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Kata Pengantar
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan
hidayahNya, penulis dapat menyusun bahan ajar modul SMK bidang studi
Fisika materi Usaha dan energi. Modul yang disusun ini menggunakan
pendekatan pembelajaran berdasarkan kompetensi, sebagai konsekuensi logis
dari Kurikulum SMK Edisi 2004 yang menggunakan pendekatan kompetensi
(CBT: competency Based Training).
Sumber dan bahan ajar pokok Kurikulum SMK Edisi 2004 adalah modul,
yang mengacu pada Standar Kompetensi Nasional (SKN) atau standarisasi
pada dunia kerja dan industri. Dengan modul ini, diharapkan digunakan
sebagai sumber belajar pokok oleh peserta didik untuk mencapai kompetensi
kerja standar yang diharapkan dunia kerja dan industri.
Modul ini disusun melalui beberapa tahapan proses, yakni mulai dari
penyiapan materi modul, penyusunan naskah secara tertulis, kemudian
disetting dengan bantuan alat-alat computer, serta divalidasi serta diujicobakan
empiric secara terbatas. Validasi dilakukan dengan teknik telaah ahli (expertjudgment), sementara ujicoba empirik dilakukan pada beberapa peserta didik
SMK.
Harapannya, modul yang telah disusun ini merupakan bahan dan sumber
belajar yang berbobot untuk membekali peserta diklat kompetensi kerja yang
diharapkan. Namun demikian, karena dinamika perubahan di dunia industri
begitu cepat terjadi, maka modul ini masih akan selalu dimintakan masukan
untuk bahan perbaikan atau direvisi agar supaya selalu relevan dengan kondisi
lapangan.
Pekerjaan berat ini dapat terselesaikan, tentu dengan banyaknya
dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang perlu diberikan penghargaan
dan ucapan terima kasih. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini tidak
berlebihan bilamana disampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang
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sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, terutama tim penyusun modul
(penulis, editor, tenaga komputerisasi modul, tenaga ahli desain grafis) atas
dedikasi, pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menyelesaikan
penyusunan modul ini.
Kami mengharapkan saran dan kritik dari para pakar di bidang psikologi,
praktisi dunia usaha dan industri, dan pakar akademik sebagai bahan untuk
melakukan peningkatan kualitas modul. Diharapkan para pemakai berpegang
pada azas keterlaksanaan, kesesuaian dan fleksibilitas, dengan mengacu pada
perkembangan IPTEK pada dunia usaha dan industri dan potensi SMK dan
dukungan dunia usaha industri dalam rangka membekali kompetensi yang
terstandar pada peserta didik.
Demikian, semoga modul ini dapat bermanfaat bagi kita semua,
khususnya peserta diklat SMK Bidang

Adaptif untuk mata-pelajaran

Matematika, Fisika, Kimia, atau praktisi yang sedang mengembangkan modul
pembelajaran untuk SMK.
Jakarta, Desember 2004
a.n. Direktur Jenderal Pendidikan
Dasar dan Menengah
Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan,

Dr. Ir. Gatot Hari Priowirjanto, M.Sc.
NIP 130 675 814

MODUL FIS 09.USAHA DAN ENERGI

iv

DAFTAR ISI

?

Halaman Sampul .....................................................................
Halaman Francis ......................................................................
Kata Pengantar........................................................................
Daftar Isi ................................................................................
Peta Kedudukan Modul.............................................................
Daftar Judul Modul...................................................................
Glosary ..................................................................................

I.

PENDAHULUA N

?
?
?
?
?
?

a.
b.
c.
d.
e.
f.
II.

Deskripsi...........................................................................
Prasarat ............................................................................
Petunjuk Penggunaan Modul ...............................................
Tujuan Akhir......................................................................
Kompetensi .......................................................................
Cek Kemampuan................................................................

i
ii
iii
v
vii
viii
ix

1
1
1
2
4
5

PEMELAJARAN
A. Rencana Belajar Peserta Diklat......................................

7

B. Kegiatan Belajar
1. Kegiatan Belajar ......................................................
a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran...................................
b. Uraian Materi .........................................................
c. Rangkuman ...........................................................
d. Tugas....................................................................
e. Tes Formatif ..........................................................
f. Kunci Jawaban .......................................................
g. Lembar Kerja ........................................................

8
8
8
12
31
13
14
15

2. Kegiatan Belajar ......................................................
a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran...................................
b. Uraian Materi .........................................................
c. Rangkuman ...........................................................
d. Tugas....................................................................
e. Tes Formatif ..........................................................
f. Kunci Jawaban .......................................................
g. Lembar Kerja ........................................................

16
16
16
30
31
31
32
32

MODUL FIS 09.USAHA DAN ENERGI

v

3. Kegiatan Belajar ......................................................
a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran...................................
b. Uraian Materi .........................................................
c. Rangkuman ...........................................................
d. Tugas....................................................................
e. Tes Formatif ..........................................................
f. Kunci Jawaban .......................................................
g. Lembar Kerja ........................................................

33
33
33
36
40
40
41
42

III. EVALUASI
A. Tes Tertulis .......................................................................
B. Tes Praktik........................................................................

44
46

KUNCI JAWABAN
A. Tes Tertulis .......................................................................
B. Lembar Penilaian Tes Praktik...............................................

47
50

IV. PENUTUP..............................................................................

53

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................

54

MODUL FIS 09.USAHA DAN ENERGI

vi

Peta Kedudukan Modul
FIS.01
FIS.02
FIS.03
FIS.10

FIS.04

FIS.07

FIS.11

FIS.05

FIS.08

FIS.12

FIS.06

FIS.09

FIS.13
FIS.14
FIS.18
FIS.19

FIS.15

FIS.16
FIS.17

FIS.20
FIS.21
FIS.22
FIS.23
FIS.24
FIS.25
FIS.27

FIS.28
FIS.26

MODUL FIS 09.USAHA DAN ENERGI

vii

Daftar Judul Modul
No.

Kode Modul

Judul Modul

1

FIS.01

Sistem Satuan dan Pengukuran

2

FIS.02

Pembacaan Masalah Mekanik

3

FIS.03

Pembacaan Besaran Listrik

4

FIS.04

Pengukuran Gaya dan Tekanan

5

FIS.05

Gerak Lurus

6

FIS.06

Gerak Melingkar

7

FIS.07

Hukum Newton

8

FIS.08

Momentum dan Tumbukan

9

FIS.09

Usaha, Energi, dan Daya

10

FIS.10

Energi Kinetik dan Energi Potensial

11

FIS.11

Sifat Mekanik Zat

12

FIS.12

Rotasi dan Kesetimbangan Benda Tegar

13

FIS.13

Fluida Statis

14

FIS.14

Fluida Dinamis

15

FIS.15

Getaran dan Gelombang

16

FIS.16

Suhu dan Kalor

17

FIS.17

Termodinamika

18

FIS.18

Lensa dan Cermin

19

FIS.19

Optik dan Aplikasinya

20

FIS.20

Listrik Statis

21

FIS.21

Listrik Dinamis

22

FIS.22

Arus Bolak-Balik

23

FIS.23

Transformator

24

FIS.24

Kemagnetan dan Induksi Elektromagnetik

25

FIS.25

Semikonduktor

26

FIS.26

Piranti semikonduktor (Dioda dan Transistor)

27

FIS.27

Radioaktif dan Sinar Katoda

28

FIS.28

Pengertian dan Cara Kerja Bahan

MODUL FIS 09.USAHA DAN ENERGI

viii

Glossary

Istilah

Keterangan

Usaha

Hasil kali besar perpindahan dengan komponen gaya
yang sejajar dengan perpindahan benda.

Gaya

Suatu
tarikan
atau
dorongan
yang
dapat
mengakibatkan perubahan bentuk dan arah gerak pada
suatu benda.

Perpindahan

Perubahan kedudukan suatu benda karena mendapat
pengaruh gaya.

Joule

Satuan energi dalam MKS atau SI.

Erg

Satuan energi dalam CGS.

Daya

Usaha persatuan waktu.

Watt

Salah satu satuan daya.

Pk

Satuan daya kuda.

Energi Potensial

Energi yang
kedudukan.

dimiliki

oleh

suatu

benda

karena

Energi Kinetik

Energi yang
kecepatan.

dimiliki

oleh

suatu

benda

karena

Energi Mekanik

Penjumlahan antara energi potensial dengan energi
kinetik pada sistem tertentu.

Gaya Konservatif

Gaya yang tidak bergantung pada lintasannya namun
hanya pada posisi awal dan akhir.

Gaya non Konservatif

Gaya yang bergantung pada lintasannya.

Pesawat sederhana

Alat untuk mempermudah melakukan usaha dengan
mengubah besar dan arah gaya, tanpa mengubah
usaha yang dilakukan.

Katrol

Salah satu bentuk alat pesawat sederhana yang berupa
roda dengan pusat roda sebagai poros atau titik
tumpuan.

Tuas

Salah satu bentuk alat pesawat sederhana yang berupa
papan dan diantara beban dan kuasa terdapat titik
tumpuan.

Pesawat Gabungan

Suatu pesawat yang terdiri dari beberapa pesawat
sederhana yang saling berhubungan.
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Keuntungan Mekanik Perbandingan lengan kuasa terhadap lengan beban.
Ideal
Keuntungan Mekanik Perbandingan gaya beban terhadap gaya kuasa.
Sesungguhnya
Efisiensi

Perbandingan
masukan.

Neraca Pegas

Alat untuk mengukur besarnya gaya yang bekerja pada
suatu benda.
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BAB I. PENDAHULUAN
A. Deskripsi
Energi merupakan konsep yang sangat penting, dan pemahaman
terhadap energi merupakan salah satu tujuan pokok fisika. Sebagai
Gambaran akan pentingnya konsep energi, dengan mengetahui energi
sistem, maka gerak sistem tersebut dapat ditentukan.
Melalui modul ini Anda akan mempelajari usaha oleh gaya tetap.
Pemahaman tentang energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik
pada sebuah benda. Kaitan usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif
dengan perubahan energi kinetik dan energi potensial suatu sistem dan
menerapkan kaitan tersebut. Kaitan usaha yang dilakukan oleh gaya
nonkonservatif dengan perubahan energi kinetik dan energi potensial
suatu sistem dan menerapkan kaitan tersebut. Mendiskusikan cara
memudahkan kita melakukan usaha, yakni dengan menggunakan
pesawat. Dan menghitung keuntungan mekanik ideal dan sesungguhnya
pada pesawat sederhana dan gabungan pesawat.

B. Prasyarat
Agar dapat mempelajari modul ini Anda harus memahami konsep
kinematika, juga konsep gaya serta perhitungan matematisnya.

C. Petunjuk Penggunaan Modul
1. Pelajari daftar isi serta kedudukan modul dengan cermat dan teliti,
karena dalam skema modul akan nampak kedudukan modul yang
sedang anda pelajari ini dengan modul-modul yang lainnya.
2. Perhatikan langkah-langkah dalam melakukan pemahaman konsep
dengan benar serta proses penemuan hubungan antar konsep yang
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dapat menambah wawasan anda sehingga mendapatkan hasil yang
optimal.
3. Pahami setiap konsep dasar pendukung modul, misalnya matematika
dan mekanika.
4. Jawablah tes formatif dengan jawaban yang singkat, tepat, dan
kerjakan sesuai dengan kemampuan anda setelah mempelajari modul
ini.
5. Bila dalam mengerjakan tugas/soal

anda menemukan kesulitan,

konsultasikan dengan konsultan/instruktur yang ditunjuk.
6. Setiap menemukan kesulitan, catatlah untuk dibahas saat kegiatan
tatap muka.
7. Bacalah referensi lain yang berhubungan dengan materi dalam modul
ini untuk menambah wawasan anda.

D. Tujuan Akhir
Setelah anda mempelajari modul ini diharapkan Anda memiliki
kompetensi sebagai berikut.
1.

Menunjukkan kemampuan menghitung usaha oleh gaya tetap.

2.

Menghitung energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik
pada sebuah benda.

3.

Mengkaitkan usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif dengan
perubahan energi kinetik dan energi potensial suatu sistem dan
menerapkan kaitan tersebut.

4.

Mengkaitkan usaha yang dilakukan oleh gaya nonkonservatif
dengan perubahan energi kinetik dan energi potensial suatu sistem
dan menerapkan kaitan tersebut.

5.

Menghitung keuntungan mekanik ideal dan sesungguhnya pada
pesawat sederhana dan gabungan pesawat.

6.

Menghitung efisiensi dari pesawat sederhana.
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E. Manfaat
Pemahaman yang baik terhadap energi dan kaitannya dengan usaha
akan bermanfaat untuk memahami konsep-konsep lain dalam fisika.
Sebagai contoh, gerak benda yang bergetar dapat dicirikan oleh energi
kinetik dan potensial benda itu.
Pemahaman yang cukup mendalam terhadap energi dan usaha
(serta pesawat) memungkinkan Anda mendesain berbagai eksperimentasi
dalam kelas Anda. Sebagai contoh, Anda bisa memanipulasi panjang
lengan kuasa melihat pengaruhnya terhadap gaya kuasa yang harus
dikerahkan untuk mengangkat beban tertentu. Anda bisa juga meminta
siswa Anda merancang dan melakukan eksperimen pengaruh ketinggian
benda terhadap energi yang dimiliki benda itu.
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F. Kompetensi
Kompetensi
Program Keahlian
Mata Diklat-Kode
Durasi Pembelajaran
Sub
kompetensi
1.Memahami
Konsep Usaha
2.Mengidentifikasi energi

3.Menginteprata
sikan daya

:
:
:
:

MEMAHAMI USAHA, ENERGI DAN DAYA
Program Adaptif
FISIKA-FIS.07
15 jam @ 45 menit

Kriteria kinerja

Lingkup belajar

Usaha yang dilakukan oleh gaya
ditetapkan dengan konsep usaha

? Usaha
? Satuan Usaha

Energi mekanik dijelaskan dengan
konsep energi kinetik dan energi
potensial

Materi
kompetensi
membahas tentang :
Energi kinetik
dan potensial
Energi mekanik

Daya yang dihasilkan oleh usaha
ditetapkan menggunakan konsep
usaha
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Sikap
Teliti Menjelaskan
konsep Usaha
ini

Membahas konsep daya
dan satuannya.
Pesawat sederhana dan
efisiensinya

Materi pokok pembelajaran
Pengetahuan
keterampilan
a. Pengertian Usaha
1. Menghitung
b. Perhitungan Usaha
Usaha

? Teliti
menjelaskan
energi kinetik
dan energi
potensial serta
energi mekanik

1.

?

?
?

Teliti
menentukan
daya
dan
efisiensi daya
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2.

Pengertian energi
kinetik dan energi
potensial
Pengertian energi
mekanik

1.

Menghitung
energi kinetik
dan
energi
potensial

Definisi daya
Perhitungan daya
dan efisiensi daya

? Menghitung daya
? Menentukan
efisiensi
pada
pesawat
sederhana

G. Cek Kemampuan
Kerjakanlah soal-soal berikut ini, jika anda dapat mengerjakan
sebagian atau semua soal berikut ini, maka anda dapat meminta
langsung kepada instruktur atau guru untuk mengerjakan soal-soal
evaluasi untuk materi yang telah anda kuasai pada BAB III.
1.

Apakah gaya sentripetal pada sebuah benda yang bergerak
melingkar melakukan usaha pada benda itu? Jelaskan.

2.

Apakah usaha total pada benda bergantung pada pemilihan
kerangka acuan? Bagaimanakah pengaruh pemilihan ini terhadap
prinsip usaha-energi?

3.

Sebuah bidang miring memiliki ketinggian h. Sebuah benda
bermassa m dilepas dari puncak bidang miring itu. Apakah
kecepatan benda sesampainya di bagian bawah bidang miring
tersebut bergantung pada sudut bidang miring, jika
a. bidang miring licin
b. bidang miring kasar

4.

Seutas tali digunakan untuk menarik kotak melintasi lantai sejauh
20,0 m. Tali ditarik dengan sudut 37,0o terhadap lantai, dan bekerja
gaya sebesar 628 N. Berapakah usaha yang dilakukan gaya
tersebut?

5.

Motor listrik yang mempunyai daya 150 kW mengangkat benda
setinggi 5,1 m dalam waktu 16,0 s. Berapakah gaya yang
dikerahkan motor itu?

6.

Seekor kera bermassa 6,0 kg berayun dari cabang sebuah pohon ke
cabang lain lebih tinggi 1,2 m. Berapakah perubahan energi
potensialnya?

7.

Anak panah bermassa 100 gram dilepas dari busurnya, dan tali
busur mendorong anak panah dengan gaya rerata sebesar 85 N
sejauh

75

cm.

Berapakah

kelajuan

anak

panah

itu

saat

meninggalkan tali busur tersebut?
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8.

Seorang pemain ski mula-mula diam, lalu mulai bergerak menuruni
lereng miring 20o dengan horizontal sejauh 100 m.
a. Jika koefisien gesek 0,090, berapakah kelajuan orang itu pada
ujung bawah lereng itu?
b. Jika salju pada bagian datar di kaki lereng itu memiliki koefisien
gesek yang sama, berapa jauhkan pemain ski itu dapat
meluncur sebelum akhirnya berhenti?

F//

9. Panjang kemiringan bidang miring
pada Gambar disamping 18 m dan

25 kg

tingginya 4,5 m.
a.

18 m

Berapakah gaya sejajar (F//)
minimum

yang

4,5 m

diperlukan

untuk menarik kotak 25 kg
hingga dapat bergeser ke
atas jika gesekan diabaikan?
b.

Berapakah KMI bidang miring itu?

c.

Berapakah KM sesungguhnya, serta efisiensi bidang miring itu,
jika ternyata untuk menggeserkan balok ke atas memerlukan
gaya sejajar 75 N

10. Pesawat gabungan dirancang dengan menghubungkan pengungkit
pada sistem katrol. KMI pengungkit itu 3,0 dan KMI sistem katrolnya
2,0.
a.

Berapakah KMI pesawat gabungan ini?

b.

Jika pesawat gabungan ini memiliki efisiensi 60%, berapa gaya
kuasa

harus

dikerahkan

pada

pengungkit

agar

pesawat

gabungan itu dapat mengangkat beban 540 N?
c.

Jika Anda menggerakkan lengan kuasa pada pengungkit sejauh
12,0 cm, berapa jauh benda itu dapat terangkat?

MODUL FIS 09.USAHA DAN ENERGI
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BAB II. PEMBELAJARAN
A. Rencana Belajar Siswa
Kompetensi

: usaha dan energi

Sub Kompetensi : Usaha, Energi, dan Daya
Tulislah semua jenis kegiatan yang anda lakukan di dalam tabel kegiatan di
bawah ini. Jika ada perubahan dari rencana semula, berilah alasannya
kemudian mintalah tanda tangan kepada guru atau instruktur anda.

Jenis
Kegiatan

Tanggal

Waktu

MODUL FIS 09.USAHA DAN ENERGI

Tempat
Belajar

Alasan
Perubahan

Tanda
Tangan
Guru
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B. Kegiatan Belajar

1. Kegiatan belajar 1
a. Tujuan kegiatan pembelajaran.
Setelah mempelajari kegiatan belajar 1 diharapkan anda dapat:
?

Menjelaskan definisi usaha

?

Menyebutkan satuan-satuan usaha

?

Menghitung

besar

usaha

secara

kuantitatif

dengan

menggunakan rumus.
?

Menjelaskan definisi daya .

?

Menyebutkan satuan – satuan daya.

?

Menghitung daya dengan menggunakan rumus.

b. Uraian Materi

USAHA
Kata “usaha” atau “kerja” memiliki berbagai arti dalam percakapan
sehari-hari. Namun dalam fisika, usaha memiliki arti khusus, untuk
memaparkan bagaimana dikerahkannya gaya pada benda, hingga benda
berpindah

Gambar 1. Seseorang menarik peti di lantai. Usaha
yang dilakukan oleh gaya F adalah W ? F s cos?

MODUL FIS 09.USAHA DAN ENERGI

8

Usaha yang dilakukan pada sebuah benda oleh gaya tetap,F, (baik besar
maupun arahnya) didefinisikan sebagai hasil kali besar perpindahan,s,
dengan komponen gaya yang sejajar dengan perpindahan itu.
Dalam bentuk persamaan, kita dapat menulis
W = F// s
Dengan F// adalah komponen F yang sejajar dengan perpindahan benda,
s. Secara umum, kita dapat menulis
W ? F s cos? .............................................(1)

dengan ? adalah sudut antara arah gaya dengan perpindahan. Faktor cos
? pada Pers. (1) dapat Anda peroleh dengan memperhatikan Gambar 1.
Usaha adalah besaran skalar. Usaha hanya mempunyai besar;
karena tidak mempunyai arah seperti besaran vektor, usaha lebih mudah
diterapkan dalam persoalan sehari-hari. Pertama, kita tinjau kasus gerak
dan gaya yang berarah sama, sehingga ? ? 0 , dan cos ? ? 1 . Maka usaha
adalah W ? F s . Sebagai contoh, jika Anda mendorong gerobak ke arah
horizontal dengan gaya 60 N, hingga gerobak berpindah sejauh 50 m,
Anda melakukan usaha 60 N ? 50 m ? 3000 N.m terhadap gerobak.
Seperti yang telah kita lihat, dalam SI, usaha diukur dalam N.m.
Nama khusus untuk satuan ini adalah joule (J). 1 J = 1 N.m. Dalam
sistem cgs, usaha diukur dalam satuan erg, dan 1 erg = 1 dyne.cm.
Gaya

yang

dikerahkan

kepada

sebuah

benda

belum

tentu

menghasilkan usaha. Sebagai contoh, jika Anda mendorong tembok, Anda
tidak melakukan usaha terhadap tembok tersebut. Anda mungkin menjadi
lelah (karena membebaskan energi melalui otot), namun karena tembok
tidak bergerak (s = 0), maka W ? 0 . Anda juga tidak melakukan usaha,
jika Anda memindahkan benda dengan mendukung atau memondong
benda itu (gaya Anda vertikal ke atas) dan Anda berjalan horizontal,
seperti Gambar 2. Hal ini terjadi karena ? = 90o, sehingga cos ? = cos
90o = 0, sehingga W ? 0 .
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Bila Anda membicarakan usaha, perlu
Anda perjelas apakah Anda berbicara tentang
usaha yang dilakukan oleh suatu benda,
ataukah usaha pada suatu benda. Penting
pula

untuk

tersebut

memperjelas

dilakukan

oleh

apakah

usaha

sebuah

gaya,

ataukah oleh gaya total (beberapa gaya)
pada sebuah benda.
Gambar 2. Usaha yang dilakukan
orang itu sama dengan nol, karen
F tegak lurus dengan d.

y
x

FO

37o

Fges

mg

s = 40 m

Gambar 3. Untuk contoh: peti 50 kg ditarik sepanjang lantai.

Soal Contoh
Sebuah peti bermassa 50 kg ditarik sepanjang lantai datar dengan
gaya 100 N, yang dikerahkan membentuk sudut 37o, seperti Gambar 3.
Lantai kasar, dan gaya gesek yang terjadi Fges = 50 N. Hitunglah usaha
yang dilakukan masing-masing gaya yang bekerja pada peti, dan usaha
yang dilakukan gaya total pada peti itu.
Penyelesaian
Kita pilih

sistem

koordinat,

dengan

s

menyatakan

vektor

perpindahan yang besarnya 40 m. Terdapat 4 gaya yang bekerja pada
peti, seperti Gambar 3: Gaya yang dikerahkan orang, FO, gaya gesek,
Fges, berat kotak, mg, dan gaya normal FN yang dikerahkan lantai. Usaha
yang dilakukan gaya normal dan gaya gravitasi adalah nol, kerena gayagaya tersebut tegak lurus dengan perpindahan s.
Wgrav ? 0
WN ? 0
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Usaha yang dilakukan FO:
WO ? FO s cos 37 O ? 100 N ? 40 m ? 0,8 ? 3200 J

Usaha yang dilakukan Fges:

Wges ? Fges s cos 180 O ? 50 N ? 40 m ? ?- 1? ? ? 2000 J
Kita dapat melihat ternyata usaha yang dilakukan gaya gesek, Fges,
negatif. Jika kita amati, sudut antara Fges dengan perpindahan adalah
180o atau Fges berlawanan dengan perpindahan.
Akhirnya, usaha total pada peti tersebut adalah jumlah usaha
masing-masing gaya
WTOTAL ? Wgrav ? W N ? WO ? Wges

? 0 ? 0 ? 3200 J ? ?- 2000 J ?
? 1200 J

Usaha total dapat pula dihitung dengan menentukan gaya total ke
arah perpindahan:

?FTOTAL ?x

? FP cos ? - Fges

sehingga usaha total

WTOTAL ? ?FTOTAL ?x s ? ?FP cos ? - Fges ?s

?

?

? 100 cos 37 O - 50 N ? 40 m
? 30 N ? 40 m
? 1200 J

DAYA
Misalkan Anda mengangkat kotak bermassa 30 kg dari lantai ke atas
meja yang tingginya 2 m. Untuk melakukan hal ini Anda memerlukan waktu 4
s, sementara teman Anda melakukan hal yang sama dalam waktu 2 s. Usaha
yang Anda lakukan dan yang dilakukan teman Anda sama. Tetapi, karena
teman Anda dapat melakukan usaha dalam waktu yang lebih singkat, maka
teman Anda lebih cepat melakukan usaha dibanding Anda. Laju dilakukannya
usaha disebut daya. Dengan kata lain daya adalah cepatnya energi
dipindahkan.
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Sesuai pengertian tentang daya tersebut, daya, P, dapat dihitung
dengan membagi usaha dengan waktu, atau
P?

W
...............................................................(2)
t

Dalam SI daya diukur dalam satuan joule/s yang disebut watt (W). Watt
merupakan satuan daya yang relatif kecil. Sebagai contoh, berat segelas air
sekitar 3 N. Jika Anda mengangkatnya dari meja ke mulut Anda (yang jaraknya
0,5 m) dalam waktu 1 s, daya yang Anda keluarkan adalah

3 N ? 0,5 m
? 1,5 W .
1s

Karena watt satuan yang relatif kecil, biasanya daya dinyatakan dalam satuan
kilowatt (kW). Satu kW sama dengan 1000 W.

Soal Contoh
Sebuah motor listrik digunakan untuk mengangkat benda seberat
1,20 ? 104 N setinggi 9,00 m dalam waktu 15 s. Berapakah daya motor
listrik itu?
Penyelesaian
W Fs 1,20 ? 10 4 N
P?
?
?
? 7 ,20 ? 103 W atau 7,20 kW
t
t
15 s

c. Rangkuman
? Usaha yang dilakukan pada sebuah benda oleh gaya tetap, F, (baik
besar

maupun

perpindahan,s,

arahnya)
dengan

didefinisikan
komponen

sebagai

gaya

yang

hasil

kali

sejajar

besar
dengan

perpindahan itu, kita dapat menulis
W = F// s
Dengan F// adalah komponen F yang sejajar dengan perpindahan
benda, s. Secara umum, kita dapat menulis
W ? F s cos?
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? Dalam SI, usaha diukur dalam N.m. Nama khusus untuk satuan ini
adalah joule (J). 1 J = 1 N.m. Dalam sistem cgs, usaha diukur dalam
satuan erg, dan 1 erg = 1 dyne.cm.
? Daya adalah usaha yang dilakukan oleh benda persatuan waktu.
? Rumus daya : P ?

W
t

? Satuan daya antara lain Watt, Kilowatt, Joule/ sekon, Kilo joule/ sekon,
hp.
? Besarnya daya dipengaruhi oleh usaha yang dilakukan oleh benda dan
waktu yang diperlukan untuk melakukan usaha tersebut, serta sudut
antara permukaan bidang dengan arah gaya.

e. Tes Formatif 1
1.

Berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi, bila sebuah
benda bermassa 25 kg jatuh dari ketinggian 3,5 m?

2.

Seutas tali digunakan untuk menarik kotak melintasi lantai sejauh 15,0
m. Tali ditarik dengan sudut 45,0o terhadap lantai, dan bekerja gaya
sebesar 628 N. Berapakah usaha yang dilakukan gaya tersebut?

3.

Seorang

pekerja

mendorong

kotak yang beratnya 93 N yang
terletak

pada

bidang

85 N
3m

miring.
93 N

Orang itu mendorong kotak ke
arah mendatar dengan gaya 85
N, seperti Gambar 4.
a. Berapakah usaha yang dilakukan orang itu?

4m

Gambar 4. Digunakan untuk
Latihan nomor 3.

b. Berapakah usaha yang dilakukan gaya gravitasi?
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c. Jika koefisien gesekan kinetik ? K =
0,20, berapakah usaha yang dilakukan
gaya gesek tersebut?
4.

Seorang pemanjat tebing mem-bawa

ransel 7,50 kg. Ia mulai memanjat tebing
dengan kelajuan konstan, dan 30,0 menit
kemudian ia berada pada ketinggian 9,2
m di atas titik awal.
a.

Berapakah usaha yang ia
lakukan terhadap ranselnya?

b. Jika berat pemanjat itu 650 N,
berapakah usaha total yang ia
lakukan

untuk

mengangkat

dirinya sendiri dan ranselnya?
c.

Gambar 6 Untuk Latihan
Nomor 1

Berapakah daya total yang dikerahkan pemanjat itu?

5. Motor listrik yang mempunyai daya 75 kW mengangkat benda setinggi
22,1 m dalam waktu 40,0 s. Berapakah gaya yang dikerahkan motor itu?

f. Kunci Jawaban Tes Formatif 1
1. Usaha oleh gaya grafitasi W = F.s = mg h = (25 kg)(10 m/s2)(3,5 m)
= 875 J
2. Usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut adalah :
W = F cos 450 x s =( 628 N cos 45) x 15 m
3.
85 N
3m
93 N
4m
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a. Usaha oleh orang = Fo cos ? . S = 85 N x

4
x5m
5

b. Usaha oleh gaya grafitasi = (98 N sin ? ) x s
c. Usaha oleh gaya gesek Wges = fges x s =( ? s N) x S
4. a. Usaha yang dilakukan pemanjat terhadap ransel adalah nol karena
ransel tidak mengalami perpindahan.
a. Wtotal = W

orang+

W

ransel

= (650 x 9,2) + ( 7,5 x 10 x 9,2) =

6670 Joule.
b. P ?

W
= 6670 Joule/ 1800 sekon = 3,71 watt.
t

5. F = (P x t) / s = (75 x 40)/ 22,1 = 135,75 N.
g. Lembar kerja
Kegiatan Penyelidikan
1. Rumusan Masalah
Bagaimana pengaruh sudut antara gaya dengan perpindahan
terhadap usaha yang dilakukan?
2. Alat dan Bahan
?

neraca pegas

?

balok berpengait

?

busur derajat

3. Langkah-langkah
1. Kaitkan neraca pegas pada balok berpengait, jaga agar neraca
pegas sejajar dengan meja. Ukurlah gaya yang diperlukan untuk
menarik balok tersebut dengan kelajuan tetap, sejauh 2 m.
2. Aturlah sehingga neraca dengan meja membentuk sudut, misalnya
menjadi 30o. Ukurlah gaya yang diperlukan untuk menarik
tersebut balok dengan kelajuan tetap sejauh 2 m.
3. Hitunglah komponen gaya ke arah horizontal pada kegiatan 2.
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4. Hitunglah usaha yang anda lakukan pada kegiatan 1 dan 2. Usaha
adalah komponen gaya ke arah perpindahan dikalikan dengan
perpindahan.
5. Analisis
Berdasarkan data pengamatan Anda, Bandingkan usaha Anda pada

2. Kegiatan
belajar
kegiatan
1 dan 2
2, dan jelaskan mengapa hasilnya seperti itu
a. Tujuan kegiatan pembelajaran
Setelah mempelajari kegiatan belajar 2 diharapkan anda dapat:
? Mendefinisikan pengertian energi.
? Menyebutkan satuan-satuan energi.
? Menyebutkan contoh- contoh energi.
? Menghitung besar energi kinetik, energi potensial dan energi
mekanik.
b. Uraian materi
Dalam percakapan sehari-hari,

kita

menggunakan kata

“energi” dalam banyak hal. Seorang anak yang berlarian dan
bermain kesana kemari tanpa kenal lelah sering kita katakan penuh
dengan energi. Kita sering pula menyebut “krisis energi” bila
membicarakan berkurangnya sumber-sumber minyak dan gas alam.
Kita akan mendiskusikan berbagai bentuk energi dan cara-cara
pengubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lain.
Energi dapat menyebabkan perubahan pada benda atau
lingkungan. Perubahan tersebut dapat terjadi dengan berbagai cara.
Mobil yang melaju dapat mengubah mobil itu sendiri, orang, atau
benda-benda pada lintasannya. Energi untuk menggerakkan mobil
ini berasal dari energi yang tersimpan dalam bensin, yang biasa
disebut energi kimia.
Seperti halnya energi kimia bensin yang dapat menyebabkan
mobil dan penumpang berpindah tempat (melakukan usaha), secara
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lebih

sederhana

kita

dapat

mendefinisikan

energi

sebagai

“kemampuan untuk melakukan usaha”. Definisi sederhana ini tidak
terlalu tepat, atau tidak tepat benar untuk semua bentuk energi.
Sebagai contoh, setiap benda yang bersuhu lebih dari 0 K memiliki
energi panas. Semakin tinggi suhu benda, semakin besar energi
panasnya, dan sebaliknya. Namun, untuk menurunkan suhu benda
sehingga lebih rendah dari suhu lingkungan, justru usaha harus
dilakukan pada benda itu.

Energi Kinetik dan Prinsip Usaha-Energi
Sebuah benda yang bergerak dapat melakukan usaha pada
benda yang ditumbuknya. Palu yang bergerak melakukan usaha
pada paku saat palu itu mengenainya. Dalam kasus lain, benda yang
bergerak mengerahkan gaya pada benda lain yang diam, sehingga
benda yang diam itu menjadi bergerak. Benda yang bergerak
memiliki kemampuan untuk melakukan usaha, sehingga dapat
dikatakan memiliki energi. Energi gerakan ini disebut energi
kinetik (dari bahasa Yunani kinetikos yang berarti “gerakan”).
Untuk mendapatkan besar energi kinetik, kita tinjau benda
bermassa m yang bergerak lurus dengan kelajuan mula-mula v1.
Untuk mempercepat benda itu, gaya F dikerahkan pada benda itu,
sehingga kelajuannya menjadi v2 setelah menempuh jarak s. Usaha
yang dilakukan terhadap benda itu:

W ? F s . Sesuai dengan

persamaan dalam gerak lurus berubah beraturan, jika benda
bergerak dengan percepatan tertentu, kelalajuan akhir dapat
diperoleh melalui hubungan
v2 ? v1 ? 2as
2

2

atau
v 2 ? v1
.
2s
2

a?
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Dengan mengingat F = m a, maka usaha dapat ditulis
? v2 2 ? v12
W ? Fs ? mas ? m??
? 2s

?
?s ,
?
?

atau

W ? 12 mv 2 ? 12 mv1 .................................(3)
2

Besaran

1
2

2

mv 2 ini kita sebut (namai) energi kinetik (EK).

Sesuai penamaan ini, maka
EK ?

1
2

mv 2 ...........................................(4)

Kita dapat menuliskan Pers. 3 dalam pernyataan EK

W ? ? EK ..............................................(5)
Persamaan 5 dapat dinyatakan dalam kalimat:
Usaha total yang dilakukan pada sebuah benda sama dengan
perubahan energi kinetik benda itu.
Pernyataan ini dikenal sebagai prinsip usaha-energi. Anda
perhatikan, saat kita menuliskan F = ma saat penurunan prinsip ini,
F memiliki arti gaya total yang bekerja pada benda. Jadi prinsip
usaha-energi hanya benar jika W adalah usaha total yang dilakukan
terhadap benda, yakni usaha yang dilakukan semua gaya yang
bekerja pada benda.
Perlu dicatat pula, EK berbanding lurus dengan massa benda
dan kuadrat kelajuannya. Jadi untuk dua buah benda yang
berkelajuan sama, benda yang bermassa 2 kali massa benda lain
akan memiliki EK 2 kali pula. Namun jika kelajuan sebuah benda
menjadi 2 kali semula, EK benda itu menjadi 4 kali semula.
Prinsip usaha-energi (Pers. 5) berlaku untuk usaha positif
maupun negatif. Jika usaha, W, yang dilakukan terhadap benda
positif (arah gaya total searah dengan perpindahan), maka EK
meningkat. Namun jika usaha yang dilakukan negatif (arah gaya
total berlawanan dengan arah perpindahan), maka EK mengecil.
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Jika usaha total pada benda nol, berarti EK benda itu tetap.
Sesuai Pers. 5, energi diukur dalam satuan yang sama dengan
satuan usaha, yaitu joule (J). Seperti halnya usaha, energi
merupakan besaran skalar. EK total dari sekumpulan benda
merupakan penjumlahan (secara aljabar) dari EK masing-masing
benda.
Soal Contoh
1. Seorang atlet melontarkan bola tolak peluru bermassa 4,2 kg
dengan kelajuan 12 m/s. Berapakah energi kinetik benda itu?
Berapakah usaha yang dilakukan atlet itu?
Penyelesaian
2
EK ? 12 mv 2 ? 12 ? 4 ,2 kg ? ?12 m/s ? ? 302 ,4 J
Sesuai prinsip energi usaha, usaha sama dengan perubahan
energi kinetik, sehingga W = 302,4 J.
Soal Contoh
2. Mobil yang bergerak dengan kelajuan 60 km/jam direm, dan
berhenti pada jarak 20 m. Berapakah jarak berhentinya mobil itu,
jika bergerak dengan kelajuan 120 km/jam? (Gaya pengereman
pada sebuah mobil relatif tetap.)
Penyelesaian
Karena gaya pengereman tetap, usaha yang diperlukan untuk
memberhentikan mobil itu sebanding dengan perpindahannya. Kita
terapkan prinsip usaha energi, dengan memperhatikan bahwa F dan
s berlawanan arah, dan kelajuan akhir mobil itu nol.
W ? ? Fs ? ? EK ? 0 ? 12 mv1 2
? Fs ? ? 12 mv1 2
Kita lihat, ternyata s ? v12 . Jadi jika kelajuan awal mobil itu
menjadi 2 kali, jarak berhentinya menjadi 4 kali (!) atau 80
meter.
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Energi Potensial Gravitasi
Kita telah membahas bahwa benda dapat memiliki energi
karena gerakan benda itu. Namun benda juga dapat memiliki
energi potensial, yakni energi yang berkaitan dengan gaya yang
bergantung pada posisi benda atau susunan benda.
Contoh yang paling umum energi potensial adalah energi
potensial gravitasi. Bata yang terletak pada ketinggian tertentu dari
tanah (katakanlah di atas atap rumah) memiliki energi potensial (EP)
gravitasi karena posisi relatif benda ini terhadap Bumi. Bata tersebut
memiliki kemampuan untuk melakukan usaha, dan usaha ini muncul
pada saat benda itu jatuh ke tanah.
m

h

Gambar 6. Benda bermassa
m dan terletak pada
ketinggian h dapat
melakukan usaha sebesar
W = mgh saat jatuh.

Marilah kita cari EP gravitasi pada benda di dekat
permukaan Bumi. Anda lihat Gambar 6. Untuk mengangkat benda
bermassa m, gaya ke atas yang harus dikerahkan sedikitnya
harus sama dengan berat benda, mg. Usaha untuk mengangkat
beban setinggi h (arah ke atas kita pilih positif) adalah
W ? Fs ? mgh .

Jika benda tersebut jatuh bebas, maka usaha oleh gravitasi:
Wgrav ? mgh .................................................(6)

Sesuai pengertian kita tentang energi sebagai kemampuan
melakukan usaha, akhirnya kita dapat mendefinisikan energi
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potensial gravitasi sebuah benda sebagai perkalian berat
benda, mg, dan ketinggian h dari titik acuan tertentu (misalnya
tanah):
EPgrav ? mgh ................................................(7)

Semakin tinggi sebuah benda dari tanah, semakin besar EP
gravitasi yang dimilikinya. Jika benda berpindah dari ketinggian h1
menuju h2 (Gambar 6), kita dapatkan
W grav ? mg ?h1 ? h 2 ? ? mgh1 ? mgh2 ? EP1 ? EP2 ? ? ? EP ...........(8)

Jadi

usaha

yang

dilakukan

oleh

gravitasi

dalam

menggerakkan benda bermassa m dari titik 1 ke titik 2 sama
dengan perbedaan EP titik 1 dan titik 2 (awal dikurangi akhir).
Anda perhatikan bahwa EP gravitasi bergantung pada
ketinggian benda dari acuan tertentu. Sebagai contoh, EP
gravitasi sebuah benda yang terletak di atas meja bergantung
pada ketinggian, h (dari permukaan meja sampai dengan lantai).
Namun, secara fisis yang penting pada berbagai situasi adalah
perubahan energi potensial, ? EP, karena terkait dengan usaha
yang dilakukan (Pers.6) dan dengan ini ? EP dapat diukur.
Perubahan EP antara 2 titik tidak bergantung pada pemilihan titik
acuan kita.
Hal penting lainnya adalah, karena gaya gravitasi berarah
vertikal, usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi hanya
bergantung pada ketinggian benda, dan tidak bergantung bentuk
lintasan gerak benda.
Soal Contoh
Sebuah mobil 2000 kg bergerak
dari titik A ke titik B, dan kemudian ke
titik C pada Gambar 7.

Gambar 7. Soal contoh.

a. Berapakah EP gravitasi di B dan C relatif terhadap titik A?

MODUL FIS 09.USAHA DAN ENERGI

21

b. Berapakah perubahan EP bila mobil
itu bergerak dari B ke C?
Penyelesaian
c. Kita ambil arah ke atas sebagai arah positif dan kita ukur
ketiggian dari titik A (h = 0). Maka hB = 10 m.

?

?

EPB ? mghB ? ?2000 kg ?? 9,8 m/s 2 ? ?10 m?
? 1,96 ? 10 5 J
Karena titik C di bawah A, maka hC = -15 m, dan

?

?

EPC ? mghC ? ?2000 kg ?? 9,8 m/s 2 ? ?? 15 m?
? ? 2 ,94 ? 10 J
5

d.

Perubahan EP bila mobil bergerak dari B ke C:

EPC ? EPB ? mghC ? mghB ? ? 2 ,94 ? 10 5 J ? 1,96 ? 10 5 J
? - 4,90 ? 10 5 J
EP gravitasi mengecil sebesar 4,90 x 105 J.

Energi Potensial Pegas
Kita tinjau satu lagi jenis energi potensial, yakni energi yang
berkaitan dengan bahan elastis. Sebagai contoh sederhana, kita
tinjau pegas seperti Gambar 8.

Gambar 8. Pegas (a) dapat
menyimpan energi (potensial
pegas) saat dirapatkan(b), dan
dapat melakukan kerja saat
dilepas (c)
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Pegas memiliki EP saat dirapatkan (atau direnggangkan),
karena saat dilepaskan pegas itu dapat menghasilkan usaha pada
bola, seperti Gambar 8b. Semakin besar pegas dirapatkan (atau
direnggangkan) dari posisi biasanya, semakin besar gaya yang
diperlukan. Dengan kata lain besar gaya yang diperlukan untuk
memampatkan (atau merenggangkan) pegas, F, sebanding dengan
perubahan panjang pegas, x; atau F ? kx dengan k suatu konstanta
yang disebut konstanta pegas. Pegas tersebut mengerahkan gaya
yang besarnya sama, namun arahnya berlawanan, atau

F ? ? kx
Gaya ini sering disebut “gaya pemulih” karena gaya yang
dikerahkan pegas berlawanan arah dengan arah perubahan panjang
pegas. Persamaan pegas ini sering disebut hukum Hooke, berlaku
selama x tidak terlalu besar.
Untuk menghitung EP pegas, kita perlu menghitung usaha
yang diperlukan untuk merapatkannya (Gambar 8b). Seperti yang
telah Anda ketahui, usaha yang dilakukan pegas W ? Fx , dengan x
adalah perubahan panjang pegas dari keadaan normalnya. Namun
besar gaya pegas ?? kx? berubah-ubah sesuai x, seperti grafik pada
Gambar 9.
F

F= kx

F = ½ kx

Gambar 9. Saat pegas
dirapatkan atau
direnggangkan, gaya
bertambah secara linear
sesuai pertambahan x,
diperlihatkan grafik F = kx
terhadap x.

x

Kita

dapat

menggunakan

gaya

rata-rata, F ,

dengan

mengingat F berubah secara linear (dari nol saat belum dirapatkan
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hingga kx saat dirapatkan penuh). Gaya rata-rata tersebut adalah

F?

1
2

?0 ? kx? ?

1
2

kx . Usaha yang dilakukan menjadi
W ? Fx ?

?12 kx ??x ? ?

1
2

kx 2 .

Sehingga energi potensial pegas, dapat ditulis
EP pegas ?

1
2

kx 2 .................................................(9)

Hal yang sama juga berlaku untuk pegas yang terenggang.

Gaya-gaya Konservatif dan Nonkonservatif
Usaha yang dilakukan pada sebuah benda untuk mengatasi
gaya gravitasi dari satu titik ke titik lain tidak bergantung pada
lintasan yang dipilih. Sebagai contoh, untuk mengangkat benda ke
atas (langsung) maupun melewati bidang miring licin hingga
ketinggian tertentu memerlukan usaha yang sama. Gaya-gaya seperti
gravitasi ini disebut gaya konservatif, yakni usaha yang dilakukan
oleh gaya tersebut tidak bergantung pada lintasannya, namun hanya
pada posisi awal dan akhir. Gaya pegas

?F ? kx?

juga gaya

konservatif. Sebaliknya, gaya gesekan bukan gaya konservatif
(nonkonservatif), karena usaha yang dilakukan gaya itu (misalnya
saat mendorong kotak dilantai kasar) bergantung pada lintasan yang
dipilih.

Gambar 10. Peti di atas lantai kasar yang ditarik pada
lintasan yang berbeda, lurus dan melengkung. Usaha oleh
gaya gesek untuk dua keadaan itu berbeda.
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Sebagai contoh, seperti Gambar 10, jika kotak didorong pada
lintasan setengah lingkaran, lebih banyak usaha yang diperlukan
untuk mengatasi gesekan, karena jaraknya lebih besar dan arah gaya
gesek selalu berlawanan arah dengan arah gerak (cos ? selalu –1).
Karena EP adalah energi yang berkaitan dengan posisi atau
susunan benda, EP hanya memiliki arti jika dapat diketahui harganya
pada titik-titik tertentu.
Hal ini tidak berlaku untuk gaya nonkonservatif, karena usaha
yang dilakukan antara dua titik juga bergantung pada lintasan yang
dipilih. Sehingga, energi potensial dapat didefinisikan hanya untuk
gaya konservatif.
Kita

dapat

memperluas

prinsip

usaha-energi

dengan

memasukkan energi potensial. Misalkan beberapa gaya bekerja pada
sebuah benda dan beberapa diantaranya adalah gaya konservatif.
Kita dapat menentukan usaha total, WTOTAL, yakni penjumlahan
usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif, W K, dan oleh gaya
nonkonservatif, WNK:
WTOTAL ? WK ? WNK
Dari prinsip usaha-energi, kita dapatkan

WTOTAL ? 12 mv2 ? 12 mv1
2

2

WK ? W NK ? 12 m v 2 ? 12 mv1
2

2

W NK ? 12 m v 2 ? 12 mv1 ? WK
2

2

Dari Pers. 8 kita dapatkan persamaan usaha oleh gaya konservatif

WK ? EP1 ? EP2
Jika

persamaan

ini

kita

sulihkan

(substitusikan)

pada

persamaan WNK di atas, kita dapatkan

W NK ? 12 m v 2 ? 12 mv1 ? EP2 ? EP1 ..................................(10a)
2

2

atau
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W NK ? ? EK ? ? EP .......................................................(10b)

Jadi, usaha yang dilakukan oleh gaya nonkonservatif pada
sebuah benda sama dengan perubahan energi kinetik dan energi
potensial benda itu.

? Energi Mekanik dan Kekekalannya
Jika sebuah benda hanya dikenai gaya-gaya konservatif,
kita sampai pada hubungan energi yang sederhana dan indah.
Bila WNK = 0 dalam Pers. 10, kita dapatkan

? EP ? ? EK ? 0 ..................................(11a)
atau
EK 2 ? EK1 ? EP2 ? EP1 ? 0 ......................(11b)

Kita

dapat

menyusun

ulang

persamaan

itu,

sehingga

menghasilkan
EK 2 ? EP2 ? EK1 ? EP1 .............................(11c)

Kita definisikan besaran E sebagai penjumlahan EK dan EP
sistem pada saat tertentu, dan kita sebut energi mekanik.
E ? EK ? EP

Persamaan di atas menyatakan hukum kekekalan
energi mekanik untuk gaya-gaya konservatif: Jika hanya gayagaya konservatif yang bekerja, energi mekanik total suatu sistem
tidak akan bertambah atau berkurang selama prosesnya.
Energi mekanik tersebut besarnya tetap (kekal). Kini kita
dapat melihat alasan penggunaan istilah “gaya konservatif”,
karena untuk gaya-gaya tersebut energi mekaniknya kekal
(conserved).
Sebagai contoh sederhana, misalkan Anda menjatuhkan
batu dari ketinggian h, seperti Gambar 11.
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Gambar 11. EP batu
berubah menjadi EK saat
batu jatuh.

Gesekan udara dengan batu kita abaikan. Saat dijatuhkan,
batu itu hanya memiliki EP gravitasi. Seiring dengan jatuhnya
batu, EP tersebut mengecil (karena h mengecil), namun sebagai
kompensasinya EK membesar, sehingga jumlah keduanya tetap.
Pada setiap titik pada lintasannya, energi mekaniknya adalah
E ? EK ? EP ?

1
2

mv 2 ? mgh , dengan h adalah ketinggian batu

(diukur dari tanah). Jika kita menandai 2 titik pada lintasan itu,
maka kita dapat menulis:
energi mekanik pada titik 1 = energi mekanik pada titik 2
atau
1
2

mv1 ? mgh1 ? 12 mv 2 ? mgh2 .........................(12)
2

2

Tepat saat menyentuh tanah, semua EP gravitasi berubah
menjadi EK.
Soal Contoh
Misalkan ketinggian mula-mula batu pada Gambar 11
adalah 3,0 m. Hitunglah kelajuan batu itu saat tepat menumbuk
tanah.
Penyelesaian
Dari Pers. 12, dan memilih indeks 1 sebagai posisi batu
saat dilepas dan 2 sebagai posisi batu saat tepat mengenai tanah,
kita dapatkan:

0 ? mgh1 ? 12 mv2 ? 0
2
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sehingga
v2 ?

?

?

2 ? 9 ,8 m/s 2 ? ?3,0 m ? ? 7 ,7 m/s

2 gh ?

? Kekekalan Energi dengan Gaya Disipasi
Pada

prinsip

kekekalan

energi

mekanik

di

atas,

kita

mengabaikan gaya gesek karena gaya ini bukan gaya konservatif.
Namun dalam banyak keadaan (dalam proses alami) gaya ini tidak
dapat diabaikan.
Jika

demikian,

energi

mekanik

tidak

konstan,

namun

berkurang. Gaya gesek mengurangi energi total, disebut gaya
disipasi.
Secara historis, kehadiran gaya disipasi ini mengganggu
hukum kekekalan energi, dan baru menjadi jelas pada abad ke-19.
Hukum kekekalan energi mekanik belum lengkap, hingga panas,
yang dihasilkan oleh gesekan, diinterpretasikan sebagai salah satu
bentuk energi (disebut energi panas).
Sebagai contoh, jika gesekan batu dengan udara pada contoh
di atas diperhitungkan, maka energi mekanik batu mula-mula (saat
dijatuhkan) sama dengan EK + EP + energi panas yang dihasilkan
hingga batu mencapai titik tertentu.
Energi panas yang dihasilkan oleh gaya gesek, Fges, sama
dengan usaha yang dihasilkannya selama proses tersebut. Dengan
memasukkan W NK ? ? Fges s pada Pers. 10, kita dapatkan:
? Fges s ? 12 mv 2 ? 12 mv1 ? EP2 ? EP1
2

2

atau
1
2

mv1 ? mgh1 ?
2

1
2

mv 2 ? mgh2 ? Fges s .......................(13)
2

dengan s adalah panjang lintasan yang dilalui benda dari titik 1 ke
titik 2.
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Soal Contoh
Sebuah mobil bermassa 1000 kg dan mesinnya mati bergerak
pada jalan turun-naik, seperti Gambar 12. Mobil bergerak tanpa
kecepatan awal dari titik A.

Ternyata sesampainya di B (sejauh 400 m dari A) mobil
berhenti. Berapakah gaya gesek rata-rata yang bekerja pada mobil
itu.A
Gambar 12. Mobil meluncur
menuruni bukit.

B
40 m

15 m

Penyelesaian
Dengan menggunakan persamaan kekekalan energi yang
melibatkan gaya gesek diperoleh
1
2

mv A2 ? mghA ? 12 mv B 2 ? mghB ? Fges s

?

?

?

?

0 ? ?1000 kg ? 9 ,8 m/s 2 ?40 m ? ? 0 ? ?1000 kg ? 9 ,8 m/s 2 ?25 m ? ? Fges 400

Kita dapatkan Fges = 370 N.
Contoh lain pengubahan EK menjadi energi panas terjadi saat
batu pada Gambar 11 menumbuk tanah. Setelah mengenai tanah,
energi mekanik berubah menjadi energi panas, dan suhu batu serta
tanah menjadi sedikit lebih tinggi dari sekitarnya.
Bila semua bentuk energi, misalnya energi kimia atau listrik
dimasukkan, energi total juga kekal. Oleh karena itu hukum
kekekalan energi dipercaya berlaku secara umum. Artinya energi
tidak hilang, tetapi berubah menjadi bentuk lain.
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C.

Rangkuman.
1.

Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha.

2.

Energi potensial adalah energi yang dipengaruhi oleh kedudukan/
ketinggian suatu benda. Dapat ditulis: EPgrav ? mgh

3.

Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda karena
memiliki kecepatan. Dapat ditulis: EK ? 12 mv 2

4.

Energi mekanik adalah penjumlahan antara energi potensial dengan
energi kinetik. Dapat diitulis: ? EP ? ? EK ? 0

5.

Energi termasuk besaran skalar, karena energi tidak memiliki arah.

6.

Hukum kekekalan energi adalah energi tidaka dapat dihilangkan
atau dimusnahkan tetapi dapat diubah dari bentuk satu ke bentuk
yang lain. Dapat ditulis: EK 2 ? EP2 ? EK1 ? EP1 = E

7.

Besarnya hukum kekekalan energi sama dengan energi mekanik.

8.

Energi potensial pegas adalah energi yang dimiliki oleh pegas karena
kedudukannya.

9.

Gaya konservatif adalah gaya yang tidak dipengaruhi oleh bentuk
lintasannya, tetapi dipengaruhi oleh posisi awal dan posisi akhir
benda tersebut.

10. Gaya non konservatif adalah gaya yang dipengaruhi oleh bentuk
lintasan, posisi awal dan posisi akhir benda tersebut.
11. Gaya disipasi adalah gaya yang mengurangi energi total.
12. Gaya termasuk besaran vektor karena memiliki arah dan nilai.
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D. T es Formatif 2
1.

Pada

suhu

kamar,

sebuah

molekul

oksigen

yang

bermassa

5,31? 10 ? 26 kg, umumnya memiliki EK sekitar 6 ,21? 10 ? 21 J. Berapakah
kelajuan gerak molekul itu?
2.

Dalam sebuah perlombaan loncat tinggi, EK atlet diubah menjadi EP
gravitasi. Berapakah kelajuan minimum atlet saat mulai meloncat,
agar menghasilkan tinggi pusat massanya (loncatannya) 2,10 m dan
melewati palang dengan kelajuan 0,70 m/s?

3.

Anak panah 80 gram ditembakkan dari busur direnggangkan pada
jarak 80 cm, sehingga menghasilkan rerata gaya pegas sebesar 90 N
pada anak panah itu. Berapakah kelajuan anak panah saat terlepas
dari busurnya?

4.

Sebuah benda bermassa 0,100 kg ditekankan pada pegas yang
terletak di dalam tabung horizontal. Pegas (dengan konstanta k = 250
N/m) tertekan 6,0 cm dan kemudian benda itu dilepaskan. Berapakah
kelajuan benda saat meninggalkan pegas?

5.

Peti 70 kg, mula-mula diam, lalu ditarik di atas lantai datar dengan
gaya mendatar 200 N sejauh 20 m. Untuk jarak 10 m pertama, lantai
licin (tidak ada gesekan), sedangkan 10 m kedua, koefisien gesek
kinetiknya 0,30. Berapakah kelajuan akhir peti itu?
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E. Kunci jawaban
1. Besarnya kelajuan : v = (2 Ek/m)1/2 = (2. 6,21. 10-21/5,31.1026 1/2

) =4,84.102 m/s.

2. Gunakann rumus hukum kekekalan energi mekanik Ep1 + Ek1 = Ep2 +
Ek2
3. W = Ek
F.s = ½ mv2
v2 = 2 F.s/m
v = (2 F.s/m)1/2
v = (2. 90.0,8/ 0,08)1/2 = 120 m/s.
4. Ektranslasi = Eppegas
½ mv2 = ½ kx2
v2 = kx2/m
v = (kx2/m)1/2
v = [250.(0,06)2/0,1]1/2 = 3 m/ s.
5. Kondisi I (10 m pertama): Gunakan rumus hukum II Newton untuk
menghitung percepatan, a, dimana

belum ada gaya gesekan.

Kemudian untuk menghitung kecepatan pada jarak 10 m, gunakan
rumus GLBB. Atau Anda gunakan prinsip bahwa usaha total oleh gaya
pada benda menjadi penambahan energi kinetik benda yaitu : F.s = ½
mv2 – ½ mvo2. Sedang pada kondisi II: Idem dengan kondisi I, tetapi
anda harus memperhitungkan adanya gaya gesek yang berlawanan
arah dengan gaya orang.
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3. Kegiatan belajar 3.
a. Tujuan kegiatan pembelajaran.
Setelah mempelajari kegiatan belajar 3 diharapkan anda dapat:
?

Mendefinisikan pengertian pesawat sederhana.

?

Menyebutkan contoh-contoh pesawat sederhana dalam kehidupan
sehari-hari.
Menghitung keuntungan mekanik sesungguhnya dan keuntungan

?

mekanik ideal pesawat sederhana.
Menghitung efisiensi pesawat.

?

b. Uraian materi
PESAWAT
Setiap orang menggunakan pesawat (mesin) setiap hari. Beberapa di
antara pesawat-pesawat itu merupakan perangkat yang sederhana, seperti
pembuka botol dan obeng; lainnya perangkat yang kompleks, seperti
sepeda dan mobil. Pesawat, baik diberi tenaga oleh motor maupun tenaga
manusia,

membuat

tugas

kita

menjadi

lebih

mudah.

Pesawat

memudahkan usaha dengan mengubah besar atau arah gaya, namun tidak
mengubah usaha yang dilakukan.

Kekekalan Energi dan Keuntungan Mekanik
Anda perhatikan pembuka botol Gambar
13. Jika Anda menggunakan pembuka botol,
Anda

mengangkat

pegangan,

melakukan

usaha pada pembuka botol itu.
Pembuka itu mengangkat tutup botol,
melakukan usaha padanya. Usaha yang Anda
lakukan disebut usaha masukan, Wi. Usaha
yang

dilakukan

pesawat

keluaran, Wo.
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disebut

usaha

Gambar 13. Pembuka botol
merupakan contoh pesawat
sederhana. Alat ini mumudahkan
kerja kita, namun tidak membuat
usaha yang harus kita lakukan
lebih kecil.
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Gaya yang Anda kerahkan pada pesawat disebut gaya kuasa, F k.
Gaya yang dikerahkan pesawat terhadap beban disebut gaya beban, Fb.
Perbandingan

gaya

beban

terhadap

gaya

kuasa,

Fb/Fk,

disebut

keuntungan mekanik, KM, pesawat itu, atau:

KM ?

Fb
......................................................(14)
Fk

Kita dapat menghitung keuntungan mekanik pesawat dengan
menggunakan definisi usaha. Usaha masukan, Wi, adalah hasil kali gaya
kuasa, Fk, dengan perpindahan tangan Anda, dk,

Wi ? Fk d k

Usaha keluaran, Wo, adalah hasil kali gaya beban, Fb, dengan
perpindahan beban (tutup botol dalam Gambar 13), db,
Wo ? Fb d b
Untuk pesawat yang ideal, tidak ada gaya disipasi (misalnya tidak
ada energi yang diubah menjadi energi panas karena gesekan), sehingga
Wi ? Wo
Fk d k ? Fb d b
Persamaan ini dapat ditulis ulang

Fb d k
?
Fk d b
Jadi untuk pesawat yang ideal kita dapat menentukan keuntungan
mekanik ideal, KMI, yaitu

KMI ?

dk
.............................................(15)
db

Pada pesawat yang sebenarnya, tidak semua usaha masukan
menjadi usaha keluaran (sebagian menjadi energi panas).
Efisiensi sebuah pesawat didefinisikan sebagai perbandingan usaha
keluaran terhadap usaha masukan, atau

efisiensi ?
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Untuk pesawat ideal, Wo = W i, sehingga Wo/Wi = 1, dan efisiensinya
100%. Kita dapat pula menyatakan efisiensi ini dalam bentuk keuntungan
mekanik.
efisiensi ?

Fb Fk
? 100%
dk db

..........................(16b)

KM
efisiensi ?
? 100%
KMI
KMI sebuah pesawat ditentukan oleh rancangan pesawat itu.
Pesawat yang efisien memiliki KM yang hampir sama dengan KMI.

Pesawat Sederhana dan Pesawat Gabungan
Semua pesawat, bagaimanapun kompleksnya, merupakan gabungan
dari 6 jenis pesawat sederhana yang ditunjukkan Gambar 14.
Gambar 14. Enam jenis
pesawat sederhana: (a)
pengungkit, (b) katrol, (c)
roda dan poros, (d) bidang
miring, (e) baji, dan (f)
sekrup

Pesawat tersebut adalah pengungkit, katrol, roda dan poros, bidang
miring, baji, dan sekrup. Pedal sepeda merupakan sistem roda dan poros.
KMI semua pesawat ini adalah perbandingan jarak gerakan titik kuasa
dengan titik beban. Sebagai contoh, KMI pengungkit dan roda dan poros
adalah perbandingan jarak gaya kuasa terhadap titik tumpu dengan jarak
beban terhadap titik tumpu. Bentuk umum roda dan poros adalah
pasangan gir. KMI pasangan gir ini adalah perbandingan jejari dua gir
tersebut.
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Pesawat

gabungan

mengandung

dua

atau

lebih

pesawat

sederhana yang berhubungan, sehingga gaya beban pada pesawat
pertama menjadi gaya kuasa pada pesawat kedua. Sebagai contoh, pada
sebuah sepeda (Gambar 15), pedal dan porosnya (atau gir depan)
berlaku sebagai roda dan poros.
Gambar 15.
Sekumpulan
pesawat
sederhana
bergabung untuk
memindahkan
gaya pengendara
pada pedal ke
roda belakang.

Gaya kuasa adalah gaya kaki kita terhadap pedal, Fpada

pedal.

Gaya

bebannya adalah gaya gir depan yang bekerja pada rantai, Fpada

rantai.

Rantai mengerahkan gaya kuasa pada gir belakang, Foleh rantai. Gir belakang
dan roda belakang berlaku sebagai roda dan poros.
Gaya bebannya adalah gaya yang dikerahkan roda terhadap jalan,
Fpada

jalan.

Berdasarkan hukum III Newton, jalan mengerahkan gaya ke

depan terhadap roda, sehingga sepeda bergerak maju.
KM pesawat gabungan ini adalah perkalian tiap-tiap KM pesawat sederhana
yang menyusunnya. Sebagai contoh, untuk sepeda di atas:

KM ?

Fpada rantai
Fpada pedal

?

Fpada jalan
Foleh rantai
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KM ?

Fpada jalan
Fpada pedal

Keuntungan Mekanik
KMI pada roda dan poros adalah perbandingan jejarinya. Untuk
pedal:
KMI ?

jejari pedal
jejari gir depan

KMI ?

jejari gir belakang
jejari roda

Untuk gir belakang:

KMI untuk sepeda:
KMI ?
?

jejari pedal
jejari gir belakang
?
jejari gir depan jejari roda belakang
jejari gir belakang
jejari pedal
?
jejari gir depan
jejari roda belakang

Karena kedua gir tersebut menggunakan rantai yang sama, maka
gigi-gigi gir itu juga sama. Oleh karena itu kita dapat mengganti jejari gir
dengan jumlah gigi gir, atau:
KMI ?

jumlah gigi gir belakang
jejari pedal
?
jumlah gigi gir depan
jejari roda belakang

Untuk sepeda bergir banyak (yang bisa diatur), pengendara dapat
mengubah KMI pesawat tersebut dengan memilih ukuran gir depan
maupun belakang. Jika jalan mendaki, pengendara menambah KMI; sesuai
persamaan di atas, ia dapat memilih gir belakang yang bergigi banyak atau
gir depan yang bergigi sedikit. Sebaliknya, pengendara yang ingin melaju
cepat di jalan datar dapat mengurangi KMI sepedanya, dengan memilih gir
depan yang bergigi banyak atau gir belakang yang bergigi sedikit.
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Soal Contoh
Seorang anak mengendarai sepeda dengan jejari gir belakang 4,00 cm
dan jejari roda 35,6 cm. Gaya 155 N dikerahkan kepada rantai, dan

roda

berputar sejauh 14,0 cm. Akibat gesekan, efisiensi sistem ini 95,0%.
a. Berapakah KMI roda dan poros itu?
b. Berapakah gaya yang dikerahkan roda terhadap jalan?
c. Berapakah KM roda dan gir tersebut?
d. Berapakah gaya yang dikerjakan roda?
e. Berapa jauh rantai berputar?
Penyelesaian
a. KMI ?

dk
jejari gir
4 ,00 cm
?
?
? 0 ,012
db
jejari roda 35,6 cm

b. efisiensi ?

KM
? 100 %
KMI

KMI
100 %
0 ,012
? 95 % ?
? 0 ,107
100 %

KM ? efisiensi?

e. KM ?

Fb
Fk

Fb ? ?KM ??Fk ?

? ?0 ,107 ??155 N ?
? 16 ,6 N

f.

KMI ?

dk
db
d k ? ?KMI ??d b ?
? 0 ,112 ? 14 ,0 cm
? 1,57 cm
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c. Rangkuman.
1. Pesawat sederhana adalah suatu alat untuk mempermudah melakukan
usaha.
2. Contoh

pesawat sederhana antara lain: tuas, katrol, bidang miring,

sekrup, baji, roda dan poros.
3. Keuntungan mekanik adalah perbandingan gaya beban terhadap gaya
kuasa. Dapat dirumuskan: KM ?

Fb
Fk

4. Keuntungan mekanik ideal adalah perbandingan lengan kuasa terhadap
lengan beban. Dapat dirumuskan : KMI ?

dk
db

5. Efisiensi adalah perbandingan usaha keluaran terhadap usaha masukan.
Dapat dirumuskan : efisiensi ?

Wo
? 100%
Wi

6. Keuntungan mekanik pesawat gabungan adalah perkalian keuntungan
mekanik pesawat sederhana yang menyusun. Dapat dirumuskan :

KM ?

Fpada rantai
Fpada pedal

?

Fpada jalan
Foleh rantai

KM ?

Fpada jalan
Fpada pedal

7. Keuntungan mekanik roda dan poros:
Untuk roda belakang: KMI ?
Untuk pedal: KMI ?

jejari gir belakang
jejari roda

jejari pedal
jejari gir depan

Untuk sepeda :
KMI ?
?
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jejari gir belakang
?
jejari gir depan jejari roda belakang
jejari gir belakang
jejari pedal
?
jejari gir depan
jejari roda belakang
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Untuk gir sepeda yang bersusun:
KMI ?

jumlah gigi gir belakang
jejari pedal
?
jumlah gigi gir depan
jejari roda belakang

d. Tugas
Lab Mini

Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efisiensi bidang miring?
1. Identifikasikan faktor-faktor yang mungkin berpengaruh terhadap
efisiensi bidang miring.
2. Rumuskan hipotesis yang menggambarkan bagaimana pengaruh faktor
yang Anda identifikasi pada langkah 1 terhadap efisiensi bidang miring.
3. Rancanglah eksperimen untuk menguji hipotesis Anda.
4. Lakukan eksperimen sesuai yang Anda rencanakan.
Analisis
Faktor-faktorapa saja yangmempengaruhi efisiensi bidang miring?

e. Tes Formatif 3
1.

Untuk mengangkat peti 225 N, seorang pekerja yang menggunakan
sistem katrol harus mengerahkan gaya 129 N. Untuk menaikkan peti
setinggi 16,5 m, panjang tali yang harus ditarik 33,0 m.
a. Berapakah KM pesawat itu?
b. Hitung efisiensi sistem katrol itu.

2.

Seorang anak mengerahkan gaya 225 N pada pengungkit untuk
mengangkat batu setinggi 0,13 m. Jika efisiensi pengungkit itu 90%,
berapa jauh anak itu harus menggerakkan ujung pengungkit itu ke
bawah?

3.

Jika jejari gir belakang pada contoh soal di atas dilipatduakan,
sedangkan gaya yang dikerahkan pada rantai dan jarak perputaran
roda tetap sama, besaran apa sajakah yang berubah, dan seberapa
besar?
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f. Kunci jawaban
1.

Tentukan terlebih dahulu mana yang merupakan gaya kuasa (F k), gaya
beban (Fb), perpindahan beban (db), dan perpindahan kuasa (dk).
Kemudian hitung besar KM dan KMI menggunakan rumus (14) dan
rumus (15) halaman 26 pada modul, maka anda dapat menghitung
besar efisiensinya.

2.

Gunakan rumus efisiensi, rumus (16b), rumus (14), dan rumus (15),
akan didapatkan persamaan hubungan antara gaya beban (Fb) dengan
perpindahan kuasa (dk). Berikutnya dengan menggunakan rumus
efisiensi (16a), dan rumus WI = Fk .dk dan Wo = Fb.db, anda akan
menemukan dk.

3.

Perhatikan rumus KMI untuk gir belakang, jejari gir menentukan
besarnya KMI.
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g. Lembar kerja

Kegiatan Pembelajaran
Menggunakan katrol atau tanpa katrol?
1. Misalkan seseorang ingin menggerakkan mobilnya yang mogok di
jalan yang jelek. Orang tersebut memanfaatkan tambang dan
sebatang pohon serta gaya dorongnya, dengan tiga alternatif seperti
Gambar di bawah ini.
a.

mobil
Gaya orang

mobil

Batang pohon

ikatan

b.

Gaya orang

mobil

c.

ikatan

ikatan

mobil

Batang pohon

Gaya orang

Batang pohon

2. Rumuskan hipotesis, cara manakah yang memerlukan gaya paling
kecil untuk menggerakkan mobil itu?
3. Dengan memanfaatkan balok berpengait, tali, mistar, dan neraca
pegas, rancanglah dan lakukan eksperimen untuk menguji hipotesis
Anda. Dalam setiap pengujian, ukurlah jarak perpindahan beban dan
jarak perpindahan gaya kuasa.
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Analisis
1. Jika kita mendefinisikan keuntungan mekanik sebagai perbandingan
jarak perpindahan gaya kuasa dengan jarak perbandingan beban,
hitunglah keuntungan mekanik tiap-tiap cara di atas.
Berdasarkan eksperimen Anda, cara manakah yang paling mudah untuk
menggerakkan beban dan jelaskan mengapa cara tersebut lebih mudah.

MODUL FIS 09.USAHA DAN ENERGI

43

BAB III. EVALUASI
A. Tes Tertulis
Jawablah pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas !
1.

Apakah gaya sentripetal pada sebuah benda yang bergerak melingkar
melakukan usaha pada benda itu? Jelaskan.

2.

Apakah usaha total pada benda bergantung pada pemilihan kerangka
acuan? Bagaimanakah pengaruh pemilihan ini terhadap prinsip usahaenergi?

3.

Sebuah bidang miring memiliki ketinggian h. Sebuah benda bermassa
m dilepas dari puncak bidang miring itu. Apakah kecepatan benda
sesampainya di bagian bawah bidang miring tersebut bergantung pada
sudut bidang miring, jika
a.

bidang miring licin

b. bidang miring kasar
4.

Seutas tali digunakan untuk menarik kotak melintasi lantai sejauh 20,0
m. Tali ditarik dengan sudut 37,0o terhadap lantai, dan bekerja gaya
sebesar 628 N. Berapakah usaha yang dilakukan gaya tersebut?

5.

Motor listrik yang mempunyai daya 150 kW mengangkat benda
setinggi 5,1 m dalam waktu 16,0 s. Berapakah gaya yang dikerahkan
motor itu?

6.

Seekor kera bermassa 6,0 kg berayun dari cabang sebuah pohon ke
cabang lain lebih tinggi 1,2 m. Berapakah perubahan energi
potensialnya?

7.

Anak panah bermassa 100 gram dilepas dari busurnya, dan tali busur
mendorong anak panah dengan gaya rerata sebesar 85 N sejauh 75
cm. Berapakah kelajuan anak panah itu saat meninggalkan tali busur
tersebut?
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8.

Seorang pemain ski mula-mula diam, lalu mulai bergerak menuruni
lereng miring 20o dengan horizontal sejauh 100 m.

9.

Jika koefisien gesek 0,090, berapakah kelajuan orang itu pada ujung
bawah lereng itu?

10. Jika salju pada bagian datar di kaki lereng itu memiliki koefisien gesek
yang sama, berapa jauhkan pemain ski itu dapat meluncur sebelum
akhirnya berhenti?
11. Panjang kemiringan bidang miring pada Gambar disamping 18 m dan
tingginya 4,5 m.
a.

Berapakah gaya sejajar (F//)
minimum

yang

diperlukan

F//

untuk menarik kotak 25 kg
hingga dapat bergeser ke atas

25 kg

jika gesekan diabaikan?
b.

Berapakah KMI bidang miring itu?

c.

Berapakah KM sesungguhnya,

4,5 m

18 m

serta efisiensi bidang miring
itu,

jika

ternyata

untuk

menggeserkan balok ke atas
memerlukan gaya sejajar 75 N
12. Pesawat gabungan dirancang dengan menghubungkan pengungkit
pada sistem katrol. KMI pengungkit itu 3,0 dan KMI sistem katrolnya
2,0.
a.

Berapakah KMI pesawat gabungan ini?

b.

Jika pesawat gabungan ini memiliki efisiensi 60%, berapa gaya
kuasa harus dikerahkan pada pengungkit agar pesawat gabungan
itu dapat mengangkat beban 540 N?

c.

Jika Anda menggerakkan lengan kuasa pada pengungkit sejauh
12,0 cm, berapa jauh benda itu dapat terangkat?
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B. Tes Praktik

? Rumusan Masalah
Bagaimana pengaruh kemiringan bidang dengan usaha yang dilakukan?
? Alat dan Bahan
? neraca timbang massa
? balok berpengait
? busur derajat
? meteran
? Langkah-langkah
1. Kaitkan beban dengan balok berpengait dengan katrol pada bidang
miring, jaga agar beban

sejajar dengan meja. Ukurlah gaya yang

diperlukan untuk menarik balok tersebut dengan kelajuan tetap, sejauh
2 m.
2. Aturlah sehingga meja membentuk sudut, misalnya menjadi 30o.
Ukurlah gaya yang diperlukan untuk menarik tersebut balok dengan
kelajuan tetap sejauh 2 m.
3. Hitunglah komponen gaya ke arah horizontal pada kegiatan 2.
4. Hitunglah usaha yang Anda lakukan pada kegiatan 1 dan 2. Usaha
adalah komponen gaya ke arah perpindahan dikalikan dengan
perpindahan.
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A. Kunci Jawaban Tes Tertulis
1.

Dengan menggunakan gambar tentukan arah gaya sentripetal dan
arah kecepatan liniernya, maka anda akan dapat menentukan ada
tidaknya usaha oleh gaya sentripetal.

3.

Dengan bantuan gambar, tentukan komponen gaya yang searah
perpindahan benda, Tentukan apakah komponen gaya tersebut
tergantung pada sudut kemiringan.

4.

idem dengan soal latihan 1 nomor 2.

5.

idem dengan soal latihan 2 nomor 2.

6.

perubahan energi potensial ? Ep = m.g. ? h.

7.

idem dengan soal latihan 3 nomor 3

8.

Dengan bantuan gambar: tentukan komponen gaya gravitasi yang
searah perpindahan dan besar gaya gesekannya. Gunakan prinsip
bahwa Usaha total sama dengan perubahan energi kinetik benda.

9.

a. Dengan batuan gambar : tentukan komponen gaya berat pada arah
perpindahan, maka gaya sejajar (F//) minimal sama dengan gaya
tersebut.
b.

KMI bidang miring = panjang sisi miring (s) dibagi tinggi (h)
Tolong turunkan rumus tersebut.

c. KM sesungguhnya sama dengan gaya beban (Fb) dibagi gaya kuasa
(Fk).
10. a. KMI gabungan = KMI pengungkit x KMI katrol
b. Dengan mengetahui KMI gabungan dan efisiensi sistem pesawat,
maka

Anda

dapat

menghitung

KM

sesungguhnya

pesawat

gabungan. Selanjutnya hitung gaya kuasa yang harus dikerahkan
pada pengungkit
c. Gunakan rumus KMI, rumus (15), maka Anda dapat menghitung
perpindahan benda (db).
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c. Strategi Pemecahan Soal Latihan Dan Evaluasi
Tes Formatif 1
1. Gunakan rumus usaha W = F x s = m g h.
2. Dengan bantuan gambar tentukan terlebih dahulu gaya yang bekerja
pada

benda.

Tentukan

komponen

gaya

yang

searah

dengan

perpindahan benda Fx . Kemudian hitung dengan menggunakan rumus
usaha, W = Fx x S.
3. a. Tentukan terlebih dahulu gaya yang bekerja pada benda, yakni gaya
dorong orang (F), gaya gravitasi/gaya berat w, dan gaya normal (N).
Usaha oleh orang adalah merupakan hasil kali komponen gaya orang
(F) yang searah perpindahan dikalikan besar perpindahan.
b. Usaha oleh gaya gravitasi adalah merupakan hasil kali komponen
gaya gravitasi/gaya berat (w) pada arah perpindahan kali besar
perpindahan.
c. Tentukan besar gaya normal (N) untuk menghitung besar gaya gesek
yakni fk = ? k N . Kemudian hitung usaha yang dilakukan oleh fk.
4. a.

Gunakan rumus Usaha : W = wransel x s

b.

Gunakan rumus Usaha : W =( wrsnsel + wbadan) x s

c.

Gunakan rumus daya : P = Wtotal/t

5. Gunakan rumus Usaha : W = P . t dan W = F. s, maka P.t = F .s , maka
F dapat dihitung.
Tes formatif 2
1. Gunakan rumus energi kinetik Ek = ½ mv2.
2. Gunakan rumus hokum kekekalan mekanik : EP1 + Ek1 = EP2 + Ek2
Gunakan hukum kekekalan energi: energi potensial pegas berubah
seluruhnya menjadi energi kinetik anak panah.
3. Idem dengan nomor 3.
4. Kondisi I (10 m pertama): Gunakan rumus hukum II Newton untuk
menghitung percepatan, a, dimana belum ada gaya gesekan. Kemudian
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untuk menghitung kecepatan pada jarak 10 m, gunakan rumus GLBB.
Atau Anda gunakan prinsip bahwa usaha total oleh gaya pada benda
menjadi penambahan energi kinetik benda yaitu : F.s = ½ mv2 – ½
mvo2. Sedang pada kondisi II: Idem dengan kondisi I, tetapi anda harus
memperhitungkan adanya gaya gesek yang berlawanan arah dengan
gaya orang.
Tes formatif 3
1. Tentukan terlebih dahulu mana yang merupakan gaya kuasa (Fk), gaya
beban (Fb), perpindahan beban (db), dan perpindahan kuasa (dk ). Kemudian
hitung besar KM dan KMI menggunakan rumus (14) dan rumus (15)
halaman 26 pada modul, maka anda dapat menghitung besar efisiensinya.
2. Gunakan rumus efisiensi, rumus (16b), rumus (14), dan rumus (15), akan
didapatkan persamaan hubungan antara gaya beban (Fb)

dengan

perpindahan kuasa (dk). Berikutnya dengan menggunakan rumus efisiensi
(16a), dan rumus WI = Fk .dk dan Wo = Fb.db, anda akan menemukan dk.
3. Perhatikan rumus KMI untuk gir belakang, jejari gir menentukan besarnya
KMI.
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LEMBAR PENILAIAN TES PRAKTEK
Nama Peserta
No. Induk
Program keahlian
Nama Jenis Pekerjaan

:
:
:
:

PEDOMAN PENILAIAN
No

Aspek Penilaian

Skor

Skor perolehan

Keterangan

(4)

(5)

maksimum
(1)

I

II

III

IV

V

VI

(20
Perencanaan
? Persiapan alat dan bahan
? Pengenalan terhadap alat ukur
yang digunakan.
Sub Total
Model Susunan
? Merangkai alat dan bahan
sesuai dengan gambar
Sub Total
Proses (Sistematika dan Cara
Kerja)
? Cara melakukan pengukuran
? Cara membaca skala
dinamometer
? Cara membaca skala neraca
ohauss
? Cara menuliskan hasil
pengukuran
? Cara menganalisis data
Sub Total
Kualitas Hasil Kerja
? Rangkaian yang disusun sesuai
? Data-data yang diperoleh sesuai
? Kegiatan diselesaikan dengan
waktu yang telah ditentukan
Sub Total
Sikap/Etos Kerja
? Tanggung jawab
? Ketelitian
? Inisiatif
? Kemandirian
Sub Total
Laporan
? Sistematika penyusunan laporan
? Ketepatan
merumuskan
simpulan
Sub Total
Total
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(3)
2
3
5
5
5

7
7
7
7
7
35
5
20
10
35
2
3
3
2
10
4
6
10
100
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KRITERIA PENILAIAN
No

Aspek Penilaian

Skor perolehan

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

- Alat dan bahan disiapkan sesuai
dengan kebutuhan.

2

- Alat dan bahan yang disiapkan
tidak sesuai dengan kebutuhan.

1

- Mengenal semua alat ukur yang
digunakan.

3

Perencanaan
? Persiapan alat dan bahan

I
? Pengenalan terhadap alat ukur
yang digunakan.

- Hanya mengenal sebagian.
2

Model Susunan
II

? Merangkai alat dan
sesuai dengan gambar

bahan

Kualitas Hasil Kerja
? Rangkaian yang disusun sesuai
? Data-data
sesuai

yang

diperoleh

IV
? Kegiatan diselesaikan dengan
waktu yang telah ditentukan
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- Alat dan bahan yang dirangkai
sesuai dengan petunjuk.

5

- Alat dan bahan yang dirangkai
tidak sesuai dengan petunjuk.

2

- Rapi dan mudah diamati
- Tidak rapi

5
2

- Sesuai dengan besaran yang
diukur.
- Tidak sesuai dengan besaran
yang diukur.

20

- Menyelesaikan pekerjaan lebih
cepat
dari
waktu
yang
ditentukan.
- Menyelesaikan pekerjaan tepat
waktu.
- Menyelesaikan
pekerjaan
melebihi waktu yang ditentukan.

8

5

10
2
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Sikap/Etos Kerja
? Tanggung jawab

? Ketelitian
V

- Merapikan kembali alat dan
bahan yang telah digunakan.
- Tidak merapikan alat setelah
melaksanakan kegiatan.

2

- Tidak
banyak
kesalahan kerja.
- Banyak melakukan
kerja

melakukan

3

kesalahan

1

? Inisiatif

- Memiliki inisiatif dalam bekerja.
- Kurang/tidak memiliki inisiatif.

? Kemandirian

- Bekerja tanpa banyak diperintah
- Baru bekerja setelah diperintah.

Laporan
? Sistematika penyusunan
laporan

1

3
1
2
1

- laporan disusun sesuai dengan
sistematika.
- Laporan
disusun
tanpa
sistematika.

4

- Simpulan sesuai dengan tujuan.
- Simpulan tidak sesuai

6
3

2

VI
? Ketepatan merumuskan
simpulan
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BAB IV. PENUTUP
Setelah menyelesaikan modul ini, anda berhak mengikuti tes praktek
untuk menguji kompetensi yang telah anda pelajari. Apabila anda dinyatakan
memenuhi syarat kelulusan dari hasil evaluasi modul ini, Anda berhak untuk
melanjutkan ke topik/modul berikutnya.
Mintalah pada guru/instruktur untuk melakukan uji kompetensi dengan
sistem penilaian yang dilakukan langsung oleh pihak dunia industri atau
asosiasi profesi yang berkompeten apabila anda telah menyelesaikan suatu
kompetensi tertentu. Atau apabila anda telah menyelesaikan seluruh evaluasi
dari setiap modul, makan hasil yang berupa nilai dari guru/instruktur atau
berupa portofolio dapat dijadikan sebagai bahan verifikasi oleh pihak industri
atau asosiasi profesi. Kemudian selanjutnya hasil tersebut dapat dijadikan
sebagai penentu standar pemenuhan kompetensi tertentu dan bila memenuhi
syarat anda berhak mendapatkan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh
dunia industri atau asosiasi profesi.
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