak. Jika gaya gesekan antara benda dengan lantai 
sama dengan fk , maka percepatan gerak benda adalah … 

 
 
14. EBTANAS-02-05 
Balok A (massa = 1 kg) dan B (massa = 2 kg) disusun 
seperti pada gambar (g = 10 m s–2 ). Bila koefisien 
gesekan lantai (μL = 2 kali koefisien gesekan balok B, 
balok A tepat akan bergerak dengan percepatan 40 m s–2. 
Maka perbandingan gaya gesekan antara balok A dan lantai 
dengan balok A dan B adalah … 
A. 1 : 2 
B. 1 : 3 
C. 3 : 5 
D. 5 : 3 
E. 3 : 1 
 

 
15. EBTANAS-91-08 
Balok A dan B bergerak dengan kecepatan seperti tampak 
pada gambar. Antara balok A dan lantai timbul gaya 
gesekan f1 dan antara balok A dan B timbul gaya gesekan 
f2. Arah gaya gesekan yang bekerja pada balok A adalah 
… 

 

 
 
16. EBTANAS-92-08 
Sebuah balok massanya 1 kg berada pada lantai kasar 
horizontal. Di atas balok A diletakkan balok B yang 
massanya 1,5 kg dan terikat pada dinding di ujung kiri. 
Koefisi en gesekan antara A dan lantai dan antara A dan B 
sama besar. Jika A ditarik ke kanan, maka perbandingan 
gaya gesekan A terhadap lantai dengan A terhadap B 
adalah … 
A. 2 : 3 
B. 3 : 2 
C. 3 : 5 
D. 5 : 2 
E. 5 : 3 
 
17. EBTANAS-87-10 
Besar gaya gesek pada benda yang bergerak di atas bi 
dang miring tergantung dari … 
A. berat benda dan kecepatan benda 
B. sudut miring bidang terhadap bidang horizontal dan 
kecepatan benda 
C. gaya normal dan kekasaran permukaan benda 
D. berat benda dan sudut miring bidang terhadap bidang 
horizontal 
E. kekasaran permukaan bidang dan kecepatan benda 
 
18. EBTANAS-95-10 
Jika massa benda 2 kg dan sudut kemiringan 30o serta 
percepatan gravitasi 9,8 m s–2 benda tetap akan meluncur. 
Nilai koeffisien gesekan maksimum antara 
benda dengan bidang miring adalah … 

 
 
19. EBTANAS-94-42      
Dua buah balok dihubungkan dengan seutas tali ringan di 
tarik oleh gaya horisontal F (lihat gambar). Jika g = 10 ms–
2 dan koefisien gesekan kinetik antara balok dan per 
mukaan adalah 0,1. Tentukan besarnya percepatan balok 
tersebut, dengan menggunakan hukum II newton untuk 
masing-masing adalah … 
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A. 1 ms-2  D. 4 ms-2 
B. 2 ms-2 E. 5 ms-2 
C. 3 ms-2 
 
20. EBTANAS-92-07 
Sebuah massanya 1 kg balok diletakkan di atas bidang 
miring licin dengan sudut kemiringan (α) = 30o, sehing-ga 
benda bergerak dengan percepatan konstan. Bila g = 10 m 
s–2, maka gaya penggerak balok tersebut adalah … 
A. 5 N 
B. 6 N 
C. 7 N 
D. 8 N 
E. 10 N 
 
21. EBTANAS-93-11 
Benda bermassa 4 kg terletak pada bidang miring seperti 
tampak pada gambar di bawah ini. Jika koefisien gesek-an 
statik antara balok dan bidang miring adalah 1/5 √3 dan g = 
10 m s–2, maka resultan gaya yang meluncurkan benda 
adalah … 

 
 
22. EBTANAS-06-09 
Balok A yang massanya 5 kg, diletakkan pada bidang 
datar yang licin, balok B yang massanya 3 kg digantung 
dengan tali, dan dihubungkan dengan balok A melalui 
sebuah katrol, jika g = 10 m/s2 tentukan percepatan balok 
tersebut! 
A. 3,50 m/s2  
B. 3,75 m/s2 
C. 4,00 m/s2 
D. 5,00 m/s2  
E. 5,25 m/s2 
 
23. EBTANAS-89-11 
Dua buah balok yang beratnya sama yaitu 50 N dihubung 
kan dengan seutas tali melalui katrol (lihat 
gambar). Kedua bidang mempunyai koefisien gesek 
sama μk = 0,2. Bila massa tali serta gesekan tali dengan 
katrol diabai-kan, maka percepatan gerak balok … 

 
A. 1,1 m/detik2 
B. 1,2 m/detik2 
C. 1,5 m/detik2 
D. 1,6 m/detik2 
E. 1,8 m/detik2 
 
24. EBTANAS-99-28 
Pada gambar di samping, C adalah roda katrol dan massa 
beban B lebih besar dari massa beban A. Jika percepatan 

gravitasi = 10 m s–2 dan tegangan tali T1 = 24 N, maka 
tegangan tali T2 = … 
A. 28 N 
B. 26 N 
C. 24 N 
D. 22 N 
E. 20 N 
 
25. EBTANAS-05-41 
Balok massanya 20 kg berada diatas lantai kasar kemudian 
ditarik oleh gaya F arah mendatar (lihat gambar). Jika 
koefisien gesekan statis μs = 0,4 dan koefisien gesekan 
kinetik μk = 0,3. Tentukan besarnya gaya gesekan pada 
saat balok tepat akan bergerak, (g=10m/s2) 
A. 70 N 
B. 80 N 
C. 90 N 
D. 100 N 
E. 110 N 
 
26. UN-2011 
Dua benda A dan B masing-masing bermassa 2 kg dan 6 
kg diikat dengan tali melalui sebuah katrol yang licin 
seperti gambar. Mula-mula benda B ditahan kemudian 
dilepaskan. Jika g = 10 m/s2 maka percepatan benda B 
adalah… 
A. 8,0 m/s2 
B. 7,5 m/s2 
C. 6,0 m/s2 
D. 5,0 m/s2 
E. 4,0 m/s2 
 
 
 
Dinamika Gerak Melingkar Beraturan 
 
Konsep : 
Gaya sentripetal merupakan gaya total yang arahnya 
menuju pusat lintasan melingkar. Adanya gaya sentripetal 
menyebabkan benda mengalami percepatan sentripetal. 
Gaya sentripetal bisa berupa gaya gesek statis (fs), gaya 
tegangan tali (T), gaya normal (N), dll. Gaya sentripetal 
bisa terdiri dari satu gaya atau gabungan dari beberapa 
gaya. 
 
Rumus : 
∑F = m as 
----->  

∑F = m  = m   
Keterangan : 
∑F = gaya sentripetal (N) 
m = massa benda (kg) 
as = besar percepatan sentripetal (m/s2) 
r = jari-jari lintasan melingkar = jari-jari kelengkungan 
(m) 

 = besar kecepatan sudut (rad/s) 
 
Rumus Dinamika GMB diturunkan dari rumus Hukum 2 
Newton dan disesuaikan dengan konsep dinamika GMB 
dan jenis soal. 
 
27. EBTANAS-86-47 
Benda yang massanya 100 gram melakukan gerak 
melingkar beraturan dengan 150 putaran tiap menit. Jari-
jari lingkaran 40 cm dan kecepatan 3 m s–1. Besar gaya 
sentripetal dan waktu untuk satu putaran adalah… 
A. 9,86 N dan 0,4 s  
B. 9,76 N dan 0,6 s 
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C. 9,46 N dan 0,7 s 
D. 9,45 N dan 0,8 s 
E. 9,56 N dan 0,9 s 
 
28. EBTANAS-02-04 
Sebuah benda yang bermassa 200 gram diikat dengan tali 
ringan kemudian diputar secara horizontal dengan 
kecepatan sudut tetap sebesar 5 rad s–1, seperti pada 
gambar berikut. Jika panjang tali l = 60 cm, maka besar 
gaya sentripetal yang bekerja pada benda adalah … 
A. 0,3 N 
B. 0,6 N 
C. 3 N 
D. 6 N 
E. 30 N 
 
29. UAN-03-05 
 
Seorang siswa memutar sebuah batu yang diikatkan pada 
ujung seutas tali. Batu diputar secara horizontal seperti 
gambar di atas. Jika laju berputarnya batu dijadikan 2 kali 
semula, maka gaya sentripetalnya menjadi … 
A. 6 kali semula 
B. 5 kali semula 
C. 4 kali semula 
D. 2 kali semula 
E. 2 kali semula 
 
30. UAN-04-41 
Sebuah mobil bermassa 2 ton menempuh belokan pada 
jalan datar yang radiusnya 25 m. Jika koefisien gesekan 
statis roda dan jalan 0,4, hitunglah kelajuan maksimum 
yang dapat dimiliki mobil dengan baik ! 
A. 10 m/s 
B. 20 m/s 
C. 30 m/s 
D. 40 m/s 
E. 50 m/s 
 
31. EBTANAS-90-10 
Sebuah sepeda motor membelok pada tikungan yang 
berbentuk busur lingkaran dengan jari-jari 10 m. Jika 
koefi-sien gesek antara roda dan jalan 0,25 dan g = 10 m s–
2 maka kecepatan motor terbesar yang diizinkan adalah … 
A. 5 m s–1 
B. 2,5 m s–1 
C. 2,0 m s–1 
D. 1,5 m s–1 
E. 12 m s–1 
 
 
Indikator 5 : Menentukan besaran-besaran fisis 
dinamika rotasi (torsi, momentum sudut, momen inersia, 
atau titik berat) dan penerapannya berdasarkan hukum 
II Newton dalam masalah benda tegar. 
 
Torsi alias Momen Gaya 
 
Konsep : 

Coba dorong pintu rumah anda... usahakan arah 
dorong tegak lurus dengan pintu. Mula-mula doronglah 
bagian pintu yang dekat dengan engsel... amati bagaimana 
pintu berputar. Selanjutnya, doronglah bagian pintu yang 
dekat dengan tepi.... doronglah dengan kekuatan yang 
sama seperti sebelumnya... jika anda mengamati dengan 
saksama, walaupun kekuatan dorongan sama (besar gaya 
dorong sama), pintu lebih mudah berputar ketika didorong 
pada bagian tepi daripada pada bagian pintu dekat 
engsel...  

 Dalam gerak lurus, dibutuhkan gaya total untuk 
memberikan percepatan pada suatu benda. Pada gerak 
rotasi, dibutuhkan torsi total untuk memberikan 
percepatan sudut pada suatu benda. Torsi merupakan hasil 
kali gaya dengan lengan gaya. Jika arah dorongan (arah 
gaya) tegak lurus pintu maka lengan gaya = jarak dari 
sumbu rotasi (engsel) dan titik tumpu gaya (bagian pintu 
yang didorong).  
 
Rumus : 
Lengan gaya 

 
Jika garis kerja gaya tegak lurus dengan permukaan benda 
(membentuk sudut 90o -- sin 90o = 1) maka : 

 
 
Torsi : 

 
Keterangan :  = torsi alias momen gaya (Nm), F = besar 
gaya, l = jarak dari titik tumpuh gaya menuju sumbu rotasi 
(m).  
 
Torsi total : 

Torsi total = jumlah semua torsi yang bekerja 
pada suatu benda. Torsi merupakan besaran vektor 
karenanya penjumlahan torsi disesuaikan dengan aturan 
penjumlahan vektor. Dalam menjumlahkan torsi, ingat 
saja ----> jika arah rotasi benda yang disebabkan oleh 
suatu torsi searah putaran jarum jam, maka torsi tersebut 
bernilai negatif. Sebaliknya jika arah rotasi benda yang 
diakibatkan oleh suatu torsi berlawanan dengan putaran 
jarum jam, maka torsi tersebut bernilai positif.  

Pernah membuka baut ? jika putaran baut searah 
jarum jam, maka baut bergerak ke kiri – arah gerakan 
baut searah sumbu x negatif. Sebaliknya jika putaran baut 
berlawanan dengan putaran jarum jam, maka baut 
bergerak ke kanan – arah gerakan baut searah sumbu x 
positif. Arah gerakan ke kanan dan ke kiri = arah torsi 
(sesuai kaidah alias aturan tangan kanan). Torsi 
merupakan besaran vektor, karenanya jika arah torsi 
searah sumbu x negatif maka torsi bernilai negatif, 
sebaliknya jika arah torsi searah sumbu x positif maka 
torsi bernilai positif. 
  
1. Seseorang mendorong pintu, di mana arah dorongan 
tegak lurus pintu (lihat gambar di bawah). Tentukan besar 
torsi … 

 

A. 10 Nm   B. 11 Nm   C. 12 Nm  D. 13 Nm  E. 14 Nm 

2. Tepi pintu dengan gaya sebesar 2 N. Jika lebar pintu 1 
meter dan arah dorongan membentuk sudut 60o terhadap 
pintu, tentukan besar torsi… 

 

 

 

A. ½√3 Nm  B. √3 Nm  C. √2 Nm  D. ½ Nm   E. ½ √3 Nm   
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3. Seseorang memasang sebuah mur menggunakan sebuah 
kunci, seperti tampak pada gambar. Jika besar gaya 40 N 
dan garis kerja gaya membentuk sudut 45o terhadap r, 
tentukan besar torsi (r = 0,2 meter) 

 
 
 
 
 
 
 
A. 3√2 Nm B. 4√2 Nm C. 5√2 Nm D. 6√2 Nm  E. 7√2 Nm       
 
 
Momen Inersia 
 
Konsep : 
Konsep momen inersia (I) pada gerak rotasi mirip seperti 
konsep massa (m) pada gerak lurus. Dalam gerak lurus, 
semakin besar massa suatu benda, semakin besar gaya 
total yang diperlukan untuk mempercepat benda tersebut. 
Dengan kata lain, massa menyatakan ukuran kelembaman 
suatu benda. Dalam gerak rotasi, semakin besar momen 
inersia suatu benda, semakin besar torsi yang diperlukan 
untuk memberikan percepatan sudut pada benda tersebut. 
 
Rumus : 
Rumus momen inersia disesuaikan dengan bentuk benda 
yang berotasi dan sumbu rotasi. Btw, terdapat rumus 
dasar momen inersia (I) : 
I = m1r1

2 + m2r2
2 + m3r3

2
 + ..... + miri

2 
I = Σmi ri

2  
Andaikan saja semua bagian benda tersusun dari 

bagian-bagian kecil atau partikel-partikel kecil, di mana 
setiap partikel tersebut mempunyai massa (m) yang sama. 
Partikel yang jaraknya lebih dekat dengan sumbu rotasi (r 
kecil) mempunyai momen inersia yang lebih kecil 
(bandingkan rumus dasar momen inersia di atas). 
Sebaliknya partikel yang letaknya lebih jauh dari sumbu 
rotasi mempunyai momen inersia yang lebih besar. 

Bayangkan sebuah cincin tipis. Jika sumbu rotasi 
cincin tersebut terletak di tengah-tengah lubangnya, maka 
momen inersia cincin tersebut adalah : 
I = Σmi ri

2  
Pada cincin tipis, setiap bagian cincin mempunyai jarak 
yang sama dari sumbu rotasi (r sama), karenanya rumus 
dasar di atas bisa diubah menjadi : 
I = M r2  
Keterangan : I = momen inersia (kg m2), M = massa 
cincin (kg), r = jarak semua bagian cincin dari sumbu 
rotasi (m) 
Jika sumbu rotasi cincin tidak terletak di tengah-tengah 
lubangnya tetapi di bagian lain maka momen inersia 
cincin berubah (tidak seperti rumus di atas). Hal ini 
disebabkan karena momen inersia bergantung juga pada 
jarak setiap bagian benda dari sumbu rotasi. 

Cara lain untuk menentukan momen inersia : 
I = M k2 
Keterangan : I = momen inersia, M = massa benda, k = 
jarak dari sumbu rotasi dengan pusat massa atau titik 
berat benda. 
 
Catatan : 
Rumus momen inersia silinder pejal atau katrol pejal : 
I = ½ MR2 
 
4. UAN-03-24 

Momen inersia sebuah benda yang berotasi terhadap titik 
tetap dipengaruhi oleh … 
A. massa benda 
B. volume benda 
C. massa jenis benda 
D. percepatan sudut rotasi 
E. kecepatan sudut awal 
 
5. EBTANAS-02-26 
Berikut ini pernyataan tentang faktor-faktor gerak rotasi 
(1) Kecepatan sudut 
(2) Letak sumbu rotasi 
(3) Bentuk benda 
(4) Massa benda 
Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya momen 
inersia adalah … 
A. (1), (2), (3) dan (4) 
B. (1), (2) dan (3) 
C. (1), (3) dan (4) 
D. (2), (3) dan (4) 
E. (2) dan (4) saja 
 
6. EBTANAS-98-22 
Perhatikan gambar di samping. Tiga partikel dengan massa 
m, 2m, dan 3m dipasang pada ujung kerangka yang 
massanya diabaikan. Sistem terletak pada bidang xy. Jika 
sistem diputar terhadap sumbu y, maka momen inersia 
sistem adalah … 
 
A. 5 m a 
B. 7 m a       
C. 5 m a2 
D. 6 m a2 
E. 7 m a2 
 
7. UN-08-10A-7B 
Batang AB massa 2 kg diputar melalui titik A ternyata 
momen inersianya 8 kg.m2. Bila diputar melalui titik pusat 
O(AO = OB), momen inersianya menjadi ... 
A. 2 kg m2 
B. 4 kg m2 
C. 8 kg m2 
D. 12 kg m2 
E. 16 kg m2 
 
 
 
Dinamika Rotasi Benda Tegar (Hukum II Newton 
untuk Gerak Rotasi - Torsi, Momen Inersia, Percepatan 
Sudut) 
 
Hukum 2 Newton untuk gerak rotasi merupakan analogi 
rotasional dari Hukum 2 Newton untuk gerak translasi 
(gerak lurus, gerak parabola dkk). 
 
Rumus Hukum 2 Newton pada gerak translasi : 

 
Rumus Hukum 2 Newton pada gerak rotasi : 

 
Keterangan : 

 besar gaya total (N), m = massa (kg), a = besar 
percepatan (m/s),  = torsi total (Nm), I = momen inersia 
(kg m2),  = besar percepatan sudut (rad/s2) 
 
 
8. EBTANAS-01-28 
Sebuah katrol cakram pejal massanya 8 kg dan berjarijari 
10 cm pada tepinya dililitkan seutas tali yang ujungnya 
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diikatkan beban 4 kg (g = 10 m s–2). Percepatan gerak 
turunnya beban adalah … 
A. 2,5 m s–2 
B. 5,0 m s–2 
C. 10,0 m s–2 
D. 20,0 m s–2 
E. 33,3 m s–2 
 
9. EBTANAS-00-27 
Perhatikan gambar sebuah roda pejal homogen di samping 
ini. Pada tepi roda dililitkan sebuah tali dan kemudian 
ujung tali ditarik dengan gaya F sebesar 6 N. Jika massa 
roda 5 kg dan jari-jarinya 20 cm, percepatan sudut roda 
tersebut adalah … 
 
A. 0,12 rad s–1 
B. 1,2 rad s–1 
C. 3,0 rad s–1 
D. 6,0 rad s–1 
E. 12,0 rad s–1 
 
10. UN-2010 
Sebuah katrol dari benda pejal dengan tali yang dililitkan 
pada sisi luarnya ditampilkan seperti gambar. Gesekan 
dengan tali katrol dan gesekan dengan sumbu putarnya 
diabaikan. Jika momen inersia katrol I =  dan tali ditarik 
dengan gaya tetap F maka hubungan yang tepat untuk 
menyatakan percepatan sudut katrol adalah… 

 
11. UN-2009 
Sebuah katrol pejal bermassa (M) dan jari-jari seperti pada 
gambar! Salah satu ujung tali tidak bermassa dililitkan 
pada katrol, ujung tali lain digantungi beban m kg. 
Percepatan sudut katrol ( jika beban dilepas. Jika pada 
katrol ditempelkan plastisin A yang bermassa ½ M, untuk 
menghasilkan percepatan sudut yang sama massa beban 
harus dijadikan…  
(I katrol = ½ MR2). 
A. ¾ m kg 
B. 3/2 m kg 
C. 2 m kg 
D. 3 m kg 
E. 4 m kg 
 
 
Momentum Sudut 
Konsep : 
Seperti hukum 2 newton pada gerak rotasi, momentum 
sudut merupakan analogi rotasional dari momentum 
linear. momentum merupakan besaran vektor karenanya 
mempunyai besar dan arah. Besar momentum linear (p) = 
hasil kali massa benda (m) dengan besar kecepatan benda 
(v). Momentum sudut (L) = hasil kali momen inersia (I) 
dengan besar kecepatan sudut ( . 
Rumus : 
Momentum linear ----> p = mv 
Momentum sudut ----> L = I   
 
Kekekalan Momentum Sudut 

Konsep : hukum kekekalan momentum sudut menyatakan 
bahwa jika torsi total pada suatu benda = 0 maka 
momentum sudut benda yang berotasi selalu konstan  
Dengan kata lain, jika torsi total = 0 maka momentum 
sudut awal (L = I ) = momentum sudut akhir (L’ = I’ ). 
 
Rumus : 
L = L’ 
I  = I’   
 
12. EBTANAS-97-22 
Sebuah piringan berbentuk silinder pejal homogen mula-
mula berputar pada porosnya dengan kecepatan 9 rad s–1. 
Bidang piringan sejajar bidang horizontal. Massa dan jar-
jari piringan 0,6 kg dan 0,2 m. Bila di atas piringan 
diletakkan cincin yang mempunyai massa dan jari-jari 0,6 
kg dan 0,1 m dan pusat cincin tepat di atas pusat piring, 
maka piringan dan cincin akan bersama-sama berputar 
dengan kecepatan sudut … 
A. 2 rad s–1 
B. 3 rad s–1 
C. 4 rad s–1 
D. 5 rad s–1 
E. 6 rad s–1 
 
13. EBTANAS-06-14 
Seorang penari berputar, tangan terentang sepanjang 
160 cm. Kemudian tangan dilipat menjadi 80 cm, 
sepanjang siku, jika kecepatan sudut putar dari penari 
itu tetap maka momentum liniernya ... 
A. tetap 
B. menjadi 1/2 kali semula 
C. menjadi 3/4  kali semula 
D. menjadi 2 kali semula 
E. menjadi 4 kali semula 
 
14. EBTANAS-00-28 
Sebuah partikel bermassa 0,2 gram bergerak melingkar 
dengan kecepatan sudut tetap 10 rad s–1. Jika jari-jari 
lintasan partikel 3 cm, maka momentum sudut partikel itu 
adalah … 
A. 3 × 10–7 kg m2 s–1 
B. 9 × 10–7 kg m2 s–1 
C. 1,6 × 10–6 kg m2 s–1 
D. 1,8 × 10–4 kg m2 s–1 
E. 4,5 × 10–3 kg m2 s–1 
 
 
Titik Berat 
 
Konsep Titik Berat : 
Setiap bagian benda bisa dianggap terdiri dari partikel-
partikel kecil. Tiap-tiap partikel ini mempunyai massa 
yang sangat kecil dan juga mempunyai berat karena gaya 
gravitasi bekerja pada seluruh bagian benda tersebut.... 
w1 = m1g, w2 = m2g, w3 = m3g, w4 = m4g.... dst. Jika 
ukuran benda tidak sangat besar maka gaya gravitasi yang 
bekerja pada setiap partikel kecil dianggap sama. 
Titik berat merupakan suatu titik pada benda tersebut, di 
mana seluruh berat benda diperkirakan terpusat pada titik 
tersebut. Titik berat biasa disebut sebagai pusat gravitasi. 
Jika ukuran benda kecil sehingga g dianggap sama pada 
setiap bagian benda, maka titik berat biasanya berhimpit 
dengan pusat massa. Pusat massa merupakan suatu titik 
pada benda tersebut, di mana seluruh massa benda 
iperkirakan terpusat pada titik tersebut. 
 
Rumus : 
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Rumus untuk menentukan titik berat benda yang ukurannya 
kecil sesuai dengan rumus menentukan pusat massa (CM) : 
Sumbu x : 
 
XCM =  
 
XCM =  
 
Cara lain untuk menentukan titik berat benda : 
Jika benda berbentuk ruang (3 dimensi) : 
XCM =  
 
Jika benda berbentuk bidang atau luasan (2 dimensi) : 
XCM =  
 
Jika benda berbentuk garis (1 dimensi) : 
XCM =  
 
Untuk sumbu y, gantikan saja x dengan y. 
Keterangan : V = volume, A = luas, l = panjang. 
 
15. EBTANAS-91-23 
Kegiatan-kegiatan untuk mementukan titik berat sepotong 
karton yang bentuknya tidak beraturan adalah sebagai 
berikut … 

 
1. menggantungkan karton beserta benang berbeban 
di lubang A 
2. menggantung karton beserta benang berbeban di lubang 
B 
3. membuat garis a melalui A berimpit dengan benang 
berbeban 
4. membuat garis b melalui B berimpit dengan benang 
berbeban 
5. menentukan titik berat karton yaitu titik potong garis a 
dan b 
 
Urutan kegiatan yang benar agar titik berat karton 
dapat ditentukan adalah … 
A. 1 , 2 , 3 , 4 , 5 
B. 2 , 3 , 4 , 5 , 1 
C. 3 , 4 , 5 , 1 , 2 
D. 3 , 4 , 1 , 2 , 5 
E. 2 , 4 , 1 , 3 ,5 
 
16. EBTANAS-05-25 
Disamping ini adalah benda Y (cm) bidang homogen, yang 
koordinat titik beratnya adalah .... 
 
A. (17, 15)  
B. (17, 11)  
C. (15, 11) 
D. (15, 7)  
E. (11, 7) 
 
 
17. EBTANAS-95-43 
Dari bentuk bidang homogen berikut ini, tentukan 
koordinat titik beratnya… 
A. (8, 10) 
B. (8, 6) 

C. (6, 8) 
D. (10, 8) 
E. (8, 7) 
 
 
18. EBTANAS-93-27 
Benda A dan B merupakan bangun luas homogen. Jarak 
dari titik berat benda B ke titik berat benda A adalah … 
A. 5,0 cm  
B. 4,0 cm  
C. 3,0 cm 
D. 2,4 cm  
E. 0,6 cm 
 
19. EBTANAS-92-23 
Berdasarkan gambar di samping ini, koordinat titik 
berat benda bidang gabungan adalah … 

 
 
20. EBTANAS-90-13 
Koordinat titik berat bidang pada gambar di samping 
adalah … 
A. (1,3)  
B. (1,5) 
C. (3,1)  
D. (5,0) 
E. (5,1) 
 
22. EBTANAS-88-39 
Karton I dan II masing-masing homogen , terbuat dari 
bahan yang sama dan digabung menjadi satu seperti 
gambar di bawah. Tentukan koordinat titik berat benda 
gabungan dari titik A 
 
A. (6, 3 1/3) 
B. (7, 3 ½) 
C. (5, 2 1/3) 
D. (6, 2 1/3) 
E. (7, 3 1/3) 
 
 
23. EBTANAS-90-14 
Koordinat titik berat bangun luasan seperti gambar di 
samping ini adalah … 

 
 
24. EBTANAS-94-44 
Sebuah benda homogen berbentuk bidang seperti gambar 
terarsir di bawah. Tentukanlah letak titik berat dari bidang 
luasan homogen tersebut dihitung dari sumbu x. 
A. 13/7 
B. 12/7 
C. 13/8 
D. 11/8 
E. 12/8 
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25. UAN-04-27 
 

 
Pada gambar terlukis suatu segitiga siku-siku yang sangat 
ringan tetapi kuat. Di titik sudutnya ada massa m1 , m2 dan 
m3, masing-masing 100 gram, 100 gram dan 300 gram. 
Jarak m1 – m2 dan m2 – m3 masingmasing 40 cm dan 30 
cm.Gaya F mengenai tegak lurus pada kerangka m1 – m2 
dengan jarak x dari m1. Gaya F sebidang dengan bidang 
kerangka. Agar titik bergerak translasi murni (tanpa rotasi) 
besar x adalah … 
A. 8 cm 
B. 12 cm 
C. 20 cm 
D. 30 cm 
E. 32 cm 
 
Indikator 6 : Menentukan hubungan Usaha (Kerja) 
dengan Perubahan Energi dalam kehidupan seharihari 
atau menentukan besaran-besaran yang terkait. 
 
Teorema Kerja-Energi Kinetik 
 
Konsep dan rumus prasyarat : 
Usaha alias Kerja (W)  
Usaha alias Kerja (W) = Hasil kali besar perpindahan 
dengan gaya yang searah dengan perpindahan. Secara 
matematis : 
W = F s cos  = F cos  s 
Jika gaya searah dengan perpindahan maka sudut yang 
dibentuk = 0o. Cos 0 = 1. Rumus Usaha berubah menjadi : 
W = F s  
(gaya yang searah dengan perpindahan benda dikatakan 
melakukan usaha alias kerja positif). 
Jika gaya berlawanan arah dengan perpindahan maka 
sudut yang dibentuk = 180o. Cos 180o = -1. Rumus Usaha 
berubah menjadi :  
W = - F s  
(gaya yang arahnya berlawanan dengan arah perpindahan 
benda dikatakan melakukan usaha alias kerja negatif) 
Jika gaya tegak lurus dengan arah perpindahan maka 
sudut yang dibentuk = 90o Cos 90o = 0. Rumus usaha 
berubah menjadi : 
W = 0 
(gaya yang arahnya tegak lurus dengan perpindahan 
benda dikatakan tidak melakukan Usaha). 
 
Usaha total alias Kerja total (Wtotal)  
Usaha total merupakan jumlah usaha yang dilakukan oleh 
setiap gaya yang bekerja pada suatu benda.  
Ada 2 cara menentukan Usaha Total : 
Cara 1 : menghitung usaha yang dikerjakan oleh masing-
masing gaya lalu menjumlahkan secara skalar.  
Cara 2 : Menghitung gaya total secara vektor, lalu 
menentukan usaha total.  
 
Catatan : Gaya total yang bekerja pada suatu benda bisa 
saja terdiri dari satu gaya saja, atau bisa juga terdiri dari 
beberapa gaya. 
 
Konsep Teorema Kerja-Energi Kinetik : 

Teorema Kerja-Energi Kinetik menyatakan bahwa Kerja 
Total yang dilakukan pada suatu benda sama dengan 
perubahan Energi Kinetik benda.  
Rumus : 
Wtotal = ∆EK 
-----> ∆EK = ½ m(vt

2–vo
2) 

-----> Wtotal = ∑F.s 
∑F.s = ½ m(vt

2–vo
2) 

 
1. EBTANAS-94-03 
Sebuah mobil dengan massa 1 ton bergerak dari keadaan 
diam. Sesaat kemudian kecepatannya 5 ms–1.Besar usaha 
yang dilakukan oleh mesin mobil tersebut adalah … 
A. 1.000 joule 
B. 2.500 joule 
C. 5.000 joule 
D. 12.500 joule 
E. 25.000 joule 
 
2. UAN-04-07 
Sebuah gaya konstan 60 N bekerja selama 12 detik pada 
sebuah benda yang masanya 10 kg. Benda mempunyai 
kecepatan awal 6 m/detik dengan arah yang sama dengan 
gaya itu. 
(1) Kerja yang dilakukan pada benda adalah 30.240 
joule 
(2) Energi kinetik akhir benda itu adalah 30.420 joule 
(3) Daya yang dihasilkan adalah 2520 watt 
(4) Pertambahan emergi kinetik benda itu adalah 180 
joule 
Pernyataan yang benar adalah … 
A. 1, 2 dan 3 
B. 1 dan 3 
C. 1 dan 4 
D. hanya 4 
E. semua benar 
 
3. EBTANAS-01-09 
Sebuah benda massa 2 kg bergerak pada suatu permukaan 
licin dengan kecepatan 2 m s–1. Beberapa 
saat kemudian benda itu bergerak dengan kecepatan 5 
m s–1. Usaha yang dikerjakan pada benda selama selang 
waktu tersebut adalah … 
A. 4 joule 
B. 9 joule 
C. 15 joule 
D. 21 joule 
E. 25 joule 
 
4. EBTANAS-93-03 

 
Untuk memindahkan benda sejauh 10 m, gaya F melaku-
kan usaha 250 joule. Besar gaya F adalah … 
A. 2,5 N 
B. 5 N 
C. 25 N 
D. 50 N 
E. 2500 N 
 
5. UN-2009 
Sebuah meja massanya 10 kg mula-mula diam di atas 
lantai licin, didorong selama 3 sekon bergerak lurus dengan 
percepatan 2 m/s2. Besar usaha yang terjadi adalah… 
A. 20 Joule 
B. 30 Joule 
C. 60 Joule 
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D. 180 Joule 
E. 360 Joule 
 
6. UAN-04-42 
Sebuah benda bermassa 2,5 kg digerakkan mendatar di atas 
meja licin dari keadaan diam oleh sebuah gaya mendatar F 
yang berubah terhadap waktu menurut persamaan F = 50 + 
5t dengan t dalam s dan F dalam N 
Pada saat t = 20, maka: 
a. tentukanlah percepatan benda ! 
b. tentukanlah kecepatan benda ! 
c. tentukanlah momentum benda ! 
d. tentukanlah energi kinetik benda ! 
 
 
Gaya Konservatif dan Energi Potensial (Energi 
Potensial Gravitasi, Energi Potensial Pegas) 
 
Konsep : 
Kerja Total (Wtotal) yang dilakukan pada benda oleh Gaya 
Konservatif sama dengan negatif perubahan Energi 
Potensial benda (-∆EP). Gaya pegas dan gaya gravitasi 
termasuk gaya konservatif.  
 
Rumus : 
Wtotal = -∆EP (tanda negatif) 
 
Gravitasi -----> Wtotal = -∆EPgravitasi 

-----> Wtotal = ∑F.s 

  -----> -∆EPgravitasi = mg ∆h 
  ∑F.s = mg ∆h  

 
Pegas   ------> Wtotal = -∆EPpegas 

-----> Wtotal =  ∆x 
-----> -∆EPpegas = ½ k∆x2

 
   ∆x = ½ k∆x2 
 
7. EBTANAS-02-06 
Energi 4900 joule digunakan untuk mengangkat vertikal 
benda bermassa 50 kg. Benda akan naik setinggi … 
(g = 9.8 m s–2) 
A. 0,1 m 
B. 10 m 
C. 98 m 
D. 245 m 
E. 960 m 
 
8. EBTANAS-00-06 
Sebuah benda massa 5 kg berada 10 meter di atas 
permukaan bumi. Percepatan gravitasi = 10 m s-2. Besar 
usaha untuk memindahkan benda tersebut ke 
atas ketinggian 15 meter dari permukaan bumi adalah 
A. 75 joule 
B. 250 joule 
C. 500 joule 
D. 750 joule 
E. 1250 joule 
 
9. EBTANAS-90-04 
Benda seberat 10 N berada pada bidang miring yang licin 
dengan sudut kemiringan 30o. Bila benda meluncur sejauh 
1 m, maka usaha yang dilakukan gaya berat adalah … 
A. 10 sin 30o joule 
B. 10 cos 30o joule 
C. 10 sin 60o joule 
D. 10 tan 30o joule 
E. 10 tan 60o joule 
 
10. EBTANAS-96-04 

Sebuah benda yang massanya 1 kg jatuh bebas dari 
ketinggian 10 meter di atas tanah, gravitasi di daerah 
tersebut adalah 10 m s–2 Usaha yang dilakukan gaya 
berat sampai saat benda berada 2 m di atas tanah 
adalah … 
A. 20 joule 
B. 40 joule 
C. 60 joule 
D. 80 joule 
E. 100 joule 
11. EBTANAS-92-01 
Sebuah benda massanya 2 kg jatuh bebas dari puncak 
gedung bertingkat yang tingginya 100 m. Apabila gesekan 
dengan udara diabaikan dan g = 10 m s–2 maka usaha yg 
dilakukan oleh gaya berat hingga benda sampai pada 
ketinggian 20 m dari tanah adalah  
A. 200 joule 
B. 400 joule 
C. 600 joule 
D. 1600 joule 
E. 2400 joule 
 
12. UN-08-11A-10B 
Sebuah balok bermassa 1,5 kg didorong ke atas oleh gaya 
konstan F = 15 N pada bidang miring seperti gambar. 
Anggap percepatan gravitasi (g) 10 ms-2 dan gesekan 
antara balok dan bidang miring nol. Usaha total yang 
dilakukan pada balok adalah ... 
A. 15 J 
B. 30 J 
C. 35 J 
D. 45 J 
E. 50 J 
 
 
Teorema Kerja-Energi  
 
Konsep :  
Teorema Kerja-Energi menyatakan bahwa Kerja Total 
yang dilakukan oleh Gaya Non-Konservatif (WNC) = 
perubahan Energi Mekanik (EM) benda. Energi Mekanik 
= Energi Potensial + Energi Kinetik. Energi Potensial bisa 
berupa Energi Potensial Gravitasi atau Energi Potensial 
Pegas.  
Gaya Gesek Kinetis termasuk Gaya Non-Konservatif.  
 
Rumus : 
WNC = ∆EM 
-----> ∆EM = EMt - EMo      
      = (EPgrav + EK)t – (EPgrav + EK)o 

     = (mg ∆h + ½ mv2)t – (mg ∆h + ½ mv2)o 
-----> WNC = fk. s  
 -----> fk = .N 

.N.s = (mg ∆h + ½ mv2)t – (mg ∆h + ½ mv2)o 
 
13. UN-2010 
Perhatikan gambar perpindahan balok, sebagai berikut ! 

 
Anggap g = 10 m/s2. Jika koofisien gesekan kinetis antara 
balok dan lantai  maka nilai perpindahan benda 
(s) adalah… 

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

 
Indikator 7 : Menjelaskan pengaruh gaya pada sifat 
elastisitas bahan atau menentukan besaranbesaran 
terkait pada konsep elastisitas. 
 
01. EBTANAS-02-08 
Grafik berikut menunjukkan hubungan F (gaya) terhadap x 
(pertambahan panjang) suatu pegas. Jika pegas 
disimpangkan 8 cm, maka energi potensial  pegas tersebut 
adalah … 
A. 1,6 × 105  joule 
B.  6,4 × 105  joule 
C.  8 joule 
D. 16 joule  
E. 128 joule 
 
02. EBTANAS-89-10  
Grafik berikut menunjukkan pertambahan panjang (x) 
suatu pegas karena pengaruh gaya F. Dapat disimpulkan 
bahwa energi potensial gaya 50 N, 100 N dan 200 N adalah 
… 

 
03. EBTANAS-93-12 
Grafik hubungan antara gaya F  terhadap pertambahan 
panjang Δx suatu pegas ditunjukkan pada 0 gambar di 
samping. Menurut grafik tersebut, konstanta pegasnya 
adalah … 
A. 1000 N m–1  
B. 900 N m–1  
C. 800 N m–1 
D. 750 N m–1 
E. 600 N m–1 
 
 
04. EBTANAS-99-08 
Perhatikan grafik hubungan gaya (F) terhadap pertambahan 
panjang (x) suatu pegas pada gambar di samping. Saat gaya 
nya 40 N, pegas memiliki energi potensial 0,4 joule. 
Konstanta pegas tersebut adalah … 
A. 500 N m–1 
B. 1000 N m–1 
C. 2000 N m–1 
D. 2500 N m–1 
E. 4000 N m–1 
 
05. EBTANAS-05-06 
Grafik di samping ini menyatakan hubungan antara 
gaya dengan pertambahan panjang pegas, dari grafik 
tersebut besar konstanta pegasnya adalah .... 
A. 100 N/m  
B. 200 N/m 
C. 300 N/m  
D. 500 N/m 
E. 5.000 N/m 
 
 
 
06. UAN-03-10 
Diantara keadaan benda-benda berikut 
(1) Karet katapel yang diregangkan 
(2) Bandul yang disimpangkan 
(3) Besi yang dipanaskan 

Benda yang memiliki energi potensial adalah pada 
nomor … 
A. (1) 
B. (1) dan (2) 
C. (2) 
D. (2) dan (3) 
E. (3) 
 
07. EBTANAS-95-11 
Dalam suatu pratikum untuk menentukan konstanta 
pegas diperoleh data sebagai berikut. 

 
Jika F adalah gaya dan ΔL pertambahan panjang. 
Konstanta pegas dalam yang digunakan adalah … 
A. 100 N m–1 
B. 200 N m–1 
C. 300 N m–1 
D. 400 N m–1 
E. 500 N m–1 
 
08. EBTANAS-92-09 
Dua kawat P dan Q masing-masing panjangnya 50 cm dan 
80 cm ditarik dengan gaya yang sama. Jika konstanta 
kawat P dan Q masing-masing sebesar 200 N m–1 dan 300 
N m–1 maka perbandingan penambahan panjang kawat P 
dan Q adalah … 
A. 1 : 1 
B. 2 : 3 
C. 3 : 2 
D. 5 : 8 
E. 8 : 5 
 
9. EBTANAS-01-01 
Batang serba sama (homogen) panjang L, ketika di 
tarik dengan gaya F bertambah panjang sebesar ΔL. 
Agar pertambahan panjang menjadi 4 ΔL maka besar gaya 
tariknya adalah … 
A.1/4 F 
B. 1/2 F 
C. 2 F 
D. 4 F 
E. 16 F 
 
10. EBTANAS-96-10 
Sebuah pegas memerlukan usaha 75 joule untuk meregang 
sepanjang 5 cm. Usaha yang diperlukan untuk meregang 
pegas sepanjang 3 cm adalah … 
A. 27 joule 
B. 25 joule 
C. 15 joule 
D. 5 joule 
E. 0,2 joule 
 
11. EBTANAS-91-09 
Dari percobaan elastisitas diperoleh data seperti tabel 
di bawah ini. Grafik yang menunjukkan hubungan antara 
perubahan beban (ΔF) dengan pertambahan panjang (Δl) 
cenderung seperti … 
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12. EBTANAS-86-02 
Empat buah pegas masing-masing dengan konstanta c 
disusun secara paralel. Konstanta pegas dari susunan 
ini menjadi … 
A. 1/4 c 
B. 1/2 c 
C. c 
D. 2c 
E. 3c 
 
13. EBTANAS-97-07 
Tiga buah pegas disusun seperti pada gambar di samping. 
Konstanta masing-masing k1= 200 Nm–1, k2 = 400 N m–
1, k3 = 200 N m–1. Susunan pegas dipengaruhi beban B 
sehingga mengalami pertambahan panjang 5 cm. Jika g = 
10 m s–2 dan pertambahan panjang pegas 1 dan 2 sama, 
massa beban B adalah … 
A. 16,67 kg 
B. 7,50 kg  
C. 3,33 kg 
D. 1,67 kg 
E. 0,75 kg 
 
14. UN-2010 
Tiga pegas identik dengan konstanta 1000 N/m disusun 
seperti gambar. Anggap susunan pegas hanya dipengaruhi 
oleh beban. Jika susunan pegas diberikan beban sehingga 
bertambah panjang 6 cm, maka pertambahan panjang 
masing-masing pegas adalah… 
( . 

 
15. UN-2009 
Tiga buah pegas dirangkai seperti gambar berikut. Jika 
konstanta pegas k1 = k2 = 3 N/m dan k3 = 6 N/m maka 
konstanta susunan pegas beasarnya… 
A. 1 N/m 
B.  3 N/m 
C. 7,5 N/m 
D. 12 N/m 
E. 15 N/m 
 
 
 
 
 

 
16. UN-2010 
Percobaan menggunakan pegas yang digantung 
menghasilkan data sebagai berikut. 

 
F = gaya bebas pegas, x = pertambahan panjang pegas. 
Dapat disimpulkan pegas memiliki tetapan sebesar… 
A. 800 N/m 
B. 80 N/m 
C. 8 N/m 
D. 0,8 N/m 
E. 0,08 N/m 
 
Indikator 8 : Menentukan besaran-besaran fisis yang 
terkait dengan Hukum Kekekalan Energi Mekanik. 
 
Konsep : 
Energi Mekanik = Energi Potensial + Energi Kinetik. 
Energi Potensial bisa berupa Energi Potensial Gravitasi 
atau Energi Potensial Pegas. 
Hukum Kekekalan Energi Mekanik menyatakan bahwa 
Energi Mekanik Awal (EM = EP + EK)o = Energi Mekanik 
Akhir (EM = EP + EK)t.  
 
Rumus : 
EMo = EMt 
EPo + EK o = EPt + EKt 
 
Gravitasi ----> (mg h + ½ mv2)o = (mg h + ½ mv2)t 
Pegas ----> (½ k x2 + ½ mv2)o = (½ k x2 + ½ mv2)t 
 
 
1. EBTANAS-93-04 
Sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 40 m di atas 
tanah. Bila massa benda 2 kg dan g = 10 m s–2 maka 
energi kinetik tepat 20 m di atas tanah adalah … 
A. 400 joule 
B. 800 joule 
C. 1600 joule 
D. 3200 joule 
E. 3600 joule 
 
2. EBTANAS-94-41 
Benda massanya 5 kg jatuh bebas dari A seperti pada 
gambar. Jika g = 10 m s–2, hitunglah energi kinetik benda 
pada saat berada di B, dengan menggunakan hukum energi 
mekanik. 
 
A. 1500 J 
B. 1250 J 
C. 1200 J 
D. 1000 J 
E.  900 J 
 
3. EBTANAS-94-04 
Benda bermassa 5 kg dilempar vertikal ke atas dengan 
kecepatan awal 10 m s–1. Besarnya energi potensial di titik 
tertinggi yang dicapai benda adalah … (g = 10 m s–2) 
A. 200 J 
B. 250 J 
C. 300 J 
D. 350 J 
E. 400 J 
 
4. UAN-03-04 
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Sebuah peluru yang ditembakkan dengan kecepatan Vo 
dan sudut elevasi α. Pada titik tertinggi, maka … 
A. tenaga kinetiknya nol 
B. tenaga kinetiknya maksimal 
C. tenaga potensialnya maksimal 
D. tenaga totalnya maksimal 
E. kecepatannya maksimal 
 
5. UN-2010 
Sebuah balok bermassa m kg dilepaskan dari puncak 
bidang miring yang licin seperti pada gambar. 
Perbandingan energi potensial dan energi kinetik balok 
ketika berada di titik M adalah… 
A. EP : EK = 1 : 3 
B. EP : EK = 1 : 2 
C. EP : EK = 2 : 1 
D. EP : EK = 2 : 3 
E. EP : EK = 3 : 2 
 
 
6. UN-2009 
Sebuah balok ditahan dipuncak bidang miring seperti 
gambar. Ketika dilepas, balok meluncur tanpa gesekan 
sepanjang bidang miring. Kecepatan balok ketika tiba di 
dasar bidang miring adalah… 
A. 6 m/s 
B. 8 m/s 
C. 10 m/s 
D. 12 m/s 
E. 16 m/s 
 
 
 
12. EBTANAS-86-16 
Sebuah ayunan sederhana, panjang tali 100 cm massa 
benda 100 gram, percepatan gravitasi 10 m s–2. Keduduk 
an tertinggi 20 cm dari titik terendah. Maka kecepatan 
berayunnya pada titik terendah adalah … 
A. 40 m s–1 
B. 20 m s–1 
C. 4 m s–1 
D. 2 m s–1 
E. 0,2 m s–1 
 
 
17. EBTANAS-96-05 
Sebuah benda massanya 0,5 kg digantung dengan benang 
(massa benang diabaikan) dan diayunkan sehingga 
ketinggian 20 cm dari posisi awal A (lihat gambar). Bila g 
= 10 m s–2, kecepatan benda saat di A adalah … 
A. 400 cm s–1  
B. 40 cm s–1 
C. 20 cm s–1 
D. 4 cm s–1 
E. 2 cm s–1 
 

 
 
 
 
Indikator 9 : Menentukan besaran-besaran fisis yang 
terkait dengan Tumbukan, Impuls atau Hukum 
Kekekalan Momentum. 
 
Momentum 
Rumus : 
p = m v 
Keterangan : 
p = momentum (kg m/s), m = massa (kg), v = besar 
kecepatan (m/s). 

 
Konsep : 
Momentum merupakan hasil kali massa dan besar 
kecepatan. Suatu benda yang diam tidak mempunyai 
momentum karena benda tidak mempunyai besar 
kecepatan (v =0). 
Jika massa 2 benda sama, maka benda yang bergerak lebih 
cepat (v besar) mempunyai momentum lebih besar 
dibandingkan dengan benda yang bergerak pelan (v kecil). 
Sebaliknya, jika besar kecepatan 2 benda sama, maka 
benda yang massanya lebih besar (m besar) mempunyai 
momentum yang lebih besar dibandingkan benda yang 
massanya lebih kecil (m kecil). 
 
Hukum II Newton dalam bentuk Momentum 
Konsep : 
Pada mulanya Newton menurunkan hukum 2 Newton 
dalam bentuk momentum. Ia tidak menamakannya hukum 2 
newton, tetapi menamakannya dengan “kuantitas gerak”. 
Cermati ilustrasi berikut : 
Bayangkan saja sebuah balok berada di atas meja. Mula-
mula balok diam (v = 0 sehingga p = 0). Jika balok 
didorong (ada gaya total pada balok) maka balok 
bergerak. Ketika bergerak (ada v), balok mempunyai 
momentum (p = mv). Tampak bahwa adanya gaya total 
yang bekerja pada balok, menyebabkan terjadinya 
perubahan momentum balok. Dengan kata lain, laju 
perubahan momentum dipengaruhi oleh gaya total yang 
bekerja pada balok. Ini adalah konsep dari Hukum 2 
Newton dalam bentuk momentum. 
Rumus : 

 
 

 
 
Keterangan :  

 = laju perubahan momentum,  = gaya total 
 
Impuls  
Impuls = hasil kali gaya dengan selang waktu selama gaya 
tersebut bekerja. Gaya impuls = gaya yang bekerja pada 
permukaan suatu benda selama selang waktu yang sangat 
singkat. 
I =  
 
Hubungan Impuls dengan perubahan Momentum : 

 
m vt – m vo 

Keterangan :  
 = gaya rata-rata yang bekerja pada suatu benda (N),  

= selang waktu gaya bekerja pada benda (s), m = massa 
benda (kg), vt = besar kecepatan akhir (m/s) benda, vo = 
besar kecepatan awal benda (m/s). 
 
1. EBTANAS-94-10 
Sebuah bola m = 200 gram dilempar mendatar dengan 
kecepatan 5 m s–1. Kemudian bola dipukul searah dengan 
arah mula-mula. Bila lamanya bola bersentuhan dengan 
pemukul 1 ms dan kecepatan bola setelah meninggalkan 
pemukul 15 m s–1, besar gaya yang diberikan oleh 
pemukul adalah … 
A. 2,0 . 102 N 
B. 1,0 . 103 N 
C. 2,0 . 103 N 
D. 2,5 . 103 N 
E. 4,0 . 103 N 
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2. EBTANAS-06-12 
Sebuah bola pada permainan softball 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 pada bola 
adalah .... 
A. 3 Ns 
B. –3 Ns 
C. 6 Ns 
D. –6 Ns 
E. nol 
 
Kekekalan Momentum  
Hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa jika tidak 
ada gaya luar yang bekerja, maka momentum benda 
sebelum tumbukan = momentum benda setelah tumbukan.  
Secara matematis : 
p1 + p2 = p1’ + p2’ 
m1 v1 + m2 v2 = m1 v1’ + m2 v2’ 
  
Catatan : 
Terdapat 3 jenis tumbukan, yakni tumbukan lenting 
sempurna, tumbukan lenting sebagian dan tumbukan tidak 
lenting sama sekali. Pada ketiga jenis tumbukan ini 
berlaku hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan 
Energi Kinetik hanya berlaku pada tumbukan lenting 
sempurna... 
 
Kekekalan Energi Kinetik : 
EK1 + EK2 = EK1’ + EK2’ 
------>  EK = ½ m v2 
 
3. EBTANAS-02-07 
Sebuah benda yang mula-mula diam, meledak menjadi 2 
bagian dengan perbandingan 3 : 2. Bagian yang massanya 
lebih besar terlempar dengan kecepatan 20 ms–1. Maka 
kecepatan terlemparnya bagian yang lebih kecil adalah … 
A. 13,3 m s–1 
B. 20 m s–1 
C. 30 m s–1 
D. 40 m s–1 
E. 60 m s–1 
 
4. UAN-03-09 
Sebuah bola yang mempunyai momentum p menumbuk 
dinding dan memantul. Tumbukan bersifat lenting 
sempurna dan arahnya tegak lurus. Besar perubahan 
momentum bola adalah … 
A. nol 
B. p/4 
C. p/2 
D. p 
E. 2p 
 
5. EBTANAS-93-13 
Sebuah partikel bermassa 0,01 gram dengan laju 20 ms–1 
menumbuk dinding secara lenting sempurna. Besarnya 
perubahan momentum partikel akibat tumbukan adalah … 
A. 0 kg ms–1 
B. 2 × 10–4 kg ms–1 
C. 2 × 10–1kg ms–1 
D. 4 × 10–4 kg ms–1 
E. 4 × 10–1 kg ms–1 
 
6. EBTANAS-01-02 
Dua benda A (3 kg) dan B (5 kg) bergerak searah dengan 
kecepatan masing-masing 8 m s–1 dan 4 m s–1. Apabila 
benda A menumbuk benda B secara lenting sempurna, 

maka kecepatan masing-masing benda sesudah tumbukan 
adalah … 
A. 3 m s–1 dan 7 m s–1 
B. 6 m s–1 dan 10 m s–1 
C. 4,25 m s–1 dan 10 m s–1 
D. 5,5 m s–1 dan 5,5 m s–1 
E. 8 m s–1 dan 4 m s–1 
 
7. EBTANAS-94-11 
Dua buah bola A dan B dengan massa mA = 3 kg mB = 2 
kg bergerak saling mendekati dengan laju vA = 2 m s–1, 
vB = 3 m s–1. Keduanya bertumbukan secara lenting 
sempurna, maka laju bola A sesaat setelah tumbukan 
adalah … 
A. 2 m s–1 
B. 3 m s–1 
C. 5 m s–1 
D. 10 m s–1 
E. 15 m s–1 
 
8. UAN-04-08 
Dua buah benda A dan B yang bermassa sama bergerak 
saling berpapasan. A bergerak ke timur dan B ke barat, 
masing-masing dengan kecepatan V dan 2V. Apabila 
benda tersebut mengalami tumbukan lenting sempurna, 
maka sesaat setelah tumbukan adalah … 
A. VA = V ke barat, VB = V ke timur 
B. VA = 2V ke barat, VB = 2V ke timur 
C. VA = 2V ke barat, VB = V ke timur 
D. VA = V ke barat, VB = 2V ke timur 
E. VA = 2V ke timur, VB = V ke barat 
 
9. EBTANAS-97-05 
Perhatikan gambar berikut ! 

 
Kedua mobil setelah bertumbukan, bergerak bersama 
dengan kecepatan 17,5 m s–1, maka massa truk (M) 
adalah … 
A. 500 kg 
B. 800 kg 
C. 1200 kg 
D. 1250 kg 
E. 1500 kg 
 
10. EBTANAS-95-12 
Dua buah benda massanya sama, masing-masing 2 kg. 
Benda I bergerak dengan kecepatan sebesar 10 m s–1 
menumbuk benda II yang dalam keadaan diam. Setelah 
tumbukan keduanya menjadi satu. Kecepatan kedua benda 
setelah tumbukan adalah … 
A. 2,5 m s–1 
B. 5,0 m s–1 
C. 7,5 m s–1 
D. 10,0 m s–1 
E. 12,5 m s–1 
 
11. EBTANAS-90-08 

 
Apabila mA = mB , VA = 2 m s–1 , VB = 2 m s–1 dan 
lantai licin, berapakah kecepatan A dan B setelah terjadi 
tum-bukan sentral lenting sempurna ? 
A. 2 m s–1 ke kiri ; 2 m s–1 ke kanan 
B. 2 m s–1 kekanan; 2 m s–1 ke kanan 
C. 0 m s–1; 0 ms–1 
D. 8 m s–1 ke kiri ; 0,8 m s–1 ke kanan 
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E. 0,8 m s–1 ke kanan ; 2 m s–1 ke kanan 
 
12. EBTANAS-92-10 
Bola A bergerak lurus berubah beraturan ke kanan dengan 
kecepatan awal 1 m s–1 dan percepatan 0,5 m s–2. Setelah 
bergerak 4 detik, bola A menumbuk bola B yang diam. Jika 
tumbukan elastis sempurna dan massa kedua bola sama 
besarnya, maka besarnya kecepatan bola A dan B setelah 
tumbukan adalah … 
A. VA` = 0 dan VB` = 5,0 m s–1 
B. VA` = 2,5 m s–1 dan VB` = 5,0 m s–1 
C. VA` = 5,0 m s–1 dan VB` = 0 m s–1 
D. VA` = 5,0 m s–1 dan VB` = 2,5 m s–1 
E. VA` = 5,0 m s–1 dan VB` = 10,0 m s–1 
 
13. EBTANAS-88-37 
Sebuah truk yang sedang berhenti, ditabrak oleh sebuah 
sedan yang berjalan dengan kecepatan 72 km/jam. Setelah 
tumbukan kedua kendaraan itu berpadu satu sama lain. 
Apabila massa truk 1.600 kg dan massa sedan 600 kg, 
berapakah kecepatan kedua kendaraan setelah tabrak an ? 
A. 5,45 m/s 
B. 6,45 m/s 
C. 4,45 m/s 
D. 7,45 m/s 
E. 3,45 m/s 
 
14. EBTANAS-96-41 
Dua buah benda massanya sama (2 Kg) bergerak saling 
mendekati dengan laju masing-masing 10 m s–1 dan 5 m 
s–1. Setelah tumbukan kedua benda menjadi satu. 
Tentukan kecepatan kedua benda itu sesaat setelah 
tumbukan… 
A. 7,5 m/s 
B. 7 m/s 
C. 8,5 m/s 
D. 8 m/s 
E. 9 m/s 
 
15. EBTANAS-00-07 
Sebuah peluru massa 10 gram meluncur dengan kecepatan 
100 m s-1, menumbuk balok kayu yang diam dan 
bersarang di dalamnya. Jika massa balok kayu 490 gram, 
kecepatan balok kayu dan peluru sesaat setelah tumbukan 
adalah … 
A. 1,0 m s-1 
B. 2,0 m s-1 
C. 2,5 m s-1 
D. 4,0 m s-1 
E. 5,0 m s-1 
 
 
Indikator 10 : Menjelaskan hukum-hukum yang 
berhubungan dengan Fluida Statik dan Dinamik dan 
penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 
 
Fluida Statis 
 
1. EBTANAS-93-05 
Di dalam tabung gelas terdapat minyak setinggi 20 cm. 
Dengan mengabaikan tekanan udara luar , tekanan yang 
terjadi pada dasar tabung 1600 N m–2. Jika g = 10 m s–2, 
maka massa jenis minyak … 
A. 8 x 101 km m–3 
B. 8 x 102 km m–3 
C. 8 x 103 km m–3 
D. 8 x 104 km m–3 
E. 8 x 105 km m–3 
 

2. EBTANAS-89-02 
Apabila benda yang terapung di air mendapat gaya ke 
atas (F), maka … 
A. F > mg 
B. F = m 
C. F < mg 
D. F < m 
E. F = mg 
 
3. EBTANAS-02-09 
Sebongkah es terapung di laut terlihat seperti gambar 
 

 
Jika massa jenis air laut 1,2 gr cm–3 dan massa jenis 
sebongkah es 0,9 gr cm–3 maka volume sebongkah es 
yang tercelup (masuk) dalam air laut sama dengan … 
volum yang muncul. 
A. 2 kali 
B. 3 kali 
C. 4 kali 
D. 5 kali 
E. 6 kali 
 
4. EBTANAS-00-09 
Sebuah batu volume 0,5 m3 tercelup seluruhnya ke dalam zat 
cair yang massa jenisnya 1,5 gr cm–3. Jika percepatan gravitasi 
= 10 m s–2, maka batu akan mendapat gaya ke atas sebesar … 
A. 1.500 N 
B. 3.000 N 
C. 4.500 N 
D. 7.500 N 
E. 9.000 N 
 
5. EBTANAS-94-05 
Gambar di bawah menunjukkan sebuah benda yang ter 
apung pada zat cair yang massa jenisnya 1200 kg m–3. 

 
Bila diketahui bagian (A) adalah 1/5 dari benda, maka 
massa jenis benda tersebut adalah … 
A. 600 kg m 3 

B. 960 kg m–3 

C. 1000 kg m–3 

D. 1200 kg m–3 

E. 1500 kg m–3 
 
6. EBTANAS-90-15 
Raksa pada bejana berhubungan mempunyai selisih 
per-mukaan 2 cm (massa jenis = 13,6 gr cm–3). Kaki sebelah 
kiri berisi zat cair yang tingginya 25 cm, berarti massa jenis 
zat cair itu adalah … 
A. 800 kg m–3 

B. 1030 kg m–3 

C. 1088 kg m–3 

D. 1300 kg m–3  
E. 1360 kg m 
 
 
 
7. EBTANAS-06-06 
Pada gambar di bawah, kaki kanan diisi dengan air 
raksa (massa jenis = 13,6 g/cm3), sedangkan kaki kiri 
diisi dengan cairan yang tidak tercampur dengan air 
raksa. Massa jenis cairan tersebut adalah .... 
A. 11,7 g/cm3 
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B. 9,4 g/cm3 

C. 2,6 g/cm3  

D. 1,9 g/cm3 

E. 1,6 g/cm3 
 
8. EBTANAS-06-13 
Selisih tekanan hidrostatik darah di antara otak dan 
telapak kaki seseorang yang tinggi badannya 165 cm 
adalah .... (Anggap massa jenis darah 1,0 × 103 kg/m3 

dan g = 10 m/s2) 
A. l,65 × 102 N/m2 

B. l,65 × l03 N/m2 

C. l,65 × 104 N/m2. 
D. 0,83 × 104 N/m3 

E. 0,83 × l03 N/m2 
 

9. EBTANAS-92-02 
Berat sebuah benda di udara 5 N. Apabila di timbang 
dalam minyak tanah (massa jenis 0,8 gr/cm3) beratnya 
3,4 N. Jika g = 9,8 m s–2 maka massa jenis benda adalah 
… 
A. 800 kg m–3 

B. 1000 kg m–3 

C. 1500 kg m–3 

D. 1800 kg m–3 

E. 2500 kg m–3 
 

10. EBTANAS-99-09 
Sepotong kayu terapung dengan 1/5 bagian tercelup di 
dalam air. Jika massa jenis air 103 kg m–3, maka massa 
jenis kayu adalah … 
A. 2 × 102 kg m–3 

B. 4 × 102 kg m–3 

C. 6 × 102 kg m–3 

D. 8 × 102 kg m–3 

E. 10 × 102 kg m–3 
 
11. EBTANAS-96-06 
Sebuah benda terapung pada suatu zat cair dengan 2/3 bagian 
benda itu tercelup. Bila massa jenis benda 0,6 
gr cm–3, maka massa jenis zat cair adalah … 
A. 1800 kg m–3 

B. 1500 kg m–3 

C. 1200 kg m–3 

D. 900 kg m–3 

E. 600 kg m 
 
12. EBTANAS-06-15 
Sebuah benda terapung pada suatu zat cair dengan 2/3 bagian 
benda itu tercelup. Bila massa jenis benda 0,6 gr cm3, maka 
massa jenis zat cair adalah.... 
A. 1.800 kg m3 

B. 1.500 kg m3 

C. 1.200 kg m3 

D. 900 kg m3 

E. 600 kg m3 
 

 
 
Fluida Dinamis 
 
13. UAN-04-11 
Sebuah pipa dengan diameter 12 cm ujungnya menyem 
pit dengan diameter 8 cm. Jika kecepatan aliran di bagian pipa 
berdiameter besar adalah 10 cm/s, maka 
kecepatan aliran di ujung yang kecil adalah … 
A. 22,5 cm/s 
B. 4,4 cm/s 
C. 2,25 cm/s 
D. 0,44 cm/s 
E. 0,225 cm/s 
 
14. EBTANAS-93-16 

Kecepatan fluida ideal pada penampang A1 adalah 20 
m s–1. Jika luas penampang A1 = 20 cm2 dan A2 = 5 cm2 maka 
kecepatan fluida pada penampang A2 adalah 
… 
A. 1 m s–1 

B. 5 m s–1 

C. 20 m s–1  

D. 80 m s–1 

E. 100 m s–1 
 

 
15. EBTANAS-90-17 
Air mengalir melalui pipa yang bentuknya seperti gambar. 
Bila diketahui luas penampang di A dua kali penampang B, 
maka VA/VB sama dengan : …… 
A. 1/4 

B. 1/2 

C. 1  
D. 2 
E. 4 
 
16. EBTANAS-05-07 
Air mengalir dari pada pipa dari A ke B apabila luas 
penampang A dan B masing-masing p dan q, kecepatan aliran 
air di A dan B masing-masing x dan y meter per sekon maka 
diperoleh hubungan .... 
A. p . q = x . y 
B. p . x = q . y 
C. p : q = x : y  
D. q : p = y : x 
E. p . y = q . x 
 
17. EBTANAS-02-10 
Pipa berjari-jari 15 cm disambung dengan pipa lain yang 
berjari-jari 5 cm. Keduanya dalam posisi horizontal. Apabila 
kecepatan aliran air pada pipa besar adalah 1 ms–1 pada 
tekanan 105

 N m–2, maka tekanan pada pipa yang kecil (massa 
jenis air 1 gr cm–3) adalah… 
A. 10.000 N m–2 

B. 15.000 N m–2 

C. 30.000 N m–2 

D. 60.000 N m–2 

E. 90.000 N m–2 
 

18. EBTANAS-89-03 
Air mengalir dalam pipa dari penampang besar ke penampang 
kecil dengan cepat aliran 10 cm s–1. Jika luas pe nampang 
besar 200 cm2 dan luas penampang kecil 25 cm2 maka air 
keluar dari penampang kecil dengan kece-patan … 
A. 10 cm s–1 

B. 22,5 cm s–1 

C. 80 cm s–1 

D. 200 cm s–1 

E. 400 cm s–1 
 

19. UAN-03-12 
 
Air mengalir dari pipa A ke pipa B dan terus ke pipa C. 
Perbandingan luas penampang A dengan penampang C 
adalah 8 : 3. Jika cepat aliran pada pipa A sama dengan 
v, maka cepat aliran pada pipa C adalah … 
A. 3/8 v 
B. v 
C. 8/3 v 
D. 3v 
E. 8v 
 
20. EBTANAS-97-08 
Pada gambar di samping, air mengalir melewati pipa 
venturimeter. Jika luas penampang A1 dan A2 masingmasing 5 
cm2 dan 4 cm2 dan g = 10 m s–2, maka kecepat-an (v) air yang 
memasuki pipa venturimeter 
adalah … 
A. 3 m s–1 
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B. 4 m s–1  
C. 5 m s–1 

D. 9 m s–1 

E. 25 m s–1 

 
21. EBTANAS-91-14 
 
Pada gambar di atas air mengalir dalam venturimeter. Jika g = 
10 m s–2, luas penampang A1 dan A2 masingmasing 5 cm2 dan 
3 cm2, maka kecepatan air (V1) yang masuk venturimeter 
adalah … 
A. 3 m s–1 

B. 4 m s–1 

C. 5 m s–1 

D. 9 m s–1 

E. 25 m s–1 

 
22. UAN-03-11 
Bak air berpenampang luas, berlubang kecil di A. 
Kecepatan air yang keluar  dari lubang A adalah …  

A. berbanding lurus dengan h  
B. berbanding lurus dengan h1  

C. berbanding lurus dengan √h 
D. berbanding lurus dengan h2 

E. berbanding lurus dengan (h1 – h2) 
 
23. EBTANAS-88-19 
Sebuah bejana berisi zat cair mempunyai dua luas lubang 
kebocoran pada kedua sisinya seperti gambar di ba-wah. 
Lubang sebelah kiri (A1) 2 kali lebih besar daripada lubang 
sebelah kanan (A2), sedangkan V1 dan V2 adalah kecepatan 
aliran zat cair. Bila jarak permukaan zat cair terhadap kedua 
lubang sama, maka 
 
A. V1 = 1/2 V2 

B. V1 = V2 

C. V1 = 2 V2 

D. V1 = 1/4 V2 

E. V1 = 4 V2 
 

24. EBTANAS-01-03 
Sebuah tabung berisi zat cair (ideal). Pada dindingnya terdapat 
dua lubang kecil (jauh lebih kecil dari penampang tabung) 
sehingga zat cair memancar (terlihat seperti pada gambar). 
Perbandingan antara x1 dan x2 adalah … 
A. 2 : 3 
B. 3 : 5 
C. 2 : 5 
D. 4 : 5 
E. 3 : 4 
 
 
25. EBTANAS-92-15 
Berdasarkan gambar di bawah ini, bila g = 10 m s–2 maka 
besarnya kecepatan air yang keluar dari bidang A adalah … 
A. 4 m s–1 

B. 6 m s–1 

C. 8 m s–1 

D. 10 m s–1 

E. 14 m s–1 
 

 
26. EBTANAS-98-08 
Dari gambar di samping, P1 dan v1 adalah tekanan dan 
kecepatan udara di atas sayap, P2 dan v2 adalah tekanan 
dan kecepatan udara di bawah sayap. Agar sayap pesawat 
dapat mengangkat pesawat maka syaratnya … 
A. P1 = P2 dan v1 = v2  

B. P1 < P2 dan v1 > v2 

C. P1 < P2 dan v1 < v2  

D. P1 > P2 dan v1 > v2 

E. P1 > P2 dan v1 < v2 

 

Kunci Jawaban 
 
Indikator 1 
1. C 2. B 3. D 4. B 
Indikator 2 : 
1. C   3. A 5. A 7. C 9. B   
2. D 4. C 6. E 8. D 
Indikator 3 : 
1. C 11. A 21. C 31. D 
2. A 12. C 22.  32. C 
3. B 13. D 23. A 33. A 
4. C 14. A 24. C 34. C 
5. E 15. C 25. A 35. B 
6. C 16. C 26. E 36. A 
7. B 17. A 27. C 37. B 
8. E 18. A 28. C 38. D 
9. B 19. D 29. E 39. B 
10. E 20. C 30. B 40. E 
Indikator 4 : 
1. E 6. B 11. D 16. E 21. A 26. D 31. A 
2. A 7. E 12. D 17. D 22. B 27. A 
3. A 8. B 13. A 18. B 23. E 28. C 
4. A 9. B 14. E 19. A 24. C 29. C 
5. D 10. A 15. B 20. A 25. B 30. A 
Indikator 5 : 
1. A 6. E 11. B 16. C 21.   
2. B 7. A 12. E 17. B 22. A 
3. B 8. C 13. B 18. C 23. D 
4. A 9. E 14. D 19. D 24. A 
5. E 10. D 15. A 20. E 25. E 
Indikator 6 : 
1. B 3. D 5. D 7. B 9. A 11. D 13. D  
2. A 4. D 6.  8. B 10. D 12. A 
6. a = 60 m/s2, b = 1200 m/s, c = 3000 kg m/s  d = 18 x 105 
kg m2/s2 

Indikator 7 : 
1. C 4. C 7. E 10. A 13. E 16. A 
2. C 5. D 8. C 11. D 14. A  
3. A 6. B 9. D 12. C 15. B 
Indikator 8 : 
1. A 2. A 3. B 4. C 5. B 6. C 
Indikator 9 : 
1. C 4. A 7. A 10. C 13. A 
2. D 5. A 8. C 11. A 14. A 
3. C 6. A 9. E 12. C 15. B 
Indikator 10 : 
1. A 5. B 9. E 13. A 17. D 21. B 25. B 
2. E 6. C 10. A 14. D 18. C 22. A 26. B 
3. B 7. A 11. D 15. B 19. C 23. A 
4. D 8. C 12. D 16. B 20. A 24. C 
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