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Soal Fisika Dasar 1. Materi kinematika, dinamika, energi, momentum, 
momentum sudut, gravitasi, benda tegar, hidrodinamika, dan relativitas. 
 
Kinematika 
 

1. Sebuah titik melaju dengan kecepatan vo menempuh separuh jarak tempuhnya. Untuk 
sisanya, separuh waktunya dengan kecepatan v1 dan separuhnya lagi dengan kecepatan 
v2. Tentukan kecepatan rata-rata untuk mencapai seluruh jarak tempuhnya! 

2. Sebuah mobil bergerak agak linear, pertama dengan percepatan ω = 5.0 m/s2 (kecepatan 
awalnya nol). Kemudian bergerak konstan dilanjutkan dengan perlambatan ω yang 
akhirnya berhenti. Waktu total yang dibutuhkan τ = 25 s. Kecepatan rata-ratanya 

. Berapa jarak tempuh selama begerak dengan kecepatan konstan? 
3. Sebuah titik bergerak pada satu arah seperti pada gambar. 

 
Dari gambar, tentukan  

a. Kecepatan rata-rata 
b. Kecepatan maksimum 
c. Waktu saat kecepatan sesaat pada to sama dengan kecepatan rata-ratanya pada awal to 
4. Sebuah bola dengan radius R = 10 cm berputar tanpa tergelincir pada bidang miring 

sehingga pusat massanya bergerak dengan percepatan konstan ω = 2.5 cm/s2, t = 2.00 s 
setelah bergerak seperti pada gambar. 

Tentukan : a. Kecepatan pada A,B, dan O 
  b. percepatan pada masing-masing titik 
 
 
 
 
 

 
5. Sebuah kapal berlayar sepanjang ekuator ke arah timur dengan kecepatan vo = 30 km/jam. 

Dari arah tenggara angin bertiup pada ф = 60o terhadap ekuator dengan kecepatan v = 15 
km/jam. Tentukan kecepatan angin v’ relatif terhadap kapal dan arahnya ф’! angin dan 
kapal pada kerangka yang sama. 

6. Dua partikel bergerak pada medan gravitasi seragam dengan percepatan g. Pada awalnya, 
kedua partikel terletak pada satu tempat yang kemudian bergerak dengan kecepatan 
masing-masing v1 = 3.0 m/s dan v2 = 4.0 m/s horisontal berlawanan arah. Tentukan jarak 
antar partikel ketika vektor kecepatannya saling tegak lurus! 

7. Sebuah benda melintasi setengah lingkaran dengan R = 160 cm dalam selang waktu τ = 
10.0 s. Hitung pada selang waktu tersebut 

a. Kecepatan rata-rata  
b. Modulus vektor kecepatan rata-rata  
c. Modulus dari vektor total percepatan  jika benda tersebut bergerak dengan 

percepatan tangensial konstan 
8. Kecepatan sebuah partikel yang bergerak ke arah sumbu-X positif sebesar  , 

dengan α konstanta positif. Asumsikan pada waktu t = 0 s partikel terletak pada x = 0. 
Tentukan : 

a. Kecepatan partikel yang bergantung waktu dan percepatannya 
b. Kecepatan rata-rata selama waktu total untuk menempuh sejauh s meter dari lintasan 
9. Sebuah meriam dan targetnya berjarak 5.10 km pada ketinggian yang sama. Seberapa 

cepat peluru mengenai target dengan kecepatan awal 240 m/s? Abaikan gesekan udara. 
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10. Sebuah meriam menembakkan dua peluru dengan kecepatan awal 250 m/s. Peluru 
pertama ditembakkan pada arah θ1 = 60o dan peluru dua ditembakkan pada arah θ2 = 45o 
terhadap arah horisontal. Dengan mengabaikan gesekan udara, tentukan waktu yang 
dibutuhkan dari penembakan hingga kedua peluru saling menumbuk! 

 
Dinamika 
 

1. Perhatikan gambar! mo,m1, dan m2 sama, 
massa katrol dan tali diabaikan dan gesekan 
pada katrol diabaikan. Tentukan percepatan ω 
dengan mo bergerak turun dan tentukan 
tegangan pada tali antara m1 dan m2 jika 
koefisien gesek dengan bidang k! Tentukan 
pula kemungkinan kasusnya! 

 
2. Dua balok 1 dan 2 saling berhimpit diletakkan pada bidang miring dengan sudut 

kemiringan α terhadap sumbu horisontal (perhatikan gambar). Massa kedua balok m1 dan 
m2 dan koefisien gesek dengan bidang miring k1 dan k2 dengan k1 > k2. Tentukan : 
 

a. Gaya yang berinteraksi selama gerak 
b. Nilai minimum α agar kedua balok bergerak 
3. Balok bermassa m diam pada bidang horisontal mulai bergerak  akibat gaya F=mg/3 

yang konstan. Pada saat bergerak sudut α antara arah gaya dengan bidang horisontal 
berubah sebesar α = as, dengan a konstanta dan s jarak yang ditempuh balok dari posisi 
awal. Tentukan kecepatan balok sebagai fungsi dari α! 

4. Sebuah pesawat mengayunkan tali dengan radius R = 500 m dengan kecepatan konstan v 
= 360 km/jam. Tentukan berat seseorang m = 70 kg pada bagian ujung bawah, tengah dan 
pangkal (atas) dari tali! 

5. Sebuah mobil bergerak dengan percepatan tangensial konstan ω = 0.62 m/s2 sepanjang 
permukaan mendatar dari lingkaran sebagian dengan R = 40 m. Koefisien gesek antara 
roda dengan permukaan sebesar k = 0.20. Berapa jarak yang ditempuh mobil tanpa 
tergelincir jika kecepatan awal nol? 

6. Pada saat t = 0, sebuah partikel bermassa m mulai bergerak karena pengaruh gaya 
, dengan Fo dan ω konstan. Tentukan jarak yang ditempuh partikel sebagai 

fungsi t! Gambarkan plotnya! 
7. Sebuah perahu motor bermassa m bergerak sepanjang danau dengan kecepatan vo. Pada t 

= 0 mesin dalam keadaan mati. Asumsikan hambatan air sebanding dengan kecepatan 
perahu F = -rv, tentukan : 

a. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mulai bergerak saat mesin dimatikan 
b. Kecepatan perahu sebagai fungsi jarak yang ditempuh dengan mesin dimatikan, sama 

halnya dengan jarak total hingga mesin mati 
c. Kecepatan rata-rata dari awal selama kecepatannya bertambah η kali 
8. Sebuah benda diletakkan di atas bola dengan radius R. Kemudian bola diberikan 

percepatan konstans sebesar ωo searah dengan arah horisontal kemudian benda tersebut 
mulai meluncur ke bawah. Tentukan : 

a. Kecepatan benda relatif terhadap bola ketika tiba-tiba bergerak 
b. Sudut θo antara arah vertikal dengan vektor radius yang tergambar dari pusat bola ketika 

benda jatuh; hitung θo untuk ωo = g. 
9. Selongsong benda A bisa meluncur dengan bebas sepanjang batang yang 

melengkung setengah lingkaran yang beradius R (lihat gambar). Sistem 
dibuat untuk berotasi dengan kecepatan angular konstan ω dari O ke O’. 
Tentukan sudut θ terhadap posisi benda A!  

10. Sebuah batang AB berotasi dengan kecepatan angular konstan ω = 2.00 
rad/s di sekitar sumbu vertikal yang melewati ujung A. Sebuah benda 
bermassa m = 0.50 kg bergerak di sepanjang batang dari titik A dengan 
kecepatan awal vo = 1 m/s. Tentukan gaya Coriolis yang bekerja pada 
benda (dengan kerangka acuan batang yang berotasi) pada saat berada pada jaraka r = 50 
cm sumbu rotasi! 
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