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Tanggal : 26 Desember 2018 

Petunjuk: 

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

2.  Dikumpul paling lambat saat mengikuti UAS.  

 

1. Satu-satunya gaya yang bekerja pada sebuah benda bermassa m = 2 kg yang bergerak dalam 

bidang xy adalah gaya F yang besarnya 5,0 N. Mula-mula benda bergerak dengan kecepatan 4,0 

m/s dalam arah positif x, dan beberapa saat kemudian memiliki kecepatan dalam arah y sebesar 

6,0 m/s. Berapa besar usaha yang dikerjakan oleh gaya F tersebut terhadap benda bermassa m = 2 

kg selama gerak yang dimaksud? 

 

2. Pada gambar berikut, sebuah kereta roller coaster bermassa m = 825 kg berada di puncak bukit 

dengan ketinggian h = 42,0 m. Kecepatan awal kereta pada saat itu adalah vo = 17 m/s. Berapa 

besar usaha oleh gaya gravitasi yang dikerjakan terhadap kereta dari titik: 

a. A  b.    B  c.   C  

 

3. Seorang pria dengan massa 91 kg berada di atas permukaan es yang sangat licin (gesekan 

dianggap tidak ada) dan melemparkan sebuah batu bermassa 68 g menjauhi dirinya. Batu 

terlempar dengan kecepatan sebesar 4,0 m/s relatif terhadap sang pria. Berapa besar kecepatan 

yang diperoleh pria tersebut? 

 

4. Dua buah bola titanium bergerak saling mendekati dengan kelajuan yang sama dan bertumbukan 

secara elastik. Setelah tumbukan, salah satu bola yang massanya 300 g berada dalam keadaan 

diam. Berapakah massa bola yang satunya?  

 

5. Sebuah balok bermassa 5 kg yang bergerak dengan kecepatan 3,0 m/s menumbuk sebuah balok 

bermassa 10 kg yang memiliki kecepatan 2,0 m/s yang memiliki arah gerak yang sama dengan 

balok pertama. Setelah tumbukan, balok 10 kg tetap bergerak dengan arah yang sama dengan 

arah mula-mula dengan nilai kecepatan 2,5 m/s. (a) berapakah kecepatan balok 5 kg segera 

setelah tumbukan? (b) berapa besar perubahan energi kinetik total sistem balok setelah 

tumbukan?  



 

6. Berawal dari keadaan diam, sebuah piringan tipis berotasi terhadap titik tengahnya dengan 

percepatan sudut yang konstan. Dalam selang waktu 5 sekon, piringan tersebut berotasi sebesar 

25 radian. Selama selang waktu tersebut, tentukanlah: (a) percepatan sudut piringan, (b) 

kecepatan sudut rata-ratanya, (c) berapakah kecepatan sudut sesaat piringan pada saat t = 5 s? (d) 

dengan percepatan sudut yang tidak berubah, berapa besar sudut yang akan ditempuh oleh 

piringan untuk 5 detik selanjutnya? 

 

7. Sebuah bola pejal (momen inersia: 
22

5
I MR ) menggelinding menuruni sebuah bidang miring. 

(a) berapakah sudut kemiringan bidang agar percepatan linear pusat bola sama dengan 0,10 kali 

percepatan gravitasi bumi g (atau ditulis: 0,10g)? (b) Jika sebuah balok tanpa gesekan meluncur 

pada bidang miring dengan sudut kemiringan seperti pada bagian (a), apakah percepatan sudut 

balok tersebut akan: lebih besar, lebih kecil atau sama dengan 0,10g? Berikan alasan Anda! 

 

 

*** Selamat bekerja *** 


