
SOAL LATIHAN USAHA DAN ENERGI 

KELAS VII  

Pilihan ganda: 

1. Tali busur yang direntangkan memiliki energy…… 

a. Kinetik    c. Kalor 

b. Potensial    d. Bunyi 

 

2. Dalam fisika, usaha didefinisikan sebagai… 

a. Gaya yang bekerja tiap satuan waktu 

b. Gaya yang bekerja tiap satuan luas 

c. Gaya kali lintasan 

d. Gaya kali jarak perpindahan  

 

3. Urutan perubahan bentuk energy yang terjadi pada lilin spiritus yang dinyalakan 

adalah…. 

a. Kalor-kimia-cahaya   c. Kimia-kalor-cahaya 

b. Cahaya-kalor-kimia   d. Cahaya-kimia-kalor 

 

4. Usaha ekuivalen dengan….. 

a. Perubahan kedudukan  c. Perubahan energi 

b. Daya per satuan waktu  d. Perubahan daya 

 

5. Seekor kuda menarik kereta delman dengan gaya 5x10
3
 N. Jika jarak 

perpindahan kereta 1km, maka usaha yang dilakukan oleh gaya kuda adalah…. 

a. 5 x 10
6
 joule   c. 5 x 10

4
 joule 

b. 5 x 10
5 

joule    d. 5 x 10
3
 joule 

 

6. Energy 80 joule dapat dilakukan perpindahan sejauh 5 meter terhadap sebuah 

benda. Gaya yang bekerja adalah…. 

a. 400 N    c. 16 N 

b. 80 N    d. 8 N 

 

7. Benda yang diam tidak memiliki …. 

a. Energy kinetic   c. Energy mekanik 

b. Energy potensial   d. Energy kalor 

 

8. Sebuah benda bergerak dengan laju 5m/s. Jika benda tersebut bermassa 1kg, 

maka energy kinetic benda tersebut adalah….. 

a. 12.5 J    c. 5 J 



b. 10.0 J    d. 1.0 J 

 

9. Mobil yang sedang melaju di jalan raya dengan kecepatan tetap v memilki 

energy energy….. 

a. Kinetic    c. Kimia 

b. Kinetic dan potensial  d. Potensial 

 

10. Berikut ini merupakan contoh sebuah gaya yang melakukan usaha tidak sama 

dengan nol, kecuali….. 

a. Sinta mengangkat buku dari lantai dan meletakkannya di atas meja 

b. Rini menggeser meja belajarnya hinmgga berpindah sejauh 1 meter 

c. Ivan menendang bola sampai ke gawang 

d. Rahma dan Adi mendorong mobil yang mogok hingga bergeser  

 

11. Usaha yang dilakukan Afri untuk memindahkan 5kg beras dari lantai ke tempat 

pencucian yang tingginya 5 meter di atas lantai adalah…. 

a. 0     c. 49 joule 

b. 5 joule    d. 50 joule 

 

12. Buah mangga yang sedang bergerak jatuh dari dahannya makin lama makin 

mendekati permukaan tanah. Dalam peristiwa tersebut… 

a. Energy kinetic dan potensisalnya berkurang 

b. Energy kinetiknya berkurang tetapi energy potensialnya bertambah 

c. Energy kinetic dan potensialnya bertambah 

d. Energy kinetiknya bertambah tetapi energy potensialnya berkurang 

 

13. Bunyi yang disebabkan oleh uang logam yang jatuh menunjukkan konsep 

perubahan energy….. 

a. Kinetic-potensial-bunyi  c. potensial-kinetik-bunyi 

b. Bunyi-kalor-kinetik   d. potensial-bunyi-kinetik 

 

14. Hukum kekekalan energy menyatakan bahwa energy…. 

a. Tak dapat diciptakan dan tak dapat diubah 

b. Dapat diciptakan dan dapat diubah 

c. Tak dapat dimusnahkan dan tak dapat diciptakan 

d. Dapat dimusnahkan dan dapat diciptakan 

 

15. Jika energy berubah menjadi energy bentuk lain, maka jumlah energy sebelum 

dan sesudah menjadi… 

a. Bertambah    c. berkurang 

b. Berubah    d. tetap 



Esay  

1. Energy kinetic sebuah benda 25 joule. Jika massa benda itu 2 kg, maka 

kecepatan benda sama dengan…. 

 

2. Energy potensial sebuah benda yang beratnya 10 newton dan berada pada 

ketinggian 10 meter di atas permukaan bumi adalah… 

 

 

3. Seekor burung terbang pada ketinnggian 20 meter di atas permukaan tanah 

dengan kecepatan 8m/s
 
. jika massa burung tersebut 250 gram dan percepatan 

gravitasi di tempat itu adalah 9.8 m/s
2 

, maka energy mekanik yang dimiliki 

burung tersebut adalah…. 

 

4. Sebuah benda digantung pada ketinnggian 5 meter di atas lantai. Jika massa 

benda 2 kg dam pertcepatan gravitasi di tempat itu 10m/s 
2 

, maka besarnya 

energy potensial gravitasi yang dimiliki benda itu adalah…. 

 

 

5. Pada sebuah benda bekerja gaya F1 = 125N kea rah kanan dan gaya F2 = 100N 

kea rah kiri, sehinngga benda berpindah sejauh 2meter. Besarnya usaha yang 

dilakukan oleh kedua gaya itu adalah…… 

 

 


