
Tugas I Mata Kuliah Fisika Dasar 1 

Tanggal : 20 Oktober 2018 

Petunjuk: 

1.  Tugas ditulis tangan (tidak diketik) pada kertas ukuran minimal A4. 

2.  Dikumpul paling lambat 7 November 2018.  

 

Soal: 

1. Diberikan vektor-vektor seperti pada gambar di samping. Tentukanlah 

(besar dan arahnya) : 

(a) A – B + C 

(b) A + B – C 

(c) C – A – B  

 

2. Sebuah mobil bergerak dalam lintasan lurus start dari x = 0 saat t = 0. Mobil melalui titik x = 25,0 m dengan kelajuan 

11,0 m/s saat t = 3,00 sekon. Kemudian melalui titik x = 385 m dengan kelajuan 45,0 m/s saat t = 20,0 sekon. 

Tentukanlah (a) kecepatan rata-rata, (b) percepatan rata-rata antara t = 3,00 sekon dan t = 20,0 sekon. 

 

3. Anda melempar bola ke arah tembok dengan kelajuan 25,0 m/s pada sudut o = 40,0
o
 diukur dari garis horizontal 

seperti pada gambar. Jarak tembok d = 22,0 m dari titik pelemparan. 

Tentukanlah:  

a. Komponen kecepatan arah sumbu x dan komponen 

kecepatan arah sumbu y 

b. Hitung lama waktu yang dibutuhkan bola hingga mengenai 

dinding? 

c. Berapakah tinggi titik dimana bola mengenai dinding jika 

ketinggian bola lepas dari tangan Anda adalah 1,5 m. 

d. Berapakah kecepatan bola arah sumbu x pada saat bola mengenai dinding 

e. Berapakah kecepatan bola arah sumbu y pada saat bola mengenai dinding 

f. Berapakah kecepatan bola saat mengenai dinding (besar dan arahnya) 

 

4. Gambar-gambar di samping menunjukkan sebuah kotak yang 

terletak di atas lantai yang licin. Pada kotak bekerja gaya-gaya 

seperti ditunjukkan dalam gambar. Urutkanlah ke empat gambar 

tersebut mulai dari kotak yang memiliki percepatan paling besar 

hingga yang paling kecil.  

 

 

5. Gambar di samping menunjukkan sebuah balok bermassa m yang 

terletak di lantai. Sebuah gaya yang besarnya 0,500mg dikerjakan pada 

massa tersebut yang arahnya membentuk sudut  = 20
o
. Berapakah 

besar percepatan balok jika koefisien gesekan lantai dengan balok 

adalah µs = 0,600 dan µk = 0,500? 

 

*** Selamat bekerja *** 
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