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PENERAPAN HUKUM-HUKUM NEWTON 

 

 

I. SOAL PILIHAN GANDA 

01. Pernyataan manakah yang tepat tentang berat 

suatu benda dan gaya gesek kinetik yang 

bekerja pada benda ? 

A. Berat selalu lebih besar daripada gaya 

gesek. 

B. Berat selalu sama dengan gaya gesek. 

C. Berat lebih kecil daripada gaya gesek 

untuk benda-benda yang cukup ringan. 

D. Berat dapat lebih besar atau lebih kecil 

daripada gaya gesek. 

E. Arah gaya berat dan gaya gesek selalu 

saling tegak lurus. 

02. Benda dengan massa 10 kg berada di bidang 

mendatar kasar (µs  = 0,40; µk = 0,35 ) dan    

g = 10 m/s
2
. bila benda diberi gaya 

horizontal yang tetap sebesar 30 N, besarnya 

gaya gesekan yang bekerja pada benda 

tersebut adalah…. 

A. 20 N 

B. 25 N 

C. 30 N 

D. 35 N 

E. 40 N 

03. Sebuah peti bermassa 50 kg, mula-mula 

diam di ats lantai horinzontal yang kasar (µk 

= 0,1; µs = 0,5). Peti itu kemudian didorong 

dengan gaya F = 100 N yang arahnya seperti 

pada gambar jika sin θ = 0,6 dan cos θ = 0,8, 

maka gaya gesek yang dialaminya… 

A. 50 N 

B. 56 N 

C. 80 N 

D. 250 N 

E. 280 N 

04. Bila balok m = 1,5� kg diberi gaya F yang 

membentuk sudut 45
o 

terhadap lantai kasar, 

maka balok bergerak dengan percepatan 

tetap � m s
-2

. koefisien gesekan balok dan 

lantai adalah…(g = 10 m s
-2

) 

A. -� 

B. � 

C. -� 

D. 3/10 

E. �� 

05. Sebuah truk sedang bergerak pada jalan lurus 

mendatar dengan kecepatan v. jika koefisien 

gesekan antara ban dan jalan adalah µ, maka 

jarak terpendek di mana truk dapat 

dihentikan adalah…. 

A. v
2
 / 2µg 

B. 2v
2
 / µg 

C. v
2
 / µg 

D. v
 
 / 2µg 

E. v / µg 

06. Sebuah benda meluncur dengan kecepatan 4 

ms
-1

 pada permukaan bidang datar kasar 

yang mempunyai koefisien gesekan kinetik 

0,4. bila massa benda 2 kg dan percepatan 

gravitasi 10 ms
-2

, maka benda akan berhenti 

setelah menempuh jarak….. 

A. 1,0 m 

B. 1,5 m 

C. 2,0 m 

D. 2,5 m 

E. 3,0 m 

07. Seorang pembersih jendela mendorong 

sikatnya ke atas suatu jendela vertikal. Dia 

mendorong sikat itu pada kelajuan tetap 

denagn gaya F (lihat gambar berikut). Berat 

sikat 8,00 newton, dan koegisien gesekan 

kinetis adalah µk = 0,40. besar gaya F            

( dalam newton) adalah…(sin 53
0
 = 0,80) 

A. 16 N 
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B. 14 N 

C. 12 N 

D. 8,0 N 

E. 5,0 N 

08. sebuah truk dengan berat w  bergerak lurus 

dengan percepatan konstan a. untuk 

mengukur percepatan a ini maka sebuah 

tongkat dengan massa m1 digantungkan pada 

badan truk tersebut seperti terlihat pada 

gambar, sehingga hubungan antara a dengan 

θ adalah ( g = percepatan gravitasi bumi) 

 

A. sin θ =  a / m1 

B. cos θ = a / m1 

C. tan θ = a / g 

D. tan θ = g / a 

E. sin θ = a / g 

09. Pada gambar di bawah ini, anggaplah 

gesekan antara balok dan meja dapat 

diabaikan. Jika m1 = 200 g, m2 = 300 g,               

F = 1,4 N maka percepatan m2 adalah…. 

A. 1,0 m/s
2
 

B. 2,0 m/s
2
 

C. 3,0 m/s
2
 

D. 4,0 m/s
2
 

E. 5,0 m/s
2
 

 

10. Balok  A bermassa 2 kg menempel pada 

permukaan depan gerobak B bermassa 3 kg, 

seperti ditunjukkan pada gambar. Jika 

gerobak didorong dengan gaya 60 N, maka 

koefisien gesekan minimum antara balok dan 

permukaan gerobak agar balok A tidak 

bergeser ke bawah adalah…. 

A. � 

B. � 

C. � 

D. � 

E. 	 

 

11. Sebuah rantai homogen dengan panjang 14 

cm terletak sebagian pada meja horizontal 

dan sebagian lagi pada 4 cm terjuntai pada 

tepi meja, seperti ditunjukkan pada gambar. 

Nilai koefisien gesekan minimum antara 

rantai dan permukaan meja agar rantai tidak 

meluncur jatuh dari meja adalah…. 

A. 0,2 

B. 0,3 

C. 0,4 

D. 0,5 

E. 0,6 

12. Pada gambar berikut massa katrol diabaikan. 

Nilai tegangan tali T adalah… 

A. 6 N 

B. 14 N 

C. 20 N 

D. 27 N 

E. 34 N 

13. Dua balok m1 = 4 kg dan m2 = 8 kg 

dihubungkan dengan sistem katrol seperti 

ditunjukkan pada gambar. Koefisien gesekan 

antara balok m, dan permukaan adalah 0,25. 

jika tiap katrol 

dianggap licin, 

maka percepatan 

ke bawah yang 

dialami balok 

(dalam m/s
2 

) 
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adalah… 

A. 4,0 

B. 3,5 

C. 3,0 

D. 2,5 

E. 2,0 

14. Sebuah balok bermassa m1 = 750 g diam 

pada suatu permukaan meja yang licin. 

Balok kiri dihubungkan ke balok lain 

bermassa            m2 = 100g yang bergantung 

vertikal menyentuh samping meja yang kasar 

melalui seutas tali dan sebuah katrol licin P 

(lihat gambar). Meja bergerak horizontal 

dengan percepatan a = 140 cm/s
2
. koefisien 

gesekan statis minimum antara balok m2 

dengan permukaan samping meja agar m1 

dan m2 tidak  bergerak relatif terhadap meja 

adalah….( ambil g = 9,8 m/s
2
) 

A. 0,1 

B. 0,2 

C. 0,3 

D. 0,4 

E. 0,5 

15. Dua buah balok yang berada di atas 

permukaan mendatar kasar dihubungkan 

dengan seutas tali ringan (lihat gambar), 

dengan m1 = 10 kg dan m2 = 30 kg. sebuah 

gaya 50 N diberikan pada balok 30 kg. jika 

koefisien gesekan kinetis antara balok 

dengan permukaan adalah 0,10, maka 

percepatan tiap balok adalah… 

 

A. 0,40  m/s
2
 

B. 0,25 m/s
2
 

C. 0,20 m/s
2
 

D. 0,15 m/s
2
 

E. 0,10 m/s
2
 


