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1.  Dalam suatu percobaan elektrostatis, pembacaan skala 
pada  elektrometer yang digunakan, di baca oleh 
komputer dan ditperlihatkan pada layar monitor, seperti 
gambar ini.  Besaran elektrostatis yang diukur dan 
nilainya adalah . . . 
a. kuat arus., 1,3 A 
b.  kuat arus., 1,6 A 
c. beda potensial, 1,3 V 
d.. beda potensial, 1, 6 V 
e. hambatan, 1,8 Ω,  

 
2. Gerak seorang pemain bola dalam suatu pertandingan direkam dan disajikan dengan tabel 1. 
 

Tabel 1. Catatan gerak pemain bola ketika melakukan dribble 
Gerak ke . . . Arah Gerak Jarak Tempuh 

1 (3 detik) utara 3 m 
2  (2 detik)  timur 2 m 
3 (4 detik) selatan 7 m 

  
Besar dan arah perpindahan pemain bola dihitung dari detik pertama sampai detik terakhir 
rekaman  adalah . . .  
a. 12 m arah timur laut  d.   5 m arah tenaggara 
b.  9 m arah timur  q e.   2 m arah selatan 
c. 7 m arah barat 
 

3. Gambar 1 memperlihatkan grafik  kecepatan terhadap waktu (v-t) dari bola yang dilemparkan 
vertikal ke  atas. Tinggi maksimum yang dicapai bola untuk percepatan gravitasi 10 ms-2 
adalah . . . 
a. 15,00    m 
b. 11,25    m 
c.  9,00    m 
d.  7,50    m 
e.  5,00    m  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Tabel 2 berikut ini adalah hasil pengukuran  massa (m), perode  (T) dan jari-jari (R) sebuah benda yang 

diputar dengan alat sentripetal pada percobaan gerak melingkar beraturan.  
Tabel 2.. 

 
 

 
Percepatan sentripetal (as) benda  yang diputar  adalah . . . 
a.    0,14 π2  ms-2 
b.    0,32 π2  ms-2 
c.    0,53 π2  ms-2 
d..   0,75 π2  ms-2 
e.    1,20 π2  ms-2      

m (kg) R (m) waktu  10  putaran (sekon) 
0,05 0,30 m 15 

Gambar 1. Grafik V – t bola yang 

dilemparkan vertikal ke atas. 

u 
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5.  Seorang pemain softball melemparkan bola (0,2 kg) kearah pemain lawan dan ketika bola 
mengenai pemukul kecepataannya 10 m/s. Jika jarak  yang ditempuh bola 10 m, maka besar 
gaya  lemparan yang dikerjakan pada bola adalah . . . 
a.   5, 5 kg.m.s-2  d.   1, 3 kg.m.s-2 
b.   4, 0 kg.m.s-2  e.   1, 3 kg.m.s-2 

c.   2, 5 kg.m.s-2 

 
6. Sebuah  balok diletakkan di puncak bidang miring yang kasar seperti gambar berikut. Saat 

dilepaskan balok bergerak turun dengan kecepatan konstan. Untuk massa balok  m  kg, 
koefisien gesekan antara balok dan bidang miring adalah  . . . 
a. µk =  tan-1(b/a) 
b. µk =  tan-1 (a/b)  
c. µk  =  tan (a/b) 
d. µs =  tan  (a/b) 
e. µs =  tan   (b/a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
7.  Tabel 3  menginformasikan  satelit planet Uranus dan sifat-sifatnya 

Tabel 3 . 
Satelit Jari-jari Orbit 

(103 km) 
massa  
(x  massa bulan)  

Periode (hari) Jari-jari (km) 

Miranda 129,80 2,4 1,41 236 
Ariel 191,20 0,02 2,52 579 
Umbriel 266,00 0,01 4,14 586 
Titania 435,80 0,08 8,71 790 

Dengan menggunakan aturan pembulatan ke ratusan terdekat, maka perkirakanlah 
perbandingan percepatran gravitasi Ariel (gA ) dan percepatan gravitasi Umbriel (gU) terhadap 
permukaan planet Uranus adalah  . . .  
a.     gA  :  gU   =     8  :   9  d.     gA  :  gU   =     9  :   7 
b.     gA  :  gU   =     8  :   7  e.     gA  :  gU   =     9  :   2 
c.     gA  :  gU   =     9  :   8 

 
8.  Pada bidang homogen berbentuk lingkaran dengan jari-jari R = 12 cm dibuat sebuah lingkaran kecil 

dengan jari-jari r seperti Gambar 3. Jika r = 0,5 R, maka koordinat (x,y) titik berat bidang ini adalah......   
a. (13, 16) 
b. (13,13) 
c. (13,16) 
d. (12, 12) 
e. (12,13) 
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Gambar 3. 
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Gambar 4. 

30°°°° 

F =  1000 N 
r =  0,80 m 

9.  Sebuah kunci pas ketika digunakan untuk membuka mur roda kendaraan berat ditunjukkan 
oleh Gambar 4. Besar momen gaya (torsi) yang terjadi ketika tuas ditekan seperti pada 
Gambar 4 adalah . . .  
 a.  800  N 
b. 400 √3 N 
c. 400  N 
d. 267√3  N 
e. 267 N 

 
 
 
 
 
 
10. Ilustrasi yang ditunjukkan dengan Gambar 5. adalah kegiatan memindahkan lemari oleh tiga 

orang.  
 

Pertama dari P ke Q, kemudian dari Q ke R. Jika tiap orang memberikan gaya dorong Y N, 
maka usaha total gaya dorong untuk memindahkan lemari adalah  . . . 
a.    7 (XY)-1 J 
b. 5 (XY)-1 J 
c.    4 XY J 
d. 5 XY J 
e. 3 XY J 

 
11.  Dalam rangka memeriksa elastisitas karet pentil sepeda, sekelompok siswa SMA melakukan percobaan 

berdasarkan hukum Hooke. Hasil percobaan mereka disajikan dengan tabel seperti berikut ini.  
Tabel 4.            

    
    
    
    
    
    

   
Ambil g  =  10 m/s2 

Jika  pada karet yang sama digantungkan  beban 20  kg, maka pertambahan panjangnya adalah  . . . 
a. 1, 2  cm 
b. 1,4   cm 
c. 1,6   cm 
d. 1,8   cm 
e. 2,0   cm 

 
 
 

Nomor Beban (kg) ∆x (cm) 
  1 50   3  
2 60 5 
3 70 7 
4 80 9 
5. 90 11 

Gambar 5 

P Q R 

X m 0,5X m 
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12. Ilustrasi yang ditunjukkan oleh Gambar 10 menggambarkan dua keadaan buah kelapa m = 2 
kg yang jatuh dari tangkainya. Abaikan gesekan udara dan gaya yang ditimbulkan oleh 
gerakan udara. Dari gambar 10 tersebut, h = . . .  
a.  11, 2 m 
b.  10, 5 m 
c.   9, 5  m 
d.   8,0  m 
e.   7,5  m. 

 
 
 
 
 
 
 
 

13.  Sebuah peluru ditembakkan dari senapan dengan data-data tertera pada Gambar 6. Anggap 
bahwa penembak tidak memberikan gaya horisontal pada senapan, demikian juga gaya 
horisontal antara peluru dengan senapan di abaikan.  Impuls yang dikerjakan peluru terhadap 
senapan adalah . . . 
a. + 1,5  kg.m/s 
b. + 2,5 kg.m/s 
c. +3,5 kg.m/s  
d. - 1,5 kg.m/s 
e. -2,5 kg.m/s 

 
14,  Pada malam hari yang dingin beberapa mahasiswa sedang berkemah dan meminum kopi dari 

cangkir aluminum. Cangkir memiliki massa 0,044 kg  dan suhunya sama dengan suhu udara 
saat itu, yaitu 16°C. ketika, kopi sebanyak 0, 200 kg  memiliki suhu 80°C dituang ke dalam 
cangkir. Anggap tidak terjadi perpindahan suhu ke lingkungan baik saat kopi dituang maupun 
saat berada dalam cangkir. Jika perbandingan kapasitas panas kopi  (ck)  dan kapasitas panas 
(ca) aluminium (ck/ca) = 22, maka keseimbangan termal akan dicapai pada suhu . . . 
a.   74,2°C   c.  56,3°C  e.  47,0°C 
b.    66,0°C   d.  50,2°C 

 
15.  Sebuah kotak pendingin piknik (memiliki penyekat dari bahan styroform) dipakai untuk 

menyimpan minuman dingin. Kotak di isi es, dan sejumlah soft drink pada suhu -2°C. Karena 
suhu udara di luar kotak sekitar 37°C, maka suhu di dalam kotak segera meningkat walaupun 
kotak pendingin tertutup rapat. Ini menunjukkan adanya perpindahan panas dari luar ke dalam 
kotak. Perpindahan panas seperti ini disebut....  
a. Radiasi    
b. Konduksi   
c. konveksi 
d. transformasi 
e. respirasi 

 
16. Diagram gaya-gaya yang bekerja pada sebuah 

pesawat terbang yang sedang bergerak pada 
ketinggian tertentu di atas pemukaan bumi 
ditunjukkan oleh Gambar 7. Jika kecepatan v = 
konstan (tetap) maka . . . 
a. P1  +  P2   -  W    =  0 
b. P1  +  W  +  P2       =  0 
c. F    +   f    -  m. a =  0  
d. F    -  f    =  0 
e. F    + f    =  0 

Ek =  Ep 

15 m 

h 

Gambar 5 

Gambar 6 

W 

P1

W 

P2

W 

ffff F 
v
W 

W  =  berat pesawat 
P1  =  tekanan dibagian atas pesawat 

sebagai akibat kecepatan udara 
P2  =  tekanan dibagian bawah pesawat 

sebagai akibat kecepatan udara 
F   =   gaya dorong oleh mesin pesawat 
f    =   hambatan udara (air dragg) 
v   =   kecepatan pesawat 

Gambar 7 
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17. Gambar 8 mengilustrasikan gerak molekul gas ideal dalam ruang tertutup. Anggap dalam 
periode t  detik ada b  molekul gas yang menumbuk dinding seluas a cm2. Jika kecepatan 
molekul-molekul gas c m/s2 dan menumbuk dinding 
secara tegak lurus, maka tekanan yang di alami didnding 
adalah . . .  (massa molekul = m  kg). 

a. 
bc

ta
P

.

..2=  

b. 
ba

tc
P

.

...2=   

c. 
ta

bc
P

..

..2=  

d. 
ba

tc
P

..2

.=  

e. 
ta

bc
P

..2

.=  

 
18. Misalkan Anda memiliki 2 macam gas ideal A dan B dalam ruang tertutup. Massa kedua gas 

adalah mA = m, dan mB = 2 m. Berdasarkan konsep energi kinetik gas ideal (Ek = 1,5 k.T) 
diketahui bahwa: 
1) Energi kinetik translasi molekul gas A dan B sama besar 
2) Enerki kinetik translasi molekul gas A 2 kali lebih besar dari gas B 
3) Molekul-molekul gas A bergerak lebih cepat dari molekul B 
4) Molekul-molekul gas A bergerak sama cepat dengan molekul gas B 
5) Molekul-molekul gas A bergerak 2 kali lebih lambat dari molekul gas B 
Pernyataan yang benar adalah  . . . 
a. (1) dan (3) 
b. (2) dan (5) 
c. (1) dan (4) 
d. (2 )dan (5) 
e. (1) dan (5) 

 
19. Gambar 9  adalah diagram proses 

termodinamika yang disebut siklus Otto. Siklus 
Otto merupakan proses siklik pada mesin diesel. 
Bagian grafik yang menunjukkan peoses dengan 
tekanan dan temperatur naik secara cepat 
sedangkan volume dipertahankan tetap adalah . . 
.    
a.   AB 
b. AD 
c. . BA 
d. CD 
e.       BC 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       

Gambar 8 

P
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Gambar 9 
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20.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 10 menunjukkan lintasan sinar saat melalui sistem optik sebuah teleskop yang 
digunakan untuk mengamati bintang. Dari Gambar 10 dapat disimpulkan . . . 
a.  Pengamatan dilakukan dengan mata berakomodasi maksimum 
b.  Pengamatan dilakukan dengan mata berakomodasi pada jarak x 
c.   Pengamatan dilakukan dengan mata berakomodasi minimum 
d.  Pengamatan oleh orang dengan cacat penglihatan hipermetropi 
e.  Pengamatan oleh orang dengan cacat penglihatan miopi 

 
 
 

 
21. Sebuah stasiun  mamncarkan gelombang  ke 

atmosfir. Lapisan ionosfir memantulkan 
gelombang tersebut. seperti diperlihatkan oleh 
Gambar 11. Berdasarkan data ini dapat 
disimpulkan bahwa gelombang yang 
dipancarkan  adalah  . . . 
a. gelombang radio 
b. gelombang TV 
c. gelombang infrared 
d. gelombang radar 
e. gelombang ultraviolet 

 
 

22. Gelombang berjalan diatas permukaan air 
ditunjukan oleh Gambar 12.   
Dari data yang tercantum pada 
gambar ini, dapat disimpulkan 
bahwa 
(1) panjang gelombang = 2 m 
(2) tinggi gelombang = 25 cm 
(3) periode = 0,8 s 
(4) frekuensi = 1,25 Hz 
 
Yang benar adalah . . . 
a.   1, 2, 3, dan 4  
b. 1, 2, dan 3 saja 
c.   1, 3, dan 4 saja 
d. 2, 3, dan 4 saja 
e.  2 dan 4 saja 

 
 
 
 
 
 

Gambar 10 

objektif okuler 

fob 

fok fob 

fok 

25 cm 

4 m 

t = 5 s 

Gambar 12 

Gambar 11 
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23. Sebuah percobaan untuk mengukur panjang gelombang cahaya dilakukan berdasarkan prinsip 
Young (yaitu menggunakan celah ganda). Ditetapkan bahwa jarak layar ke celah 180 cm dan 
jarak jarak 2 celah adalah 0,09 mm. Jika jarak 3 garis terang yang berdekatan 2 cm,maka 
panjang gelombang sinar yang digunakan adalah  . . . 
a.   5,0 x 10-7 m   d.  7,0 x 10-7 m 
b.   5,6 x 10-7 m   e.  7,5 x  10-7 m 
c.   6,0 x 10-7 m 

 
24.  Perhatikan Tabel 5. 

No. Sumber Bunyi Taraf Intensitas (dB) 
1 Ambang Pendengaran 0 
2. Bisik-bisik 10 - 20 
3. Bersiul 20 
4. Percakapan Normal 60 
5. Lalulintas Ramai 70 - 80 
6. Petir (Geledek) 110 
7. Ambang Perasaan 120 
8. Senapan Mesin 130  
9. Ledakan (bom) 160 

 
Berdasarkan tabel tersebut, prediksikan suasana ruang kelas dengan jumlah 40 orang dan tiap 
dua orang siswa sedang mengobrol pada suara normal  adalah seperti . . . 
a.   Lalulintas  ramai 
b. Lalulintas yang sangat ramai 
c.   Suara petir/geledek 
d. Di Ambang perasaan 
e.    Suara senapan mesin  

 
25.  Mobil pemadam kebakaran bergerak dengan laju 20 m/s meliwati kerumunan orang di tepi 

jalan. Jika frekuensi sirene 1400 Hz dan cepat rambat bunyi diudara v m/s, maka orang 
berkerumun tersebut akan mendengar bunyi  sirene pada frekuensi . . .  
a.   1425 Hz   d.  1300 Hz 
b. 1400 Hz   e.  1250 Hz 
c.   1322 Hz 

 
26.  Gambar 13 menunjukkan lintasan sebuah muatan positif q, yang bergerak di dalam medan 

magnit muatan positf Q. Jika besar muatan Q = 2 q, perbandingan gaya  Coulomb pada 
kedudukan A dan B adalah  . . . 
a.   FA  :  FB  =  1  :  4 
b. FA  :  FB  =  1  :  16 
c.   FA  :  FB  =  4  :  1 
d. FA  :  FB  =  16  :  1 
e.    FA  :  FB  =  16  :  4 

 
 
 
 
 
27. Dua muatan listrik q1 = +1µC  dan  q2  =   +1 µC diletakkan segaris pada jarak 3 cm. Muatan 

ke-3 sebesar q3 =     -0,01µC diletakkan segaris dengan kedua muatan lainnya. Agar bebas dari 
pengaruh medan listrik  q1 dan q2, maka muatan q3 harus diletakkan pada jarak . . . 
a.   1,50  cm  sebelah kiri q1  
b. 1,50  cm  sebelah kiri q2 
c.   2,00  cm  sebelah kanan q2 
d. 2,00  cm  sebelah kiri q2 
e. 3,00  cm  sebelah kanan q2 

 

+ 

+ 

+ 

1 cm 

4 cm 

Gambar  13 

A 

B 
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28. Gambar 15 menunjukkan dua keadaan dari 
kapasistor keping sejajar yang diberi 
muatan sama besar. Pemberian bahan 
dielektrik di antara kedua keping akan 
menyebabkan Vo > V, ini menunjukkan 
bahwa  
1) kapasitas kapasitor meningkat 
2) Kapasitas kapasitor berkurang 
3) Kuat medan listrik diantara kedua 

keping berkurang 
4) Kuat medan listrik di antara keduan 

keping bertambah 
Pernyataan yang benar adalah . . . 
a.   (1) dan (2) 
b. (1) dan (3) 
c.   (1) dan (4) 
d. (2) dan (3) 
e.    (2) dan (4) 

 
 

29. Untuk mempelajari 
karakteristik rangkaian 
seri dan paralel 
sekelompok siswa 
melakukan percobaan 
dengan menggunakan 
tiga lampu yang dayanya 
sama, 1 amperemeter, 1 
voltmeter dan 1 sumber 
tegangan DC 12 V. Satu 
dari rangkaian yang 
mereka buat ditunjukkan 
oleh Gambar 15. Besaran 
yang diukur dan nilainya 
adalah  .... 
a.   kuat arus, besarnya  7,24 A 
b. tegangan sumber, besarnya 7,24 V 
c.   hambatan, besarnya   3,62 Ω 
d. kuat arus, besarnya 3,42  V 
e.    tegangan jepit, besarnya 3,42 A   

 
30.  Besar hambatan r dan gaya gerak listrik ε pada 

rangkaian listrik yang ditunjukkan oleh 
Gambar 16 adalah  . . . . 
a.    r = 8 Ω dan ε = – 6V.    
b. r = 6 Ω dan ε = – 5V.    
c. r = 4 Ω dan ε = –8V.    
d. r = 3 Ω dan ε = – 4V 
e. r = 2 Ω dan ε = – 5V 

 
 
 
 
 
 

V 

- - 
Vo 

ruang hampa dielektrik 

Gambar 14 

+ 

0 5 10 

Gambar 15 

12V
r

1 O

3 O

�

2A

1A

Gambar 16 
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31.  Dua kawat konduktor A  dan B dialiri arus listrik yang 

besar dan arahnya ditunjukkan oleh gambar ini. Jarak 
kedua kawat 3 cm dan panjangnya  sama yaitu 12 cm. 
Untuk permeabilitas ruang µo = 4π x 10 -7 W/A x m, maka 
besar gaya  magnetik yang dialami kawat B adalah  . . . 
a.   12 x 10-7 N 
b. 24 x 10-7 N 
c.   36 x 10-7 N 
d. 48 x 10-7 N 
e. 64 x 10-7 N 

 
 
 

 
 
 

 
32.  Gambar 18  memperlihatkan sebuah 

muatan negatif bergerak memasuki 
daerah medan magnit B.  Daerah yang 
memungkinkan akan dilalaui muatan 
negatif adalah  . . . 
a.   DEF 
b. EFG 
c.   GFD 
d. ABC 
e.    ADG  

 
 
33.  Berdasarkan gambar di samping jika  
         B = x T, L = y m, dan   v  =  2y  m/s,  

maka besar ggl induksi yang terjadi pada 
kumparan adalah .... 
a.   ε  =   2xy2  
b. ε  =   2x/y2  
c.   ε  =    x/2y2  
d. ε  =   2y2 /x 
e.    ε  =   2y/x 
 

34.  Sebuah pesawat ruang angkasa memiliki panjang 400 m. Saat melintas di permukaan bumi 
pesawat bergerak dengan laju 0,8 C. Para pengamat di bumi mengukur panjang pasawat 
tersebut sebesar . . . 
a.   80 m 
b. 70 m 
c.   60 m 
d. 50 m 
e. 40 m  
 

35.    Rangkaian RLC seperti gamabar ini memiliki tegangan sumber sebesar  . . . 
a.   42 V 
b. 34 V 
c.   20 V 
d. 10 V 
e.    8 V   

 

2 A 3 A 

A B 

a 

Gambar 17 

     v 
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A B 
C 

D 

E 

F G 
Gambar 18 
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36.  Perhatikan Tabel berikut!. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
37.  Sebuah  benda hitam (e = 1)  menyerap sejumlah panas hingga suhunya 327°C. Benda hitam 

meradiasikan kembali panas yang diterimanya  sebagai energi gelombang elektromagnetik. 
Untuk tetapan Wien  = 2,898 10-3 mK,   maka panjang gelombang maksimum dari energi yang 
diradiasi adalah . . . 
a.   6000 Å  c.  4140 Å  e.  3623 Å 
b. 5796 Å  d.  4140 Å 

 
38.  Grafik  ini menjelaskan hubungan energi kinetik 

terhadap frekuensi logam Kalsium yang 
diperoleh dari suatu percobaan.   Jika logam 
kalsium disinari cahaya  yang memiliki 
frekuensi  0,8 x 10 15 Hz dan h = 6,63 x 10 -34  
J.s, maka besarnya energi kinetik elektron yang 
dibebaskan  adalah   .  . . 
a.   1,33 x 10-19 J  d.  3,33 x 10-19 J 
b. 2,00 x 10-19 J  e.  5,35 x 10-19 J 
c.   2,25 x 10-19 J 

 
39.  Sebuah reaksi antara inti atom Natrium (Na) dan 

partikel-α memenuhi persamaan reaksi berikut ini. 
  

 XMN ga     -----       26
12

4
2

23
11 ++ α  

 
Jika selama reaksi berlangsung tidak ada pengaruh  luar , maka dapat disimpulkan bahwa partikel X yang 
dibebaskan adalah .... 
a.   elektron  c.  positron  e.   proton 
b.   netron  d.  deuteron 

 
40.  Perhatikan pernyataan berikut: 

1) mendeteksi retak-retak  dan kebocoran pipa penyaluran minyak dan gas 
2) menentukan datangnya kiriman atau pasokan minyak yang diangkut melalui pipa saluran 

yang panjang 
3) mendiagnosa suatu penyakit 

Jika digunakan radioisotop yang memancarkan sinar-β maka fungsi yang sesuai adalah . . . 
a.   1 dan 2  c.  3   e.   1 
b. 1 dan 3  d.  2 

 
 

No.  Model Atom Rutherford Model Atom Bohr 

a. 

Atom Merupakan awan-awan  positif  seperti 
bola dengan muatan negatif tersebar 
diseluruh bagian bola. 

Terdiri atas inti atom bermuatan positif 
terletak di tengan sedangkan elektron 
bergerak mengitari inti dengan energi 
konstan 

b. 
elektron Bergerak mengelilingi inti sambil 

meradiasikan energi 
Bergerak mengelilingin inti dengan 
energi terkuantisasi (tetap) 

c. 
Inti  Tidak ada inti atom sebab muatan-muatan 

positif tersebar merata di seluruh atom 
Merupakan kumpulan muatan positif 
yang terletak di tengah-tengah atom 

d. 

Ruang 
kosong  

Di dalam atom terdapat banyak ruang 
kosong , hal ini dibuktikan oleh hanya 
sedikit partikel alpha yang disimpangkan 

Karena muatan positif berkonsentrasi di 
tengah dan elektron bergerak  
mengelilingi inti maka tidak ada ruang 
kosong di dalam atom. 

e. 
Spektrum 
elektron 

Kontinu, atau spektrum pita Kontinu, spektrum pita 

Ek 

f 

fo = 0,6 x 1015 Hz  


