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1. Kelompok yang termasuk besaran turunan adalah ………… 

 a) panjang, massa, dan suhu c) luas, volum, dan massa jenis 

 b) waktu, luas, dan massa  d) waktu, panjang, dan massa 

2. Volume silinder dapat ditentukan secara teliti dengan menggunakan ………. 

 a) mistar    c) mikrometer 

 b) pita meteran   d) jangka sorong 

3. Salah satu cara untuk mengukur volume benda yang bentuknya tidak tertur adalah     

dengan …….. 

a) menggunakan jangka sorong 

b) menggunakan gelas ukur yang berisi air 

c) menggunakan rumus : panjang x leber x tinggi 

d) menggunakan mistar 

4. Dari alat-alat pengukur panjang di bawah ini yang paling teliti adalah ……… 

 a) jangka sorong   c) pita pengukur 

 b) mikrometer sekrup  d) mistar 

5. Kelompok besaran pokok adalah ………. 

a) percepatan, kecepatan, panjang, dan luas 

b) volum, kuat arus, luas, dan percepatan 

c) panjang, massa, waktu, dan suhu 

d) kuat arus, intensitas cahaya, jumlah zat, dan energi 

 

6.  Sebuah benda dikatakan bergerak apabila …………. 

a) benda tersebut terletak di tempat yang jauh 

b) kedudukan benda tersebut berubah terhadap suatu benda lain 

c) lintasan benda itu berupa garis lurus 

d) jarak benda itu terhadap benda tetap 

7. Imron berangkat ke sekolah dengan naik angkutan kota. Pernyataan berikut yang benar 

adalah …….. 

a) angkutan kota bergerak terhadap Imron 

b) sekolah bergerak terhadap rumah Imron 

c) Imron bergerak terhadap sopir angkutan kota 

d) Imron bergerak terhadap sekolah 

8. Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan 72 km/jam. Kelajuan tersebut dalam satuan SI 

sama dengan ………. 

 a) 5 m/s    c) 15 m/s 

 b) 10 m/s    d) 20 m/s 

9. Sebuah sepeda motor bergerak dengan kaljuan 15 m/s. Dinyatakan dalam km/jam, 

kelajuan tersebut sama dengan ……. 

 a) 36 km/jam   c) 60 km/jam 

 b) 54 km/jam   d) 80 km/jam 



10. Wawan berangkat dari rumah menuju tokoh buku menggunakan sepeda motor dengan 

kelajuan tetap. Jarak rumah Wawan dengan toko buku 6 km ditempuh dalam waktu 

20 menit. Berapakah besar kelajuan Wawan ? 

 a) 5 m/s    c) 3 m/s 

 b) 4 m/s    d) 2 m/s 

11. Di bawah ini yang merupakan satuan gaya dalam SI adalah …… 

 a) N    c) kgf 

 b) dyne    d) pascal 

12.  Resultan dua gaya yang segaris dan searah sama dengan ……… 

 a) jumlah kedua gaya itu  c) perkalian kedua gaya itu 

 b) selisih kedua gaya itu  d) pembagian kedua gaya itu 

13. Resultan dua gaya yang segaris  dan berlawanan arah sama dengan ………. 

 a) jumlah kedua gaya itu  c) perkalian kedua gaya itu 

 b) selisih kedua gaya itu  d) pembagian kedua gaya itu 

14. Perhatikan gambar berikut ini ! 

  

 

 

Jika Ali memberikan gaya 160 N dan Amir memberikan gaya 300 N, resultan yang 

sesuai dengan gambar adalah ………. 

a) 140 N ke arah Amir  c) 460 N ke arah Amir 

b) 140 N Ke arah Ali  d) 460 N ke arah Ali 

15. Jika A mendorong meja meja ke kiri dengan gaya 42 newton dan B mendorong  

    ke kanan dengan 17 newton, meja akan terdorong …….. 

 a) 15 newton ke kiri  c) 25 newton ke kiri 

 b) 15 newton ke kanan  d) 25 newton ke kanan 

16. Perhatikan gambar di bawah ini ! 

 

 

 Besarnya perpaduan gaya adalah ………… 

 a) 17 N    c) 79 N 

 b) 63 N    d) 89 N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAmir = 300 N FAli = 160 N 

36 N      53 N 



 

1. Perhatikan grafik yang menggambarkan gerak sebuah benda berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berapakah jarak yang ditempuh benda? 

 

2. Sebuah mobil mula-mula diam, kemudian dihidupkan dan mobil bergerak dengan 

percepatan tetap 2 m/s
2
. Setelah mobil bergerak selama 10 s mesinnya dimatikan, 

mobil mengalami perlambatan tetap dan akhirnya berhenti 10 s kemudian. Berapakah 

jarak yang masih ditempuh sejak mesin dimatikan hingga berhenti? 

3. Sebuah benda bermassa 2 kg terletak di atas tanah. Benda tersebut ditarik ke atas 

dengan gaya 30 N selama 2 detik lalu dilepaskan. Jika percepatan gravitasi 10 m/s
2
, 

berapakah tinggi maksimum yang dicapai benda? 

4. Pada waktu bersamaan dua buah bola dilempar ke atas (vertikal), masing-masing 

dengan kelajuan 10 m/s (bola I) dan 20 m/s (bola II). Berapakah jarak antara keduanya 

ketika bola I mencapai titik tertinggi? 

5. Bola A terletak pada ketinggian 60 m vertikal di atas bola B. Pada saat yang 

bersamaan, A dilepas dan B dilemparkan vertikal ke atas dengan kelajuan 20 m/s. 

Kapan dan di mana keduanya bertemu? 

6. Sebuah partikel bergetar harmonik dengan periode 6 s dan amplitudo 10 cm. Berapa 

kelajuan partikel saat berada 5 cm dari titik setimbangnya? 

7. Sebuah benda melakukan gerak harmonik dengan amplitudo A. Pada saat 

kecepatannya sama dengan setengah kecepatan maksimum, berapa simpangannya? 

8. Sebuah partikel melakukan getaran selaras dengan frekuensi 5 Hz dan amplitudo 10 

cm. Berapa kecepatan partikel pada saat berada pada simpangan 8 cm? 

9. Gelombang air laut menyebabkan permukaan air naik turun dengan periode 2 s. Jika 

jarak antara dua puncak gelombang 5 m, berapa waktu yang diperlukan gelombang 

untuk mencapai jarak 10 m? 
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