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1. Sebuah uang logam diukur ketebalannya dengan 
menggunakan jangka sorong dan hasilnya 
terlihat seperti pada gambar dibawah
uang tersebut adalah ... 

A. 0,20 cm 
B. 0,21 cm 
C. 0,23 cm 
D. 0,24 cm 
E. 0,25 cm 

2. Diameter dalam sebuah silinder diukur 
menggunakan jangka sorong dengan kedudukan 
skala seperti gambar. Diameter dalam silinder 
adalah … 

A. 8,15 cm 
B. 8,17 cm 
C. 8,19 cm 
D. 8,20 cm 
E. 8,21 cm 
 

3. Perhatikan arah gaya-gaya pada gambar berikut. 
Jika nilai sisi satu kotak 1 N, maka resultan dari 
kedua gaya tersebut adalah.... 

A. 9 N 
B. 10 N 
C. 11 N 
D. 12 N 
E. 13 N 

 

 

4. Tiga buah vektor F1=18N, F2=10N, dan F3=3N 
disusun seperti gambar. Jika tan α 
besar resultan ketiga vektor adalah ...

A. 3 N 
B. 12 N 
C. 13 N 
D. 15 N 
E. 18 N 

 

5. Sebuah pesawat terbang mendarat dengan 
kecepatan 360 km/jam. Setelah menyentuh 
tanah pilot mulai mengerem dengan perlambatan 
8 m/s2. Jarak tempuh pesawat pada landasan 
sampai berhenti sebesar 
A. 300 m 
B. 450 m 
C. 575 m 
D. 625 m 
E. 900 m 

0 1 
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Sebuah uang logam diukur ketebalannya dengan 
menggunakan jangka sorong dan hasilnya 

dibawah. Ketebalan 

Diameter dalam sebuah silinder diukur 
menggunakan jangka sorong dengan kedudukan 

Diameter dalam silinder 

gaya pada gambar berikut. 
Jika nilai sisi satu kotak 1 N, maka resultan dari 

Tiga buah vektor F1=18N, F2=10N, dan F3=3N 
 = ¾, maka 

besar resultan ketiga vektor adalah ... 

Sebuah pesawat terbang mendarat dengan 
kecepatan 360 km/jam. Setelah menyentuh 
tanah pilot mulai mengerem dengan perlambatan 

. Jarak tempuh pesawat pada landasan 

6. Jika kecepatan gerak benda digambarkan oleh 
grafik berikut ini, maka nilai kecepatan rata
selama 12 sekon adalah ...

A. 12 m/s 
B. 10 m/s 
C. 8 m/s 
D. 6 m/s 
E. 4 m/s 

 

7. Sebuah benda berada pada bidang miring seperti 
gambar dibawah. Ternyata benda tepa
meluncur kebawah. Jika g = 10 m/s
koefisien gesekan antara benda dengan bidang 
miring adalah.... 

A. 2
2

1
 

B. 3
3

1
 

C. 2
3

1
 

D. 3
2

1
 

E. 3
3

2
 

 
8. Sebuah benda melakukan gerak melingkar 

berjari-jari R, kecepatan sudut ω, percepatan 
sentripetal 4 m/s2. Jika kecepatan sudutnya ½ω, 
percepatan sentripetal menjadi 2 m/s
jari lingkarannya menjadi ...

A. 2R 
B. R 
C. ½R 
D. ¼R 
E. R/8 

9. Gambar berikut memperlihatkan dua posisi P dan 
Q di atas permukaan bumi di mana kuat medan 
gravitasi di Q senilai 
gravitasi di titik P 
adalah . . .  . 

A. ½ g 
B. ¼ g 
C. 2 g 
D. 4 g 
E. 8 g 
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Jika kecepatan gerak benda digambarkan oleh 
grafik berikut ini, maka nilai kecepatan rata-rata 
selama 12 sekon adalah ...  

Sebuah benda berada pada bidang miring seperti 
. Ternyata benda tepat akan 

meluncur kebawah. Jika g = 10 m/s2 maka 
koefisien gesekan antara benda dengan bidang 

Sebuah benda melakukan gerak melingkar 
jari R, kecepatan sudut ω, percepatan 

. Jika kecepatan sudutnya ½ω, 
percepatan sentripetal menjadi 2 m/s2 maka jari-
jari lingkarannya menjadi ... 

Gambar berikut memperlihatkan dua posisi P dan 
Q di atas permukaan bumi di mana kuat medan 
gravitasi di Q senilai g. Besar kuat medan 

30
o
 

 

Q 

P 

h = R  
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10. Tabel data fisis benda A dan benda B terhadap 

permukaan bumi sebagai berikut : 

 

Perbandingan kuat medan gravitasi benda A dan 
B adalah ... 

A. 2 : 1 
B. 4 : 1 
C. 4 : 9 
D. 9 : 4 
E. 1 : 2 

11. Koordinat titik berat bidang homogen dibawah ini
adalah … 

A. (10/6 , 7/6)  
B. (7/6 , 11/5) 
C. (10/6 , 5/6)  
D. (11/6 , 7/6) 
E. (5/6 , 10/6) 

 

12. Koordinat titik berat 
bidang berwarna 
gelap disamping ini 
adalah … 

A. (4.4 , 4,7)  
B. (4.4 ,  5,2) 
C. (4,6 ,  5,7) 
D. (4,8 ,  5,2) 
E. (4,8 ,  5,7) 

13. Lihat gambar dibawah berikut !.  

 

 

 

 

 

 

Benda Massa (Kg) 
Posisi dari 
permukaan 

Bumi
Benda A M 
Benda B 2M 

 

2 
 

1 
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Tabel data fisis benda A dan benda B terhadap 

Perbandingan kuat medan gravitasi benda A dan 

Koordinat titik berat bidang homogen dibawah ini 

 

Momen gaya total dari sistem tersebut 
sebesar ... 

A.  – 10,0 N.m 
B.  – 10,2 N.m 
C.  + 10,0 N.m 
D.  + 10,2 N.m 
E.  + 26,2 N.m 

14. Sebuah cakram 1,0 kg dan jari
diputar pada kelajuan 1,0 rad/s. Jika batu 0,50 
kg diletakkan diatas cakram pada jarak 0,1
dari pusat cakram, maka kelajuan sudut baru 
dari sistem cakram dan batu adalah ... ( I 
= ½ MR2) 

A. 0,6 rad/s 
B. 0,7 rad/s 
C. 0,8 rad/s 
D. 0,9 rad/s 
E. 1,0 rad/s 

 

15. Gambar dibawah mengilustrasikan keadaan 
mobil-mobilan yang ditarik oleh seorang anak di 
atas lantai. Jika mobil
keadaan diam, maka usaha yang dilakukan oleh 
gaya tarik setelah 2 sekon adalah . . .  .

A. 16 J 
B. 8 J 
C. 4 J 
D. 2 J 
E. 1 J 

 

16. Sebuah benda massa 2 kg bergerak pada suatu 
permukaan licin dengan kecepatan 2 m/s. 
Beberapa saat kemudian benda itu bergerak 
dengan kecepatan 5 m/s. Usaha yang 
dikerjakan pada benda selama selang waktu 
tersebut adalah … 

A. 9 joule 
B. 15 joule 
C. 21 joule 
D. 25 joule 
E. 28 joule 

 

 

Posisi dari 
permukaan 

Bumi 
R 
2R 
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Momen gaya total dari sistem tersebut adalah 

Sebuah cakram 1,0 kg dan jari-jarinya 0,20 m 
diputar pada kelajuan 1,0 rad/s. Jika batu 0,50 
kg diletakkan diatas cakram pada jarak 0,10 m 
dari pusat cakram, maka kelajuan sudut baru 
dari sistem cakram dan batu adalah ... ( I cakram 

mengilustrasikan keadaan 
mobilan yang ditarik oleh seorang anak di 

atas lantai. Jika mobil-mobilan ditarik dari 
keadaan diam, maka usaha yang dilakukan oleh 
gaya tarik setelah 2 sekon adalah . . .  . 

benda massa 2 kg bergerak pada suatu 
permukaan licin dengan kecepatan 2 m/s. 
Beberapa saat kemudian benda itu bergerak 
dengan kecepatan 5 m/s. Usaha yang 
dikerjakan pada benda selama selang waktu 

60
0 

4 N
 

4 kg 
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17. Pernyataan di bawah ini, yang 
gelombang elektromagnetik adalah...,

A. merupakan gelombang longitudinal
B. dapat mengalami polarisasi 
C. dapat merambat di ruang hampa
D. merambat pada medan magnet dan medan 

listrik 
E. arah getar dan arah rambat saling tegak 

lurus 
 

18. Perhatikan gelombang elektromagnetik berikut 
ini ! (1). Sinar gamma γ (2). Infra merah (3). 
Radio (4). Ultraviolet. Urutan yang benar 
berdasarkan frekuensi dari yang kecil ke besar 
adalah ... 

A. (3),(4),(2),(1) 
B. (2),(4),(3),(1) 
C. (4),(2),(1),(3) 
D. (4),(3),(1),(3) 
E. (3),(2),(4),(1) 

19. Kecepatan gelombang berjalan pada tali panjang 
memiliki persamaan y = 5 sin 2π(100t 
dimana x dalam cm dan t dalam sekon. 
rambat gelombang tersebut adalah ...

A. 25 m/s 
B. 50 m/s 
C. 100 m/s 
D. 200 m/s 
E. 400 m/s 

20. Pernyataan dari gelombang berjalan dengan 
persamaan  y  = 0,02 sin π ( 50 t + x ) m
adalah   

(1) frekuensi gelombangnya 25 Hz  
(2) panjang gelombangnya 2 m  
(3) cepat rambat gelombang 50 m/s 
(4) dua titik yang berjarak 150 m sefase.

Dari persamaan gelombang tersebut 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) 
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Pernyataan di bawah ini, yang bukan sifat 
gelombang elektromagnetik adalah..., 

merupakan gelombang longitudinal 

dapat merambat di ruang hampa 
merambat pada medan magnet dan medan 

arah getar dan arah rambat saling tegak 

Perhatikan gelombang elektromagnetik berikut 
ini ! (1). Sinar gamma γ (2). Infra merah (3). 
Radio (4). Ultraviolet. Urutan yang benar 

ari yang kecil ke besar 

Kecepatan gelombang berjalan pada tali panjang 
memiliki persamaan y = 5 sin 2π(100t – 0,5x) 

sekon. Cepat 
rambat gelombang tersebut adalah ... 

gelombang berjalan dengan 
( 50 t + x ) m 

frekuensi gelombangnya 25 Hz   
panjang gelombangnya 2 m   
cepat rambat gelombang 50 m/s  

50 m sefase. 

Dari persamaan gelombang tersebut pernyataan 

21. Sebuah celah ganda disinari dengan cahaya yang 
panjang gelombangnya 640 nm. Sebuah layar 
diletakkan 1,5 m dari celah. Jika jarak kedua 
celah 0,24 mm maka jarak dua pita terang yang 
berdekatan adalah ... 

A. 4,0 mm 
B. 6,0 mm 
C. 8,0 mm 
D. 9,0 mm 
E. 9,6 mm 

22. Seberkas cahaya 
menghasilkan interferensi minimum orde kedua. 
Apabila lebar celah 2,4x10
keduanya 30o maka panjang gelombang cahaya 
tersebut adalah ... 

A. 4800 Å 
B. 6000 Å 
C. 9600 Å 
D. 19200 Å 
E. 19500 Å 

23. Sebuah sumber bunyi memiliki taraf intensitas 
90 dB. Bila 10 sumber bunyi yang sama 
dibunyikan bersaman, maka taraf intensitasnya 
menjadi ... 

A. 75 dB 
B. 80 dB 
C. 90 dB 
D. 100 dB 
E. 150 dB 

24. Jarak seorang pengamat A ke sumber gempa 
dua kali jarak pengamat B ke sumber gempa. 
Apabila intensitas gempa di pengamat B sebesar 
8,0 x 104 W/m2, berarti intensitas gempa di A 
sebesar ... 

A. 1,6 x 104 W/m2 
B. 2,0 x 104 W/m2 
C. 4,0 x 104 W/m2 
D. 8,0 x 104 W/m2 
E. 16 x 104 W/m2 

25. Seseorang bergerak dengan kecepatan 10 m/s 
mendekati sumber bunyi berfrekuensi 680 Hz 
yang diam. Setelah sampai disumber bunyi 
orang bergerak menjauhi sumber bunyi dengan 
kecepatan yang sama. Jika cepat rambat bunyi 
di udara 340 m/s, maka perbandingan frekuensi 
bunyi saat mendekati dan menjauhi sumber 
bunyi adalah ... 
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Sebuah celah ganda disinari dengan cahaya yang 
panjang gelombangnya 640 nm. Sebuah layar 
diletakkan 1,5 m dari celah. Jika jarak kedua 
celah 0,24 mm maka jarak dua pita terang yang 

lewat celah sempit 
menghasilkan interferensi minimum orde kedua. 
Apabila lebar celah 2,4x10-4 cm, dan sudut 
keduanya 30o maka panjang gelombang cahaya 

sumber bunyi memiliki taraf intensitas 
90 dB. Bila 10 sumber bunyi yang sama 
dibunyikan bersaman, maka taraf intensitasnya 

Jarak seorang pengamat A ke sumber gempa 
dua kali jarak pengamat B ke sumber gempa. 
Apabila intensitas gempa di pengamat B sebesar 

, berarti intensitas gempa di A 

Seseorang bergerak dengan kecepatan 10 m/s 
mendekati sumber bunyi berfrekuensi 680 Hz 
yang diam. Setelah sampai disumber bunyi 
orang bergerak menjauhi sumber bunyi dengan 
kecepatan yang sama. Jika cepat rambat bunyi 

m/s, maka perbandingan frekuensi 
bunyi saat mendekati dan menjauhi sumber 
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A. 33/34 
B. 33/35 
C. 34/35 
D. 35/33 
E. 35/34  

26.  Sebuah Ambulan bergerak mendekati pengamat 
dengan kecepatan 40 ms-1 sambil mem
sirine pada frekuensi 900 Hz.  Jika Pengamat 
mendekati ambulan dengan kecepatan 20 ms
dan cepat rambat bunyi di udara 340 ms
maka frekuensi yang didengar oleh pengamat 
adalah … . 

A. 920   Hz 
B. 1000 Hz 
C. 1080 Hz 
D. 1120 Hz  
E. 1220 Hz 
 

27. Titik A dan B masing-masing bermuatan listrik 
10 µC dan + 40 µC. Mula-mula keduanya 
terpisah 0,5 meter sehingga timbul gaya 
Coulomb F Newton. Jika jarak A dan B diubah 
menjadi 1,5 meter, maka gaya Coulomb yang 
timbul adalah ... 

A. F/9 
B. F/3 
C. 3F/2 
D. 3F 
E. 9F 

28. Dua buah muatan masing-masing q
dan q2 = -2 µC terpisah sejauh x satu sama lain 
seperti gambar diatas. Bila di titik P yang 
berjarak 10 cm dari q2 resultan 
listriknya = nol. Maka besar x adalah ....

 

 

A. 60 cm 
B. 50 cm 
C. 40 cm 
D. 30 cm 
E. 20 cm 

29. Sebuah kapasitor keping sejajar diudara 
mempunyai kapasitas C. Bila jarak kedua 
kepingnya diubah menjadi ½ kali semula dan 
kedua keping dicelupkan ke dalam medium 
dengan konstanta dielektrikum 2 , maka 
kapasitasnya menjadi…. 

      ASaFN2 atau adiwarsito.wordpress.com

Sebuah Ambulan bergerak mendekati pengamat 
sambil membunyikan 

sirine pada frekuensi 900 Hz.  Jika Pengamat 
mendekati ambulan dengan kecepatan 20 ms-1 
dan cepat rambat bunyi di udara 340 ms-1,  
maka frekuensi yang didengar oleh pengamat 

masing bermuatan listrik -
mula keduanya 

terpisah 0,5 meter sehingga timbul gaya 
Coulomb F Newton. Jika jarak A dan B diubah 
menjadi 1,5 meter, maka gaya Coulomb yang 

masing q1 = 32 µC  
satu sama lain 

seperti gambar diatas. Bila di titik P yang 
 kuat medan 

adalah ....  

Sebuah kapasitor keping sejajar diudara 
mempunyai kapasitas C. Bila jarak kedua 
kepingnya diubah menjadi ½ kali semula dan 
kedua keping dicelupkan ke dalam medium 
dengan konstanta dielektrikum 2 , maka 

A. ¼ C 
B. ½ C 
C. C 
D. 2 C 
E. 4 C 

 

30.  Pada table dibawah adalah data 5 kapasitor 
keping sejajar. Dari data diatas yang memiliki 
kapasitas terbesar adalah kapasitor …

A. C1 
B. C2 
C. C3 
D. C4 
E. C5 

31. Nilai tegangan batarei/aki rangkaian dibawah 
sebesar ... 

A. 2 V 
B. 4 V 
C. 3 V 
D. 6 V 
E. 9 V 

 

32. Pembacaan kuat arus yang ditunjukkan 
amperemet
er pada 
gambar 
dibawah 
adalah....  

A. 70 µA 
B. 70 mA 
C. 0,8 A 
D. 3,5 A 
E. 7 A 

 

 - +

4 Ω 

4 Ω 

5,5 
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adalah data 5 kapasitor 
Dari data diatas yang memiliki 

kapasitas terbesar adalah kapasitor … 

Nilai tegangan batarei/aki rangkaian dibawah 

Pembacaan kuat arus yang ditunjukkan 

 

1

0 
0 

2 8 6 4 

 
VVVV

0 5 1 
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a 

I 

33. Perhatikan rangkaian di bawah ini. 
 
 
             
   
   
   
        
  
  
      

 Kuat arus I pada rangkaian   adalah....
A. 0,5 A  
B. 1,2 A  
C. 1,45 A      
D. 2 A  
E. 8 A  

 
34. Perhatikan rangkaian listrik berikut ini:

 

 

 

 

 

Jika nilai hambatan dalam (r) baterai dianggap 
nol, maka kuat arus yang melewati hambatan  
Ω adalah ... . 

A. 6/11  A 
B. 17/11  A  
C. 23/11  A  
D. 29/11  A  
E. 36/11  A  

 
 

35. Titik P berada pada jarak a dari kawat yang 
dialiri arus listrik I seperti gambar 
induksi magnetik di titik P adalah ... 

A. tegak lurus menembus bidang gambar.
B. tegak lurus keluar bidang gambar.
C. searah arus listrik. 
D. berlawanan arah dengan arus listrik.
E. menjauhi kawat . 

 

                 
2 Ω

                  

 4V      2 Ω                  2 Ω                          

                               
 

 2 Ω                            
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• P 
 

 

Kuat arus I pada rangkaian   adalah.... 

Perhatikan rangkaian listrik berikut ini: 

Jika nilai hambatan dalam (r) baterai dianggap 
nol, maka kuat arus yang melewati hambatan  3 

Titik P berada pada jarak a dari kawat yang 
 diatas !Arah 

induksi magnetik di titik P adalah ...  

tegak lurus menembus bidang gambar. 
tegak lurus keluar bidang gambar. 

berlawanan arah dengan arus listrik. 

36. Sebuah kawat lurus dialiri arus listrik 5A seperti 
pada gambar. (µo = 4π x 10

 

 

 

Besar dan arah induksi magnet di titik P  …

A. 4 x 10-5 T ke kanan
B. 4 x 10-5 T ke kiri 
C. 5 x 10-5 T tegak lurus menuju bidang kertas
D. 5 x 10-5 T tegak lurus menjauhi bidang 

kertas 
E. 9 x 10-5 T tegak lurus menjauhi bidang 

kertas 
 

37. Sebuah elektron bergerak mendatar dari arah 
barat menuju ke timur tegak lurus medan 
magnet homogen yang arahnya menuju ke 
utara. Arah gaya Lorentz yang dialami elektron 
adalah … 

A. Ke atas 
B. Ke arah barat daya
C. Ke bawah 
D. Ke tenggara 
E. Ke arah timur laut

38. Kawat yang dialiri arus listrik I berada di antara 
dua magnit batang seperti gambar. Kawat dan 
magnit batang berada pada bidang kertas.
Kawat akan mengalami gaya magnetik yang 
arahnya ... 

 

 

A. menjauhi kertas secara tegak lurus.
B. menuju kertas secara tegak lurus.
C. menuju kutub S secara tegak lurus.
D. menuju kutub U secara tegak lurus.
E. kebawah pada bidang kertas
 

 

                     

                    

            I = 5 A

S 

I 
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dialiri arus listrik 5A seperti 
= 4π x 10-7 W/A.m)  

Besar dan arah induksi magnet di titik P  … 

kanan 

tegak lurus menuju bidang kertas 
tegak lurus menjauhi bidang 

tegak lurus menjauhi bidang 

Sebuah elektron bergerak mendatar dari arah 
barat menuju ke timur tegak lurus medan 
magnet homogen yang arahnya menuju ke 
utara. Arah gaya Lorentz yang dialami elektron 

Ke arah barat daya 

Ke arah timur laut 

Kawat yang dialiri arus listrik I berada di antara 
dua magnit batang seperti gambar. Kawat dan 
magnit batang berada pada bidang kertas. 
Kawat akan mengalami gaya magnetik yang 

menjauhi kertas secara tegak lurus. 
menuju kertas secara tegak lurus. 
menuju kutub S secara tegak lurus. 
menuju kutub U secara tegak lurus. 
kebawah pada bidang kertas 

                     P 

                    2 cm 

I = 5 A 

U 
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39. GGL induksi sebuah generator dapat ditingkatkan 
dengan cara : 

(1) Kumparan diperbanyak lilitannya
(2) Memakai magnet yang lebih kuat
(3) Memutar kumparan lebih cepat
(4) Melilitkan kumparan lebih cepat

Yang benar pernyataan diatas adalah :

A. (1) dan (2) 
B. (2) dan (3) 
C. (1) dan (4) 
D. (1), (2) dan (3) 
E. (1), (2), (3) dan (4) 
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GGL induksi sebuah generator dapat ditingkatkan 

Kumparan diperbanyak lilitannya 
Memakai magnet yang lebih kuat 
Memutar kumparan lebih cepat 
Melilitkan kumparan lebih cepat 

Yang benar pernyataan diatas adalah : 

 

40. Gambar berikut menunjukkan sebuah generator 
kawat luncur PQ berada di dalam pengaruh 
medan magnetik homogen yang arahnya 
menembus bidang gambar (x).  

 

 

 

 

 

Ujung konduktor P akan menjadi kutub positif 
apabila … 

A. konduktor PQ digerakkan ke kiri.
B. konduktor PQ digerakkan ke bawah.
C. konduktor PQ diputar 90

jarum. jam dengan Q sebagai poros.
D. konduktor PQ digerakkan ke atas.
E. konduktor PQ digerakkan ke kanan.  

× × × × × × × 
× × × × × × × 
× × × × × × × 
× × × × × × × 
× × x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x x 

R 
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Gambar berikut menunjukkan sebuah generator 
kawat luncur PQ berada di dalam pengaruh 
medan magnetik homogen yang arahnya 
menembus bidang gambar (x).   

jung konduktor P akan menjadi kutub positif 

konduktor PQ digerakkan ke kiri. 
ktor PQ digerakkan ke bawah. 

konduktor PQ diputar 90o searah gerak 
jarum. jam dengan Q sebagai poros. 
konduktor PQ digerakkan ke atas. 
konduktor PQ digerakkan ke kanan.   
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