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1. Di bawah ini adalah pengukuran panjang benda dengan menggunakan jangka sorong. Hasil 
pengukuran ini sebaiknya dilaporkan sebagai .... 

  
 
 A. (0,2 ± 0,01) cm 
 B. (0,22 ± 0,01) cm 
 C. (0,25 ± 0,005) cm 
 D. (0,220 ± 0,005) cm 
 E. (0,220 ± 0,001) cm 
 
2. Olahragawan berlari pada lintasan AB  → BC lihat gambar. Dari A ke B ditempuh dalam waktu 10 

sekon dengan kecepatan 10 ms-1, sedangkan B ke C ditempuh dalam waktu 10 sekon dengan 
kecepatan 8 ms-1. Maka perpindahan pelari tersebut adalah .... 

  
 A. 10 m  
 B. 20 m 
 C. 80 m 
 D. 100 m 
 E. 180 m 
 
3. Dari grafik kecepatan terhadap waktu berikut, jarak yang ditempuh benda pada saat mengalami 

perlambatan adalah .... 

  
 
 A. 37,5 m   D.   100 m 
 B. 50,0 m   e.    150 m 
 C. 75,0 m 
  
4. Sebuah benda bermassa 500 gram diikat dengan seutas tali yang panjangnya 0,5 m lalu diputar 

menurut lintasan lingkaran vertikal dengan kecepatan sudut tetap. Jika g = 10 m/s2 dan pada saat 
benda berada di titik terendah tali mengalami tegangan sebesar 21 Newton, maka kecepatan sudut 
benda adalah .... 

 A. 2 rad/s 
 B. 4 rad/s 
 C. 6 rad/s 
 D. 8 rad/s 
 E. 10 rad/s 
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5. Sebuah benda bermassa 2 kg bergerak pada bidang datar yang licin. Karena pengaruh sebuah gaya 
maka kecepatan benda berubah dari 5 m/s menjadi 3 m/s setelah menempuh jarak 10 m. Besar dan 
arah gaya yang mempengaruhinya adalah .... 

 A. 16 N searah dengan gerak benda 
 B. 16 N berlawanan arah dengan gerak benda 
 C. 8 N berlawanan arah dengan gerak benda 
 D. 1,6 N searah dengan gerak benda 
 E. 1,6 N berlawanan arah dengan gerak benda 
 
6. Sebuah benda bermassa 10 kg mula-mula diam, bergerak dari P ke R karena gaya tetap F=75N 

sepanjang geraknya. Jarak PQ = 250m dan kasar dengan koefisien gesekan kinetik 0,25, sedang 
QR licin. Jika g = 10 m/s2 jarak yang ditempuh selama 12 detik pertama diukur dari titik P 
adalah.... 

  
 
 A. 540 m   D.   245 m 
 B. 365 m   E.   15 m 
 C. 265 m 
  
7. Benda A dan B mempunyai massa yang sama berada pada jarak R dan 2R di atas permukaan bumi 

(R = jari-jari bumi). Perbandingan kuat medan grafitasi yang dialami oleh benda A dan B adalah.... 
 

  
 
 A. 2 : 1   D.   9 : 4 
 B. 1 : 2   E.   4 : 9 
 C. 2 : 3 
  
8. Gambar berikut adalah gabungan dua potong papan segiempat dan segitiga sama kaki. Kedua 

papan terbuat dari bahan yang sama. Agar titik berat gabungannya dititik Z, maka panjang sisi a 
adalah .... 

  
 A. 10 cm   D.   4 cm 
 B. 8 cm   E.   3 cm 
 C. 6 cm  
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9. Perhatikan gambar tiga buah gaya yang bekerja pada sebuah batang. Resultan momen gaya 
terhadap titik 0 adalah .... 

  
 A. 8 Nm 
 B. 12 Nm 
 C. 24 Nm 
 D. 32 Nm 
 E. 40 Nm 
 
10. Sebuah benda bermassa m mula-mula bergerak dengan kecepatan a m/s. Untuk mengubah 

kecepatannya menjadi b m/s maka diperlukan usaha yang dapat diformulasikan sebagai : 

 A. 
2

)( 22 abm −
 

 B. 
2

)( 22 bam −
 

 C. 
2

)( 22 abm +
 

 D. )(2 22 abm −  

 E. 
2

)( abm −
 

11. Tiga buah pegas identik mempunyai tetapan gaya masing-masing k disusun seperti gambar berikut, 
maka tetapan gaya pegas ekuivalennya adalah .... 

  

 A. k
2

3
 

 B. k
3

2
 

 C. 3k 
 D. 2k 

 E. k
2

1
 

 
12. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 7 m di atas tanah. Jika g = 10 m/s2, maka kecepatan bola 

saat mencapai ketinggian 2m dari tanah adalah .... 
 A. 2 m/s   D.   9 m/s 
 B. 5 m/s   e.    10 m/s 
 C. 7 m/s 
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13. Bola A massanya 1 kg mula-mula dalam keadaan diam, kemudian bergerak ke kanan dengan 
percepatan 2m/s2. Setelah 10 detik bola A menumbuk bola B yang sedang bergerak ke kiri dengan 
kecepatan 10 m/s. Jika massa bola B = 2 kg dan tumbukkannya lenting sempurna, maka 
kecepatannya A dan B setelah tumbukan adalah .... 

 A. 20 m/s ke kiri dan 10 m/s ke kanan 
 B. 20 m/s ke kiri dan 10 m/s ke kiri 
 C. 20 m/s ke kanan dan 10 m/s ke kanan 
 D. 10 m/s ke kiri dan 20 m/s ke kanan 
 E. 10 m/s ke kiri dan 20 m/s ke kiri 
 
14. Es massa 125 gram dan bersuhu 0OC dimasukkan ke dalam 500 gram air suhu 20OC. Ternyata es 

melebur seluruhnya. Bila kalor lebur es = 80 kalori/gram dan kalor jenis air      1 kalori/gram OC, 
maka suhu akhir campuran adalah .... 

 A. 20 OC   D.   5 OC 
 B. 15 OC   E.   0 OC 
 C. 10 OC 
  
15. Pernyataan berikut yang merupakan contoh perpindahan kalor secara konduksi adalah .... 
 A. pengeringan teh atau kopi dalam oven 
 B. pemakaian cerobong asap 
 C. panasnya sendok pada saat mengaduk teh panas 
 D. pancaran sinar matahari 
 E. prinsip kerja air pendingin 
 
16. Sebuah pesawat dapat mengangkasa karena .... 
 A. berat pesawat yang lebih kecil dari pada berat udara yang dipindahkan 
 B. gaya angkat dari mesin pesawat 
 C. perbedaan tekanan dari aliran-aliran udara 
 D. pengaturan titik berat pesawat yang tepat 
 E. perubahan momentum dari pesawat 
 
17. Jika gas ideal dimanfatkan secara isotermik sampai volumenya menjadi setengahnya, maka .... 
 A. tekanan menjadi dua kalinya dan suhu menjadi setengahnya 
 B. tekanan menjadi dua kalinya dan suhunya menjadi tetap 
 C. tekanan tetap dan suhunya menjadi dua kalinya 
 D. tekanan dan suhunya menjadi dua kali 
 E. tekanan dan suhunya tetap 
 
18. Perhatikan pernyataan berikut : 
 1. massa sebuah molekul gas 
 2. rata-rata kuadrat kecepatan partikel gas 
 3. suhu gas 
 4. derajat kebebasan molekul gas 
 Pernyataan yang mempengaruhi besarnya energi kinetik rata-rata molekul suatau gas adalah .... 
 A. 1, 2 dan 3 
 B. 1 dan 3 
 C. 2 dan 4 
 D. 4 saja 
 E. 1, 2, 3 dan 4 
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19. Besarnya usaha yang ditunjukkan dalam proses isobarik berdasarkan grafik P-V berikut adalah .... 

  
 A. 2 Joule   D.   10 Joule 
 B. 3 Joule   E.   15 Joule 
 C. 5 Joule 
  
20. Jarak fokus lensa obyektif dan lensa okuler sebuah mikroskop masing-masing 20 cm dan 5 cm, 

digunakan untuk memgamati benda kecil yang terletak 25 cm dari lensa obyektif. Jika mata normal 
berakomodasi maksimum, maka perbesaran yang dihasilkan mikroskop adalah .... 

 A. 54 kali   D.   24 kali 
 B. 50 kali   E.    20 kali 
 C. 25 kali 
  
21. Pernyataan berikut contoh aplikasi gelombang elektromagnetik : 
 1. Sinar ultraviolet digunakan untuk pengenalan unsur-unsur dalam suatu bahan dengan teknik 

spektroskopi 
 2. Gelombang radar digunakan untuk mendeteksi sasaran dan membantu keamanan pendaratan 

pesawat 
 3. Gelombang televisi dan radio sebagai alat komunikasi 
 4. Sinar X digunakan dalam bidang kedokteran 
 Pernyataan yang benar adalah .... 
 A. 1, 2 dan 3   D.   4 saja 
 B. 1 dan 3   E.   1, 2, 3 dan 4 
 C. 2 dan 4 
  
22. Persamaan gelombang transversal yang merambat sepanjang tali adalah : 
 Y = 6 sin (0,02 πx + 4πt) 
 y dan x dalam cm dan t dalam detik maka amplitudo dan panjang gelombangnya adalah .... 
 A. 6 cm dan 100 cm  D.   6 cm dan 4 cm 
 B. 100 cm dan 6 cm  E.   4 cm dan 0,02 cm 
 C. 6 cm dan ½ cm 
  
23. Seberkas sinar monokromatis dengan panjang gelombang 5x10-7m datang tegak lurus pada kisi. 

Jika spektrum orde kedua membuat sudut 30O dengan garis normal pada kisi, maka jumlah garis 
per cm kisi adalah .... 

 A. 2 x 103   D.   2 x 104 
 B. 4 x 103   E.  5 x 104  
 C. 5 x 103 
  
24. Taraf intensitas bunyi sebuah mesin rata-rata 60 dB. Apabila 100 mesin identik dihidupkan 

bersama maka taraf intensitasnya adalah .... 
 A. 40 dB   D.  100 dB 
 B. 60 dB   E.   120 dB 
 C. 80 dB 
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25. Menara pengawas di bandara udara memancarkan bunyi pada frekuensi 1320 Hz. Laju rambat 
bunyi di udara saat itu 330 m/s. Jika bunyi menara itu terdengar pada frekuensi 1560 Hz oleh pilot 
pesawat yang sedang bergerak maka laju pesawat tersebut adalah .... 

 A. 216 km/jam , menuju bandara 
 B. 216 km/jam , menjahui bandara 
 C. 60 km/jam , menuju bandara 
 D. 60 km/jam , menjauhi bandara 
 E. 50 km/jam , menuju bandara 
 
26. Dua buah muatan listrik identik terpisah pada jarak r satu sama lain dan menghasilkan gaya 

elektrostatis sebesar F1. Jika jarak kedua muatan menjadi 3r maka gayanya menjadi F2. 
Perbandingan F1 : F2 adalah .... 

 A. 1 : 3 
 B. 3 : 1 
 C. 1 : 9 
 D. 9 : 1 
 E. 1 : 1 
 
27. Jarak titik A dan B adalah 2 m. Bila di titik A dan B ditempatkan muatan listrik masing-masing 2q 

dan q, maka titik di antara A dan B pada garis hubungnya yang memiliki kuat medan nol adalah 
titik yang jaraknya dari A sejauh .... 

 A. m)224( +−  

 B. m)224( −  

 C. m)248( +−  

 D. m)248( −  
 E. 1 m 
 
28. Kapasitas kapasitor keping sejajar adalah .... 
 1. sebanding dengan luas keping 
 2. tergantung pada jenis di elektrik yang digunakan 
 3. berbanding terbalik dengan jarak kedua keping 
 4. makin besar bila muatan kapasitor diperbesar 
 Pernyataan yang benar adalah .... 
 A. 1, 2 dan 3 
 B. 1 dan 3 
 C. 2 dan 4 
 D. 4 saja 
 E. 1, 2, 3 dan 4 
 
29. Kuat arus yang ditunjukkan amper meter pada gambar berikut adalah .... 

  
 A. 60 µA 
 B. 60 mA 
 C. 0,30 A 
 D. 3,0 A 
 E. 5,0 A 
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30. Dari rangkaian seperti gambar berikut ini, daya yang timbul tiap detiknya dalam hambatan 3 ohm 
adalah .... 

  
 A. 2 watt 
 B. 3 watt 
 C. 6 watt 
 D. 9 watt 
 E. 12 watt 
 
31. Besarnya kuat medan magnetik di suatu titik di sekitar kawat penghantar lurus berarus listrik 

berbanding lurus dengan .... 
 A. panjang kawat 
 B. kuat arus listrik 
 C. jari-jari penampang lintang kawat 
 D. hambatan kawat 
 E. jarak titik ke penghantar 
 
32. Kawat PQ sejajar sumbu Y dan arah arus I seperti pada gambar, arah medan magnet searah sumbu 

Z negatif, maka arah gaya Lorentz yang bekerja pada kawat PQ adalah .... 

  
 A. sumbu Y+ 
 B. sumbu Z- 
 C. sumbu Z+ 
 D. sumbu X- 
 E. sumbu X+ 
 
33. Fluks magnet pada suatu kumparan berubah menurut Φ = (2t2+3t-2)x10-5 wb. Jika kumparan itu 

terdiri dari 2000 lilitan kawat, maka besarnya ggl induksi pada ujung-ujung kumparan pada saat t = 
2 sekon adalah .... 

 A. 200 mV   D.   260 mV 
 B. 220 mV   E.   280 mV 
 C. 240 mV 
  
34. Pada saat terjadi resonansi dalam rangkaian seri R-L-C, maka; 
 1. tegangan dan arus sefase 
 2. impedansi rangkaian sama dengan hambatan 
 3. rangkaian bersifat resistif murni 
 4. arus dalam rangkaian mencapai minimum 
 Pernyataan yang benar adalah .... 
 A. 1, 2 dan 3   D.   4 saja 
 B. 1 dan 3   E.   1, 2, 3 dan 4 
 C. 2 dan 4  
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35, Sebuah benda dalam keadaan diam massanya mo, kemudian bergerak dengan kecepatan v 
(mendekati kecepatan cahaya) sehingga memiliki energi kinetik relativistik sebesar EK. Formulasi 
yang tepat untuk EK adalah .... 

 A. 
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36. Pilih pernyataan berikut yang benar . 
  

 Teori Atom Rutherford Teori Atom Niels Bohr 
A. Atom merupakan bola padat mempunyai 

muatan positif yang merata keseluruh 
atom 

Atom terdiri atas inti atom yang bermuatan 
positif dan sebagian besar massa atom terletak 
pada inti 

B. Elektron mengelilingi inti dengan 
lintasan stasioner 

Atom secara keseluruan netral 

C. Elektron mengelilingi inti atom seperti 
planet planet mengelilingi matahari 

Dalam tiap lintasannya elektron mempunyai 
tingkat energi tertentu 

D. Inti atom dengan elektron saling tarik-
menarik 

Atom merupaka bagian terkecil dari benda 
yang tidak dapat dibagi-bagi 

E. Elektron menyerap energi jika pindah 
lintasan 

Lintasan elektron berbentuk lingkaran 

 
37. Dua benda hitam sempurna P dan Q dalam keadaan pijar, warna cahaya P lebih putih dari pada 

cahaya Q yang kemerah-merahan. Grafik pada ganbar di bawah ini adalah spektrum radiasi 
masing-masing benda terhadap frekuensi. Berdasarkan gambar dapat disimpulkan : 

  
 A. grafik I = P, garfik II = Q dan TP > T Q 
 B. grafik I = Q, garfik II = P dan TP > T Q 
 C. grafik I = P, garfik II = Q dan TP < T Q 
 D. grafik I = Q, garfik II = P dan TP < T Q 
 E. grafik I = P, garfik II = Q dan TP = T Q 
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38. Gambar berikut adalah grafik hubungan EK (energi kinetik maksimum) fotoelektron terhadap f 
(frekuensi) sinar yang digunakan pada efek fotolistik. 

 Nilai a pada grafik tersebut adalah .... 

   
 A. 2,6 x 10-19J 
 B. 3,3 x 10-19J 
 C. 2,6 x 10-33J 
 D. 6,6 x 10-19J 
 E. 6,6 x 10-20J 
 
39. Bila diketahui massa proton = 1,007 sma, massa neutron = 1,008 sma dan massa inti deutron = 

2,014 sma, maka energi ikat inti deutron adalah .... (1 sma = 931 MeV) 
 A. 0,931 MeV 
 B. 0,937 MeV 
 C. 0,938 MeV 
 D. 1,875 MeV 
 E. 1,876 MeV 
 
40. Penggunaan radioisotop dalam bidang industri untuk memeriksa material tanpa merusak dengan 

teknik radiografi menggunakan sinar gamma atau sinar X yang dihasilkan dari radioisotop .... 
 A. Co – 60 
 B. I – 131 
 C. Cr – 51 
 D. Na – 24 
 E. P – 32 
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