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DINAMIKA GERAK 
(Soal Tambahan Persiapan Ujian Perbaikan)

1. Empat buah partikel  dihubungkan dengan batang kaku yang 
ringan dan  massanya  dapat  diabaikan seperti  pada  gambar 
berikut:
Jika jarak antar partikel sama yaitu 40 cm, hitunglah 
momen inersia sistem partikel tersebut terhadap:
a. poros AB
b. poros CD

2. Empat buah partikel, massanya masing-masing 2 kg, terletak pada koordinat (0,5); (- 4, -3); (-4, 0) 
dan  (1,5).  Tentukanlah  momen  inersia  sistem  partikel  ini  jika  sistem  diputar  terhadap  pusat 
koordinat.

3. Sebatang kayu silinder panjangnya 100 cm dan bermassa 800 g. Tentukan momen inersia batang 
kayu itu, jika batang kayu tersebut berputar dengan sumbu putarnya di suatu titik yang berjarak 20 
cm dari salah satu ujungnya! 

4. Sebatang kayu silinder  panjangnya 200 cm dan bermassa 500 g.  Tentukan momen 
inersia batang kayu itu, jika batang kayu tersebut berputar dengan sumbu putarnya 
di suatu titik yang berjarak 40 cm dari salah satu ujungnya

5. Tentukanlah besar dan arah momen gaya yang bekerja pada batang AC dan 
batang AB berikut ini, jika poros putar terletak di titik A, B, C dan O

6. Kecepatan sudut mula-mula sebuah benda yang berputar dengan momen inersia 50 
kgm2 adalah 80 rad/s.  Karena suatu pukulan,  kecepatan sudutnya berubah menjadi  200 rad/s 
dalam waktu 0,6 sekon. Berapa besar gaya pemukul yang bekerja?

7. Silinder pejal dengan massa 2 kg dengan jari-jari 5 cm berputar dengan kecepatan sudut  120 
rad/s. Jika gaya sebesar 60 N diberikan melawan arah putaran, maka hitunglah lama waktu untuk 
menghentikannya! 

8. Beberapa bola dihubungan dengan batang seperti pada 
gambar. Hitunglah besarnya momen inersia sistem yang 
berporos di titik P 
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9. Suatu batang homogen bermassa 4 kg dengan panjang  3 m diputar melalui poros yang terletak 1 
m dari salah satu ujung batang. Hitunglah momen Inersia batang tersebut 

10. Sebuah roda berputar dari kecepatan 10 rad/s menjadi 70 rad/s karena mendapat  momen gaya 
tetap dalam waktu 3 sekon. Jika momen kelembaman roda 4 kg m2, tentukanlah besar momen 
gaya tersebut. 

11. Sebuah silinder pejal bermassa m dan berjari-jari  R berada di 
sebuah lantai  kasar dan diberi  gaya F pada porosnya seperti 
pada gambar. Tentukanlah besarnya percepatan bola tersebut!

12. Perhatikan gambar! Dua buah benda yang massanya m1 = 2 kg dan m2 = 3 kg 
dihubungkan dengan tali melalui sebuah katrol dengan jari-jari 10 cm dan massa 
katrol 6 kg. Tentukanlah percepatan liniear sistem dan Tegangan Tali T1 dan T2

13. Jika M1 = 6 kg, M2 = 10 kg, masing-masing katrol bermassa 4 kg, tentukanlah 
percepatan linier masing-masing benda dan teganan masing-masing. 

 

14. Dua  buah  balok  dihubungkan  dengan  tali  yang  massanya 
diabaikan dengan sebuah katrol yang jari-jarinya 0,25 m dan 
momen  inersia  I.  Balok  bergerak  tanpa  gesekan  dengan 
percepatan  seperti  pada  gambar.  Tentukanlah  semua 
tegangan tali dan momen inersia dari katrol. 

            

15. Perhatikan gambar di samping! Sebuah bola      pejal dengan massa 
2 kg dan jari-jari 20 cm dilepas pada bidang miring kasar, setelah 2 
sekon dari saat dilepaskan, tentukan: 

a. kecepatan liniernya 
b. jarak yang ditempuh 
c. kecepatan sudutnya 
d. gaya geseknya 
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16. Jika massa katrol 8 kg, F = 20 N, tentukanlah besar percepatan linier dari katrol! 

17. Jika massa katrol 1 kg, M = 3 kg; tentukanlah percepatan linier sistem dan Tegangan tali T 

18. Jika  massa katrol  4  kg,  MA =  6  kg dan MB =  2  kg;  tentukanlah  percepatan  linier  sistem dan 
Tegangan tali T1 dan T2 

19. Jika massa katrol masing-masing 2 kg, MA = 8 kg, MB = 4 kg dan Mc = 6 kg; tentukanlah percepatan 
linier sistem dan Tegangan tali T1; T2 dan T3 

20. Jika massa katrol  8  kg,  MA =  8  kg,  dan MB =  6  kg ;tentukanlah  percepatan linier  sistem dan 
Tegangan tali T1; dan T2 .

21. Sebuah  benda  menggelinding  dari  puncak  bidang  miring  seperti  pada  gambar  disamping. 
Tentukanlah  kecepatan  benda  di  ujung  bawah  bidang  miring  dan  percepatan  benda  selama 
menggelinding Jika benda tersebut adalah : a) silinder pejal; b) bola tipis berongga; c) bola pejal
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22. Sebuah  silinder  pejal  bergerak  pada 
sebuah  bidang  miring  seperti  pada 
gambar di bawah! Jika kecepatan bola 
di  kaki  bidang  miring  adalah  10  
m/s   Tentukanlah tinggi maksimum (H) 
yang dapat dicapai oleh bola!

23. Sebuah balok bermassa memiliki massa 600 gr dan jari-jari 5 cm. Bola tersebut menggelinding 
dengan kecepatan linier 10 m/s. Tentukan energi kinetik total bola tersebut! 

24. Roda yang berupa silinder pejal massanya 3 kg dan jari-jari 20 cm. Roda tersebut menggelinding 
dengan kecepatan sudut 100 rad/s. Tentukan energi kinetik total gerak roda tersebut! 

25. Sebuah bola pejal bermassa 0,5 kg dan jari-jari 20 cm berotasi dengan kecepatan sudut 15 rad/s. 
Berapakah momentum sudut bola tersebut? 

26. Silinder A bermassa 2 kg sedang berotasi dengan kecepatan sudut 60 rad/s. Kemudian ada silinder 
B  yang  berjari-jari  sama  dan  massa  3  kg  digabungkan  pada  silinder  A dengan  poros  sama. 
Tentukan kecepatan sudut gabungan silinder tersebut! 

27. Dua piringan berjari-jari sama memiliki massa masing-masing: mA = 0,8 kg dan mB = 1,6 kg. Pada 
awalnya kedua piringan berputar dengan kecepatan sudut ωA = 32 rpm dan ωB = 8 rpm. Jika kedua 
piringan digabungkan sepusat maka tentukan kecepatan sudutnya setelah digabung! 

28. Sebuah bola pejal bermassa 10 kg berjari-jari 70 cm menggelinding di atas bidang datar karena 
dikenai gaya 14 N. Tentukan momen inersia, percepatan tangensial tepi bola, percepatan sudut 
bola, gaya gesekan antara bola dan bidang datar, serta besarnya torsi yang memutar bola 

29. Sebuah bola pejal bermassa 10 kg berjari-jari 10 cm menggelinding di atas bidang miring 37°. Jika 
gaya gravitasi 10 m/s2, maka tentukanlah hal-hal berikut. 

a. Momen inersia bola! 
b. Percepatan bola! 
c. Percepatan sudut bola! 
d. Gaya gesek antara bola dan lantai! 
e. Torsi yang memutar bola! 

30. Seorang penari balet memiliki momen inersia 8 kgm2 ketika kedua lengannya telentang dan 2 kg m2 

ketika  merapat  ke  tubuhnya.  Pada  saat  kedua  lengannya  terentang,  penari  tersebut  berputar 
dengan kelajuan 3 putaran/s. Setelah itu, kedua lengannya dirapatkan ke tubuhnya. Tentukanlah 
laju putaran penari ketika kedua lengannya merapat! 

31. Pada sebuah roda yang memiliki inersia 4 kgm2 diberi momen gaya sebesar 50 Nm. Jika roda 
mulai bergerak dengan kecepatan sudut 40 rad/s, Hitunglah sudut putaran yang ditempuh roda 
setelah 6 sekon 
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32. Dengan  menggunakan  alat  sentripetal  benda  yang  massanya  m  diputar  melingkar  beraturan 
dengan laju anguler . Apabila panjang tali alat sentripetal diperkecil menjadi ¼ kali, maka dengan 
beban yang tetap, hitunglah besarnya kelajuan angulernya 

33. Sebuah piringan berbentuk  silinder  pejal  homogen mula-mula berputar  pada porosnya dengan 
kecepatan sudut   9 rad/s. Bidang piringan sejajar bidang horisontal. Massa dan jari-jari piringan 
0,6 kg dan 0,2 m. Bila di atas piringan diletakkan cincin yang mempunyai massa dan jari-jari  0,6 kg 
dan 0,1 m dan pusat cincin tepat di atas pusat piringan, hitunglah kecepatan sudut piringan dan 
cincin setelah penggabungan tersebut!

34. Sebuah roda berputar dengan kecepatan sudut 20 rad/s, mengalami perlambatan sudut  4 rad/s2. 
Hitunglah waktu yang diperlukan roda untuk berhenti sejak mengalami perlambatan! 

35. Kincir angin berputar dengan kecepatan sudut awal 15 rad/s dan momen inersianya 5 x 10-3 kg m2. 
Agar  kincir  tersebut  berhenti  dalam selang waktu  3  detik,  hitunglah  momen gaya yang  harus 
dikerjakan! 

36. Sebuah roda turbin berjari-jari 1 m dari keadaan diam, dipercepat secara beraturan menjadi 30
rad/s dalam waktu 0,25 menit. Hitunglah percepatan sudut dan percepatan tangensialnya! 

37. Sebuah partikel bermassa bergerak dengan kecepatan sudut tetap 2 rad/s. Jika massa partikel itu 
2 gram dan memiliki momentum sudut 9 x 10-7 kg m2/s, maka hitunglah jari-jari lintasan partikel itu 

38. Perhatikan gambar  sebuah roda pejal  homogen dibawah.  Pada tepi  roda 
dililitkan  sebuah tali  dan  kemudian ujung tali  ditarik  dengan gaya F.  Jika 
massa roda = 5 kg, dan jari-jarinya 20 cm, Hitunglah gaya yang dibutuhkan 
agar percepatan sudut roda tersebut  pada saat itu 10 rad/s 

39. Seorang penari balet berputar 3 putaran per detik dengan kedua lengannya direntangkan. Pada 
saat itu momen inersia penari 8 kg/m2. Kemudian kedua lengannya dirapatkan sehingga momen 
inersianya menjadi 2 kgm2. Maka tentukanlah frekuensi putaran sekarang 

40. Sebuah roda berongga mula-mula berputar  pada porosnya dengan kecepatan sudut    9 rad/s. 
Bidang roda sejajar bidang horisontal. Massa dan jari-jari piringan 0,6 kg dan 0,2 m. Bila di atas 
piringan diletakkan lempengan roda pejal yang mempunyai massa dan jari-jari  0,6 kg dan 0,1 m 
dan pusat kedua benda berhimpit, 
a. kecepatan sudut gabungan benda tersebut!
b. Usaha yang bekerja pada sistem
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