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BAB 

KINEMATIKA GERAK LURUS 

 
 

I. SOAL PILIHAN GANDA 

01. Perpindahan didefinisikan sebagai …. 

Panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu 

benda dalam waktu tertentu 

A. Perubahan kedudukan (posisi) suatu 

benda dalam waktu tertentu 

B. Jarak antara dua posisi benda 

C. Hasil kali kelajuan dengan waktu 

D. Besaran skalar 

02. Sebuah mobil bergerak 60 km kearah timur, 

kemudian berbalik menempuh jarak 20 km 

kearah barat. Perpindahan mobil dari 

kedudukan semula adalah…. 

A. 30 km ke arah timur 

B. 40 km ke arah timur 

C. 80 km ke arah timur 

D. 30 km ke arah barat 

E. 20 km ke arah barat 

03. Pada soal nomor 2 diatas, jarak yang 

ditempuh mobil adalah…. 

A. 20 km 

B. 30 km 

C. 40 km 

D. 60 km 

E. 80 km 

04. Seseorang berjalan lurus 30 m ke barat 

dalam waktu 70 sekon dan kemudian 20 m 

ke timur dalam waktu 30 sekon. Kelajuan 

rata-rata dan kecepatan rata-rata orang 

tersebut dalam perjalanan.... 

A. 0,5 m/s dan 0,1 m/s ke barat 

B. 0,1 m/s dan 0,1 m/s ke timur 

C. 0,1 m/s dan 0,1 m/s ke barat 

D. 0,5 m/s dan 0,1 m/s ke timur 

E. 0,5 m/s dan 0,5 m/s ke utara 

05. Sebuah mobil bergerak sepanjang sumbu x 

sesuai dengan persamaan x = 2t
3
 + 5t

2
 +5, 

dengan x dalam meter dan t dalam sekon. 

Kecepatan rata-rata dalam selang waktu 

antara 2 sekon dan 3 sekon adalah.... 

A. 12  m/s 

B. 27  m/s 

C. 31  m/s 

D. 54  m/s 

E. 63  m/s 

06. Mobil yang bergerak dengan kecepatan awal 

10 m/s, setelah 5 sekon kemudian kecepatan 

nya menjadi 20 m/s berapa percepatan 

benda? 

A. 1 m/s
2
 

B. 2 m/s
2
 

C. 3 m/s
2
 

D. 4 m/s
2
 

E. 5 m/s
2
 

07. Dua orang pelari , dari tempat yang sama 

berlari menuju arah yang sama. Orang 

pertama bergerak denga kecepatan 5 m/s, 

empat sekon kemudian orang kedua bergerak 

dengan kecepatan 8 m/s. Setelah berapa 

sekon orang kedua bergerak menyusul orang 

pertama? 

A. 
3

15  

B. 
3

18  

C. 
3

20  

D. 
3

27  

E. 
3

32  

08. Dua buah mobil bergerak pada lintasan lurus 

dengan gerak yang saling berlawanan. Mobil 

pertama bergerak dari A dengan kecepatan 

15 m/s, sedangkan mobil kedua bergerak 2 

sekon kemudian dari B dengan kecepatan 25 

m/s. Kedua mobil bertemu setelah mobil 

kedua bergerak selama 7 sekon. Berapakah 

jarak A dengan B? 

A. 120 m 

B. 200 m 
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C. 280 m 

D. 310 m 

E. 450 m 

09. Suatu benda bergerak lurus beraturan dengan 

grafik x – t seperti pada ganbar. Berapakah 

besar kecepatan gerak benda? 

 
 

A. 4 m/s 

B. 10 m/s 

C. 12 m/s 

D. 14 m/s 

E. 16 m/s 

10. Grafik dibawah ini mengambarkan hubungan 

kedudukan terhadap waktu dari gerakan dua 

benda. Dari grafik kita dapat mengetahui 

bahwa: 

 
 

A. Kedua benda akan bersusulan 

B. Kedua benda bertemu di titik acuan 

C. Laju benda I > laju benda II 

D. Percepatan benda I < percepatan benda II 

E. Kedua benda bergerak lurus berubah 

beraturan 

11. Sebuah mobil mula-mula dalam keadaan 

diam, kemudian setelah bergerak sejauh 40 

meter kecepatannya menjadi 72 km/jam. 

Waktu yang dibutuhkan untuk itu adalah.... 

A. 4 sekon 

B. 5 sekon 

C. 8 sekon 

D. 10 sekon 

E. 12 sekon 

12. Sebuah kapal terbang mendarat dengan 

kecepatan 360 km/jam. Setelah kapal terbang 

mnyentuh tanah dan pilot mulai mengerem, 

kapal terbang itu mendapat perlambatan 

sebesar8 m/s
2
. berapakah jarak tempuh kapal 

terbang pada landasan hingga berhenti? 

A. 300 m 

B. 450 m 

C. 575 m 

D. 625 m 

E. 900 m 

13. Sebuah partikel lurus berubah beraturan 

dengan persamaan s = 4t
2
 + 2t -10 ,dengan s 

dalam meter dan t dalam sekon. Kecepatan 

partikel setelah bergerak selama 2 sekon.... 

A. 2 m/s 

B. 4 m/s 

C. 8 m/s 

D. 10 m/s 

E. 18 m/s 

14. Gambar berikut, merupakan grafik potongan 

pita ticker timer dari suatu percobaan 

 

 
 

 Benda  tersebut bergerak.... 

A. Dipercepat lalu diperlambat 

B. Diperlambat  lalu dipercepat 

C. Dengan kelajuan tetap 

D. Dengan kelajuan tetap lalu diperlambat 

E. Dengan kelajuan tetap lalu dipercepat 

15. Seseorang mengendarai mobil dengan 

kecepatan 90 km/jam , tiba-tiba melihat 

seorang anak kecil di tengah jalan pada jarak 

200 m di mukanya. Jika mobil di rem dengan 

perlambatan maksimum sebesar 1,25 m/s
2
, 

maka terjadi peristiwa 

A. Mobil tepat akan berhenti di muka anak 

itu 

B. Mobil langsung berhenti 

C. Mobil berhenti sewaktu menabrak anak 

itu 

D. Mobil baru berhenti setelah menabrak 

anak itu 

16. Grafik dibawah ini merupakan hubungan 

kecepatan (v) dan waktu (t) dari suatu gerak 

lurus. Bagian grafik yang menunjukkan 

gerak lurus beraturan adalah.... 
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A. a 

B. b 

C. c 

D. d 

E. e 

17. Grafik berikut ini adalah grafik kecepatan (v) 

terhadap waktu (t) untuk gerak lurus berubah 

beraturan. Dari grafik dapat diketemukan 

besarnya percepatan.... 

 

 
 

 

A. 3 m s
-2

 

B. 4 m s
-2

 

C. 4,5 m s
-2

 

D. 5 m s
-2

 

E. 6 m s
-2

 

18. Sebuah mobil bergerak lurus dengan grafik 

kecepatan terhadap waktu seperti gambar. 

Pada interval waktu antara 1 hingga 12 

sekon, mobil bergerak.... 

 

 
 

 

A. Lurus diperlambat dengan perlambatan 

10 m/s
2
 

B. Lurus dipercepat dengan percepatan 10 

m/s
2
 

C. Lurus dipercepat dengan percepatan 5 

m/s
2
 

D. Lurus diperlambat dengan perlambatan 5 

m/s
2
 

E. Lurus beraturan dengan kecepatan tetap 

sebesar 10 m/s 

19. Diagram kecepatan (v) terhadap (t) di bawah 

ini menunjukkan gerak lurus sebuah benda. 

Jarak yang ditempuh benda selama 10 sekon 

sama dengan.... 

 

 
 

 

A. 75  meter 

B. 100 meter 

C. 125 meter 

D. 150 meter 

E. 175 meter 

20. Grafik hubungan antara kecepatan v dan 

waktunya t dari mobil P dan mobil Q seperti 

gambar berikut ini, maka mobil P menyalip 

mobil Q setelah P menempuh jarak.... 

 

 
 

 

A. 3200 m 

B. 1600 m 

C. 800 m 

D. 400 m 

E. 200 m 

21. Dua mobil A dan B bergerak lurus dari 

tempat dan waktu yang sama. Grafik 

kecepatan (m/s) terhadap waktu (sekon) 

mobil A dan mobil B  tersebut ditunjukkan 

pada gambar berikut. 
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 Pernyataan yang benar di bawah ini adalah: 

A. Pada t = 3, perpindahan A = 2 x 

perpindahan B 

B. Pada t = 3, B menyusul A 

C. Pada t = 5, B telah menyusul A 

D. B menyusul A tepat pada saat A berhenti 

E. B tidak pernah menyusul A 

22. Grafik dibawah ini menunjukkan hubungan 

kecepatan (v) dan waktu (t) dari dua mobil A 

dan B pada lintasan dan arah yang sama. Jika 

tan � = 0,5 m/s
2, 

, maka .... 

1) Setelah 20 sekon, kecepatan kedua mobil 

sama 

2) Percepatan mobil B =2 m/s
2
 

3) Setelah 40 sekon, mobil B menyusul A 

4) Jarak yang ditempuh pada waktu tersusul 

800 m 

 

 
 

 

Dari pernyataan tersebut, yang benar adalah 

pernyataan.... 

A. 1, 2, dan 3 

B. 1 dan 3 

C. 2 dan 4 

D. 4 saja 

E. 1, 2, 3, dan 4 

23. Grafik di bawah ini melukiskan hubungan 

antara kecepatan dan waktu benda P dan Q. 

Jika P dan Q berangkat dari tempat yang 

sama, maka.... 

1) P dan Q bertemu pada saat (3 + 3 ) 

sekon 

2) P dan Q bertemu pada kecepatan yang 

sama 15 m/s 

3) Percepatan Q 15 m/s
2
 

4) P dan Q bertemu pada jarak 22,5 dari 

awal gerak 

 

 
 

 

Dari pernyataan diatas yang benar adalah 

pernyataan.... 

A. 1, 2, 3, dan 4 

B. 1 dan 3 

C. 2 dan 4 

D. 4 saja 

E. 1, 2, 3, dan 4 

24. Grafik di bawah ini menunjukkan hubungan 

antara jarak yang ditempuh s dan waktu t 

untuk sebuah benda yang bergerak dalam 

suatu garis yang lurus. 

 Dari grafik itu terlihat bahwa: 

1) Kecepatan benda tetap 

2) Percepatan benda sama dengan nol 

3) Selama selang waktu yang sama, benda 

menempuh jarak yang sama 

4) Pada saat t = 0 kecepatan benda sama 

dengan nol 

 

 
 

 

 

Dari pernyataan tersebut, yang benar adalah 

pernyataan.... 

A. 1, 2, dan 3 

B. 1 dan 3 

C. 2 dan 4 
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D. 4 saja 

E. 1, 2, 3, dan 4 

25. Grafik dibawah ini menunjukkan hubungan 

antara jarak yang ditempuh x dan waktu t 

untuk sebuah benda yang bergerak dalam 

suatu garis lurus. Dari grafik itu terlihat 

bahwa: 

1) Kecepatan benda 
5
4−  cm/s 

2) Percepatan benda sama dengan nol 

3) Dalam selang waktu 
2
12  s, benda 

menempuh jarak 2 cm 

4) Kecepatan benda pada saat t = 4 s adalah 

5
4−  cm/s 

 

 
 

 

Dari pernyataan tersebut, yang benar adalah 

pernyataan.... 

A. 1, 2, dan 3 

B. 1 dan 3 

C. 2 dan 4 

D. 4 saja 

E. 1, 2, 3, dan 4 

26. Grafik dibawah ini menggambarkan 

hubungan kedudukan terhadap waktu dari 

suatu benda yang bergerak lurus. Arah utara 

diambil posistif. 

 

 
 

 Berdasarkan data pada grafik teresebut 

maka: 

A. Paada saat permulaan kita meninjau, 

benda berada 15 meter di utara titik 

acuan. 

B. Benda melewati titik acuan pada saat t=1 

sekon 

C. Benda berhenti pada kedudukan 20 

meter diselatan titik acuan. 

D. Pada saat t = 2 sekon benda berada 15 

meter di utara titik acuan. 

E. Kecepatan dan percepatan dari gerakan 

tersebut berubah-ubah. 

27. Sebuah batu dilemparkan dari menara, 

ternyata batu tersebut sampai tanah dengan 

kecepatan 30 m/s. Berapakah tinggi menara 

dari atas tanah jika percepatan gravitasi g = 

10 m/s2? 

A. 15 m 

B. 45 m 

C. 60 m 

D. 75 m 

E. 90 m 

28. Benda jatuh bebas dari ketinggian 20 meter. 

Berapakah waktu yang waktu yang 

dibutuhkan oleh benda untuk mencapai tanah 

jika percepatan gravitasi g = 9,8 m/s2? 

A. 1 sekon 

B. 2 sekon 

C. 3 sekon 

D. 4 sekon 

E. 5 sekon 

29. Sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 

122,5 meter diatas tanah. Tentukanlah 

kecepatan benda ketika menyentuh tanah jika 

percepatan gravitasi g = 9,8 m/s2? 

A. 100 m/s 

B. 75 m/s 

C. 63 m/s 

D. 54 m/s 

E. 49 m/s 

30. Sebuah bola dilemparkan vertikal kebawah 

dari jendela hotel dengan kecepatan v0. 

berapa jauh di bawah jendela hotel kecepatan 

bola akan menjadi dua kali semula? 

A. 
g

v

2

3
2

0
 

B. 
g

v
2

02
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C. 
g

v

3

2
2

0
 

D. 
g

v

2

2

0
 

E. 
g

v
2

0
 

31. Buah mangga terletak vertikal diatas seorang 

anak pada ketinggian 20 m. Berapa 

kecepatan lempar minimum agar mangga itu 

terkena lemparan batu jika percepatan 

gravitasi g = 10 m/s2? 

A. 5 m/s 

B. 10 m/s 

C. 15 m/s 

D. 20 m/s 

E. 30 m/s 

32. Sebuah benda dilemparkan vertikal ke atas 

dengan kecepatan awal 40 m/s. Jika g = 10 

m/s2. maka lama benda agar kembali sampai 

ke tanah adalah.... 

A. 8 sekon 

B. 20 sekon 

C. 30 sekon 

D. 32 sekon 

E. 50 sekon 

33. Sebuah bola dilemparkan vertikal ke atas dan 

kembali ke titik asal dalam waktu 4 sekon. 

Jika g = 10 m/s2. maka kecepatan awal bola 

adalah.... 

A. 10 m/s 

B. 20 m/s 

C. 30 m/s 

D. 40 m/s 

E. 50 m/s 

34. Suatu benda dilemparkan vertikal ke atas 

dari permukaan bumi dengan kecepatan awal 

v0 m/s. Percepatan gravitasi bumi g. Tinggi 

maksimum yang dicapai h. Jika benda 

tersebut dilemparkan vertikal keatas dari 

permukaan planet dengan kecepatan awal 

2v0 dan percepatan gravitasi di planet 2g, 

maka tinggi maksimum di planet.... 

A. 0,25 h 

B. 0,50 h 

C. h 

D. 2,0 h 

E. 4,0 h 

35. Seorang anak melemparkan batu vertikal ke 

atas dengan kecepatan 40 m/s. Enam sekon 

setelah dilemparkan, jika percepatan 

gravitasi g = 10 m/s2 . posisi batu tersebut 

adalah.... 

A. Sedang bergerak naik 

B. Sedang bergerak turun 

C. Berhenti sesaat 

D. Tiba di tanah 

E. Telah memantul ke atas 

36. Sebuah benda dilemparkan vertikal ke atas 

dari menara yang tingginya 80 m dan 

mencapai tanah dalam waktu 10 sekon. Jika 

g = 10 m/s2, berapakah besar kecepatan awal 

batu saat dilemparkan? 

A. 12 m/s 

B. 42 m/s 

C. 48 m/s 

D. 50 m/s 

E. 60 m/s 

37. Bila sebuah benda dilemparkan vertikal ke 

atas maka grafik hubungan antara keljuan v 

dan waktu t sampai benda kembali ke tanah 

adalah 

A.  
 

B.  
 

C  .  

 

D.   

 

E.   
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38. Pada soal nomor 37 di atas, grafik hubungan 

antara kecepatan v dan waktu t sampai 

benda kembali ke tanah dengan memilih 

arah ke atas positif, adalah..... 

A.  
 

 

B.  

        

 

 

        C.  

 

        D.  

 

        E.  

39. Dua buah batu dilemparkan pada saat 

bersamaan (g=10 m/s2). Batu pertama 

dilemparkan vertikal keatas dengan 

kelajuan 60 m/s. Sedangkan batu kedua 

yang terletak vertikal diatas batu pertama 

dilemparkan vertikal kebawah dengan 

kelajuan 40 m/s. Jika jarak kedua batu 

mula-mula 200 m, maka kedua batu akan 

bertemu setelah bergerak selama.... 

A. 0,5 sekon 

B. 1 sekon 

C. 2 sekon 

D. 2,5 sekon 

E. 4 sekon 

 

40. Dua buah batu dilemparkan dari puncak 

sebuah menara pada saat yang bersamaan 

(g=10 m/s2). Batu pertama dilemparkan 

vertikal keatas dengan kecepatan 15 m/s. 

Sedangkan batu kedua jatuh bebas. Jarak 

kedua batu setelah 3 sekon adalah.... 

A. 30 m 

B. 45 m 

C. 60 m 

D. 75 m 

E. 90 m0 

 


