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PETUNJUK UMUM 

1. Tulislah nama dan nomor ujian pada Lembar Jawaban. 
2. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya. 
3. Laporkan kepada pengawas ujian kalau terdapat tulisan yang kurang jelas, rusak atau 

jumlah soal kurang. 
4. Jumlah soal sebanyak 25 butir pilihan ganda, 3 essay; dan semua harus dijawab. 
5. Kerjakanlah soal-soal yang Anda anggap paling mudah terlebih dahulu. 
6. Tidak dibenarkan menghitamkan jawaban lebih dari satu.  
7. Apabila ada jawaban yang Anda anggap keliru dan Anda ingin memperbaikinya, 

maka hapuslah bulatan dengan bersih 
8. Penilaian diatur sebagai berikut: 

a. Nilai maksimum pilihan ganda = 70,00 
b. Nilai maksimum esai  = 30,00 

9. Mintalah kertas buram kepada pengawas, apabila diperlukan. 
10. Periksalah pekerjaan anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian. 

 
 

Selamat Bekerja 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



A. Pilihlah satu jawaban yang dianggap paling benar 
1. Seseorang berpenglihatan dekat dengan titk jauh 2 meter. Jika orang tersebut ingin melihat lebih 

besar dari 2 meter, ukuran kacamata yang harus digunakan adalah : 
a. – ½  dioptri   c. – 1 dioptri   e. - 2 dioptri  
b.  + ½  dioptri   d. + 2 dioptri  

 
2. Seseorang mempunyai titik dekat 50 cm ingin melihat dengan jelas benda berjarak 25 cm dari 

mata. Orang tersebut harus menggunakan kacamata :  
a. 25 cm, lensa positif  c. 40 cm, lensa positif  e. 50 cm, kensa positif 
b. 40 cm, lensa negatif  d. 50 cm, lensa negatif 
 

3. Secara teori perbesaran sudut (M) pada lup dapat dibuat sebesar mungkin, dengan cara : 
a. Membuat jarak fokus sebesar mungkin 
b. Membuat jarak fokus sekecil mungkin 
c. Meletakkan benda sedekat mungkin dengan pusat optik 
d. Meletakkan benda sejauh mungkin dengan pusat optik 
e. Memperbesar ukuran lensa 

 
4. Pengamatan dengan mikroskop, dilakukan dengan mata tidak berakomodasi, bayangan dibentuk 

oleh lensa objektif akan jatuh di : 
a. Titik dekat mata 
b. Titik fokus lensa objektif 
c. Titik fokus lensa okuler 
d. Titik pusat kelengkungan lensa okuler 
e. Titik pusat optik lensa okuler 

 
5. Bayangan yang dihasilkan oleh teropong bumi bersifat : 

a. Maya, tegak, dan lebih besar 
b. Maya, terbalik, dan lebih kecil 
c. Nyata, tegak, dan lebih besar 
d. Maya, tegak, dan sama besar 
e. Nyata, terbalik, dan lebih besar 

 
6. Urutan spektrum gelombang elektromagnetik yang benar untuk variasi frekuensi besar ke frekuensi 

kecil adalah : 
 a. cahaya biru, cahaya hijau, sinar infra merah, gelombang radar 
 b. cahaya hijau, cahaya biru, sinar –X, sinar gamma 
 c. sinar infra merah, sinar ultraviolet, cahaya biru, gelombang radio 
 d. gelombang radar, cahaya hijau, cahaya biru, gelombang radio 
 e. sinar-X, sinar gamma, cahaya biru, cahaya hijau 
 
7. Termometer A yang telah ditera menunjukkan angka - 30° pada titik beku air dan 90° pada titik 

didih air. Jika termometer A menunjukkan skala 60°, maka termometer Celcius menunjukkan skala 
: 
a. 20°C    c. 50°C    e. 80°C 
b. 45°C    d. 75°C 

 
 



8. Pada malam hari yang dingin sebuah rel kereta api panjangnya 20 m. Pada siang hari yang panas 
rel tersebut bertambah panjang sebesar 4 mm. Pertambahan panjang rel pada siang hari, jika pada 
malam hari panjangnya 18 meter adalah :…. 
a. 2,6  mm    c. 3,0 mm   e. 3,6 mm 
b. 2,8 mm    d. 3,2 mm 

 
9. Pada volume tetap, tekanan suatu gas dalam ruang tertutup dinaikkan menjadi empat kali semula, 

maka suhunya menjadi :… 
a. 0,25 kali    c. 2 kali   e. 4 kali 
b. 0,5 kali    d. 3 kali 

10. Bila segumpal es dengan massa m yang suhunya - 20°C dipanaskan sampai suhunya naik 
menjadi 0°C, maka es tersebut akan : 
a. melebur    c. tetap menjadi es  e. massanya bertambah 
b. menguap    d. massanya berkurang 
     

11. Batang baja dan kuningan luas penampang dan panjangnya sama. Salah satu ujung batang baja 
yang bebas  suhunya 250oC dan kuningan dengan suhu 100oC. Jika koefisien konduktivitas baja 
0,12 kal/cms dan kuningan 0,24 kal/cm s. Maka suhu dititik hubung kedua batang adalah: 

 a. 225oC    c. 175oC   e. 125oC 
b. 200oC    d. 150oC 

 
12. Pada malam hari, angin berhembus dari darat menuju ke laut. Hal ini disebabkan oleh :… 

a. laut lebih cepat menyerap kalor daripada darat 
b. suhu permukaan laut lebih tinggi dari permukaan daratan 
c. pergantian arah konveksi 
d. udara di daratan lebih renggang 
e. daratan lebih lambat menyerap kalor 

 
13. Cara pemasangan voltmeter dan amperemeter dalam rangkaian adalah : 

a. voltmeter dipasang seri dan amperemeter dipasang seri 
b. voltmeter dipasang paralel dan amperemeter dipasang paralel 
c. voltmeter dipasang seri dan amperemeter dipasang paralel 
d. voltmeter dipasang paralel dan amperemeter dipasang seri 
e. voltmeter dan amperemeter dipasang seri kemudian dipasang paralel 

 
14. Perhatikan gambar di samping. Jika voltmeter 

menunjukkan angka 5 V dan amperemeter 
menunjukkan angka 2 mA, angka yang ditunjukkan 
oleh voltmeter ketika amparemeter menunjukkan 
angka 6 mA adalah :… 
a. 7,5 V   d. 15 V  

  
b. 10 V   e. 30 V  
c. 12 V 

 
15. Kawat spiral pada bola lampu listrik mempunyai hambatan jenis 8.10-7 ohm.m. Pada saat lampu 

diberi tegangan 200 volt mengalir arus sebesar 0,25 A. Bila luas penampang kawat 0,1 mm2, 
panjang kawat tersebut adalah : 

  a. 100 cm   c. 320 cm   e. 120 m 
  b. 150 cm   d. 100 m 
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16. Sebuah hambatan 9,5 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan 10 V yang mempunyai 
hambatan dalam 0,5 ohm. Besarnya tegangan jepitnya adalah : 

 a. 4,5 volt   c. 7,5 volt   e. 12,5 volt 
 b. 5,5 volt   d. 9,5 volt 
 
17. Hambatan pengganti antara titik A dan B pada gambar di 

samping adalah : 
 a. 2 1/3 R  d. 5/3 R                                                                                     
 b.  2   R  e. 5 R 
 c. 3 R 
 
18. Pada titik P suatu rangkaian listrik seperti gambar 

terdiri dari 4 cabang. Masing-masing dengan arus I1 = 
5A, I2 = 4A, I3 = 2A . Besar I4 adalah : 

  a. 3 A menjauhi P  d. 11 A menuju P  
  b. 7 A menuju P  e. 11 A menjauhi P 
  c. 7 A menjauhi P 
 
19. Pada gambar rangkaian di samping, dua ggl E1 = 3 V 

dan E2 = 6 V dirangkaikan dengan dua buah hambatan 
R1= 4 ohm dan R2= 8 ohm sehingga membentuk 
rangkaian tertutup, besarnya kuat arus pada rangkaian 
adalah :… 
a. 0,25 A   d. 1,2 A 
b. 0,5 A   e. 1,25 A 
c. 0,75 A 

   
20. Dari rangkaian di samping, besar kuat arus pada 

hambatan 4 ohm adalah : 
 a. 2,5 A   d. 1,8 A   

  
 b. 2,25 A   e..1,25 A 

c. 2,0 A 
 
21. Pada sebuah bola lampu tertulis 60 W 220 V, apabila dihubungkan dengan sumber tegangan 110 

V, maka:..  
 a. Daya terpasang tetap   d. daya terpasang naik 2 kali 
 b. daya terpasang menjadi  ½ kali  e. daya terpasang naik 4 kali 
 c. daya terpasang menjadi  ¼ kali 
 
22. Dua buah lampu masing-masing tertulis 60 W, 120 V dan 40 W 120 V. Jika kedua lampu 

dihubungkan seri pada tegangan 120 V, jumlah daya pada kedua lampu tersebut adalah :… 
a. 100 W    c. 55 W    e. 24 W 
b. 75 W    d. 44 W 

 
23. Sebuah hambatan listrik sebesar 10 ohm di masukkan ke dalam air sebanyak 100 gram pada suhu 

20°C. Apabila hambatan tersebut dihubungkan dengan tegangan 50 volt selama 1 menit. Suhu 
akhir air adalah : ( c air = 1 kal/gr°C ) 

 a. 48°C    c. 54°C    e. 60°C 
 b. 50°C    d. 56°C 
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24. Upaya yang dilakukan dalam penghematan energi listrik adalah : 
a. mematikan listrik 
b. menggunakan listrik dengan tegangan rendah 
c. menggunakan alat listrik dengan daya yang cocok 
d. menggunakan listrik dengan efisiensi terkecil 
e. menggunakan alat listrik dengan daya rendah 
 

25.  Sebuah rumah tangga rata-rata tiap hari menggunakan listrik sebagai berikut : 
 

Jenis Alat Daya Alat Waktu pemakaian 

Kulkas 250 watt 24 jam 
TV 200 watt 10 jam 
Lampu-lampu 150 watt 12 jam 
Setrika  300 watt 4 jam 
 

Bila energi listrik Rp. 300/kWh. Biaya listrik yang harus dibayar setiap bulan adalah : 
a. Rp. 16600   c. Rp. 96000   e. Rp. 109000 
b. Rp. 20600   d. Rp. 99000 

 
B. Essay 

1. Suatu ruang tertutup berisi gas yang suhunya 27°C dipanaskan pada volume tetap, sehingga 

suhunya naik 47°C dan tekanannya bertambah 0,2 atm. Tentukan tekanan gas mula-mula. 

2. Suatu kalorimeter massanya 200 gram, kalor jenisnya 0,11 kal/gr°C berisi 198 gram air dengan 

suhu 20°C. Kedalam kalorimeter dimasukkan timah yang massanya 100 gram, kalor jenis 0,5 

kal/gram°C dengan suhu 70°C. Tentukan suhu setimbangnya. 
3. Dua buah alat pemanas listrik digunakan secara sendiri-sendiri memerlukan waktu 15 menit 

dan 10 menit untuk mendidihkan air satu panci. Berapakah waktu yang diperlukan apabila 
kedua alat pemanas dihubungkan secara seri dengan sumber tegangan yang sama untuk 
mendidihkan air satu panci tersebut.  


