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1. Sebuah benda yang bergerak membentuk sebuah lingkaran dengan laju konstan v 

dikatakan mengalami…… 
a. Percepatan                   b.   Gerak melingkar  beraturan.   c.  Gerak parabola. 
d. Percepatan tangensial. e.    Kecepatan. 

 
2. Di dalam gerak melingkar, besar kecepatannya …., arah kecepatannya …. 

            a.   Konstan& konstan      b.   Berubah&konstan.                  c. Berubah& 0.   
            d.   Konstan&berubah.     e.   Konstan&0. 
       

3. Di dalam gerak melingkar, a mempunyai arah yang sama dengan …. 
            a.    v awal                         b.  v akhir.                                    c.  

d.   ∆ ℓ                                e.   
 

4. Percepatan yang mencari pusat disebut …. 
a.  sentripetal.                    b. sudut                                        c.  radial 
d.  rata – rata.                    e. tetap. 
 

5. Percepatan yang menuju pusat lingkaran disebut …. 
      a.  sentripetal.                    b. sudut                                        c.  radial 

d.  rata – rata.                    e. tetap. 
 

6. Benda yang bergerak membentuk suatu lingkaran dengan radius r dan laju 
konstan v mempunyai ….. yang arahnya menuju pusat lingkaran 

            a.  kecepatan                     b. percepatan                                c. kecepatan rata – rata 
d.  kecepatan sudut.          e. percepatan sudut. 
 

7. Percepatan sentripetal bergantung pada… 
a. v dan   ∆ ℓ                       b. v rata – rata dan waktu            c. r dan t 
d. v dan t                            e. v dan r 
 

8. Selain mengembangkan tiga hokum mengenai gerak, Sir Issac Newton juga 
meneliti …. 
a. gerak peluru                    b. gerak melingkar.      c. gerak planet-planet&bulan 
d. kelembaman                   e. hukum kekekalan. 
 

9. Suatu alat yang berguna dalam menggambarkan dengan baik …. dari gerak 
melingkar adalah mesin pemusing 
a. kecepatan                       b.  percepatan              c. kecepatan sudut 
d. aspek dinamika              e.  percepatan sudut. 
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10. Newton menyadari bahwa percepatan gravitasi pada sebuah benda tidak hanya 
bergantung pada jarak tetapi pada …… benda tersebut 
a. kecepatan                         b. berat                    c.  percepatan 
d. gaya                                 e. masa 
 

11. Newton maju satu langkah lagi mengenai analisisnya terhadap ….. 
a.   gravitasi                         b. gerak jatuh bebas      c.  gerak peluru 
d.   gerak melingkar tidak beraturan     e.  momentum 
  

12. Semua partikel  menarik semua partikel lain dengan …. yang berbanding lurus 
dengan hasil kali massa partikel-partikel itu dan berbanding terbalik dengan 
kuadrat jarak diantaranya 
a.   percepatan                      b.  gaya                       c. kecepatan 
d.   momentum                     e.  percepatan rata – rata 
 

13. Gaya antara dua benda biasanya dapat diukur untuk pertama kalinya, lebih 100 
tahun setelah Newton mengumumkan hukumnya, oleh Henry Cavendish pada 
tahun ….. 
a. 1797                                  b. 1795                         c.  1798 
d. 1793                                 d.  1791 
 

14. Tujuan dipakainya mesin pemusing adalah untuk memberikan ….. yang lebih 
besar daripada gravitasi normal karena laju rotasi yang tinggi, sehingga partikel-
partikel tidak bergerak ke bagian bawah tabung dengan lebih cepat. 
a. gaya normal                      b. gravitasi efektif         c. garvitasi minimum 
d. gaya total                          e.  gerak 
 

15. Percepatan tangensial selalu menunjukkan ke arah …. dari lingkaran 
a. pusat                                  b. tangent                       c.cosinus 
d. kanan                                 e. sinus 
 

16. Rem anti-terkunci (ABS= antilock Brakes) dirancang untuk membatasi …. rem 
persis sebelum saat dimana mobil akan tergelincir, dengan bantuan sensor yang 
peka dan computer yang cepat. 
a. tekanan                              b. gaya pemulih             c. tangensial 
d. kecepatan                          e. gesekan 
 

17. Satu contoh ….. terjadi ketika sebuah mobil melewati tikungan 
a.  percepatan sudut              b. gerak melingkar         c. kecepatan rata - rata        

      d. pecepatan sentripetal        e.  gaya total 
 
18. Menurut hukum Newton kedua (  sebuah benda yang mengalami 

percepatan harus memiliki …. yang bekerja padanya. 
a.  gerak melingkar              b.  kecepatan                   c.  gaya total 
d.  gaya gravitasi                  e.  kecepatan rata – rata 
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19. …..sering dideskripsikan dalam frekuensi f sebagai jumlah putaran per sekon 
a.  periode                             b. gaya gravitasi             c. gaya total

       d.  tangensial                         e. gerak melingkar 
 
 
20. Sebuah benda bergerak pada garis lurus jika gaya total yang ada padanya bekerja 

pada arah gerak benda tersebut, sama dengan…. 
a.   gaya pemulih                  b. gaya gravitasinya        c. 1 

      d.   F1 + F2                            e.  0 
 
21. Satu cara untuk mengukur besar (atau kekuatan) .... ialah dengan menggunakan 

neraca pegas 
a. gaya gravitasi pegas        b. panjang pegas               c. massa pegas 
d. konstanta pegas               e. gaya pegas 
 

22. Arah tanda panah pada gaya merupakan arah dorongan atau tarikan, dan 
panjangnya digambarkan sebanding dengan besar ... 
a. gravitasi                            b. gaya                           c.  percepatan 
d. gaya gerak                        e. Masa 
 

23. .......percaya bahwa diperlukan sebuah gaya untuk menjaga agar sebuah benda 
tetap bergerak sepanjang bidang horizontal. 
a. Galileo                               b. Aristotle                     c.  Newton 
d.  Einstein                            c.  Hooke 
 

24. ...... mempertahankan bahwa sama alaminya bagi sebuah benda untuk bergerak 
horizontal dengan kecepatan tetap, seperti ketika benda tersebut berada dalam 
keadaan diam. 

            a. Galileo                               b. Aristotle                     c.  Newton 
d.  Einstein                            c.  Hooke 
 

25. Dengan demikian, Galileo menganggap ...... sebagai gaya yang sama dengan   
dorongan atau tarikan biasa. 
a. gravitasi                             b. gaya pemulih               c.  gesekan 
d. percepatan                         e. gaya dorong 
 

26. Jika benda tersebut bergerak dengan laju konstan, gaya dorongan Anda sama 
besarnya dengan gaya gesek, tetapi kedua gaya ini memiliki arah yang berbeda, 
sehingga ...... pada benda (jumlah vector dari kedua gaya) adalah nol 
a.  gaya gesek                       b. percepatan                   c.  gaya dorong 
d. gaya total                          e. momentum 
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27. Pada kenyataannya, Hukum ..... sangat dekat dengan kesimpulan Galileo. Hukum 
tersebut menyatakan bahwa 
”Setiap benda tetap berada dalam keadaan diam atau bergerak dengan laju 
tetap sepanjang garis lurus, kecuali jika diberi gaya total yang tidak nol” 
a.  gravitasi                          b. gesekan                     c.  momentum 
d.  Newton 1                        e. Newton 2 
 

28. Kerangka acuan di mana Hukum ....berlaku disebut kerangka acuan inersia. 

a. Newton 1                    b. Newton 2                     c. Newton 3 
d. Gravitasi                     e. Gesekan 
 

29. Hukum Newton kedua, menggunakan konsep..... 

      a.   percepatan                 b. gravitasi                      c. gesekan           

d.  masa                           e.  gaya 
 

30. Karena perubahan laju atau kecepatan merupakan percepatan  dapat kita 
katakan bahwa gaya total menyebabkan ..... 
a. gravitasi                       b. percepatan                  c. gesekan 
d. momentum                  e.  kecepatan nol 
 

31. …. sebagai semacam dorongan atau tarikan terhadap sebuah benda 
a. gerak                           b. gaya pemulih               c.gaya 
d. gesekan                       e. gaya dorong 
 

32. Ketika sebuah mesin mengangkat lift, atau martil memukul paku, atau angin 
meniup daun-daun pada sebuah pohon, berarti sebuah ….. sedang diberikan 
a. energi                          b. kerja                             c. daya 
d. gaya                            e. usaha 
 

33. Alasan sebuah benda jatuh, dipengaruhi oleh …. 
a.gaya gravitasi.              b. percepatan                    c. usaha 
d. rotasi                           e. kecepatan 
 

34. Biasanya, neraca pegas digunakan untuk  
a. menghitung konstanta pegas   b.menghitung lamda    c.menghitung nilai x 
d. mengukur panjang pegas        e.menimbang berat sebuah benda 
 

35. Sebuah gaya memiliki arah dan besar, sehingga merupakan vektor yang 
mengikuti ….. 
a. kaidah tangan kanan               b.aturan-aturan penjumlahan vector   
c.kaidah vector                           d. aturan – aturan gaya    e. gaya total 
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36. Arah tanda panah merupakan arah dorongan atau tarikan, dan panjangnya 
digambarkan sebanding dengan besar … 
a. percepatan                                b. kecepatan        c. momentum                   

      c. gesekan                                    d. gaya                 e. usaha 
 
37. Alasan untuk membuat sebuah buku bergerak melintasi meja, kita harus 

memberikan….. pada buku tersebut secara kontinu 
a. gaya kontak                              b. gaya gravitasi      c. usaha 

      d. energi                                       e. gaya 
 
38. Lebih jauh lagi, Aristotle mengemukakan, makin besar gaya pada benda, 

makin besar pula ….. 
a. usaha                                       b. daya                 c. energi kinetik         
d. lajunya                                    e. kecepatan 
 

39. Komponen yang diarahkan menuju pusat lingkaran, FR, menyebabkan …. 
a. percepatan sentripetal             b. percepatan sudut    c. gaya lebih besar 
d. kecepatan konstan                  e.  gaya lebih kecil 
 

40. Untuk mendorong benda lain yang sama beratnya tetapi mempunyai 
permukaan yang licin di atas meja dengan laju yang sama, akan 
memerlukan gaya yang …. 
a. lebih besar                               b. lebih kecil               c. konstan 
d. nilainya 0                                e.  tetap 
 

41. Jika selapis minyak atau pelumas lainnya dituangkan antara permukaan 
benda dan meja, maka ………. untuk menggerakkan benda itu. 
a. diperlukan gaya 2 kali 

      b. diperlukan gaya tetap 
c. tidak dipelukan gaya sama sekali 
d. diperlukan usaha 
e. diperlukan energi kinetik 

 
42. Udara yang keluar dari banyak lubang kecil membentuk lapisan udara yang 

tipis antara meja dan sebuah kepingan, yang, jika diberi dorongan, akan 
bergerak dengan ….. dalam garis lurus (sampai mengenai dinding atau 
kepingan lainnya). 
a. kecepatan yg berubah  b. kecepatan yg konstan      c. gaya yang bernilai 0         

      d.laju konstan                  e. laju yang berubah 
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43. Jika tidak ada gaya yang diberikan kepada benda yang bergerak, benda itu 
akan …… dengan lintasan yang lurus 
a. memiliki gaya nol 
b. diam 
c. bergerak dengan laju yang tidak konstan 
d. mengalami percepatan  
e. terus bergerak dengan laju konstan 
 

44. Untuk mendorong sebuah benda melintasi meja dengan laju tetap 
dibutuhkan gaya dari tangan Anda, untuk….. 
a.mengimbangi gaya gesekan 
b.mendapatkan gaya kontak 
c. mendapatkan gaya pemulih 
d. mengimbangi gaya pemulih 
e. mengimbangi gaya kontak 

 
45. Jika benda bergerak dengan laju konstan, gaya dorongan Anda sama 

besarnya dengan ….. 
a. percepatan                    b. kecepatan                         c. momentum       
d.gaya gesek                   e. gaya gravitasi 
 

46. Menurut sudut pandang ……, benda bergerak dengan laju konstan ketika 
tidak ada gaya total yang diberikan padanya. 
a. Galileo                        b. Aristotle                            c. Hooke 
d. Archimedes                e. Newton 

 
47. Analisis ….dapat diperluas untuk menjelaskan lebih banyak fenomena, dan 

memberikan teori kuantitatif yang memungkinkan ramalan-ramalan yang 
dapat dibuktikan 

            a. Aristotle                  b. Galileo                               c. Archimedes 
d. Newton                   e. Hooke 

 
48. ….bisa mencapai kesimpulan bahwa sebuah benda akan tetap bergerak 

dengan kecepatan konstan jika tidak ada gaya yang bekerja untuk merubah 
gerak ini. 

            a. Aristotle                  b. Galileo                               c. Archimedes 
d. Newton                   e. Hooke 

 
49. Dalam karya besarnya, Principia (diterbitkan tahun……), Newton 

menyatakan terima kasihnya kepada Galileo. 
a. 1685                 b. 1687                 c. 1688          d. 1689            e.  1680 

 
50. Analisis ……tentang gerak dirangkum dalam “tiga hukum gerak”-nya yang 

terkenal. 
           a. Aristotle                  b. Hooke                             c. Newton 
           d. Archimedes            e. Galileo 
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51. Kecenderungan sebuah benda untuk mempertahankan keadaan diam atau                                       

gerak tetapnya pada garis lurus disebut  
a. Hukum kekekalan     b. Hukum Newton 1       c. Hukum Newton 2                 

      d. Hukum inersia           e. Hukum gaya 
 
52. Hukum Newton pertama sering disebut …. 

            a. Hukum inersia           b. Hukum Newton 3      c. Hukum Newton 1                 
      d. Hukum Newton 2      e. Hukum gaya 
  
53. …….tidak berlaku pada setiap kerangka acuan. 

            a. Hukum kekekalan      b. Hukum Newton 1       c. Hukum Newton 2                 
      d. Hukum inersia           e. Hukum gaya 
 
54. Sebagai contoh, jika kerangka acuan Anda tetap di dalam mobil yang 

dipercepat, sebuah benda seperti cangkir yang diletakkan di atas dashboard 
mungkin bergerak ke arah Anda (cangkir tersebut tetap diam selama……). 
a. kelajuan mobil berubah 
b. kelajuan mobil tetap 

      c. momentum kekal 
      d. kecepatan mobil berubah 

e. kecepatan mobil konstan 
 

55. ….adalah ukuran inersia suatu benda. 
a. gaya                            b. usaha                            c. daya                                                         
d. kelembaman               e. masa 
 

56. Sebuah truk memiliki inersia yang ….dibandingkan sebuah bola baseball, 
dan lebih sulit untuk mempercepat truk tersebut atau memperlambatnya.  
a. lebih besar                   b. lebih kecil                    c. bernilai 0 
d. 2x lipat                        e. 3x lipat 
 

57. Dengan demikian, truk itu memiliki …. yang lebih besar. 
a. usaha                           b. masa                         c. energi 
d. daya                             e. kerja 

 
58. Dalam satuan SI, satuan massa adalah… 

a. kg                                b. gram                         c. dyne 
d. pascal                          e. dyne 
 

59. . ….adalah sifat dari benda itu sendiri, sedangkan berat adalah gaya 
 a.masa                       b. usaha                            c. daya                                                         
d. kelembaman           e. inersia 
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60. ….menyatakan jika tidak ada gaya total yang bekerja pada sebuah benda, 
benda tersebut akan tetap diam, atau jika sedang bergerak, akan tetap 
bergerak dengan laju konstan dalam garis lurus 
 a. Hukum kekekalan     b. Hukum Newton 1       c. Hukum Newton 2                 

      d. Hukum inersia           e. Hukum gaya 
  

 61.Apa yang tejadi jika gaya total diberikan pada sebuah benda? 
a. kecepatan akan berubah 
b. kecepatan konstan 
c. kelajuan konstan 
d. kelajuan berubah 
e. masa berkurang 
 

61. Suatu gaya total yang diberikan pada sebuah benda mungkin menyebabkan  
….bertambah 
a. laju    b. kecepatan  c. gaya  d. daya   e. masa 
 

62. Jikagaya total mempunyai arah yang berlawanan dengan gerak, gaya 
tersebut akan memperkecil ….benda itu. 
a. kecepatan   b. laju     c. momentum     d. gaya total   e. energi kinetic 
 

63. Jika arah gaya total yang bekerja berbeda dengan arah sebuah benda yang 
bergerak, maka arah ….akan berubah. 
a. kelajuan     b. gaya    c. kecepatan      d. energi kinetic   e. energi potensial 
 

64. Perubahan laju/kecepatan merupakan ….. 
a besaran scalar  b. besaran vector    c. inersia   d. percepatan   e. gaya total 
 

65. Kita dapat mengatakan bahwa gaya total menyebabkan…. 
a. gaya berkurang              b. gaya bertambah            c. daya meningkat 
d. gravitasi berkurang        e. percepatan 
 

66. Sekarang jika Anda mendorong dengan pelan tetapi dengan gaya yang 
konstan selama selang waktu tertentu, Anda akan mempercepat gerobak 
tersebut dari keadaan diam sampai laju tertentu, katakanlah 3 km/jam. Jika 
Anda mendorong dengan gaya dua kali lipat, Anda akan mendapatkan 
bahwa gerobak tersebut mencapai 3 km/jam dalam waktu … kali 
sebelumnya. 
a. ½       b.  ¼      c.   3    d. 2  e. 4 

 
67. Berkaitan dengan soal sebelumnya, maka percepatannya menjadi … kali 

lipat. 
a. ½       b.  ¼      c.  1/8      d. 4 e. 2 

 
68. Jika Anda menggandakan gaya, percepatan akan menjadi …kali lipat. 

a. ½       b.  ¼      c.   3    d. 2  e. 4 
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69. Percepatan juga bergantung pada …benda 

a. masa        b. berat        c. usaha         d. daya           e. gaya 
 

70. Jika Anda mendorong gerobak yang kosong dengan gaya yang sama seperti 
ketika Anda mendorong gerobak yang penuh, Anda akan menemukan 
bahwa gerobak yang penuh mempunyai …yang lebih lambat. 
a. kecepatan     b. percepatan        c. usaha          d. gaya gesek  e. gravitasi 
 

71. Makin besar massa makin kecil percepatan, walaupun …. Sama 
  a. masa        b. berat        c. usaha         d. daya           e. gaya 

 
72. Hubungan matematisnya, seperti dikemukakan ….adalah percepatan sebuah 

benda yang berbanding terbalik dengan masanya. 
            a. Aristotle                  b. Galileo                               c. Archimedes 

d. Newton                   e. Hooke 
 
73. berarti jumlah vektor dari semua gaya yang bekerja pada benda 

tersebut, yang kita defenisikan sebagai… 
F∑

a. gaya total                 b. komponen gaya              c. gaya 
d. besar gaya                e. kekekalan gaya 

 
74. ….menghubungkan antara deskripsi gerak dan gayanya. 

 a. Hukum kekekalan     b. Hukum Newton 2      c. Hukum Newton1               
      d. Hukum inersia           e. Hukum gaya 
 
75. Dari …..kita bisa membuat definisi gaya sebagai sebuah aksi yang bisa 

mempercepat sebuah benda. 
            a. Hukum inersia           b. Hukum Newton 3      c. Hukum Newton 1                 

      d. Hukum Newton 2      e. Hukum gaya 
 

76. Satuan gaya disebut….. 
a. dyne     b. lb       c. Atm           d. gram    e. Newton 
 

77. Dalam satuan cgs, satuan massa adalah ….. 
a. kg         b. pon        c. gr      d. dyne    e. ons 
 

78. Satuan gaya dalam Inggris adalah… 
a. newton       b. kg/ m   c. Dyne   d. Lb  e. Ton 
 

79. Satelit geosinkron adalah satelit yang berada pada satu titik yang sama di … 
a. bawah ekuator bumi                       d. lintang selatan 

            b. atas ekuator bumi                            e. kutub 
            c. lintang utara 
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80. 1 dyne = …g.cm/s2. 
a. 10   b. 100  c. 1   d. 1000    e. 0,1 
 

81. Dengan mudah dapat ditunjukkan bahwa 1 dyne = 10-…. N 
a. 2   b. 3    c. 4 d. 5  e. 6 
 

82. Pada sistem Inggris, satuan gaya adalah …. 
 a. dyne     b. lb       c. Atm           d.pound   e. Newton 

 
83. Satuan tersebut disingkat … 

a. ah             b. lf             c. vl        d. f             e. lb 
 

84. Satuan massa dalam sistem Inggris adalah  
A. kg            b. gram       c. fl          d. lb          e. slug 
 
 

85. Yang didefinisikan sebagai massa yang akan mendapat percepatan 1 ft/s2 
jika diberikan gaya sebesar …. lb 
a. 1             b. 10        c. 100     d.  1000     e. 0,1 
 

86. Dengan demikian 1 lb = …. slug . ft/s2. 
            a. 1             b. 10        c. 100     d.  1000     e. 0,1 

 
87. Gaya harus diberikan dengan arah yang berlawanan terhadap  

a. percepatan awal  b. kecepatan awal  c. kecepatan akhir     
d. percepatan akhir  e. gaya sentrpetal 
 

88. Arti dari arah berlawanan pada soal di atas adalah…. 
a. harga gaya adalah netral 
b. tanda pada gaya tersebut adalah positif 
c. tanda pada gaya tersebut adalah negatif 
d. gaya mencapai titik minimum 
e. gaya mencapai titik maksimum 
 

89. Hukum Newton kedua menjelaskan secara kuantitatif bagaimana gaya-gaya 
mempengaruhi … 

      a.  kecepatan benda    b. percepatan benda   c. momentum  d. gerak  
      e. aksi reaksi 
 
90. Beberapa pengamatan membuktikan bahwa gaya yang diberikan ke sebuah 

benda selalu diberikan oleh … 
a. gaya gravitasi        b. gesekan       c. momentum      d. gaya pemulih  

            e. benda lain 
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91. Seekor kuda menarik kereta belanja, martil mendorong paku, magnet 
menarik penjepit kertas. Ini adalah contoh dari…. 
a. gaya yang diberikan oleh benda lain.  
b.gaya gravitasi 
c. gaya dorong 
d.energi 
e. usaha 
 

92. Contoh di atas merupakan inti dari hukum … 
a. inersia   b. momentum    c. Newton 1    d. Newton 2    e.  Newton 3 
 

93. Ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua, benda kedua 
tersebut memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap 
benda yang pertama. Ini adalah bunyi dari hukum… 

           a. Newton 2   b. Newton 3    c. Newton 1    d. inersia    e.  momentum 
 
94. Sebagai bukti validitas hukum…., perhatikan tangan Anda ketika 

mendorong kereta belanja atau ujung meja,  Bentuk tangan Anda menjadi 
berubah, bukti nyata bahwa sebuah gaya bekerja padanya 
a. inersia   b. momentum    c. Newton 1    d. Newton 3   e.  Newton 2 

 
95. Sebuah pesawat ruang angkasa dikendalikan pada ruang hampa udara 

dengan menembakkan roketnya pada arah yang berlawanan dengan…. 
a. Gaya gravitasi    b. Gaya lain  c. Arah kecepatan d. Arah gaya pemulih 
e.arah percepatannya. 
 

96. ….menyatakan bahwa benda-benda yang dijatuhkan di dekat permukaan 
Bumi akan jatuh dengan percepatan yang sama.           

      a. Galileo                               b. Aristotle                     c.  Newton 
d.  Einstein                            c.  Hooke 

 
97. Syarat terjadinya peristiwa di atas adalah… 

a. hambatan udara lebih besar dari gravitasi bumi 
b. hambatan udara diabaikan 
c. hambatan udara lebih kecil dari gravitasi bumi 
d. hambatan udara sama dengan gravitasi bumi 
e. hambatan udara terdapat di ruang terbuka 
 

98. Gaya gravitasi bekerja pada sebuah benda ketika … 
a.benda tersebut melayang 
b.benda tersebut mengapung 
c. benda tersebut jatuh 
d. benda tersebut tenggelam 
e. benda tersebut mempunyai massa jenis 
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99. Meja sedikit tertekan di bawah benda, dank arena elastisitasnya, meja itu 
mendorong benda ke atas seperti diperlihatkan pada gambit. Gaya yang 
diberikan oleh meja ini sering disebut … 
a. gaya dorong   b. gaya gesek c. gaya normal d. gaya kontak  e. gaya elastic 
 

   100.  Syarat terjadinya gaya tersebut adalah… 
 a. satu benda bersentuhan dan yang lainnya tidak 

       b.dua benda bersentuhan 
       c. dua duanya tidak bersentuhan 
       d. adanya gesekan 
       e. adanya energi 
 
101. Ketika gaya kontak tegak lurus terhadap permukaan kontak, gaya itu 

biasa disebut ….. 
   a. gaya normal b. gaya gesek c. gaya dorong d. gaya kontak e. gaya elastic 

 
102. Gaya total pada sebuah benda dalam keadaan diam adalah … 
         a. nol         b.   100 N         c.  200 N       d.  400 N      e.  1000N 
 
103.  Sebuah bola hoki meluncur dengan ….. melintasi permukaan es 

horizontal yang rata yang dianggap tidak mempunyai gesekan 
a. kecepatan nol 
b. kecepatan sama dengan percepatan 
c. kecepatan berubah 
d. percepatan konstan 
e. kecepatan konstan 
 

104. Ketika sebuah tali yang fleksibel menarik sebuah benda, tali tersebut 
dikatakan berada di bawah…. 
a. tegangan      b.gaya gravitasi      c.gaya pemulih     d.gaya kontak  
e.   gaya dorong 
 

105. Gaya yang diberikannya pada benda adalah tegangan 
a. F                    b. .         c. T      d.  G       e.  R TF
 

106 Kinetik berasal dari bahasa Yunani yang berarti …… 
a. diam      b. statis      c. bergerak    d. gerakan    e. gaya 
 

107. Ketika sebuah benda bergerak sepanjang permukaan yang kasar, gaya 
gesekan kinetik bekerja dengan berlawanan arah terhadap …. 

   a. percepatan awal       b. kecepatan benda  c. kecepatan akhir     
   d. percepatan akhir      e. gaya sentrpetal 
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108. Besar gaya gesek kinetik bergantung pada …. 
 a. satu benda bersentuhan dan yang lainnya tidak 

       b.dua benda bersentuhan 
       c. dua duanya tidak bersentuhan 
       d. adanya gesekan 
       e. adanya energi 
 
109. …..mengacu kepada gaya yang sejajar dengan kedua permukaan, dan bisa 

ada walaupun permukaan-permukaan tersebut tidak meluncur satu sama 
lain 
a. gesekan tidak statis     b. kelembaman   c. gesekan statis   
d. gesekan kinetic           e. gesekan potensial  

 
110. Koefisien gesekan statik kayu adalah... 
         a. 0,2          b.   0,3        c.    0,4         d.   0,5      e.  0,6 

 
 

111. Berikut ini yang tidak termasuk besaran yang kekal yaitu… 
a.  momentum linier                        b. gelombang             c.  hukum kekekalan energi                             

   d. momentum sudut  (angular)       e. muatan listrik 
 
112. Kita menggunakan hukum-hukum kekekalan momentum linier dan energi untuk 
menganalisis …. 
a.  Tumbukan         b. momentum    c. kekekalan   d. gerak beraturan    e. gaya 

 
113. Momentum linier dari sebuah benda didefinisilan sebagai hasil kali massa dan ……. 
a. kelajuan         b.  kecepatan       c. energi         d. gaya                    e. kecepatan linier 

 
114. Momentum biasanya dinyatakan dengan symbol …. 
a. m                   b. p                     c.  I                 d.  M                        e.  P 
 
115.  Momentum dapat dituliskan sebagai perkalian antara….  

     a. m dan p            b. m dan I           c. m dan v       d. v dan I                 e. m dan F 
 

116.   Karena kecepatan merupakan vektor maka momentum dinyatakan dalam bentuk…  
      a. garis                b. persamaan       c. angka           d. vektor.               e. grafik 
 

117.   Arah momentum adalah arah ….. 
      a. gaya       b. tumbukan        c.   massa       d. kelajuan      e. kecepatan 
 

118.   Sebuah mobil yang berlari cepat mempunyai momentum yang ….. dibandingkan   
dengan mobil yang lambat dengan massa yang sama. 

      a. beraturan      b.   tidak beraturan     c. lebih besar   d.  lebih kecil   e.  kekal 
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119. Makin besar momentum yang dimiliki suatu benda, makin …… 
      a.  sulit untuk menghentikannya 
      b.  mudah untuk menghentikannya 
      c.  cepat pergerakannya 
      d.  lambat pergerakannya 
      e.  besar impuls nya 
 

120. Makin kecil momentum yang dimiliki suatu benda, makin …… 
      a.  sulit untuk menghentikannya 
      b.  mudah untuk menghentikannya 
      c.  cepat pergerakannya 
      d.  lambat pergerakannya 
      e.  besar impuls nya 

 
121. Salah satu cara untuk merubah momentum benda, kecuali…. 

     a. dibutuhkan sebuah gaya untuk menaikan momentum 
     b. dibutuhkan sebuah gaya untuk menurunkan momentum   
     c. merubah arahnya 
     d. mengubah gaya yang bekerja padanya  e. membutuhkan gaya 

122.  Newton pada awalnya menyatakan menyatakan hukum keduanya dalam bentuk …                                
a..energi             b.  gaya        c. impuls        d.   waktu       e.   momentum 
 

123. Pernyataan Newton mengenai……, jika diterjemahkan ke bahasa modern, adalah 

sebagai berikut: 

“Laju perubahan momentum sebuah benda sama dengan gaya total yang diberikan 

padanya”. 

       a. Hukum kekekalan     b.  Hukum kelembaman      c. Hukum pertamanya    

      d. Hukum ketiganya      e.  Hukum keduanya 

 

124. Kita dapat menuliskan pernyataan tersebut dalam bentuk persamaan, ∑F = ….. 

       a.   ∆p/ ∆t         b.  ∆p/ ∆t’     c.  ∆P / ∆t       d.   ∆d / ∆t     e. ∆v . m     

 

125. ….. adalah gaya total yang diberikan kepada benda. 

         a. I                       b. F               c. Σ F               d.   P               e. F1 
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126. vo adalah ……

         a.  gaya awal 

         b.  gaya akhir 

         c.  kecepatan awal benda 

         d.  kecepatan 

          e. kecepatan akhir benda 

 

 127. …. adalah kecepatannya setelah waktu t telah berlalu 

                 a. v                    b.  vt                         c.  v0                    d. v1                                  e.  v2 

 

 128. ∑F = 
t
p
∆
∆  = 

t
mvmv

∆
− 0  =  

t
vvm

∆
− )( 0  

      =  m 
t
v
∆
∆  

      =  …… 

       a. mv              b.   mt               c.  v/t             d.  ma                   e. mI 

129. Pada pertengahan abad ke (1)…., tidak lama sebelum masa newton, telah diketahui 

bahwa jumlah vektor momentum dari dua benda yang bertumbukan adalah   (2) ….. 

      Jawaban yang tepat untuk mengisi titik titik nomor 1 adalah… 

      a.  13             b.   14               c.  15            d.  16                      e. 17 

 

130. Walaupun momentum dari tiap bola berubah akibat terjadi ….. 

      a.  Impuls      b. tumbukan      c.  kelajuan     d.  kekekalan     e. gerak jatuh bebas 

 

131. Hukum kekekalan momentum berhubungan erat dengan… 

      a.  Hukum Einstein  b.  Hukum Galileo  c. Hukum Newton  d. Hukum kelembaman 

      e.  Momen inersia 
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132.  Persamaan dari hukum kekekalan momentum adalah… 

  a.  m1v1 + m2v2 = m1v’1 + m2v’2 

  b. m1v1 - m2v2 = m1v’1 + m2v’2 

 c. m1v1 + m2v2 = m1v’1 - m2v’2 

 d. m1v1 - m2v2 = m1v’1 - m2v’2 

 e. -m1v1 + m2v2 = m1v’1 - m2v’2 

 

133. ∆ p = F = 0  Pernyataan umum hukum kekekalan momentum adalah t∆

       “Momentum total dari suatu sistam benda-benda yang terisolasi ….”. 

         Jawaban yang tepat untuk mengisi titik – titik tersebut adalah…. 

         a. nol               b.  1           c.  2          d.  3        e.  konstan 

 

134…. adalah sekumpulan benda yang berinteraksi satu sama lain 

a.  populasi     b. sampel    c. sistem   d. isolasi   e. kombinasi 

 

135…..  adalah suatu sistem di mana gaya yang ada hanyalah gaya-gaya diantara benda-

benda pada sistem itu sendiri 

a. sistem statis  b. sistem inersia c. sistem vakum d. sistem terisolasi  e. sistem gaya 

136. Gaya-gaya yang diberikan oleh benda di luar sistam, dan jumlahnya tidak nol  

adalah… 

a. gaya dorong    b. gaya luar     c.  gaya tarik    d.  gaya gravitasi  e. gaya spontan 

 

137. Contoh dari tumbukan, kecuali…. 

a.  seorang anak mendorong gerobak 

       b. raket tenis atau tongkat bisbol yang memukul bola 

       c. dua bola bilyar yang bertimbukan  

       d. sebuah gerbong kereta menumbuk gerbong yan lainnya 

       e. mertil memukul paku 
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138. Besaran di ruas kiri hasil kali gaya F dengan waktu t∆  pada waktu gaya bekerja, 

disebut … 

a. scalar    b. vector    c. kekal    d. Impuls      e.  momentum 

 

139. 
2
1 m1v1

2 + 
2
1  m2v2

2 = 
2
1  m1v1

’2  + 
2
1  m2v2

’2 merupakan rumus … 

a. tumbukan sempurna  b. tumbukan lenting   c. tumbukan tidak lenting  

d. Impuls                        e. Momentum 

 

140. Tentu saja selama waktu yang singkat pada waktu kedua benda bersentuhan, 

beberapa (atau semua) energi disimpan sesaat dalam bentuk energi potensial elastik. 

Tetapi jika kita bandingkan energi kinetik total kekal, disebut … 

        a. tumbukan sempurna  b. tumbukan tidak lenting   c. tumbukan  lenting  

       d. Impuls                        e. Momentum 

 

141. Tumbukan di mana energi kinetik tidak kekal di sebut sebagai …  

       a. tumbukan sempurna  b. tumbukan lenting   c. tumbukan tidak lenting  

      d. Impuls                        e. momentum  

 

142. Ledakan merupakan contoh …… 

       a. tumbukan tidak lenting  b. Tumbukan lenting   c. Tumbukan sempurna 

      d. Impuls                           e. momentum 

 

143. Dua bola yang bertumbukan kemudian bersatu atau dua gerbong kereta yang 

menyambung ketika bertabrakan merupakan contoh dari  

        a. tumbukan lenting sempurna  

        b. tumbukan lenting  sebagian  

        c. tumbukan sempurna 

       d. Impuls                            

  e. tumbukan yang tidak lenting sama sekali 
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144.  Pada tumbukan tidsk lenting sama sekali, jumlah maksimum energi kinetic diubah 

menjadi bentuk lain yang konsisten dengan …. 

a.  kekekalan momentum  b. kecepatan   c. gaya d. Impuls  e. kelajuan 

 

145. Pendulum balistik  adalah sebuah alat yang digunakan untuk … 

a. Ayunan     b. pegas      c. bandul   d. laju proyektil   e. kompas 

 

146. Gerak yang tidak murni translasi sebagai … 

a. Gerak dilatasi      b. gerak melingkar  c. GLB   d. gerak umum  e. GLBB 

 

147. Satu titik yang bergerak dalam lintasan yang sama dengan yang dilewati partikel jika 

mendapat gaya yang sama. Titik ini disebut …. 

a. Titik pusat  b. Pusat massa c. Pusat Gravitasi d. Titik awal  e. Titik kesetimbangan 

 

148. Titik tersebut disingkat…. 

a. TP            b.  PG          c.    PM        d.   TA       e.  TK 

 

149. Sebuah konsep yang hampir sama dengan pusat massa adalah  

a. Titik pusat  b. Pusat massa c. Pusat Gravitasi d. Titik awal  e. Titik kesetimbangan 

 

150. “ Jumlah semua gaya yang bekerja pada sistem sama dengan massa total sistem 

dikalikan dengan percepatan pusat massanya”. Ini merupakan hukum....... 

       a. Hukum kekekalan     b.  Hukum kelembaman      c. Hukum I Newton    

      d. Hukum II Newton      e.  Hukum III Newton 
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