


KOMPETENSI DASAR 

 
1.1 Bertambah keimanannya dengan menyadari 

hubungan keteraturan dan kompleksitas alam dan 
jagad raya terhadap kebesaran Tuhan yang 
menciptakannya  

2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin 
tahu; objektif; jujur; teliti; cermat; tekun; hati-hati; 
bertanggung jawab; terbuka; kritis; kreatif; inovatif 
dan peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari 
sebagai wujud implementasi sikap dalam 
melakukan percobaan dan berdiskusi  

2.2 Menghargai kerja individu dan kelompok dalam 
aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi 
melaksanakan percobaan dan melaporkan hasil 
percobaan  

3.5 Mendeskripsikan momentum dan impuls, hukum 
kekekalan momentum, serta penerapannya dalam 
kehidupan sehari-hari 
 



Indikator 

1. Mengintegrasikan hukum 
kekekalan energi dan kekekalan 
momentum untuk berbagai 
peristiwa tumbukan 

2. Merumuskan koefisien restitusi 
untuk tumbukan 

3. Menjelaskan karakteristik macam 
macam tumbukan 

4. Menganalisis energy sebelum 
tumbukan dan sesudah tumbukan 

 



Tumbukan 

Tumbukan adalah peristiwa 
tabrakan antara dua benda 
karena adanya gerakan 



Jenis-jenis Tumbukan 

1. Tumbukan lenting sempurna 

2. Tumbukan lenting sebagian 

3. Tumbukan tidak lenting sama 
sekali 

 





Pada tumbukan lenting sempurna berlaku: 

 

a. hukum kekekalan energi mekanik 

     ∆Ek = ∆Ek’ 

 

b. hukum kekekalan momentum 

     m1.v1 + m2.v2 = m1.v1’ + m2.v2’ 

 

c. koefisien restitusi ( e = 1) 
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Dimana:  

v1 = kecepatan awal  benda 1 (m/s) 

v2 = kecepatan awal  benda 2 (m/s) 

v1’ = kecepatan setelah tumbukan 

benda 1 (m/s) 

v2’ = kecepatan setelah  tumbukan  

  benda 2 (m/s) 

m  = massa benda (kg) 



Tumbukan 

 Lenting Sebagian 

Pada tumbukan lenting sebagian kecepatan 

benda setelah tumbukan berkurang atau 

menjadi lebih kecil 





Tumbukan Tidak 

 Lenting Sama Sekali 

Pada tumbukan tidak lenting sama sekali 

kedua benda setelah bertumbukan akan 

melekat menjadi satu dan kecepatan kedua 

benda menjadi sama 

 

 



 Maka : 

 

m1.v1 + m2.v2 = (m1 + m2). v’ 

 

atau dapat dikatan v1’ = v2’ 

 



Contoh Soal 
1. Sebuah bola tenis bermassa 300 gram 

dilempar ke sebuah tembok, saat 
mengenai tembok kecepatan bola 20 m/s. 
jika tumbukan yang terjadi dianggap 
lenting sempurna berapakah kecepatan 
bola tenis setelah tumbukan? 

A.  10 m/s 

B.  20 m/s 

C.  0  

D.  - 10 m/s 

E.  - 20 m/s 

3 2 Ke  Soal No 



2. Sebuah peluru dengan massa 20 gram 
ditembakkan pada lilin mainan dengan 
massa 200 gram yang diam. 
Kecepatan peluru saat mengenai lilin  
200 m/s dan melekat pada lilin. 
Berapakah kecepatan lilin sekarang? 

A.  22 m/s 

B. 18,2 m/s 

C.  14,6 m/s 

E.  5,6 m/s 

D.  12 m/s 

1 3 Ke  Soal No 



3. Sebuah bola meluncur dengan 
kecepatan 10 m/s dan menabrak 
dinding, setelah menabrak dinding 
bola berbalik arah dengan 
kecepatan 8 m/s. hitung koefisien 
restitusi peristiwa tumbukan 
tersebut? 

A.  0,8 

B.  0,7 

C.  0,6 

E.  0,4 

D.  0,5 

1 2 Ke  Soal No 
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JAWABAN  

ANDA  

SALAH 

 

1 3 2 

Ke  Soal No 



JAWABAN 

ANDA BENAR 

m1.v1 + m2.v2 = (m1 + m2). v’ 

 

0 + 0,02 . 200 = (0,2 + 0,02) . v’ 

 

4 = 0,22 v’ 

 

v’ = 4 / 0,22 

 

v’ = 18,2 m/s 

 

1 3 2 

Ke  Soal Noc 



JAWABAN 

ANDA BENAR 

𝑒 = − 
𝑉2

; − 𝑉1
;

𝑉2 − 𝑉1
 

𝑒 = − 
0 − (−8)

0 − 10
 

 

 e  = 0,8 

Diket : 

𝑉1 = 10 m/s  ; 𝑉2 = 0 m/s 

 

𝑉1
; = - 8 m/s   ; 𝑉2

;
 = 0 m/s 

Jawab : 

1 3 2 

Ke  Soal No 



JAWABAN 

ANDA BENAR 

1 3 2 

Ke  Soal No 



Tumbukan 

Tumbukan Lenting 
Sebagian 

Tumbukan Lenting 
Sempurna 

Tumbukan Tak 
Lenting Sama 

Sekali 

1. Berlaku Hkm kekalan energi 
2. Berlaku Hkm Kekekalan 

Momentum 
3. e =  1 

 

1. Tidak berlaku Hkm kekalan energi 
2. Berlaku Hkm Kekekalan Momentum 
3. 0 < e <  1 

 

1. Tidak berlaku Hkm kekalan energi 
2. Berlaku Hkm Kekekalan Momentum 
3. e = 0 

 

BERANDA KE MATERI 


