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BAB 

MOMENTUM DAN IMPULS 

 

 

I. SOAL PILIHAN GANDA 

01. Dalam sistem SI, satuan momentum adalah. . 

. . . 

A. N s
-1

 

B. J s
-1

 

C. W s
-1

 

D. N s 

E. J s 

02. Momentum adalah . . . . 

A. Besaran vektor dengan satuan kg m 

B. Besaran skalar dengan satuan kg m 

C. Besaran vektor dengan satuan kg m/s 

D. Besaran skalar dengan satuan kg m/s 

E. Besaran vektor dengan satuan kg m/s
2
 

03. Dimensi momentum atau impuls adalah 

A. MLT
-1

 

B. MLT
-2

 

C. ML
-1

T
-1

 

D. ML
-2

T 

E. ML
2
T

2
 

04. Sebuah benda bermassa 500 gram bergerak 

dengan kelajuan 6 m/s. Besar momentum 

benda tersebut adalah . . . . 

A. 0,5 kg m/s 

B. 1 kg m/s 

C. 1,4 kg m/s 

D. 2,5 kg m/s 

E. 3 kg m/s 

05. Sebuah benda bermassa 4 kg dijatuhkan 

tanpa kecepatan awal dari ketinggian 62,4 m. 

Percepatan gravitasi Bumi g = 9,8 m/s
2
. 

Berapakah besar momentum benda ketika 

menumbuk permukaan tanah? 

A. 7,9 kg m/s 

B. 35 kg m/s 

C. 70 kg m/s 

D. 140 kg m/s 

E. 1225 kg m/s 

06. Di antara benda bergerak berikut, mana yang 

akan mengalami gaya terbesar bila 

menumbuk tembok sehingga berhenti dalam 

selang waktu yang sama? 

A. Benda bermassa 40 kg dengan kelajuan 

25 m/s 

B. Benda bermassa 50 kg dengan kelajuan 

15 m/s 

C. Benda bermassa 100 kg dengan kelajuan 

10 m/s 

D. Benda bermassa 150 kg dengan kelajuan 

7 m/s 

E. Benda bermassa 200 kg dengan kelajuan 

5 m/s 

07. Dalam waktu 0,01 sekon sebuah benda 

mengalamai perubahan momentum sebesar 4 

kg m/s. Besar gaya yang mengakibatkan 

perubahan tersebut adalah . . . . 

A. 0,04 N 

B. 0,4 N 

C. 4 N 

D. 40 N 

E. 400 N 

08. Sebuah benda bermassa 3 kg bergerak 

dengan kecepatan 4 m/s. Untuk 

menghentikan benda tersebut diperlukan 

impuls sebesar . . . . 

A. 1,5 N s 

B. 3 N s 

C. 6 N s 

D. 12 N s 

E. 15 N s 
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09. Sebuah bola biliar disodok dengan gaya 40 N 

dalam waktu 10 milisekon. Massa bola biliar 

adalah 0,2 kg. Jika awalnya bola diam, 

berapa besar kecepatan bola setelah disodok? 

A. 0,2 m/s 

B. 2 m/s 

C. 20 m/s 

D. 200 m/s 

E. 250 m/s 

10. Sebuah peluru bermassa 10 gram 

ditembakkan horizontal dengan kecepatan 1 

km/s dari sebuah senapan bermassa 5 kg 

yang mengakibatkan senapan bergerak ke 

belakang selama 0,4 sekon. Berapakah besar 

gaya rata-rata yang dialami pundak 

penembak? 

A. 25 N 

B. 30 N 

C. 35 N 

D. 40 N 

E. 45 N 

11. Sebuah senapan mesin menembakkan 

peluru-peluru bermassa 50 gram dengan 

kelajuan 1 km/s. Penembak memegang 

senapan itu dengan tanganya dan ia hanya 

dapat memberikan gaya 180 N untuk 

menahan senapan. Berapakah jumlah 

maksimum peluru yang dapat ditembakkan 

tiap menit? 

A. 136 

B. 140 

C. 176 

D. 210 

E. 216 

12. Dua buah benda titik bermassa m1 = 5 kg dan 

m2 = 6 kg terletak berimpit di atas bidang 

mendatar yang licin. Sistem ini mendapat 

impuls gaya sehingga kedua benda bergerak 

masing-masing dengan kelajuan v1 = 1 m/s 

dan v2 = 2 m/s dengan arah saling tegak 

lurus. Besar impuls gaya yang bekerja pada 

sistem tersebut adalah . . . . 

A. 5 N s 

B. 7 N s 

C. 12 N s 

D. 13 N s 

E. 17 N s 

 

13.  

 

Grafik pada gambar menyatakan hubungan 

gaya F yang bekerja pada benda bermassa 2 

kg terhadap waktu t selama gaya itu bekerja 

pada benda. Bila benda mula-mula diam, 

maka kecepatan akhir benda adalah . . . . 

A. 1 m/s 

B. 2 m/s  

C. 2,5 m/s 

D. 3 m/s 

E. 4 m/s 

14.  

 

Sebuah bola dengan massa m  dilemparkan 

mendatar dengan kelajuan v. Bola ini 

mengenai dinding dan dipantulkan dengan 

kelajuan yang sama seperti pada gambar. 

Tentukanlah besar impuls yang dikerjakan 

oleh dinding pada bola. 

A. nol 

B. 0,5 mv  

C. mv  

D. 2mv  

E. m/v  
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15. Benda bermassa 4 kg dengan kelajuan 20 

m/s menumbuk lempeng baja pada sudut 45
o 

dan terpantul kembali dengan sudut dan 

kelajuan yang sama seperti pada gambar. 

Berapakah besar impuls yang dikerjakan 

lempeng baja pada benda? 

 

A. nol 

B. 80 kg m/s 

C. 80 2  kg m/s 

D. 80 3  kg m/s 

E. 160 kg m/s 

16. Sebuah kereta kecil yang memiliki massa 3 

kg menumbuk dinding dengan kelajuan 2 

m/s secara tegak lurus dan dipantulkan 

dengan kelajuan 1 m/s juga dengan arah 

yang tegak lurus dinding. Berapakah besar 

impuls gaya yang dilakukan oleh dinding 

pada kereta? 

A. nol 

B. 1 N s 

C. 3 N s 

D. 6 N s 

E. 9 N s 

17. Sebuah mobil yang massanya 700 kg 

bergerak dengan kecepatan 72 km/jam ketika 

menabarak sebuah tebing. Mobil berhenti 

sesudah 0,2 sekon mulai saat tumbukan. 

Besar gaya rata-rata yang bekerja pada mobil 

selama tumbukan adalah . . . . 

A. 7000 N 

B. 70 000 N 

C. 14 000 N 

D. 8000 N 

E. 35 000 N 

18. Sebuah peluru yang bermassa m dilemparkan 

miring ke atas dengan sudut elevasi 45
o
 

hingga membentuk lintasan berupa parabola. 

Bila kecepatan awal peluru adalah v, besar 

perubahan momentum antara saat 

pelemparan peluru dengan saat tiba kembali 

di tanah adalah . . . . 

A. nol 

B. ½ mv
2
 

C. mv  

D. mv 2  

E. 2mv  

19. Benda dengan massa konstan mempunyai 

momentum p dan energi kinetik Ek. Jika 

energi kinetik berubah menjadi 4Ek, maka 

momentumnya menjadi . . . . 

A. 0,25p 

B. 0,5p 

C. p 

D. 2p 

E. 4p 

20. Dua buah benda masing-masing mempunyai 

massa m1 dan m2 yang berbeda. Jika kedua 

benda mempunyai energi kinetik yang sama 

besar, maka kedua benda itu mempunyai . . .  

A. kecepatan yang sama 

B. momentum yang sama 

C. percepatan yang sama 

D. momentum yang berbeda 

E. berat yang sama 

21. Pada tumbukan lenting sempurna berlaku 

hukum kekekalan . . . . 

A. momentum dan energi kinetik 

B. momentum dan energi potensial 

C. energi kinetik 

D. energi potensial 

E. momentum 

22.  

 
Dua buah benda yang memiliki massa m1 = 

m2 = 2 kg bergerak saling mendekati dengan 
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kelajuan masing-masing v1 = 10 m/s dan v2 = 

20 m/s seperti pada gambar. Jika kedua 

benda bertumbukan lenting sempurna, maka 

kcepatan masing-masing benda setelah 

bertumbukan adalah . . . . 

A. v’1 = -20 m/s dan v’2 = 20 m/s 

B. v’1 = -20 m/s dan v’2 = 10 m/s 

C. v’1 = -10 m/s dan v’2 = 20 m/s 

D. v’1 = -10 ms dan v’2 = 10 m/s  

E. v’1 = -5 m/s dan v’2 = 10 m/s  

23. Sebuah bola A bergerak ke kanan dengan 

kecepatan 1 m/s lalu menumbuk bola B yang 

dalam keadaan diam di atas lanatai mendatar 

yang licin. Jika massa kedua bola sama dan 

tumbukannya lenting sempurna, maka 

kecepatan bola A setelah tumbukan . . .  

A. nol 

B. 0,5 m/s ke kiri 

C. 0,5 m/s ke kanan 

D. 1 m/s ke kiri 

E. 1 m/s ke kanan 

24. Dua buah benda A dan B masing-masing 

mempunyai massa 1 kg dan 3 kg, bergerak 

dengan arah sama, yaitu ke kanan dengan 

besar masing-masing 6 m/s dan 2 m/s (A 

mengejar B), kemudian terjadi tumbukan 

bersifat lenting sempurna. Besar kecepatan A 

dan B masing-masing setelah tumbukan 

adalah . . . . 

A. nol dan 4 m/s 

B. 2 m/s dan 4 m/s 

C. –2 m/s dan 6 m/s 

D. 2 m/s dan 8 m/s 

E. –2 m/s dan 8 m/s 

25.  

 

Diketahui benda A dengan kelajuan 8 m/s 

dan benda B dengan kelajuan 4 m/s 

mengalami tumbukan. Bila koefisien restitusi 

e = �, besar perubahan energi kinetik 

sebelum dan sesudah tumbukan adalah . . . . 

A. 40 J 

B. 60 J 

C. 80 J 

D. 100 J 

E. 120 J 

26. Sebuah benda bermassa 50 kg menumbuk 

tembok dengan kecepatan 20 m/s. Bila 

tumbukan ini elastis sebagian dengan 

koefisien restitusi e = 0,4, maka besar 

kecepatan benda setelah tumbukan adalah . . 

. . 

A. 8 m/s berlawanan arah dengan kecepatan 

semula 

B. 8 m/s searah dengan kecepatan semula 

C. 12 m/s searah dengan kecepatan semula 

D. 12 m/s berlawanan arah dengan 

kecepatan semula 

E. 10 m/s searah dengan kecepatan semula 

27. Sebuah benda dengan massa 10 kg mengenai 

tembok vertikal dengan kecepatan 8 m/s dan 

dengan sudut 30
o
 terhadap garis vertikal ke 

bawah. Bila koefisien restitusi e = 0,5, maka 

besar kecepatan benda setelah tumbukan 

adalah . . . . 

A. 2 m/s 

B. 13 m/s 

C. 15 m/s 

D. 13  m/s 

E. 2 13  m/s 

28. Suatu benda jatuh bebas dari ketinggian 80 

m di atas tanah. Jika tumbukan dengan tanah 

elastis sebagian (e = 0,2), kecepatan pantul 

benda setelah tumbukan adalah . . . . 

A. 4 m/s 

B. 6 m/s 

C. 8 m/s 

D. 10 m/s 

E. 12 m/s 
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29. Suatu bola berada pada ketinggian 4 m di 

atas lantai mendatar, kemudian mengalami 

jatuh bebas, ternyata bola dipantulkan oleh 

lantai yang pertama kali sampai ketinggian 

2,5 m. Berapakah tinggi pantulan yang 

pertama jika benda dijatuhkan bebas pada 

ketinggian 6,4 m? 

A. 3,0 m 

B. 3,5 m 

C. 4,0 m 

D. 4,5 m 

E. 5,0 m 

30. Sebuah bola tennis yang massanya 100 gram 

(g = 10 m/s
2
) dilepaskan dari ketinggian 

tertentu. Bila setelah pemantulan yang 

pertama tinggi yang dapat dicapai 3 meter 

dan pemantulan yang kedua 1½ meter, maka 

tinggi bola tennis mula-mula adalah . . . . 

A. 4½ meter 

B. 6 meter 

C. 8 meter 

D. 9 meter 

E. 12 meter  

31. Sebuah benda dijatuhkan di atas lantai. Tepat 

sebelum mengenai lantai energi kinetiknya = 

E. Tepat saat terpantul, energi kinetiknya 

menjadi 
4
1  E. Koefisien restitusi benda 

dengan lantai adalah . . . . 

A. 
4
1  

B. 
2
1  

C. 
16
1  

D. 
8
1  

E. 
32
1  

32. Sebuah kereta barang bermassa 25 ton yang 

bergerak dengan kecepatn 2 m s
-1

 menabarak 

sebuah benda 10 ton yang bergerak dengan 

kecepatan 1 m s
-1 

dalam arah yang sama. Jika 

tumbukannya tidak elastis, kecepatan kereta 

setelah tumbukan adalah . . . . 

A. 3 m s
-1

 

B. 1,5 m s
-1

 

C. 
7

12  m s
-1

 

D. 1
 
m s

-1
 

E. 0,7 m s
-1

 

33. Benda A (5 kg) dan benda B (1 kg) bergerak 

saling mendekati dengan kecepatan masing-

masing 2 m/s dan 12 m/s. Setelah tumbukan, 

kedua benda saling menempel. Kecepatan 

sesaat setelah kedua benda bertumbukan 

adalah . . . . 

A. 0,25 m/s searah dengan gerak benda A 

semula 

B. 0,33 m/s berlawanan arah dengan gerak 

benda A semula 

C. 0,45 m/s searah dengan gerak benda A 

semula 

D. 0,45 m/s berlawanan arah dengan gerak 

benda A semula 

E. 0,55 m/s searah dengan gerak benda A 

semula 

34. Bola tanah liat yang bermassa 0,1 kg 

menumbuk mainan yang bermassa 0,9 kg 

yang diam dengan kecepatan 18 m s
-1

 dalam 

arah horizontal. Bola melekat pada kereta 

mainan. Kecepatan kereta setelah ditumbuk 

adalah . . . . 

A. 18 m s
-1

 

B. 1,8 m s
-1

 

C. 180
 
m s

-1
 

D. 0,9 m s
-1

 

E. 1 m s
-1

 

35. Sebuah gerbong kereta api dengan massa    

2, 0 x 10
4
 kg berada dalam keadaan diam. 

Gerbong itu ditumbuk oleh sebuah gerbong 

tangki yang terisi penuh. Massa gerbong 

tangki dan isinya adalah 3,0 x 10
4
 kg. Setelah 

terjadi tumbukan, kedua gerbong tersebut 

terikat dan bergerak bersama dengan 

kecepatan 0,6 m/s. Kecepatan gerbong tangki 

sebelum tumbukan adalah . . . . 

A. 1, 5 m/s 

B. 1,0 m/s 

C. 0,7 m/s 

D. 0,5 m/s 
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E. 0,4 m/s 

36. Dua buah benda yang masing-masing 

bermassa 2 kg dan 3 kg bergerak berlawanan 

arah dengan kecepatan 4 m/s dan 6 m/s. Jika 

setelah tumbukan kedua benda bersatu, besar 

energi yang hilang pada saat terjadi 

tumbukan adalah . . . . 

A. 10 joule 

B. 18 joule 

C. 36 joule 

D. 40 joule 

E. 60 joule 

37. Sebuah peluru bermassa 20 g ditembakkan 

horizontal dengan kecepatan 250 m/s dari 

sebuah senapan bermassa 1,5 kg. Kecepatan 

senjata mendorong bahu penembak adalah… 

A. 
3
2 m/s 

B. 1
3
2  m/s 

C. 2 m/s 

D. 3
3
1  m/s 

E. 4 m/s 

38. Sebuah benda bergerak dengan momentum 

yang besarnya p. Sekonyong-konyong benda 

itu pecah menajdi dua bagian yang besar 

momentumnya masing-masing p1 dan p2 

dalam arah yang saling tegak lurus, maka . . .  

A. p = p1 + p2  

B. p = p1 – p2 

C. p = p2  - p1  

D. p = (p1
2
 + p2

2
 )

½
  

E. p = (p1
2
 -  p2

2
)

½
  

39. Sebuah mobil dengan massa 3 ton bergerak 

ke timur dengan kelajuan 40 km/jam. Pada 

saat yang sama sebuah truk dengan massa 5 

ton bergerak ke selatan dengan kelajuan 10 

km/jam. Di perempatan jalan mobil dan truk 

ini bertabrakan. Jika keduanya bergandengan 

setelah tabrakan, maka kelajuan keduanya 

sesaat setelah tabrakan adalah . . . . 

A. 8,8 km/jam 

B. 16,2 km/jam 

C. 21,25 km/jam 

D. 34,4 km/jam 

E. 42,6 km/jam 

40. Perahu bermassa 150 kg dan orang dalam 

perahu bermassa 50 kg bergerak dengan 

kecepatan 10 m s
-1

. Orang tersebut melompat 

dari perahu dengan kecepatan 5 m s
-1

, 

berlawanan arah dengan arah gerak perahu. 

Kecepatan perahu menjadi . . . .  

A. 5 m s
-1

 

B. 15 m s
-1

 

C. 12½ m s
-1

 

D. 18 m s
-1

 

E. 6 m s
-1

 

41. Sebuah papan luncur dengan massa 500 kg, 

panjang 11 meter, dapat meluncur di atas rel 

tanpa gesekan. Seorang anak bermassa 50 kg 

berjalan dari ujung papan yang satu ke ujung 

yang lain dengan kecepatan 2 m s
-1

. Jarak 

yang ditempuh anak tersebut untuk sampai 

ke ujung papan adalah . . . . 

A. 2,5 m 

B. 5,0 m 

C. 7,5 m 

D. 10 m 

E. 12,5 m 

42. Sebuah bom bermassa 9 kg pecah menjadi 

dua bagian, 3 kg dan 6 kg. Kecepatan 

pecahan 3 kg adalah 16 m/s. Energi kinetik 

pecahan bermassa 6 kg adalah . . . . joule. 

A. 96 

B. 192 

C. 384 

D. 768 

E. 850 

43. Sebuah granat yang diam tiba-tiba meledak 

dan pecah menjadi dua bagian yang bergerak 

dalam arah yang berlawanan. Perbandingan 

massa kedua bagian itu adalah m1 : m2 = 1 : 

2. Bila energi yang dibebaskan adalah 3 x 

10
5
 joule, maka perbandingan energi kinetik 

pecahan granat pertama dan kedua adalah . . .  
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A. 1 : 1 

B. 2 : 1 

C. 1 : 3 

D. 5 : 1 

E. 7 : 5 

44. Sebuah benda 100 g dilemparkan vertikal ke 

atas dengan kecepatan awal 20 m/s. Pada 

titik tertinggi tiba-tiba benda tersebut 

meledak dan pecah menjadi 2 bagian dengan 

perbandingan 1 : 4 dan bergerak saling 

berlawanan arah. Jika pecahan pertama 

bergerak dengan kelajuan 20 m/s, maka 

pecahan kedua akan mempunyai kecepatan . 

. . . 

A. 4 m/s 

B. 5 m/s 

C. 10 m/s 

D. 40 m/s 

E. 80 m/s 

45. Suatu benda yang bermassa 5 kg 

ditembakkan dari tanah dengan kecepatan 

awal vo = 50 m s
-1

 vertikal ke atas. Setelah 

bergerak 2 sekon, benda meledak menjadi 

dua pecahan P dan Q yang masing-masing 

bermassa 2 kg dan 3 kg. Jika pecahan P 

memperoleh kecepatan 75 m s
-1

 ke bawah   

(g = 10 m/s-2), maka tinggi maksimum yang 

dicapai pecahan Q adalah . . . . 

A. 520 m 

B. 540 m 

C. 560 m 

D. 580 m 

E. 600 m 

46. Sebuah balok yang bermassa 1,5 kg terletak 

diam di atas bidang horizontal. Koefisien 

gesekan balaok dengan bidang horizontal 

0,2. Peluru yang bermassa 10 g ditembakkan 

horizontal mengenai balok tersebut dan diam 

di dalam balok. Balok bergeser sejauh 1 m. 

Jika g = 10 m/s
2
, kecepatan peluru 

menumbuk balok adalah . . . . 

A. 152 m/s 

B. 200 m/s 

C. 212 m/s 

D. 250 m/s 

E. 302 m/s 

47. Balok A yang bermassa 3 kg diam pada 

sebuah lantai yang mempunyai koefisien 

gesekan kinetik 0,2. Balok A ditumbuk oleh 

balok B yang mempunyai massa 2 kg dan 

bergerak dengan kecepatan 20 m/s. Setelah 

tumbukan balok A dan B bergerak bersama-

sama. Berapakah panjang lintasan yang 

ditempuh sebelum keduanya berhenti 

bergerak? 

A. 4 m 

B. 8 m 

C. 10 m 

D. 16 m 

E. 24 m 

48. Peluru dengan massa 10 gram dan kecepatan 

1000 m/s mengenai dan menembus sebuah 

balok dengan massa 100 kg yang diam di 

atas bidang datar tanpa gesekan. Kecepatan 

balok karena tertembus peluru adalah . . . . 

A. 900 m/s 

B. 90 m/s 

C. 9 m/s 

D. 0,9 m/s 

E. 0,09 m/s 

49.  Benda A dan B yang berbentuk bola dengan 

jari-jari sama dan masing-masing bermassa 2 

kg dan 8 kg, terletak di lantai mendatar 

dengan koefisien gesekan kinetik A dan B 

terhadap lantai sama besar, yaitu ¼ . Benda 

B mula-mula diam lalu ditumbuk A secara 

elastis  sebagian dengan kelentingan e = ½    

( g = m/s
2
). Kecepatan A eaktu menumbuk B 

ialah 10 m/s. Maka, jarak kedua benda 

setelah berhenti adalah . . . . 

A. 2,0 m 

B. 2,2 m 

C. 2,4 m 

D. 2,6 m 

E. 2,8 m 
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50.  

 

Sebuah peluru bermassa 10 g  ditembakkan 

ke dalam suatu ayunan balistik yang 

bermassa 1490 g, dan peluru diam di dalam 

balok. Pada saat ayunan mencapai tinggi 

maksimum, ternyata balok dan peluru naik 

setinggi 5 m. Besar kecepatan peluru 

sebelum mengenai balok adalah . . . . 

A. 100 3  m/s 

B. 100 m/s 

C. 150 5  m/s 

D. 1500 m/s 

E. 2000 m/s 

51. Benda A  bermassa 2 kg dalam keadaan 

tergantung pada tali sepanjang 1 m. Benda B 

bermassa 1 kg menumbuk A dengan 

kecepatan mendatar sebesar 4 m/s. Jika 

tumbukan elastis sebagian (e = 0,5), berapa 

sudut simpangan tali maksimum? 

 

A. 30
o
 

B. 37
o
 

C. 45
o
 

D. 53
o
 

E. 60
o
 

52.  

 

Sebuah benda yang diikat dengan tali (m1 = 4 

kg) dilepaskan dengan kecepatan awal nol 

sehingga mengenai balok (m2 = 6 kg) yang 

awalnya diam seperti gambar. Jika koefisien 

restitusi e = 0,25, berapakah kecepatan balok 

setelah tumbukan jika diketahui panjang tali 

= 5 m? 

A. 2,5 m/s 

B. 10 m/s 

C. 5 m/s 

D. 40 m/s 

E. 7,5 m/s 

53.  

 

Sebuah peluru bermassa 6 g ditembakkan ke 

dalam sebuah balok 2 kg yang semula diam 

di tepi menara yang tingginya 20 m seperti 

gambar. Peluru diam di dalam balok dan 

ternyata setelah tumbukan, balok dan peluru 

mencapai lantai sejauh 2 m dari kaki menara. 

Berapakah besar kecepatan peluru sebelum 

mengenai balok? 

A. 147 m/s 

B. 303 m/s 

C. 320 m/s 

D. 334 m/s 

E. 405 m/s 

54. Balok bermassa mb digantung pada tali 

sepanjang R. Balok ditembak dengan peluru 

bermassa 0,25 mb, dan ternyata peluru 

bersarang di dalam balok dan terjadi putaran 

satu kali lingkaran penuh. Berapakah 

kecepatan minimum peluru? 

 

A. gR2  
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B. gR5  

C. 5 gR  

D. 15 gR  

E. gR15  

55. Sebuah roket yang bermassa total 0,75 ton 

dalam waktu 1 sekon mampu menyemburkan 

gas panas sebanyak 40 kg. Jika diketahui gas 

panas tersebut disemburkan keluar dari 

cerobong asapnya dengan kecepatan 250 

m/s, dan perubahan perbandingan jumlah 

bahan bakar yang terbakar terhadap massa 

roket dianggap sangat kecil dan percepatan 

gravitasi Bumi adalah 10 m/s
2
, berapakah 

jarak jelajah roket dalam waktu ½ menit? 

A. 500 m 

B. 800 m 

C. 1250 m 

D. 1500 m 

E. 2250 m 

 


