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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) 

 

 
Jawaban : C 

 

X = 
A���� A���

A��A�
  = 

�.	� 
.�
��


 =  
	�

 

 

y = 
A���� A���

A��A�
  = 

�.	� 
.��,��
��


 =  
�

 

 
 

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) 

 

 

 
Jawaban : E 

 

 

X = 
A1x1� A2x2

A1� A2
  = 

120.5� 16.6
120�16

 =  
504
104
 = 4,8

 
 

y = 
A1y1� A2y2

A1� A2
  = 

120.6� 16.8
104

 =  
592
104
 = 5,7
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Koordinat titik berat bidang homogen dibawah ini 

 

bidang berwarna gelap 

= 4,8 

= 5,7 

13. Lihat gambar dibawah berikut !. 

 

 
 

 
 

 
 

Momen gaya total dari sistem tersebut 

,ebesar ... 

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 

Jawaban : D 

Pembahasan 

� ! �	 " ���
� " �� 
� ! F	r	 � F
r
 " F� co
� !   4.2 �  2.4 " 2'½√

� !  6√3 N  � √3 ! 1,7
� !  10,2 N 
 

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 0,10 m dari 

pusat cakram, maka kelajuan sudut baru dari sistem 
cakram dan batu adalah ... ( I 

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 
 

Jawaban : C 

Pembahasan  
Kondisi pertama (ω1 = 1,0 rad/s)

I1(cakram)  = ½ MR2 
          = ½ .1.(0,2)2 

 = 0,02 kg.m2 
Kondisi kedua 

Sistem terdiri cakram dan batu

I2(sistem)  = Icakram  +  Ibatu
 = ½ McRc

2  + M

          = ½ .1.(0,2)2 + 0,5.(0,1)
 = 0,02  + 0,005

 = 0,025 kg.m2 

Berapakah ω2 = ...rad/s

 

I1.ω1 = I2.ω2
 

 

0,02.(1)  = 0,0025.ω2 
       0,02 = 0,0025.ω2 

       ω2
    = 0,02        

                  0,0025 

              =  0,8 rad/s 

                                                                      B 

0                   2                4 

 

 

Lihat gambar dibawah berikut !.  

Momen gaya total dari sistem tersebut adalah 

os 30. r� 
' √3/. 6 

7 

h 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 = ½ MR2) 

= 1,0 rad/s) 

  

Sistem terdiri cakram dan batu 

batu 

+ MbRb
2 

+ 0,5.(0,1)2 
= 0,02  + 0,005 

 

ad/s 
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15. Gambar dibawah mengilustrasikan keadaan mobil

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 . . .  . 
A. 16 J 

B. 8 J 

C. 4 J 

D. 2 J 

E. 1 J 

Jawaban : D 

Pembahasan 
 

 
W = F x s                                       

 

    = 2 x 1 
    = 2 Joule 

 

 

 
 

 

 
 

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 

Jawaban :  C 

Pembahasan 
Usaha adalah perubahan energi kinetik, sehingga 

dirumuskan : 
 

W = ∆Ek 
 

    = Ek akhir - Ek awal 

 = ½ m(v2
2 - v1

2) 

 = ½.2(52 - 22) 

 = 25 – 4 
 = 21 Joule 

17. Pernyataan di bawah ini, yang bukan 
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
 

60
                      

               

a                                   4 N

4 kg 

Fx = m.a

2   = 4.a

a   =  ½ m/s

Vt
2
 = Vo

1    = 0 + 2.(½).

S   =  1 meter

Vt = Vo + a.t

Vt = 0 +(½).2

Vt =  1 m/s
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mengilustrasikan keadaan mobil-

ilan yang ditarik oleh seorang anak di atas 

mobilan ditarik dari keadaan diam, 
maka usaha yang dilakukan oleh gaya tarik setelah 2 

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 

Usaha adalah perubahan energi kinetik, sehingga 

bukan sifat 

merupakan gelombang longitudinal 

merambat pada medan magnet dan medan 

arah getar dan arah rambat saling tegak lurus 

Jawaban : A 

Pembahasan 

 
Gelombang elektromagnetik 

a) Merupakan rambatan perubahan medan listrik 

dan medan magnet  

b) Pola gelombang elektromagnetik sama dengan 
pola gelombang transversal dengan vektor 

perubahan medan listrik tegak lurus pada vektor 
perubahan medan magnet.

 

 

 

 

 

c) Gelombang elektromagnetik menunjukkan 

gejala-gejala : pemantulan, pembiasan, difraksi, 

polarisasi seperti halnya pada cahaya.
d) Diserap oleh konduktor dan diteruskan oleh 

isolator. 
e) Dapat merambat di ruang hampa

 
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) 

Jawaban : E 

Spektrum dan manfaat  

sebagai berikut : 

����1. GELOMBANG RADIO, memiliki d
antara 104 sampai 107 

sarana komunikasi. Karena sifat gelombangnya

yang mudah dipantulkan ionosfer, yaitu lapisan 
atmosfir bumi yang mengandung partikel

bermuatan, maka gelombang ini mampu mencapai 
tempat-tempat yang jaraknya cukup jauh dari 

stasiun pemancar. Informasi dalam bentuk suara 
dibawa oleh gelombang ra

amplitudo (modulasi amplitudo).

����2. GELOMBANG TV & RADIO FM

sekitar 108 Hz, gelombang elektromagnetik 
mampu menembus lapisan ionosfer sehingga 

sering digunakan sebagai sarana komunikas
dengan satelit-satelit. Daerah ini digunakan untuk 

televisi dan radio FM (frekuensi modulasi) dimana 

informasi dibawa dalam bentuk perubahan 
frekuensi (modulasi frekuensi).

60
0       

Fx= 4.cos60
0  

                      
= 4.(½) 

               = 2 N 

a                                   4 N
 

Fx = m.a 

2   = 4.a 

a   =  ½ m/s 

= Vo
2
 + 2aS 

1    = 0 + 2.(½).S 

=  1 meter 

Vt = Vo + a.t 

Vt = 0 +(½).2 

Vt =  1 m/s 

 

Gelombang elektromagnetik memiliki ciri-ciri, yaitu : 

Merupakan rambatan perubahan medan listrik 

 

Pola gelombang elektromagnetik sama dengan 
pola gelombang transversal dengan vektor 

perubahan medan listrik tegak lurus pada vektor 
perubahan medan magnet. 

Gelombang elektromagnetik menunjukkan 

pemantulan, pembiasan, difraksi, 

seperti halnya pada cahaya. 
Diserap oleh konduktor dan diteruskan oleh 

Dapat merambat di ruang hampa 

Perhatikan gelombang elektromagnetik berikut ini ! 

(2). Infra merah (3). Radio (4). 

Ultraviolet. Urutan yang benar berdasarkan frekuensi 
dari yang kecil ke besar adalah ... 

Spektrum dan manfaat  gelombang electromagnet, 

, memiliki daerah frekuensi 
 Hz, yaitu sebagai salah satu 

sarana komunikasi. Karena sifat gelombangnya

yang mudah dipantulkan ionosfer, yaitu lapisan 
atmosfir bumi yang mengandung partikel-partikel 

bermuatan, maka gelombang ini mampu mencapai 
tempat yang jaraknya cukup jauh dari 

Informasi dalam bentuk suara 
dibawa oleh gelombang radio sebagai perubahan 

amplitudo (modulasi amplitudo). 

GELOMBANG TV & RADIO FM, daerah frekuensi 

Hz, gelombang elektromagnetik 
mampu menembus lapisan ionosfer sehingga 

sering digunakan sebagai sarana komunikasi 
satelit. Daerah ini digunakan untuk 

televisi dan radio FM (frekuensi modulasi) dimana 

informasi dibawa dalam bentuk perubahan 
frekuensi (modulasi frekuensi). 
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����2. GELOMBANG MIKRO, daerah frekuensi sekitar 

1010 Hz, digunakan oleh pesawat RADAR (Radio 

Detection and Ranging). Informasi yang dikirim 

ataupun yang diterima berbentuk sebagai pulsa. 

Bila pulsa ini dikirim oleh pesawat radar dan 
mengenai suatu sasaran dalam selang waktu t, 

maka jarak antara radar ke sasaran : 

s = 
2

 x c t∆
 

c = kecepatan cahaya (3 x 108 m/det)

����3.  INFRA MERAH, daerah frekuensi 1011

ditempati oleh radiasi infra merah, dimana 
gelombang ini lebih panjang dari gelombang 

cahaya tampak dan tidak banyak dihamburkan 
oleh partikel-partikel debu dalam atmosfir 

sehingga mengurangi batas penglihatan manusia.

����4.  CAHAYA TAMPAK, daerah frekuensi 10

Hz, berisi daerah cahaya tampak (visible light), 
yaitu cahaya yang tampak oleh mata manusia 

dan terdiri dari deretan warna-warna merah 

sampai ungu. 

����5.  ULTRA VIOLET, daerah frekuensi 1015

dinamakan daerah ultra ungu (ultra violet). 

Dengan frekuensi ultra ungu memungkinkan kita 
mengenal lebih cepat dan tepat unsur-

terkandung dalam suatu bahan. 

����6. SINAR X, daerah frekuensi 1016 – 1020

daerah sinar X. Gelombang ini dapat juga 

dihasilkan dengan menembakkan elektron dalam 

tabung hampa pada kepingan logam. Karena 

panjang gelombangnya sangat pendek, maka 
gelombang ini mempunyai daya tembus yang 

cukup besar sehingga selain digunakan di rumah 
sakit, banyak pula digunakan di lembaga

penelitian ataupun industri. 

����7.  SINAR GAMMA, daerah frekuensi 1020

disebut daerah sinar gamma. Gelombang ini 
mempunyai daya tembus yang lebih besar 

daripada sinar X, dan dihasilkan oleh inti
atom yang tidak stabil. 

 

19. Kecepatan gelombang berjalan pada tali panjang 

memiliki persamaan y = 5 sin 2π(100t 

dimana x dalam cm dan t dalam sekon. Cepat 

rambat gelombang tersebut adalah ... 

A. 25 m/s 
B. 50 m/s 

C. 100 m/s 
D. 200 m/s 
E. 400 m/s 

Jawaban : D 

Pembahasan 

Persamaan umum gelombang 
Y = A sin (ωt ± kx) 
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aerah frekuensi sekitar 

Hz, digunakan oleh pesawat RADAR (Radio 

Detection and Ranging). Informasi yang dikirim 

ataupun yang diterima berbentuk sebagai pulsa. 

Bila pulsa ini dikirim oleh pesawat radar dan 
mengenai suatu sasaran dalam selang waktu t, 

 

m/det) 

11 – 1014 Hz, 

i infra merah, dimana 
gelombang ini lebih panjang dari gelombang 

cahaya tampak dan tidak banyak dihamburkan 
partikel debu dalam atmosfir 

sehingga mengurangi batas penglihatan manusia. 

frekuensi 1014 – 1015 

Hz, berisi daerah cahaya tampak (visible light), 
yaitu cahaya yang tampak oleh mata manusia 

warna merah 

15 – 1016 Hz, 

inamakan daerah ultra ungu (ultra violet). 

Dengan frekuensi ultra ungu memungkinkan kita 
-unsur yang 

20 Hz, disebut 

daerah sinar X. Gelombang ini dapat juga 

dihasilkan dengan menembakkan elektron dalam 

tabung hampa pada kepingan logam. Karena 

panjang gelombangnya sangat pendek, maka 
gelombang ini mempunyai daya tembus yang 

kan di rumah 
sakit, banyak pula digunakan di lembaga-lembaga 

20 – 1025 Hz, 

disebut daerah sinar gamma. Gelombang ini 
mempunyai daya tembus yang lebih besar 

ripada sinar X, dan dihasilkan oleh inti-inti 

Kecepatan gelombang berjalan pada tali panjang 

memiliki persamaan y = 5 sin 2π(100t – 0,5x) 

dimana x dalam cm dan t dalam sekon. Cepat 

Y = A sin (2πft ± 
2πx
λ
 � 

                             

Y = A sin 2π� f . t ±  
x
λ
  � 

                                                     
y = 5 sin 2π(100t – 0,5x)

 

f = 100 Hz 
λ = 1/0,5 meter = 2 meter

 
sehingga cepat rambat gelombang tersebut adalah

 

T.v  = λ     atau   
v
3 
 = λ 

   V = λ.f 

      = 2.100 
      = 200 m/s 
 

20. Pernyataan dari gelombang berjalan dengan 

persamaan  y  = 0,02 sin 
(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 pe
yang benar adalah…. 

A. (1), (2) dan (3) 

B. (1) dan (3) 

C. (2) dan (4)E 

D. (4) saja 
E. (1), (2), (3), dan (4)

 

Jawaban : A 

Dengan cara sama diatas

y = A sin (2πft ± 
2πx
λ
 � 

                             

y =  A    sin π� 2f .t ± 2
x
λ
 

                                                     

y = 0,02 sin π( 50.t +   x

 
maka : 

• 2f   = 50 Hz � f = 25 Hz

• 2/λ = 1  � λ = 2 meter

• v  = λ.f � v =2.

 

 
 

 
 

 
 

 
          lanjutan pembahasan nomor selanjutnya lihat di AsaFN2

 

 

                                        didapatkan 
0,5x) 

λ = 1/0,5 meter = 2 meter 

sehingga cepat rambat gelombang tersebut adalah 

 

gelombang berjalan dengan 

persamaan  y  = 0,02 sin π ( 50 t + x ) m adalah   
frekuensi gelombangnya 25 Hz   

panjang gelombangnya 2 m   

cepat rambat gelombang 50 m/s  
dua titik yang berjarak 150 m sefase. 

Dari persamaan gelombang tersebut pernyataan 

) 

Dengan cara sama diatas 

  � 
                                                     didapatkan 

x ) 

f = 25 Hz 

λ = 2 meter 

2.25 = 50 m/s 

lanjutan pembahasan nomor selanjutnya lihat di AsaFN2 


