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Waktu   
 
Petunjuk : a. Pilihan 
                     soal no. 1 
           b. Kerjakan soal essay no. 21 

A. Soal Pilihan Ganda
1. Penyebab langsung gerak rotasi adalah …

a. Kecepatan sudut
b. Percepatan sudut
c. Momen gaya 
d. Momen inersia
e. Momentum sudut

2. Kesesuaian gaya dalam gerak lurus dengan  gerak rotasi adalah ….
a. Massa 
b. Momen inersia
c. Momen gaya 
d. Usaha 
e. Momentum sudut

3. Silinder berongga dan silinder pejal memiliki massa dan diametr sama. Jika kedua 
benda digelindingkan dari puncak sebuah bidang mirin
kaki bidang terlebih dahulu adalah …
a. Silinder berongga
b. Silinder pejal 
c. Kedua silinder sampai 
d. Bergantung bahan silinder
e. Bergantung pada kemiringan bidang
 

4. Sebuah partikel bergerak melingkar dengan kecepatan sudut 10 rad/s. Jika massa partikel 
2 gram dan momentum sudutnya  8 x 10
partikel tersebut adalah …… cm.
a. 10 
b. 8 
c. 6 
d. 4 
e. 2 

 

5. Jika  kecepatan sudut benda  yang berotasi diperbesar dua kali, maka energy total 
benda menjadi … 
a. ¼ kali   
b. ½ kali 
c. Tetap 
d. 2 kali 
e. 4 kali 
 

6. Seorang anak memanjat tali dan
berikut!  
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a. Pilihan jawaban yang paling benar diantara huruf 
soal no. 1 -20 
Kerjakan soal essay no. 21 -25 dengan tepat dan benar

A. Soal Pilihan Ganda 
Penyebab langsung gerak rotasi adalah … 

Kecepatan sudut 
Percepatan sudut 

 
Momen inersia 
Momentum sudut 

Kesesuaian gaya dalam gerak lurus dengan  gerak rotasi adalah ….

Momen inersia 
 

Momentum sudut 
Silinder berongga dan silinder pejal memiliki massa dan diametr sama. Jika kedua 
benda digelindingkan dari puncak sebuah bidang miring, maka silinder yang mencapai 
kaki bidang terlebih dahulu adalah … 

inder berongga 
 

Kedua silinder sampai persamaan  
Bergantung bahan silinder 
Bergantung pada kemiringan bidang 

Sebuah partikel bergerak melingkar dengan kecepatan sudut 10 rad/s. Jika massa partikel 
2 gram dan momentum sudutnya  8 x 10-6 kg m2/s, maka jari
partikel tersebut adalah …… cm. 

Jika  kecepatan sudut benda  yang berotasi diperbesar dua kali, maka energy total 
 

Seorang anak memanjat tali dan berhenti pada posisi seperti diperlihatkan gambar 

 

Jika massa anak yang menggantung
tali yang menahan anak tersebut adalah ….N

a. 25  b. 40 
d. 150  e. 500

 

MID SEMESTER GENAP  

jawaban yang paling benar diantara huruf A, B, C, D dan E 

25 dengan tepat dan benar 

Kesesuaian gaya dalam gerak lurus dengan  gerak rotasi adalah …. 

Silinder berongga dan silinder pejal memiliki massa dan diametr sama. Jika kedua 
g, maka silinder yang mencapai 

Sebuah partikel bergerak melingkar dengan kecepatan sudut 10 rad/s. Jika massa partikel 
/s, maka jari-jari gerakan melingkar 

Jika  kecepatan sudut benda  yang berotasi diperbesar dua kali, maka energy total 

pada posisi seperti diperlihatkan gambar   

Jika massa anak yang menggantung 50 kg, maka   besar tegangan- 
tali yang menahan anak tersebut adalah ….N 

  c. 60  
e. 500 
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7. Beberapa kegiatan untuk menentukan titik berat sepotong karton dengan bantuan benang 
berbeban yaitu :  

 
 
 
1. menggantung benang berbeban bersamasama karton pada lubang A.  
2. menarik garis lurus  a pada karton berimpit dengan benang.  
3. menarik garis lurus  b pada karton berimpit dengan benang.  
4. menggantung benang berbebabn bersama-sama karton pada lubang B,  

     perpotongan  a  dan b adalah titik berat karton.  Untuk kegiatan yang benar agar titik 
berat karton dapat ditentukan           adalah  
…………  
a.  1, 2, 3, 4, 5  d. 1, 4, 2, 3, 5  
b. 1, 2, 4, 3, 5  e. 2, 3, 1, 4, 5  
c. 2, 3, 4, 5, 1 
 

8. Besaran-besaran usaha dalam gerak rotasi dituliskan  W = τ θ, maka satuan dari τ 
adalah …. a. radian b. watt  c. Nm  d. weber e. ms 
 

9. Apabila sebuah benda yang berada dalam keadaan setimbang stabil dipengaruhi oleh 
gaya luar, maka benda tersebut dapat mengalami  gerak translasi(menggeser) dan 
rotasi (menggelinding).  Adapun syarat benda  menggelinding adalah … 

 
a. ΣF ≠ 0  dan Σ τ =0  b. ΣF = 0 dan Σ τ =0  c. ΣF = 0 dan Σ τ  ≠  0 

d. ΣF ≠ 0 dan Σ τ =1 e. ΣF ≠ 0 dan Σ τ ≠0 

 

10. Sebuah batang yang sangat ringan, panjangnya 140 cm. Pada batang bekerja tiga gaya 
masing-  masing F1 = 20 N, F2 = 10 N, dan F3 =40 N dengan arah dan posisi seperti 
pada gambar. Besar  momen gaya yang menyebabkan batang berotasi pada pusat 
massanya adalah … 

 
a. 40 N.m b..  39 N.m c. 28 N.m d. 14 N.m e.   3 N.m 

 
11. Perhatikan gambar! Letak titik berat bidang tersebut terhadap AB adalah … 

 
a. 5 cm b.  9 cm  c. 11 cm 

 d. 12 cm e. 15 cm 
 

12. Tekanan hidrostatis bergantung pada : 
1. tinggi permukaan zat cair 
2. luas permukaan zat cair 
3. percepatan gravitasi bumi 
4. massa jenis zat cair 



Pernyataan yang benar adalah… 
a. 1 dan 2 
b. 1 dan 3 
c. 1, 2, dan 4 
d. 1, 3 dan 4 
e. semua benar 
 
 

13. Gaya Archimedes yang bekerja pada sebuah benda di dalam zat cair sebanding 
dengan …… 

a. Berat zat cair 
b. Berat zat cair dan volum benda 
c. Berat dan massa jenis zat cair 
d. Volum benda dan massa jenis zat cair 
e. Volum benda, berat zat cair, dan massa jenis zat cair 
 

14. Serangga dapat berjalan pada permukaan air karena … 
a. Berat jenis serangga lebih kecil dari air 
b. Berat jenis serangga lebih besar dari air 
c. Berat jenis serangga sama besar dari air 
d. Adanya gaya apung Archimedes 
e. Adanya tegangan permukaan air 
 

15. Dimensi tekanan jika dinyatakan dalam dimensi-dimensi pokok M, L, dan T adalah 
… 

a. M L T-2 
b. M L-1 T-2 
c. M-1 L-1 T-2 
d. M-1 L-1 T2 
e. M L2 T-2 

16. Bola besi padat yang beratnya 2,0 diikatkan pada sebuah kawat dan dicelupkan dalam  
      minyak   (massa jenis minyak 0,8 gr/cm3). Bila massa jenis besi 7,9 gr/cm3, maka  
     tegangan kawat adalah … 

a. 2,2 N 
b. 2,0 N 
c. 1,8 N 
d. 1,6 N 
e. 1,2 N 
 

17. Jika fluida mengalir di dalam sebuah pipa yang diameter dan ketinggian ujungnya 
tidak sama, maka besaran yang konstan adalah … 
a. Energy potensial 
b. Energy kinetic 
c. Kecepatan 
d. Debit aliran 
e. Tekanan 

 

18. Sebuah kolam renang mempunyai kedalaman 5 m dan luas permukaan kolam 50 m2. 
Jka tekanan udara luar 105 Pa, g=10m/s2 dan massa jenis air 1000kgm-3, tekanan total 
pada dasar kolam adalah… Pa. 
a. 1,1 x 105 
b. 1,2 x 105 
c. 1,5 x 105 
d. 2,0 x 105 
e. 2,5 x 105 



 
19. Sebuah pipa dengan diameter 4 cm ujungnya menyempit dengan diameter 2 cm. Jika 

kecepatan aliran dibagian yang besar 3 m/s dan tekanannya 100 N/m2 maka tekanan 
air pada pipa yang kecil adalah.…N/m2 
a. 1000 b. 1100 c. 1200  d. 1500 e. 1600 
 

20. Sayap pesawat terbang dirancang agar memiliki gaya angkat ke atas maksimal, 
seperti gambar. Jika v adalah kecepatan aliran udara dan P adalah tekanan udara, maka 
sesuai dengan azas Bernoulli rancangan tersebut dibuat agar … 

 
a. vA > vB sehingga PA > PB  
b. vA > vB sehingga PA < PB  
c. vA < vB sehingga PA < PB  
d. vA < vB sehingga PA > PB  
e. vA > vB sehingga PA = PB  
 

B. Soal Essay 
1. Pada gambar tampak sebuah bola pejal menggelinding pada lantai datar dengan 

kecepatan 20 m/s. Sudut kemiringan bidang 30o Berapakah ketinggian maksimum 
h yang dapat dicapai bola ? (g= 10 m/s2)  (Skor : 6) 

 

 

  

 

2. Sebuah batang yang sangat ringan, panjangnya 140 cm. Pada batang bekerja tiga gaya masing-
masing F1 = 20 N, F2 = 10 N, dan F3 =40 N dengan arah dan posisi seperti pada gambar. 
Hitunglah besar momen gaya yang menyebabkan batang berotasi pada pusat massanya . 
(Skor : 8) 

.  
3. Berat benda di udara 40 N dan ketika di dalam air 36 N. Jika  ρ = 1 gr/cm3 dan  g= 10 m/s2 , 

Hitunglah massa jenis benda tersebut ! (Skor = 6) 
4. Air mengalir melalui sebuah pipa yang luas penampangnya 2 m2 dengan kecepatan 

mengalir 2 m/s. Berapakah massa air yang mampu ditampung selama  2 menit, jika 
massa jenis(ρ) = 1 gr/cm3? (Skor =6) 

5. Jelaskan secara lengkap dan diserta gambar, prinsip gaya angkat sayap pesawat terbang ! 
(Skor = 4) 
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