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Latihan Soal Gerak Relatif

Mudah

1. Amir berada di dalam bus yang bergerak dengan kecepatan konstan 10 m/s. Di dalam bus, Amir melempar
uang logam secara vertikal dengan kecepatan yang kecil sehingga uang logam tanpa menyentuh atap bus.
Uang logam jatuh di.....

(a) Depan Amir.

(b) Belakang Amir.

(c) Tepat di tangan Amir.

(d) Samping kanan Amir.

(e) Samping kiri Amir.

2. Pak Budi dan Amir berada di dalam mobil yang sama. Mobil bergerak dengan kecepatan 20 m/s menjauhi
Andi. Andi berada di pinggir jalan dan tidak bergerak. Maka menurut Amir....

(a) Pak Budi dalam keadaan tidak bergerak.

(b) Pak Budi bergerak menjauhinya.

(c) Andi dalam keadaan tidak bergerak.

(d) Andi bergerak mendekatinya.

(e) Pak Budi dan Andi tidak bergerak.

3. Ra�a berjalan dengan kecepatan 1 m/s di dalam kereta yang sedang bergerak ke selatan dengan kecepatan
5 m/s. Menurut orang di dalam kereta maka Ra�a bergerak dengan kecepatan....

(a) 1 m/s

(b) 2 m/s

(c) 3 m/s

(d) 4 m/s

(e) 5 m/s

4. Seorang petugas keamanan berada di pinggir rel kereta api. Kereta api bergerak menjauhi petugas kea-
manan dengan kecepatan 15 m/s. Jika petugas keamanan tersebut bergerak mendekati kereta dengan
kecepatan 1 m/s maka menurut masinis di dalam kereta.....

(a) Petugas keamanan bergerak mendekatinya dengan kecepatan 16 m/s.

(b) Petugas keamanan bergerak menjauhinya dengan kecepatan 16 m/s.

(c) Petugas keamanan bergerak mendekatinya dengan kecepatan 14 m/s.

(d) Petugas keamanan bergerak menjauhinya dengan kecepatan 14 m/s.

(e) Petugas keamanan tidak bergerak.

5. Sebuah perahu menyeberangi sungai yang memiliki kecepatan arus 5 m/s ke timur. Perahu di arahkan
ke utara dengan kecepatan 6 m/s. Dengan menganggap arah barat adalah arah sumbu x positif dan
arahu utara adalah arah sumbu y positif maka kecepatan perahu menurut orang di pinggir sungai dapat
dinyatakan dengan notasi vektor sebagai....

(a) v = 2i+ 6j m/s

(b) v = 3i+ 2j m/s

(c) v = 4i+ 6j m/s

(d) v = 5i+ 6j m/s

(e) v = 6i+ 5j m/s

1



W
ar
da
ya
C
ol
le
ge

Wardaya College Departemen Fisika

Sedang

1. Anita berada di dalam mobil yang bergerak ke utara dengan kecepatan 20 m/s. Pada jalan yang sama
Robert mengendarai motor dengan kecepatan 10 m/s ke arah selatan. Kecepatan Anita menurut Robert
adalah sebesar....

(a) 10 m/s

(b) 10
√
5 m/s

(c) 20 m/s

(d) 30 m/s

(e) 50 m/s

2. Air hujan jatuh secara vertikal dengan kecepatan 30 m/s. Pak Albert mengendarai mobil dengan kecepatan
30 m/s. Menurut pak Albert maka air hujan jatuh dengan sudut kemiringan sebesar....

(a) 30◦

(b) 45◦

(c) 53◦

(d) 60◦

(e) 90◦

3. Kereta bergerak dengan kecepatan 40 m/s ke arah utara. Pada saat yang bersamaan hujan turun dan
angin meniup air hujan ke arah utara. Lintasan air hujan membentuk sudut 37◦dengan horisontal jika
diamati oleh orang yang berada di luar kereta. Jika diamati oleh orang yang berada di dalam kereta, air
hujan jatuh secara vertikal. Kecepatan air hujan adalah....

(a) 20 m/s

(b) 30 m/s

(c) 40 m/s

(d) 50 m/s

(e) 60 m/s

4. Kecepatan sebuah mobil menurut Rosi yang bersepeda dengan kecepatan 5 m/s adalah 30 m/s. Jika Rosi
bergerak searah dengan mobil tersebut maka kecepatan mobil menurut Amin yang berdiri di pinggir jalan
adalah sebesar....

(a) 20 m/s

(b) 25 m/s

(c) 30 m/s

(d) 35 m/s

(e) 40 m/s

5. Sebuah pesawat dapat bergerak dengan kelajuan 10 m/s. Suatu ketika pesawat tersebut terbang ketika
angin berhembus dengan laju 5 m/s, membentuk sudut 60◦ terhadap arah geraknya. Kecepatan pesawat
terhadap tanah adalah.....

(a) 5 m/s

(b) 10 m/s

(c) 5
√
7 m/s

(d) 10
√
7 m/s

(e) 15 m/s
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Sukar

1. Sebuah kereta bergerak dengan kecepatan 13 m/s ke kanan terhadap pengamat yang diam.

Seorang pengendara bermotor bergerak di atas kereta dan menurut pengamat yang diam, motor melaju
dengan kelajuan 3 m/s ke kiri. Kelajuan motor terhadap kereta adalah....

(a) 10 m/s ke kiri

(b) 10 m/s ke kanan

(c) 13 m/s ke kiri

(d) 16 m/s ke kanan

(e) 16 m/s ke kiri

2. Andi duduk di kursi paling belakang sebuah bus sepanjang 15 meter dan Anita berada di luar bus. Bus
kemudian bergerak dengan laju 2 m/s. Pada saat bersamaan bus bergerak, supir bus menyalakan lampu
sign (anggap sebagai kejadian 1), lima detik kemudian lampu sign dimatikan (anggap sebagai kejadian 2).
Jarak dua kejadian tersebut menurut Andi dan Anita adalah....

(a) Jarak dua kejadian menurut Andi adalah 0 meter dan jarak dua kejadian itu menurut Anita adalah
15 meter.

(b) Jarak dua kejadian menurut Andi adalah 0 meter dan jarak dua kejadian itu menurut Anita adalah
10 meter.

(c) Jarak dua kejadian menurut Andi adalah 15 meter dan jarak dua kejadian itu menurut Anita adalah
0 meter.

(d) Jarak dua kejadian menurut Andi adalah 10 meter dan jarak dua kejadian itu menurut Anita adalah
0 meter.

(e) Jarak dua kejadian menurut Andi adalah 10 meter dan jarak dua kejadian itu menurut Anita adalah
15 meter.

3. Budi menaiki kereta yang memiliki panjang 500 meter dan bergerak dengan kecepatan 4 m/s. Karena
suatu hal masinis kereta menyalakan lampu depan kereta (kejadian 1). Lima detik kemudian masinis
menyalakan lampu belakang kereta (kejadian 2). Jarak dua kejadian tersebut menurut Budi dan Dewi
yang berada di pinggir rel adalah.....

(a) 520 m dan 480 m

(b) 500 m dan 480 m

(c) 500 m dan 20 m

(d) 480 m dan 20 m

(e) 480 dan 0 meter

4. Dua dermaga A dan B berada di pinggir sungai dan berjarak 1500 m seperti gambar berikut.
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Dua anak bersepakat untuk melakukan perjalanan dari dermaga A ke dermaga B kemudian kembali ke A.
Satu anak melalui jalur darat dengan kelajuan 50 cm/s dan anak yang lainnya melalui jalur air dengan
perahu berkecepatan 50 cm/s. Arus sungai bergerak dengan kecepatan 25 cm/s dengan arah dari A ke
B. Selisih waktu yang dibutuhkan oleh dua anak tersebut untuk melakukan perjalanan tersebut adalah....

(a) 1000 s

(b) 2000 s

(c) 3000 s

(d) 4000 s

(e) 5000 s

5. Pesawat tempur Amerika yang sedang bergerak di udara dengan kecepatan 200 km/jam menembakkan
rudal dengan kecepatan 100 km/jam terhadap pesawat. Jarak rudal setelah 10 menit dihitung diri titik
awal penembakan adalah sebesar....

(a) 30 km

(b) 40 km

(c) 50 km

(d) 60 km

(e) 70 km
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