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Usaha oleh Gaya Konservatif dan non Konservatif

Part I

Mudah

1. Sebuah benda dipindahkan dari titik A ke D dengan dua kemungkinan lintasan seperti gambar berikut.

Jika sepanjang lintasan hanya bekerja gaya konservatif maka berlaku....

(a) WACD = −WABD

(b) WACD = WABD

(c) WACD +WABD = 0

(d) WACD −WABD = −fd

(e) WACD = WABD + fd

2. Berikut termasuk gaya konservatif adalah....

(a) gaya gravitasi dan gaya coulomb

(b) gaya gesek dan gaya hambat udara

(c) gaya gravitasi dan gaya gesek

(d) gaya coulomb dan hambat udara

(e) gaya sentuh dan tak sentuh

3. Gaya sebesar F bekerja pada benda berikut dan mengakibatkan benda berpindah dari A ke C.

Jika jarak A ke C adalah s dan tinggi BC adalah h maka besar usaha yang dilakukan oleh gaya F tersebut
adalah sebesar....

(a) W = Fs

(b) W = Fh
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(c) W = Fh
s

(d) W = Fs
h

(e) W = Fsh

4. Gaya sebesar F bekerja pada benda berikut dan mengakibatkan benda berpindah dari A ke C dengan
kelajuan konstan.

Jika jarak A ke C adalah s dan tinggi BC adalah h maka besar usaha yang dilakukan oleh gaya F tersebut
adalah sebesar....

(a) W = mgs

(b) W = mgh

(c) W = mg
√
s2 − h2

(d) W = mgss
h

(e) W = mgsh

5. Usaha melawan medan konservatif adalah.....

(a) usaha diubah menjadi energi panas

(b) usaha diubah menjadi energi potensial

(c) usaha diubah menjadi energi dalam

(d) usaha diubah menjadi energi gelombang

(e) usaha diubah menjadi energi kinetik

Part II

Sedang

1. Dua benda bermassa sama dipindahkan dari A dan B ke titik C.

Kedua jalur lintasan adalah lintasan yang kasar, maka....

(a) besar usaha oleh gaya gravitasi besarnya sama untuk kedua lintasan

(b) besar usaha oleh gaya gesek besarnya sama untuk kedua lintasan

(c) besar usaha oleh gaya gesek sama dengan usaha oleh gaya gravitasi

(d) besar usaha oleh gaya gesek lintasan AC lebih besar dibanding lintasan BC

(e) besar usaha oleh gaya gesek lebih besar dibanding usaha oleh gaya gesek
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2. Mobil m berkecepatan v direm hingga berhenti setelah menempuh jarak tertentu. Besar usaha oleh gaya
rem adalah....

(a) 1
2mv2

(b) − 1
2mv2

(c) 3
2mv2

(d) − 3
2mv2

(e) 5
2mv2

3. Gaya F sebesar 12 N dikerjakan pada suatu benda hingga benda berpindah sejauh 10 meter dengan
kecepatan kosntan. Maka.....

(a) Usaha oleh gaya gesek adalah sebesar 120 N.

(b) Usaha oleh gaya F adalah sebesar -120 N.

(c) Usaha oleh resultan gaya pada benda adalah nol.

(d) Usaha oleh gaya gesek adalah sebesar nol.

(e) Usaha oleh gaya F adalah sebesar nol.

4. Benda bermassa 5 kg didorong dengan suatu gaya di atas lintasan kasar hingga bergerak sejauh 6 meter.
Koe�sien gaya gesek antara benda dengan lintasan adalah 0,1. Usaha yang dilakukan oleh gaya gesek
adalah....

(a) -0,3 J

(b) -3 J

(c) -30 J

(d) -300 J

(e) -3 kJ

5. Sebuah benda bermassa 2 kg terletak di tanah. Benda tersebut ditarik ke atas dengan gaya 25 N selama
2 detik lalu dilepaskan. Jika g = 10 m/s usaha yang diperlukan untuk mengangkat benda hungga ke
ketinggian maksimum adalah sebesar ....

(a) 150 J

(b) 125 J

(c) 100 J

(d) 50 J

(e) 25 J

Part III

Sukar

1. Benda bermassa m kg bergerak dan menaiki suatu bidang miring seperti gambar berikut.
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Jika lintasan adalah lintasan kasar dengan gaya gesek fk. Energi yang berubah menjadi usaha oleh gaya
non konservatif adalah sebesar....

(a) mga

(b) mgb

(c) fkc

(d) fkb

(e) ac
b fk

2. Sebuah benda bermassa 2 kg diangkat ke meja yang tingginya 1 meter. Maka besar usaha yang dilakukan
oleh gaya konservatif adalah sebesar....

(a) 100

(b) 200

(c) 400

(d) 800

(e) 900

3. Sebuah balok dengan berat 20 N meluncur pada bidang miring dengan panjang 3 meter. Gerak dimulai
pada ujung bidang miring dan bidang miring membentuk sudut 30◦terhadap horizontal. Gaya gesek
antara balok dengan bidang miring adalah 6 N. Besar usaha oleh gaya konservatif dan non konservatif
adalah sebesar.....

(a) 30 joule dan 12 joule

(b) 40 joule dan 15 joule

(c) 50 joule dan 18 joule

(d) 60 joule dan 21 joule

(e) 70 joule dan 24 joule

4. Benda bermassa 1 kg dilepaskan dari A melewati lintasan melengkung tanpa gesekan dan lintasan datar
kasar BC kemudian berhenti di C.

Jarak B ke C adalah 10 meter. Besar gaya gesek pada lintasan BC adalah sebesar....

(a) 10 N

(b) 20 N

(c) 30 N

(d) 40 N

(e) 50 N

5. Benda bermassa m terletak di dasar bidang miring yang memiliki panjang bidang miring sepanjang c
dan tinggi maksimum b. Benda yang awalnya di dasar, di titik A digerakkan hingga ke titik B kemudian
dilepaskan dari B hingga menuruni bidang miring dan kembali sampai ke titik A.
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Benda dengan bidang miring bekerja gaya gesek sebesar f.

Besar usaha oleh gaya gesek dan gaya berat adalah.....

(a) fc danmgb

(b) 2fc dan2mgb

(c) 2fc dan nol

(d) nol dan2mgb

(e) nol
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