
1, Cambar di samping merupakan hasil bacaan pengukuran

diameter silinder logam dengan mikro meter sekrup.

Laporan yang dituliskan adalah .,,.
A. 1,27 mrn
B. 2,27 mm
C. 2,72 mm
D 2.77 mm
E. 3.85 mm

2. Seorang anak ke sekolah naik sepeda dengan

li:rtasan seperli pada gambar. Besar perpindahan
anak tersebut dari keberangkatannya sampai tiba
di sekolah adalah ....

A. 300 m
B. 400 m
C. 500 m
D. 700 m
E^ 900 m

Perhatikan grafik P*V untuk mesin Camot seperti
gambar di samping, J;ka mesin mengambil panas

1.000 J, maka banyaknya panas yang diubah
menjadi usaha adalah .,..

A. 400 J

B. 600 J
c. 1.000 J

D. 1.500 J

E. 2.500 J

A
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4. Cas dalam ruang tertutup memiliki energi kinetik Ek. Jika gas tersebut dipanaskan maka

energi kinetik gas tersebut berubah. Faktor yang mempengaruhi perubahan energi kinetik
gas tersebut adalah ....

A. tekanan
3. volume
C. jenis gas

D. sr:hu mutlak
E. konstanta gas

t00m <

P (N/m:;



5. Suatu gas ideal berada di dalam bejana yang tutupnya dapat bergerak bebas naik ataupun

turun. Awalnya volume ruangan ttirsebut V, bersuhu T dan tekanan P. Jika tutup bejana di

tekan, volume gas menjadi * aari semula sedangkan suhu menjadi dua kali dari semula,

maka tekanan gas sekarang menjadi ....
IA.'P
8

B. 1p
2

C.P
D. 2P
E. 8P

6, Cambar di bawah menunjukkan penampang melintang dari sayap pesawat terbang saat

aliran udara melewati bagian atas dan bawah sayap tersebut, dengan P : tekanan udara dan

v = kecepatan aliran udara. Mekanisme supaya pesawat terangkat adalah ....
A. Pr < Pz sebagai akibat dari v1 < v2

B. Pr < Pz sebagai akibat dari vt > ve

C. Pr < Pz sebagai akibat dari v1 : v2

D. P: > Pz sebagai akibat dari v1 > v2

E. t: t n, sebagai akibat dari vr < vz

Dua batang logam P dan Q yang mempunyai panjang dan luas penampang sama disambung
menjadi satu pada salah satu ujungnya seperti gambar. Bila konduktivitas termal logam P
4 kali konduktivitas termal logam Q, maka suhu pada sambungan kedua logam saat terjadi
keseimbangan termal adalah ....

A. 1200C
B. 100"c
c. g00c

D. g00c

E. 600C

8. Tiga buah pegas identik tetsusun seperti gambar berikut!
Masing-masing pegas dapat merenggang sepanjang 2 cni jika diberi
beban 600 gram, maka nilai konstante pegas gab'*ngan pada sislem
pegas tersebut adalah ....

A. 45 N.m-r
B. 200 N.m-l
C. 225 N,m-l
D. 450 N.m-l
E. 900 N.m*l

7.

250C 200"c

P? v,
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9.

. rvtrt,r,

Seorang pekerja menarik ember berisi air yang bermassa 5 kg yang diikat dengan tali, dari

ketinggian 5 meter sampai pada ketinggian 20 meter. Jika percepatan gravitasi g : l0 m.s ',
usaha yang harus dilakukan adalah....

A. t.7501
B. :.500 J

c. 1.000 J

D. 750 J
s_ 250 J

Dua gaya Fr dan F:
seperti gambar. Agar
panjang X adalah ....

A. 0,3 m
B. 0,8 m
c. 0,9 m
D. 1,2 m
E. 1,4 m

Perhatikan bidang dua dimensi berikut ini.
Letak litik berat bidang dari garis AB berjarak ....

A. 6cm
B. 5cm
C. 4cm
D. 3cm
E. 2 crn 4cm

t0. besamya sama masing-masing I N bekerja pada batang homogon

diperotreh momen gaya sebesar 9,6 Nm terhadap poros O, maka

11,

12. Sepotong es yang massanya 75 gram saat berada pada titik leburnya dimasukke.n ke dalam

bejana berisi-l5d gram alr bersuhu t00oc (kaloi jenis air: I kal.gram-t.oc-r dan kalor
lebur es : 80 kal.gram-l), Jika dianggap tidak ada kalor yang terserap pada wadahnya

setelah terjadi kesetimbangan termal, maka suhu air adalah "'.
A. 600C
B. 50"C
c. 450c
D. 400C

E. 360C

13. Bola bermassa 500 gram bergerak dengan laj* 10 m.s-t. Untuk menghentikan bola tersebut

gaya pe*ahan F bekerja pada bola selama 0,2 s. Besar gaya F adalah ..'.

A.5N
B. 7,5 N
C. ION
D. 15 N
E. 25N

6 crn



14. Bola A bsrmassa 120 gram bergerak ke kanan
dengan kecepatan 20 m.s-r menumbuk bola B
bermassa 80 gram yang diarrr. Tumbukan yang
terjadi tidak lenting sama sekali. Kecepatan kedua
bola setelah tumbukan adalah ....

A. 40 m,s-r
B. 20 m,s*r
C. 12 m.s*l
D. 11 m.s-l
E. 6 m.s-r

-re >v
,a-. Gr-xl,-n r=-o.- 

^*na-oB AB
(r) (2\

15. Suah kelapa yang massanya ? kg jatuh bebas dari ketinggian l0 meter di atas peilnukaan
tanah" Bila percepatan gravitasi bumi l0 m.s-', maka snergi kinetik yang dimiliki buah
kelapa pada ketinggian 5 m di atas permukaan tanah adalah ....

A. 200 joule
B, 150 joule
C. 100 joule
D. 80 joule
E. 50 joule

'I

16. Planet X massanya 3 kali massa bumi dan jari-jarinya f ] lari-lari bumi. Jika sebuah belda
/.

di permukaan blmi beratnya w maka berat bsnda tersebut di per:nukaan planel X adalah ....
IA. -w
3
)B. -w
3
a
IC.w
4
AD.w
3

E. 4w

17. Dua benda massanya rr1 = 2 kg dan rr: = 3 kg terletak di atas bidang datar yang licil.
Kedua benda dihubungkan deagan tali kemudian ditarik dengan gaya F = t0"5N seperti
pada gambar di bawah. Besarnya legangan tali T di antara kedua benda adalah ....

A. +,6 N
3,6 N

C. :...6 N
D. a.6 N
E.3 N



18. Benda yang memiliki massa 2 kg bergerak secara beraturan dalam lintasan melingkar
berjari-jari 0,5 m dengan kecepatan 4 m.s-r,
Dari pernyataan-pernyataan berikut :

(l) percepatan sentripentalnya 32 m.s*'
{2) gaya senlripenlalnya 64 N
(3) periodenya 0,?5 x s

Pernyataan yang benar berkaitan dengan gerak benda lersebut adalah ..'.
A. (l), (2), dan (3)
B. (l) dan (2) saja

C. (1) dan (3) saja

D. (2) dan (3) saja

E. {3) saja

19, Grafik berikut ini melukiskan hubungan anlata kecepatan
dan rvaktu dari seblah 

'benda yang bergerak lurus.
Kecepatan benda seielah bergerak 5 s adalah ....

A. -9 m.s-l
B. -6 m.s-l
C. *4 m.s*l
D, -3 m.s-]
€. *2 m.s-r

?0. Amaiilah diagram pembentukan bayangan oleh mikroskop berikut ini!
fok Mara

Jika berkas sinar yang keluar dari lensa okuler merupakan berkas sejajar, dan mata yang
mengamati berpenglihatan normal, maka perbesaran mikroskop adalah .,.. [Sn = 25 cm]

A. l0 kali
B. 18 kali
C. Z2kali
D. 30 kali
E. 50 kali

21. Pemanfaatan gelombang elektromagnetik dalam pengobatan memiliki efek menyembuhkan
dan dapat merusak. Jenis gelombang elektromagnetik yang berenergi paling besar sehingga

dapat merusak jaringan sel manusia adalah ....
A. inframerah
B. gelombang mikro
C, sinar gamma
D. ultraviolet
E. cahaya tampak

v (m.s'l)

Mala
pengamal

Obyektif



22. Perhatikan g:afik rambatan gelombang berikut inil
v(m)

0,05

A
-0,05

r (m)

maka persamaan gelombang dari A ke BJika AB
adalah .,..

A.

: 8 m ditempuh dalam waktu 0,2 s,

y: 0,05 sin 2n lSt - I I
40'

y:0,05 sin lr (20t- *l
40'

y = 0,05 sin n (20t - 0,5x)
y = 0,05 sin n (10t - 0,5x)
y = 0,05 sin n (10t - 40.r)

B.

L.
D.

E.

1?

24.

Seorang pengamat duduk.di gardu pos, didekxi mobil ambulans yang sedang melaju
dengan kecepatan 25 m.s-i sambil membunyikan sirine berfrekuensi 420 Hz. Jika cepat
rambat bunyi di udara saat itu 325 m.s-', maka frekuensi bunyi sirine yang didengar
pengamat saai mobil mendekat adalah ....

A. 390 Hz
B. 400 Hz
C. 425 Hz
D. 445 Hz
g. 455 Hz

Di dalam sebuah gedung Aula sebanyak 100 orang siswa sedang belajar menyanyi, Bila
tarafintensitas suara satu orang anak saat bernyanyi 60 dB (anggap untuk setiap anak sarna)
rnaka perbandingan taraf intensitas suara satu orang dengan 100 orang (lo = 10'12 Wm2)
adalah....

A. I
B. I
c.2
D.3
8.3

:
2
3

2
4

25. Sebuah kisi memiliki 12.500 garis per crn. Seberkas sinar monokromatis datang tegak lurus
pada kisi. Bila spektrum orde pertama membuat sudut 30o dengan garis nonnal pada kisi,
maka panjang gelombang sinar terssbut (1 A - 10-r0 m) adalah ....

A. 4x 10-7A
B. 4x l0-5A
C. 4x l0-3A
D. 4x103 A
E. 4x105 A



26. Sebual: gelombang berjalan mempunyai persamaan simpangan:

Ir: 0,5 sin 0,5 r ( 100r * 0,25x), I dalam sekon, x dan y dalam cm. Cepat rambat gelombang

tersebut....
A. 200 cm/s
3. 30G crn/s
C. 400 cmls
D. 450 cm/s
E.. 500 cm/s

27. C:afik berikut menunjukkan keadaan tegangan dan arus yang benar pada kapasitor yang di
pasang pada tegangan AC adalah ...

A' v-r

E.



28. Sebuah kumparan dihubungkaa dengan hambatan R seperti pada gambar, Ketika ada arus

mengalir dari A melalui G ke B, jarum galvalometer akan bergerak ke kanan. Jika kutub
utara magnet didekatkan kemudian dijauhhan dari kumparan, maka jarum galvanometer

bergerak.,..
A. ke kanan kemudian diam
B. ke kiri kemudian diam
C. ke kanan, kemudian ke kiri
D. ke kiri, kemudian ke kanan
E. ke kiri, diam, kemudian ke kanan

29. Perhatikan gambar di bawahl
2Q 3ct

IQ 3V

Besar kuat arus yang melalui rangkaian di atas adalah ....
A, 1A
B, I,5 A
C.2 A
D. 2,75 A
E.3 A

30. Suatu kawat penghantar berarus listrik I berada daiam medan
magnet B seperti ditunjukkan gamba: di samping. Jika arus
listrik I ke arah sumbu X positif, medan magnet B ke arah

sumbu Y negatif, maka gaya Lorentz yang dialami kawat ke

arah ....
A. Z-
B. Z*
C. Y_
D. Y*
E. X-

31. Seutas kawat lurus dilengkungkan seperti gambar dan dialiri arus 2A'

Jika jari-jari kelengkun ganZxcm, maka induksi magnetik di P adalah '...
(;is:4n * 10-7 Wlem-l)

A. 5 x l0-) T keiuar bidang gambar
B. 4 * 10*5 T keluar bidang gambar
C. 3 x l0-5 T masuk bidang gambar
D. 2 x 10*s T masuk bidang gambar
E. I x 10-5 T masuk bidang gambar



32. Perhatikan gambar berikut ini!

Q, =3pC a Q:=-2pCo;c',:'l

3rn 2cm

Besar kual medan listrik di titik A adalah .... (k = 9 x I0e N.m2.C-2;
A. 9,0 * 10? NC-r
B. 7,5 x lo?NC-r
C. 7,2 * l07NC-r
). 6,0 * l0? NC-r
E. 5,4 * 10i NC-r

33. Perhatikan diagram pengukuran pada rangkaian listrik berikut ini!

Beda potensial pada ujung-ujung M - N adalah ....
A. 0,84 volt
B. 0,82 volt
C. 0,42 volt
D. 0,41 yolt
E. 0,40 volt

-34, Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut!
Jika tegangan maksimum sumber arus

bolak-balik : 200 V, maka besar kuat arus

maksimum yang mengalir pada rangkaian
adalah ....

A. 1,5 A
B. 2,0 A
C. 3,5 A
D. 4,0 A
E. 5,0 A

R=5Q



35. Dua muatan listrik Qa: S pC dan Qn = *2 pC berjarak 6,0 cm satu sama lain. Siia muatan

I prC diletakkan di lengah Qa dan Qs. maka resultan gaya yang dialami oleh muatan I pC

adalah .,..
A" 10N
B. 20N

" c. 40N
D. 60N
E. 80N

36. Seorang pengamat di stasiun ruang angkasa mengamati adanya dua pesawat antariksa A
dan B yang datang menuju susiun tersebut dari arah yang berlawaran dengan kelajuan

masing-masing va = 1 ,dan vB = ] . (c adalah cepat rambat cahaya). Kelajuan pesawat
5- - 6

B menurut pilot pesawat A adalah..,.

11
A. 9"

49ts. -:- c
50

)tC' ac
25

q
D. :_"

ll "

E 1,
J



Jt. Perhatikan
E

gambar grafik pergeseran Wien berikul inil

Berdasarkan grafik di atas maka .. ..

A. panjang gelomlang radiasi maksimsm sebanding d*ngan suhu

B, parlang gelombang radiasi maksir*:.:m berbanding lurus dengan kaadrat suhu

C. panjang gelombang radiasi maksirn;m berb*ading terbalik dengan suhu

D, kuadrat par:jang gelcrnbang radiasi rnaksimum sebanding dengan suhu

E. kuadrat panjaig gelombang radiasi maksimum berbanding terbalik dengan suhu

38. Pemanfaatan radio isotop di bidang icdustri adalah -.'.

A. mengukur kandungaa air ta:rah dan sirkulasi darah

B, mendeleksi kebocoran pipa dan mengukur kelebalan pladkertas

c. mengukur umur fo;il dan mengukur ketebalaa plat/kertas

D. mengakur endapan lumpur dan kek:atan material

E. mengukur kecepatan debit air d*n endapan i*mpur

39. Inti atom yang lerbenl*k memenuhi reaksi fusi berikut ini :

,H'*,Hi *,d2 * fe+E
Diketahui ; Massa :l{ 

: = 1,00?8 srna

Massa 
'd? 

:2,01410 sma

Massa !e = 0,000J5 sma

1 sma:931 MeV

Nilai E (energi yang dihasilkan) pada reaksi fusi tersebut adalah '."
A. 0,44 MeV
3. 0,88 MeV
C. 0,98 MeV
D. 1,02 MeV
E. 1,47 MeV

1., 1.. L,



40, Perhatikan pernyataan-pernyataan lentang teori alom berikut ini:
(1) atom adalah bagian terkecil dari benda yang tidak dapal dibagi-bagi tagl
(2) atorn terdiri dari material yang bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif serta

elektron lersebar merata di dalam materiai tersebut
(3) atom terdiri dari elektron yang bermuatan negatif dan inti atom yang bermuatan positif

dengan elektron bergerak mengorbit inti atom
(4) di dalam atom elektron dapat berpindah dari orbit lintasannya tanpa melepas/

memancarkan energi

Dari pernyataan*pernyataan di atas yang membedakan model alom menurut Dalton dan

Rutherford ditunjukkan dalam tabel di bawah ini adalah . ...

,.,:Daltoril::l: ::Rnth6ifdfdlll
A. (1) (2\
B. {1) (3)

C. rl) (4)

D. Q\ (3)

E. Q) {4)


