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Latihan Soal Kecepatan dan Kelajuan

Mudah

1. Jarak Bandung-Jakarta adalah 180 km. Sebuah mobil mampu menempuh jarak tersebut dalam waktu 3
jam. Maka kelajuan rata-rata mobil tersebut adalah....

(a) 120 km/jam

(b) 90 km/jam

(c) 70 km/jam

(d) 60 km/jam

(e) 30 km/jam

2. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan rata-rata 20 m/s selama 1 menit. Diketahui bahwa 30 detik
pertama kecepatannya adalah 30 m/s. Kecepatan mobil pada 30 detik berikutnya adalah.....

(a) 5 m/s

(b) 10 m/s

(c) 15 m/s

(d) 20 m/s

(e) 25 m/s

3. Budi pergi ke sekolah naik sepeda. Jarak dari rumah ke sekolah 1,8 km dan kecepatan sepedanya konstan
sebesar 3 m/s. Jika masuk sekolah jam 07.00, maka budi harus berangkat ke sekolah paling lambat pada
pukul . . .

(a) 06.40

(b) 06.45

(c) 06.30

(d) 06.55

(e) 06.50

4. Sebuah motor bergerak dari grogol pada pukul 07.15 dan tiba di bekasi pada pukul 08.45. Bila jarak
Grogol bekasi 60 km. Kecepatan sepeda motor tersebut adalah... .

(a) 30 km/jam

(b) 40 km/jam

(c) 50 km/jam

(d) 60 km/jam

(e) 70 km/jam

5. Seorang siswa maju ke depan kelas sejauh 4 m dalam waktu 2,5 sekon, kemudian belok ke kiri menuju
meja guru sejauh 2 m dalam waktu 1 s, berbicara dengan guru 2,5 sekon dan kembali ke tempat duduknya
melalui lintasan yang sama selama 4 sekon. Maka kelajuan siswa tersebut adalah . . . .

(a) 1 m/s

(b) 1,2 m/s

(c) - 1,2 m/s

(d) 1,6 m/s

(e) - 1,6 m/s
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Sedang

1. Sebuah benda bergerak dengan mengikuti persamaan x = 2t2 + 4t − 2. Diketahui x adalah perpindahan
yang ditempuh benda (dalam meter) dan t adalah waktu tempuh (sekon). Maka kecepatan rata-rata pada
saat t = 1 s dan t = 2 s adalah . . .

(a) 20 m/s

(b) 30 m/s

(c) 25 m/s

(d) 35 m/s

(e) 10 m/s

2. Gambar berikut ini melukiskan perjalanan dari A ke C melalui B

Jarak AB = 40 km ditempuh dalam waktu 0,5 jam, jarak BC = 30 km ditempuh dalam waktu 2 jam.
Besarnya kecepatan rata-rata perjalanan itu adalah . . .

(a) 95 km/jam

(b) 48 km/jam

(c) 35 km/jam

(d) 28 km/jam

(e) 20 km/jam

3. Seseorang mengayuh sepedanya dari tengah-tengah sebuah lapangan menuju ke utara sejauh 8 m, dilan-
jutkan ke timur sejauh 6 m, kemudian kembali ke tempat semula melalui lintasan lurus. Waktu total yang
diperlukan orang itu 8 sekon. Kelajuan sepeda tersebut adalah . . .

(a) 1,75 m/s

(b) 2,60 m/s

(c) 3,00 m/s

(d) 3,50 m/s

(e) 4,20 m/s

4. Benda A bergerak ke utara dengan kecepatan 8 m/s. Empat sekon kemudian benda B bergerak dalam
arah yang sama dengan kecepatan 12 m/s. Benda A akan tersusul oleh B ketika B telah bergerak selama
. . .

(a) 4 sekon

(b) 6 sekon

(c) 8 sekon

(d) 10 sekon

(e) 12 sekon

5. Seorang atlet berlari pada sebuah lintasan berbentuk lingkaran dengan diameter 40 m. Atlet tersebut
dapat menempuh 1,5 kali putaran dalam waktu 40 sekon. Berapakah kelajuan rata-rata dan kecepatan
rata-rata pelari tersebut?

(a) 7,25 meter dan 15 meter

(b) 8,42 meter dan 10 meter

(c) 7,34 meter dan 20 meter

(d) 5,28 meter dan 20 meter

(e) 6,28 meter dan 10 meter
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Sukar

1. Benda dilempar keatas dari ketinggian awal 5 meter sehingga benda bergerak dengan kecepatan v =
60− 10t. Ketinggian benda setelah 12 detik adalah.....

(a) 0 m

(b) 5 m

(c) 1440 m

(d) 1445 m

(e) 2440 m

2. Sebuah benda bergerak lurus ke utara menempuh jarak 40 m selama 5 sekon. Kemudian benda bergerak
lurus dengan kecepatan 30 m selama 5 sekon pula. Kelajuan rata-rata dan besar kecepatan rata-rata
benda itu selama geraknya berturut-turut adalah . . .

(a) 5 m/s dan 5 m/s

(b) 5 m/s dan 7 m/s

(c) 7 m/s dan 5 m/s

(d) 7 m/s dan 7 m/s

(e) 7 m/s dan 10 m/s

3. Posisi sebuah benda sebagai fungsi waktu dinyatakan dengan s = 4t2− 5t+6, s dalam meter dan t dalam
sekon. Kecepatan benda pada saat t = 1 s adalah . . .

(a) 2 m/s

(b) 3 m/s

(c) 4 m/s

(d) 5 m/s

(e) 8 m/s

4. Dua benda A dan B mula-mula berjarak 60 meter. Benda A di sebelah kiri benda B. Pada saat yang sama,
benda A bergerak ke kanan dengan kecepatan 6 m/s dan benda B bergerak ke kiri dengan kecepatan 4
m/s. Benda A dan B bertemu setelah keduanya bergerak selama . . .

(a) 6 sekon

(b) 10 sekon

(c) 15 sekon

(d) 25 sekon

(e) 30 sekon

5. Posisi sebuah partikel dalam fungsi waktu dinyatakan dengan y = −12t2 + 120t + 7 meter. Ketinggian
maksimum partikel tersebut adalah....

(a) 293 m

(b) 307 m

(c) 312 m

(d) 315 m

(e) 323 m
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