
1 

 
http://atophysics.wordpress.com  

 
 
 

BAB 

BESARAN DAN SATUAN 

 
 

I. SOAL PILIHAN GANDA 

01. Sesuai dengan Hukum I Newton, bila 
resultan gaya  yang bekerja pada suatu benda 
sama dengan nol, maka …. 
A. Benda itu pasti dalam keadaan diam 
B. Benda tu past dalam keadaan bergerak 
C. Benda itu mungkin bergerak lurus 

beraturan 
D. Benda itu tidak mungkin dam 
E. Benda itu mungkn bergerak dipercepat 

02. Sebuah benda bermassa 6 kg digantung 
dengan buah tali seperti terlihat pada 
gambar. Bila diketahu sin 37�� = 0,6, 
percepatan gravitasi g = 10 m/s2, dan benda 
dalam keadaan diam, maka besar tegangan 
tali T1 dan T2 adalah …. 

 
A. 48 N dan 36 N 
B. 48 N dan 24 N 
C. 36 N dan 36 N 
D. 36 N dan 24 N 
E. 24 N dan 24 N 
 
 

03.  

Resultan gaya- pada system sama dengan 
nol. Jika g = 10 m/s2, tentukanlah besar 
tegangan tali T dan sin A pada gambar ! 

A. 50 N dan 
5
3  

B. 50 N dan 
5
4  

C. 60 N dan
6
4   

D. 60 N dan 
7
3  

E. 40 N dan 
5
3  

04. Sebuah benda yang massanya 1 kg 
dipengaruh oleh gaya tetap sebesar 4 N. 
Berapakah percepatan yang ditimbulkan 
A. 0,25 m/s2 
B. 2,5 m/s2 
C. 3 m/s2 
D. 4 m/s2 
E. 6 m/s2 

05. Mobil bermassa 700 kg mogok di jalan yang 
mendatar. Kabel Horizontal mobil 
derekmobl Derek yang dipakai akan putus 
apabila tegangannya melebihi 1400 N. 
Percepatan  maksimum yang dapat diterima 
mobil mogok itu dari mobil Derek adalah …. 
A. 2 m/s2 
B. 8 m/s2 
C. 10 m/s2 
D. 12 m/s2 
E. 20 m/s2 

06. Sebuah massanya 800 kg, bertambah 
kecepatannya  secara teratur dari 10 
m/seperti menjadi 60 m/seperti dalam waktu 
10 sekon. Tentukanlah bsar gaya yang 
mempercepat mobil tersebut 
A. 800 N 
B. 2000 N 
C. 3000 N 
D. 4000 N 
E. 4800 N 

07. Benda dengan massa 50 kg bergerak dengan 
kecepatan 4 m/s. besar gaya perlawanan 
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yang dtimbulkan agar benda tersebut tepat 
berhanti 10 dari tempat semula gaya beraksi 
adalah …. 
A. 0,8 N 
B. 10 N 
C. 20 N 
D. 40 N 
E. 80 N 

08. Sebuah mobil yang massanya 800 kg  
meluncur dengan kecepatan 20 m/seperti dan 
tiba-tiba di rem dengan gaya 200 N. Berapa 
lam waktu yang diperlukan agar mobil itu 
berhenti? 
A. 8 s 
B. 12 s 
C. 20 s 
D. 40 s 
E. 80 s 

09. Sebuah benda bermassa 1 kg terletak diam di 
atas bdang datar. Kemudian gaya sebesar 4 N 
dengan arah mendtarbekerja pada benda 
tersebut. Berapa jarak yang ditempuh selama  
6 sekon? 
A. 8 m 
B. 32 m 
C. 48 m 
D. 72 m 
E. 98 m 

10. Sebuah benda massanya  2 kg terletak dam 
diatadbtanah Benda tersebut ditarik dengan 
gaya keatas sebesar 30 N selama 2 seperti, 
lalu dilepaskan. Jika percepatan grvtasi g = 
10 m/s2 , maka tinggi maksimum yang  akan 
dicapai adalah … 
A. 10 m 
B. 12 m 
C. 15 m 
D. 18 m 
E. 20 m 

11. Sebuah benda bermassa 2 kg terletak diam di 
atas tanah. Benda tersebut di tarik vertical ke 
atas dengan gaya 25 N selama 2 sekon, lalu 
dilepaskan. Jika g = 10 m/s2, mak kelajuan 
benda sesaat akan berada di tanah adalah …. 

 
A. 5 m/s 

B. 52  m/s 

C. 10 m/s 

D. 55  m/s 

E.  15 m/s 

12.  

Sebuah benda bermassa 1 kg terletak diam di 
atas bidang yang licin. Kemudian pada benda 
bekerja gaya F = 10 N yang membentuk 
sudut 30�� trehadap horizontal seperti pada 
gambar . Berapa jarak yang ditempuh benda 
selama 10 s? 
A. 250 m 

B. 250 3 m 

C. 500 m 

D. 500 3 m 

E. 1000 3 m 

13. Sebuah gaya F bekerja Horizontal pada 
benda yang berada pada bidang miring 
dengan sudut kemiringan � seperti pada 
gambar berikut. BIla massa benda m dan 
percepatan gravitasi bumi g, maka resultan 
gaya yang bekerja pada benda itu adalah …. 

 
A. F cos � – mg sin �  
B. F sin � + mg cos �  
C. F sin � – mg cos �  
D. mg cos � – F sin �  
E. F + mg tan �  

14. Sebuah benda bermassa a berada pada 
bidang miring dengan sudut kemiringan � 
terhadap horizontal. jika percepatan gravitasi 
g, maka percepatan benda adalah …. 
A. mg  
B. mg sin �  
C. g 
D. g sin �  
E. g cos �  

15. Sebuah kotak yang bermassa 10 kg, mula-
mula diam di atas bidang miring yang sudut 
elevasinya 30˚, seperti tampak pada gambar. 
kemudian benda bergerak tururn dan 
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menempuh jarak 10m sebelum sampai pada 
bidang mendatar. kecepatan kotak pada 
ujung akhir  bidang miring adalah…. 

 
A. 4,43 m/s 
B. 7 m/s 
C. 9,9 m/s 
D. 26,3 m/s 
E. 44,3 m/s 

16. Sebuah benda bermassa 2 kg terletak diam di 
atas bidang miring seperti pada gambar. gaya 
normal pada benda jika g = 10 m/s2, adalah 
.... 

 
A. 2 N 
B. 10 N 
C. 16 N 
D. 20 N 
E. 22 N 

17. Benda A, B, dan c pada gambar mempunyai 
massa berturut-turut, 10 kg, 15 kg, 20 kg. 
benda C lalu di tarik oleh gaya F sebesar 90 
N. Kecepatan masing- masing benda adalah  
A. 10 m/s2 
B. 1,5 m/s2 
C. 2 m/s2  
D. 4 m/s2 
E. 4,5 m/s2 

18. pada soal nomor 17, tentukanlah besar 
tegangan tali T1 dan T2! 

T1                  T2 

 

 
A. 20 N dan 50 N 
B. 20 N dan 70 N  
C. 50 N dan 20 N 

D. 60 N dan 30 N 
E. 20 N and 20 N 

19. Dua buah balok bermassa m1 =  2 kg dan m2 

= 3 kg, dihubungkan seperti pada gambar. 
apabila massa tali diabaikan maka besar 
percepatan yang dialami oleh ke dua balok 
adalah ……( g = 10 m/s2) 

 
A. 1 m/s2 
B. 2 m/s2 
C. 3 m/s2 
D. 4 m/s2 
E. 5 m/s2 

20.  

Seekor monyet 50 kg, berpegangan kuat 
pada suatu tali ringan yang melalui sebuah 
katrol dan pada sebuah tali lainnya digantung 
setandang pisang 75 kg, sepertti pada 
gambar. berapakah percepatan monyet 
memenjat tali agar pisang tetap pada 
tempatnya? (g = 10 m/s2) 
A. 0 m/s2 
B. 1,5 m/s2 
C. 5 m/s2 
D. 7,5 m/s2 
E. 10 m/s2 
 

21. Dua buah benda, bermassa m1= 2 kg dan 
m2= 3 kg digantung pada katrol sepertipada 
gambar. Percepatan sistem dan tegangan 
pada tali, masing-masing adalah....(g= 10 
m/s2) 

A B C 
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A. 1 m/s2  dan 2 N 
B. 3 m/s2 dan 6 N 
C. 6 m/s2 dan 12 N 
D. 8 m/s2 dan 4 N 
E. 10 m/s2 dan 5 N 

22. Dua buah balok massanya masing-masing 
m1= 8 kg dan m2 = 2 kg. terletak pada bidang 
miring dengan � 30˚ seperti pada gambar. 
Apabila massa tali diabaikan maka 
percepatan gerak k dua benda dan besar 
Tegangan tali adalah…..(g = 10 m/s2)  

 
A. 1 m/s2 dan 6 N 
B. 1 m/s2 dan 12 N 
C. 2 m/s2 dan 6 N 
D. 2 m/s2  dan 12 N 
E. 2 m/s2 dan 24 N 

23. Dua buah benda masing-masing m1 = 3 kg 
dan m2 = 8 kg disusun pada gambar. 
percepatan gravitasi g = 10 m/s2. Berapakah 
besar percepatan benda m1 dan m2 ? 

 
A. 8 m/s2 dan 8 m/s2  
B. 8 m/s2 dan 4 m/s2  
C. 4 m/s2 dan 8 m/s2 
D. 4 m/s2 dan 2 m/s2 
E. 2 m/s2 dan 4 m/s2 

24. Pada sistem seperti gambar, benda A 
mengeser kekanan dengan percepatan 6 m/s2 
dan benda B kekiri dengan percepatan 4 
m/s2. jika massa katrol dan tali diabaikan, 
massa benda C adalah 12 kg, dan g = 10 
m/s2, maka tegangan tali Tegangan tali 
selama benda bergerak adalah…… 

 
A. 25 N 
B. 30 N 
C. 35 N 
D. 40 N 
E. 45 N 

25. Sebuah batu 4 kg, diangkat dengan seutas 
tali dengan percepatan 2 m/s2. Berapa besar 
tegangan yang bekerja pada tali? Percepatan 
grvitasi bumi g = 10 m/s2 
A. 5 N 
B. 10 N 
C. 32 N 
D. 48 N 
E. 60 N 

26. Sebuah benda bermassa 10 kg, diikat pada 
seutas tali, kemudian digerakkan vertikal ke 
bawah dengan perlambatan 5 m/s2. Jika 
percepatan Bumi g = 10 m/s2, maka besar 
tegangan tali adalah 
A. 25 N 
B. 50 N 
C. 100 N 
D. 150 N 
E. 200 N 

27. Sebuah elevator yang massanya 1500 kg, 
diturunkan dengan percepatan 1m/s2. Besar 
tegangan pada kabel penggantung adalah…. 
A. 32400 N 
B. 26400 N 
C. 15200 N 
D. 14700 N 
E. 13200 N 

28. Seorang anak yang massanya 40 kg, berada 
dalam sebuah lift yang sedang bergerak ke 
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atas dengan percepatan 5 m/s2. Jika g = 10 
m/s2, maka gaya tekan kaki anak itu ke lantai 
lift adalah…. 
A. 200 N 
B. 250 N 
C. 400 N 
D. 500 N 
E. 600 N 

29. Seseorang yang massanya 80 kg, ditimbang 
dalam sebuah lift. Jarum timbangan 
menunjukkan angka 1000 N. Apabila 
percepatan Bumi g = 10 m/s2, dapat 
disimpulkan bahwa……. 
A. massa orng dalam lift menjadi 100 kg 
B. lift sedang bergerak ke atas dengan 

kecepatan tetap 
C. lift sedangbergerak ke bawah dengan 

percepatan 5 m/s2 
D. lift sedang bergerak ke atas dengan 

percepatan 5 m/s2 
E. lift sedang bergerak keatas dengan 

percepatan 2,5 m/s2 

30. Seseorang yang massanya 60 kg, ditimbang 
pada suatu neraca/timbangan di dalam lift 
sedang bergerak. Bila percepatan gravitasi g 
= 10 m/s2, tentukanlah pembacaan skala 
timbangan pada saat lift bergerak turun 
dengan  percepatan 3 m/s2 
A. 300 N 
B. 420 N 
C. 500 N 
D. 600 N 
E. 780 N 

31. Seorang astronauts yang massanya 60 kg 
bergerak ke atas. besar percepatan grvitasi  
yang masih berpengaruh, karena ketinggian 
roket hanya, g = 2 m/s2. Gaya normal yang 
dilakukan bentalan kursi terhadap tubuh 
astronauts pada ketinggian tersebut jika 
kecepatan roket tetap 300 m/s ialah 

 
A. 0 
B. 60 N 
C. 80 N 

D. 100 N 
E. 160 N 

32.  
Benda A ( ma = 20 kg ) dan benda B ( mb = 
10 kg ), semula diam diatas lantai. 
Kemudian, ke dua benda ditarik ke atas 
melalui sebuah katrol dengan gaya F = 788 
N, seperti pada gambar. Dengan 
menganggap katrol sangat ringan dan licin 
tentukan percepatan benda A dan B. (g =10 
m/s2 ) 
A. 9,7 m/s2  dan 2,9 m/s2 
B. sama-sama 16 m/s2 
C. -19,7 m/s2 dan 16,27 m/s2 
D. 0 dan 9,7 m/s2 
E. 29,4 m/s2 dan 0 

33. Tiga balok A, B, C berimpit diletakkan 
diatas bidang gambar. Balok A disentuh 
dengan gaya F mendatar, mak gaya itu akan 
diteruskan oleh A ke B dan ke C. Gaya gaya 
tersebut yang merupakan pasangan gaya aksi 
reaksi adalah …. 

 
A. F1 dan F2 
B. F1 dan F4 
C. F2 dan F3 
D. F dan F4 
E. F dan F3 

34.   

Dua buah balok bergandengan pada lantai 
seperti pada gambar. Sebuah gaya Horizontal 
F dikerjakan pada m1. Jika m1 = 2 kg, m2 = 4 
kg, dan F = 12 N, berapa besar gay kontak 
antara kedua balok adalah…..  
A. 100 N 
B. 80 N 
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C. 50 N 
D. 30 N 
E. 80 N 

35.  

Benda A, (m = 2 kg) dan B (m = 3 kg) 
didorong ke atas dengan F = 100. Maka 
besar gaya aksi reaksi antara benda A dan B 
adalah 
A. 100 N 
B. 80 N 
C. 50 N 
D. 60 N 
E. 30 N 

36. Sebuah benda yang mempunyai massa m 
diikat dengan seutas tali yang panjangnya R 
kemudian diputar sehingga benda dan tali 
berputar pada bidang datar Horizontal yang 
licin dengan kecepatan sudut �. Jika 
persepatan gravitasi = g, tegangan tali sama 
dengan ….. 
A. m.g 

B. 
R

m
2

ϖ
 

C. Rm .. 2
ϖ  

D. mg
R

m
−

2
ϖ

 

E. m �2 . R – m.g 

37. Sebuah benda bermassa 0,1 kg yang diikat 
pada seutas tali yang panjangnya 40 cm, 
diputar secara Horizontal di atas sebuah meja 
yang licin. Jika tegangan maksimum pada 
tali adalah 4 N, kecepatan maksimum 
putaran benda adalah…. 
A. 1 m/s 
B. 2 m/s 
C. 4 m/s 
D. 8 m/s 
E. 10 m/s 

38. Sebuah benda diputar secara Horizontal 
dengan kecepatan sudut tetap sebesar 4 rad/s. 
Jika massa benda 100 gr dan panjang tali 
yang di gunakan untuk memutar benda 50 
cm, maka gaya sentripetal pada benda 
adalah…. 
A. 0,8 N 

B. 1,2 N 
C. 1,6 N 
D. 2,4 N 
E. 3,6 N 

39. Untuk membiasakan diri dalam gaya sebesar 
9,6 W (W = berat badan), seorang astronauts 
berlatih dalam suatu pesawat senrifugal yang 
jari-jarinya 6 m. Percepatan gravitasi bumi g 
= 10 m/s2. Untuk maksud tersebut pesawat 
sentrifugal hagus di putar Horizontal dengan 
……   
A. laju anguler 240 rad/s 
B. laju anguler 240 rad/menit 
C. 120 putaran/s 
D. 96 putaran/s 
E. 6 putaran/s 

40. Benda A dengan massa 0,5 kg diikat pada 
seutas tali sedangkan benda B yang 
massanya 4,5 kg diikat pada ujung lain tali 
tersebut setelah melalui lubang bambu 
seperti pada gambar. Benda diputar secara 
Horizontal sehingga terjadi keseimbangan 
pada saat jari lintasan A sebesar R = 1 m. 
Jika g = 10 m/s2,tentukanlah frekwensi benda 
A dalam putaran/menit! 
A. 30  
B. 60 
C. 90 
D. 120 
E. 135 

41. 
Benda A dan B bermassa sama diikatkan 
pada tali secara berurutan, lalu diputar 
sehingga melakukan gerak melingkar 
beraturan pada bidang Horizontal seperti 
pada gambar. Bila OA= 1 m dan AB = 2 m, 
tentukan perbandingan tegangan tali yang 
terjadi pada komponen AB dengan OA!  
A. 3 : 4 
B. 4 : 3 
C. 2 : 3 
D. 3 : 2 
E. 1 : 1 



7 

 
http://atophysics.wordpress.com  

42. Sebuah batu dengan massa 2 kg diikat 
dengan tali, dan diputar sehingga lintasannya 
berbentuk lingkaran vertikal dengan jari-jari 
0,5 m. Jika kecepatan sudut batu 6 rad/s dan 
g= 10 m/s2, maka tegangan tali pada saat 
batu dititk tertinggi adalah…. 
A. 16 N 
B. 36 N 
C. 56 N 
D. 124 N 
E. 144 N  

43. Sebuah benda bermassa 2 kg diikat pada 
seutas tali yang panjangnya 1 massa, 
kemudian diayun secara vertikal sehingga 
bergerak melingkar dengan laju linear 10 
m/s. Tentukanlah selisih tagangan 
maksimum dengan tegangan minimum yang 
terjadi pada tali!( g= 10m/s2) 
A. 20 N 
B. 40 N 
C. 100 N 
D. 180 N 
E. 220 N 
 

44. Sebuah benda 2 kg diikat dengan seutas tali 
yang panjangnya 1,5 massa, lalu diputar 
menurut lintasan vertikal dengan kecepatan 
sudut tetap. Jika g= 10 m/s2 dan pada saat 
berada di titik terendah tali mengalami 
tegangan sebesar 47 newton, maka kecepatan 
sudutnya dalam rad/s adalah… 
A. 2 
B. 3 
C. 4 
D. 5 
E. 6 

45. Sebuah benda bermassa massa diikatkan di 
ujungnseutas tali, lalu diayunkan di bidang 
vertikal. g= percepatan gravitasi. Agar benda 
dapat melakukan gerak melingkar penuh, 
maka di titik terendah kecepatan 

minimumnya = gR5 . Ini berarti tegangan 

minimum tali adalah… 
A. 2 mg 
B. 3 mg 
C. 4 mg 
D. 5 mg 
E. 6 mg 

46. Sebuah benda kecil, massanya 1 kg terikat 
pada ujung tali yang panjangnya 0,5 m. Tali 

diputar sehingga benda bergerak pada 
lintasan vertikal. Pada saat tali membentuk 
sudut 300 dengan arah vertikal seperti pada 
gambar, laju benda 2 m/s. Berapa tegangan 
tali pada saat ini?(g= 10 m/s2) 
A. 5 N 

B. 5 3  N 

C. 13 N 

D. ( 8+ 5 3 ) N 

E. 13 3  N 

47.  

Benda bermassa 0,1 kg diikat pada titk A dan 
B pada suatu batang seperti pada gambar. 
Sistem diputar dengan � = 10 rad/s dan 

diperoleh nilai R = 3  m. Jika g = 10 m/s2, 

berapakah tegangan pada tali  yang dibagian 
atas dan bawah? 

A. 6 3  N dan 8 3  N 

 

B. 8 3  N dan 6 3  N 

C. 10 N dan 10 N 
D. 11 N dan 9 N 
E. 9 N dan 11 N 

48. Sebuah ayunan kerucut mempunyai panjang 
tali l = 1,25 massa, seperti pada gambar. 
Sebuah benda kecil yang diletakkan pada 
ujung tali diputar dengan kecepatan sudut 
tetap 4 rad/s. Jika percepatan gravitasi bumi 
g = 10 m/s2, maka besar sudut � adalah…. 
A. 30˚ 
B. 37˚   
C. 45˚  
D. 50˚  
E. 60˚  
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49.   
Sebuah mobil menikung pad sebuah jalan 
miring yang licin dengan sudut kemiringan � 
= 30˚ seperti pada gambar. Jika g = 10 m/s2 

dan jari-jari kelengkungan jalan adalah R = 
30 m, maka kecepatan maksimum yang  
diperkenankan agar mobil tidak terlempar 
adalah…. 
A. 5 m/s 
B. 10 m/s 
C. 15 m/s 
D. 30 m/s 
E. 50 m/s 

50. 
Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 36 
km/jam, melintasi sebuah bukit yang jari-
jarinya 30 m seperti pada gambar. Jika massa 
mobil 600 kg dan g = 10 m/s2, tentukanlah 
gaya tekan pada jalan suatu mobil tepat 
berada di puncak bukit! 
A. 8000 N 
B. 6000 N 
C. 5000 N 
D. 4000 N 
E. 2000 N 

51. 
Gaya vertikal yang bekerja pada mobil 
adalah N, N’ dan mg seperti pada gambar 
Ketika mobil itu berada di puncak jalan, 
kelajuannya v. Hubungan yang berlaku 
adalah….  
A. N + N’ = mg 

B. 
R

v
mgNN

2

' +=+  

C. 
R

v
mNNmg

2

)'( =+−  

D. 
R

v
mNNmg

2

)'( =++  

E. mg
R

v
mNN −=+

2

'  

52. Sebuah mobil melewati sebuah jalan yang 
berbukit dengan jari-jari kelengkungan 10 m. 
Jika g = 10 m/s2, tentukanlah kecepatan 
maksimum yang diperkenankan di puncak 
kelengkungan supaya mobil tidak melayang 
(jumping)!  
A. 4 m/s 
B. 10 m/s 
C. 15 m/s 
D. 20 m/s 
E. 40 m/s 

53.  

Seorang anak duduk di atas kursi pada roda 
yang berputar vertikal jika percepatan 
gravitasi g = 10 m/s2 dan jari-jari roda 2,5 m, 
maka laju maksimum roda itu agar anak 
tidak terlepas dari tempat duduknya 
adalah…. 
A. 8 m/s 
B. 6 m/s 
C. 5 m/s 
D. 4 m/s 
E. 2 m/s 

54. Sebuah mobil  bermassa 800 kg melewati 
bukit A dan lembah B yang mempunyai jari 
jarikelengkungan sama, yaitu 40 m. Jika 
kelajuan mobil itu dibukit dan di lembah 
sama va= vb = 10 m/s dan percepatan 
gravitasi bumi = 10 m/s2, tentukanlah gaya 
normal dari A dan B! 
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A. 4000 N dan 8000 N 
B. 8000 N dan 4000 N 
C. 5000 N dan 5000 N 
D. 6000 N dan 10.000 N 
E. 10.000 N dan 6000 N 

55. Sebuah ember berisi batu kerikil diikatkan 
pada tali, lalu diputar pada bidang vertikal 
dengan jari-jari 2,5 m. Jika g = 10 m/s2, 
berapakah kecepatan anguler terkecil pada 
titik tertinggi agar kerikil tidak tumpah? 
A. 40 rad/s 
B. 25 rad/s 
C. 4 rad/s 
D. 2,5 rad/s 
E. 2 rad/s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


