
     

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA 

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 

MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAH (MKKS) SMA 

TRY OUT  UJIAN NASIONAL 2010 

 PAKET 2 
                 Mata Pelajaran :  Fisika 

Kelas   :  XII IPA 

Alokasi Waktu :  120 menit 

Tanggal  :  - 

Pukul   :  08.00 – 10.00 WITa. 

 

Petunjuk Umum: 

1. Jumlah soal seluruhnya 40 butir, dengan 5 pilihan jawaban 

2. Bacalah soal dengan teliti dan sungguh-sungguh sebelum menetapkan jawaban 

3. Setiap soal hanya memiliki 1 jawaban yang benar/paling benar 

4. Pilihlah jawaban yang benar/paling benar, dan arsirlah huruf yang sesuai dengan 

pilihan anda pada lembar jawaban komputer (LJK) 

5. Gunakan pinsil 2B yang benar untuk mengarsir jawaban 

6. Tidak diperlukan kalkulator atau alat elektronik lainnya untuk membantu anda 

menjawab semua pertanyaan 

7. Selamat bekerja. 

 

 

 

1.  Seorang siswa sedang mengukur panjang batang logam dengan menggunakan jangka  

sorong bernonius 10 seperti yang ditunjukan pada gambar di bawah ini : 

                                                berhimpit 

                 3                  4  

 

 

 

    Hasil pengukuran panjang batang logam adalah….  

a. 3,57 cm                     d.   4,57 cm 

b. 3,77 cm                      e.  4,77 cm 

c. 3,87 cm 

2.  Pak Ahmad mempunyai tanah berukuran 12,5 m x 20,25 m.  Jika tanah tersebut ingin 

dipagari, panjang pagar keseluruhan berdasarkan konsep angka penting adalah 

….meter. 

a. 32,7                        d.  65,50 

b. 32,75                       e.  75,55 

c. 65,5 

3.  Yang bukan besaran vector diantara besaran berikut ini adalah…. 

a. kecepatan                   d.  perpindahan  

b. kelajuan                      e.  percepatan 

c. gaya 

4.  Empat buah vector p,q,r dan s memiliki besar dan arah sebagai berikut : 

 

                            s       

 

            r                             p   

                             q 

 

 

      Pernyataan yang benar dari gambar tersebut adalah…. 

a. r + s + p =  q                   d.   p + q + r = s 

b. q + r + s =  p                    e.  p + q + r + s         

c. s + p + q =  r  
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5.                    V (m/s)   

 

                  20 

 

                    5  - - - - - - - - -   

 

 

 

                    0                    3                  8             12         t (s)                           

Grafik (v-t ) menunjukan partikel bergerak sepanjang garis lurus  

ABCD.  Panjang lintasan partikel tersebut apabila bergerak dari  

      ABC adalah …. 

a. 30,5 cm                      d.  32  cm 

b. 31    cm                      e.  32,5 cm 

      C.  31,5 cm 

6. Sebuah benda bermassa m diberi gaya luar sebesar F hingga benda memperoleh  

percepatan a. Jika massa benda dijadikan ½ kali semula dan gayanya dijadikan 2F, 

percepatan benda menjadi ... 

a. ¼ a                            d.   2a 

b. ½ a                            e.   4a 

c. a 

7.   Benda A dan B mempunyai massa yang sama berada pada jarak R dan 2R diatas 

permukaan bumi. Perbandingan kuat medan gravitasi yang dialami oleh benda A dan 

B adalah ... 

a. 1 : 2 

   b.  2 : 1 

   c.   2 : 3 

d. 4 : 9 

e. 9 : 4 

 

8. Letak titik berat dari gambar bangun berikut adalah ... 

  a.   ( 3,3 ) 

  b.   ( 4,  (4,3)) 

     c.  ( 4,6 ) 

  d.   ( 6, 4 ) 

     e.  ((4,3) , 4) 

 

 

 

9.  Dua buah benda A dan B massanya 5 kg dihubungkan dengan batang yang sangat 

ringan sepanjang 1 m. Jika batang diputar terhadap sumbu tegak lurus di A, maka 

besar momeninersianya adalah ... 

a. 5,0 kg m
2
 

b. 4,0 kg m
2
 

c. 3,0 kg m
2
 

d. 2,5 kg m
2
 

2,0 kg m
2
 

 

10.  Sebuah benda massanya 5 kg berada 10 m diatas permukaan tanah. Percepatan 

gravitasi 10 ms
2
. Besar usaha untuk memindahkan benda tersebut ke atas ketinggian 

15 m dari permukaan tanah adalah ... 

a. 150 J 

b. 250 J 

c. 500 J 

A 

B 

R 

2R 

● Bumi 

2  

cm 

2 cm 2 cm 

4 cm 

4  

m 3 cm 

3 cm 

B 

A 
R 

C B 

A 

D 
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d. 750 J 

e. 1000 J 

11.  Sebuah pegas dengan panjang  20 cm digantung vertical, kemudian pada ujungnya 

digantung  sebuah beban 150 gram sehingga panjang pegas menjadi 30 cm. Bila 

pegas ditarik sejauh 15 cm, maka pegas itu memiliki energy potensial sebesar … 

      a. 0,156 joule 

      b. 0,158 joule  

 c. 0,168 joule 

      d. 0,185 joule 

e. 0,186 joule 

 

12.    Sebuah bola menggelinding tanpa gesekan pada sebuah papan dengan kemiringan 

45
o
C terhadap lantai. Jika bola tersebut digelindingkan dari ketinggian 500 cm, 

maka kecepatan bola saat menyentuh tanah sebesar … 

a.   5 m/det 

b.  10 m/det 

      c.   15 m/det 

d.  20 m/det 

     e.25 m/det 

      13.   Sebuah benda dengan massa 1,5 Kg bergerak ke kanan dengan kecepatan 3 meter 

per detik. Benda lain yang massanya 3 Kg bergerak dengan kecepatan 3 meter per 

detik berlawanan arah dari benda pertama Jika benda bergerak sama-sama setelah 

tumbukan, maka kecepatan kedua benda adalah … 

a. 6 m/det (searah v2) 

b.  6 m/det (berlawanan arah dengan v2) 

c.  7 m/det (searah dengan v2) 

d.  7 m/det (berlawanan arah dengan v2) 

         e. 8 m/det (searah dengan v2) 

14.  Pernyataan yang benar tentang proses perpindahan kalor adalah… 

       a .Perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantara disebut    

konduksi 

b. Perpindahan kalor secara pancaran disertai dengan perpindahan zat perantara 

disebut konveksi  

c. Perpindahan kalor tanpa disertai dengan perpindahan zat perantara disebut 

konveksi 

d.Perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantara disebut radiasi 

e. Perpindahan kalor secara pancaran tanpa zat perantara disebut radiasi 

15. Air sebanyak 450 gram yang suhunya 15
o
C dicampur dengan 200 gram air yang 

suhunya 100
o
C. Jika kalor jenis air 4200 J/.Kg 

o
C, maka suhu campuran adalah … 

a. 41,15 
o
C                        d. 40,15 

o
C 

b. 41,10 
o
C                       e.  40,10 

o
C 

c. 41,05 
o
C 

16. Di bawah ini alat yang menggunakan  prinsip azas Bernolli adalah…. 

a. kipas angin 

b. dongkrak hidrolik 

c. sayap pesawat terbang 

d. pompa air 

e. pompa angin 

17.  Sebuah ban mobil dimasukan tekanan 200 kPa pada suhu 10 
o
C   

       Setelah berjalan 100 km,  suhu dalam ban mobil bertambah menjadi 40 
o
C.  Tekanan   

ban mobil sekarang adalah ….kPa. 

a. 120                       d.  280 

b. 222                       e.  320  

c. 250 

 

18.  Energi kinetik rata-rata partikel gas dipengaruhi beberapa factor, yaitu…. 

a. suhu 

b. suhu dan tekanan 

c. suhu dan jenis gas 

d. jumlah partikel dan suhu 

e. jumlah partikel dan tekanan 
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19.  Sebuah mesin Carnot  bekerja dengan reservoir suhu tinggi 

       627 
o
C mempunyai efisiensi 30 .  Berarti reservoir suhu rendah sama dengan …. 

a. 400 K                   d.  700 K 

b. 500 K                   e.  800 K 

c. 600 K 

 

20.  Di depan lensa obyektif sebuah mikroskop diletakan sebuah preparat (benda)   pada  

jarak 6 cm.  Jarak  titik focus  obyektif  

      4 cm, dan jarak titik focus okuler 6 cm.  Preparat (benda) tersebut diamati oleh mata 

yang berakomodasi maksimum.  Jika jarak baca orang tersebut 24 cm,  maka 

perbesaran total yang dihasilhan mikroskop adalah…. 

a. 5 kali                     d.  8 kali 

b. 6 kali                     e.  9 kali   

c. 7 kali 

21.  Gelombang elektromagnetik yang memiliki energi tertinggi adalah…. 

a. Gelombang radar 

b. sinar X 

c. sinar  inframerah 

d. sinar ultra unggu 

      e.   sinar gamma 

 

22. Sebuah radar memancarkan gelombang elektromagnetik yang mengenai pesawat 

terbang musuh  dan kembali dalam waktu  

     6 x 10
-6

 detik.  Jarak pesawat terbang musuh tersebut dari radar adalah…. 

a. 500 meter                d.  800 meter 

b. 600 meter                e.  900 meter 

      c.  700  meter 

 

23.  Gelombang tranversal merambat sepanjang tali AB. Persamaan gelombang di titik B 

dinyatakan sebagai berikut :  

 YB = 0,06 sin 20 (tA + 
5

x
) 

      Semua besaran menggunakan satuan SI. Jika x adalah jarak AB, perhatiakn 

pernyataan  berikut : 

(1) Gelombang memiliki amplitude 6 cm  

(2) Gelombang memiliki frekuensi 10 Hz 

(3) Cepat rambat gelombang 5 ms
-1

 

(4) Gelombang menempuh AB selama 5 sekon 

Diantara pernyataan di atas yang benar     adalah …. 

a. (1) dan (2) 

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

c. (1) dan (4) 

d. (2), (3), dan (4) 

e. (3) dan (4) 

24. Gelombang berjalan merambat pada tali ujung tetap dilukiskan seperti gambar di   

bawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika jarak AB = 6 m ditempuh dalam selang waktu 0,5 sekon, maka simpangan di 

titik  P memenuhi persamaan …. 

a. yP = 0,6 sin (6t - 
2

x
) 
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b. yP = 0,6 sin (6t + 
2

x
) 

c. yP = 0,6 sin (3t - 
4

x
) 

d. yP = 0,6 sin (3t + 
4

x
) 

e. yP = 1,2 sin (6t - 
2

x
) 

 

25.  Dua celah sempit terpisah pada jarak 0,5 mm bila dikenai seberkas cahaya  

monokromatik akan menghasilkan pola interferensi pada layar yang berjarak 2 m 

dari celah. Jika pita terang pertama berjarak 2 mm dari terang pusat, panjang 

gelombang cahaya yang digunakan adalah …. 

a. 1 x 10
-6 

m                   d. 5 x 10
-7 

m    

b. 2 x 10
-6 

m                   e. 8 x 10
-7 

m 

c. 4 x 10
-7 

m 

26.  Seberkas cahaya jatuh tegak lurus pada kisi yang terdiri dari 5000 goresan tiap cm. 

Jika sudut antara garis pusat dan garis pada orde kedua adalah 30
o
, maka panjang 

gelombang cahaya yang digunakan adalah .... 

a. 5000 Å 

b. 4500 Å 

c. 4000 Å 

d. 2500 Å 

e. 1250 Å 

27.  Tabel di bawah menunjukkan hasil pengukuran intensitas bunyi dari jarak tertentu  

terhadap sumber bunyi. 

 

Jarak 

(m) 

Intensitas 

(Wm
-2

) 

2 32 

4 14,2 

6 3,6 

8 ..... 

        Dari tabel di atas intensitas bunyi pada jarak 8 m dari sumber bunyi adalah .... 

a. 8,0 Wm
-2

 

b. 7,1 Wm
-2

  

c. 6,0 Wm
-2 

d. 4,0 Wm
-2

 

e. 2,0 Wm 

28.  Intensitas bunyi mesin jahit yang sedang bekerja adalah 10
-9

 Wm
-2

. Jika intensitas 

ambang bunyi adalah 10
-12

 Wm
-2

, maka taraf intensitas bunyi 10 mesin jahit adalah 

sejenis yang sedang bekerja adalah .... 

a. 400 dB 

b. 300 dB 

c.   40 dB 

d.   30 dB 

e.     3 dB 

 

29.  Budi berdiri di samping sumber bunyi yang frekuensinya 676 Hz. Sebuah sumber 

bunyi lain dengan frekuensi 676 Hz mendekati budi dengan kelajuan 2 ms
-1

. Jika 

cepat rambat bunyi di udara adalah 340 ms
-1

, maka budi akan mendengar layangan 

dengan frekuensi …. 

a. 10 Hz 

b.   8 Hz 

c.   6 Hz 

d.   4 Hz 

   e.  0 
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30.  Dua buah bola logam masing-masing diberi muatan yang sama. 

Jika gaya tolak menolak antara kedua benda  2,0 N, maka besarnya muatan pada 

masing-masing bola adalah…. 

a.  20 C              c.  24 C               e.  30 C                            

b.   22  C             d.  26  C                                                

 

31.  Dua buah bola logam masing-masing diberi muatan yang sama. 

Jika gaya tolak menolak antara kedua benda  2,0 N, maka besarnya muatan pada 

masing-masing bola adalah…. 

a.   20 C              c.  24 C               e.  30 C                            

      b.    22  C             d.  26  C                                                

32.  Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas suatu kapasitor keping sejajar 

ialah …. 

a.  luas keping dan jarak antar keping 

b.  luas keeping dan beda potensial antar keeping 

c. jarak antar keeping dan beda potensial antar keeping 

d. beda potensial antar keping dan zat elektrik 

      e.   banyaknya muatan dan luas keping 

33.   

        

0

10

 20

30
40 50 60

70

80

90

100

Voltmeter  AC

 
        Jarum voltmeter Ac menunjukan angka 80. Apabila batas ukur 300 volt, maka 

pada  saat pengukuran sebesar …. 

a. 80 Volt               c.  180 Volt                      e.  340 Volt 

b. 100 Volt    d.  240 Volt 

34.  Dari gambar dibawah,  didapatkan besar arus I sama dengan….. 

a. 0,5 A          c.  2 A                     e.  4 A 

b. 1,5 A          d.  3 A              

       
I

 
 

35.  Sebuah solenoida yang panjangnya 20 cm memiliki 50 lilitan.  Jika induksi magnetic  

dipusat solenoida 2 x 10
-4

 T, maka kuat arus yang mengalir pada solenoida adalah 

….. 

a. 10 A                  c.  6 A                    e.  2 A 

b. 8   A                  d.  4 A                                          

 

36.  Teori atom yang menyatakan bahwa  atom berbentuk bulat padat dan memiliki 

muatan listrik positip yang tersebar merata di seluruh bagian atom. Muatan listrik 

positip dinetralkan oleh elektron yang tersebar diantara muatan –muatan positip. 

Teori ini dikemukakan oleh . . . . 

A. John Dalton                         D. Geiger-Marsden 

B. Bohr                                     E. Ruterford        

C. J.J Thomson 

37. Untuk energi foton ada beberapa pernyataan sebagai berikut. 

(1) Radiasi elektromagnetik berupa paket-paket energi 

(2) Energi foton berbanding lurus dengan frekuensi 

(3) Energi foton berbanding terbalik dengan panjang gelombang 

(4) Energi foton berbanding lurus dengan amplitudo 

Pernyataan yang benar adalah . . . . 

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

B. (1) dan (2)                            E. (1), (2), (3), dan (4) 

C. (2) dan (4)    
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38.  Perhatikan reaksi peluruhan uranium berikut ini: 

86U
234         

90Th
230

 + 2He
4
 + E 

Diketahui massa                                       inti: 

92U
234    

= 234,04 sma 

90Th
230  

= 230,043sma 

2He
4
     = 4,0026 sma 

1 sma   = 931 MeV 

Dari reaksi ini, besar E adalah . . . . 

a. 5,8894 MeV                         d. 8,8894 MeV 

b. 6,8894 MeV                         e. 9,8894 MeV  

c. 7,8894 MeV 

39..  Hasil suatu peluruhan inti radioaktif adalah sinar alpha, sinar gamma dan inti 86    

Rn
222

, hal itu berarti induknya adalah . . . . 

a. 84 Po
224

                                       d. 88 Ra
226

                                        

b. 89 Ac
226

                                       e. 87 Fr
224

    

c. 88 Rn
228

    

40.  Berikut adalah pengunaan radioisotop dalam bidang pertanian : 

(1) Co-60 membunuh sel-sel kanker 

(2) Sterillisasi serangga 

(3) Mendeteksi penyakit 

(4) Mutasi tanaman dengan sifat baru 

Pernyataan yang benar adalah . . . . 

a. (1), (2), dan (3)                    c.  (2) dan (4)              e.  (1), (2), (3), dan (4)    

b. (1) dan (2)                           d.  (4) saja 
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PREDIKSI UN FISIKA SMA                                

KABUPATEN LOMBOK BARAT 

2009 

  
1.  Empat buah vector p,q,r dan s memiliki besar dan arah sebagai berikut : 

 

                            s       

 

            r                             p   

                             q 

 

 

      Pernyataan yang benar dari gambar tersebut adalah…. 

a.  r + s + p =  q                   d.   p + q + r = s 

b.  q + r + s =  p                    e.  p + q + r + s         

c. s + p + q =  r  

2.                    V (m/s)   

 

                  20 

 

                    5  - - - - - - - - -   

 

 

 

                    0                    3                  8             12         t (s)                           

Grafik (v-t ) menunjukan partikel bergerak sepanjang garis lurus  

ABCD.  Panjang lintasan partikel tersebut apabila bergerak dari  

      ABC adalah …. meter.  

a.  30,5                           d.  32 

b.  31                               e.  32,5 

      C.  31,5 

3.  Seorang siswa sedang mengukur panjang batang logam dengan menggunakan jangka  

sorong bernonius 10 seperti yang ditunjukan pada gambar di bawah ini : 

      

 

                                           berhimpit 

                 3                  4  

 

 

 

    Hasil pengukuran panjang batang logam adalah…. cm. 

a.  3,57                          d.   4,57 

b.  3,77                           e.  4,77 

c. 3,87 

 

4.  Pak Ahmad mempunyai tanah berukuran 12,5 m x 20,25 m.  Jika tanah tersebut ingin 

dipagari, panjang pagar keseluruhan berdasarkan konsep angka penting adalah 

….meter. 

a.  32,7                        d.  65,50 

b.  32,75                       e.  75,55 

c. 65,5 

5.  Yang bukan besaran vector diantara besaran berikut ini adalah…. 

a.  kecepatan                   d.  perpindahan  

b.  kelajuan                      e.  percepatan 

Paket 

    B 

     

AA

AA

a 
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c. gaya 

6.  Perhatikan reaksi peluruhan uranium berikut ini: 

92U
234 

90Th
230

 + 2He
4
 + E 

Diketahui massa inti: 

92U
234    

= 234,04 sma 

90Th
230  

= 230,043sma 

2He
4
     = 4,0026 sma 

1 sma   = 931 MeV 

Dari reaksi ini, besar E adalah . . . . 

A. 5,8894 MeV                         D. 8,8894 MeV 

B. 6,8894 MeV                         E. 9,8894 MeV  

C. 7,8894 MeV 

7..  Hasil suatu peluruhan inti radioaktif adalah sinar alpha, sinar gamma dan inti 86    

Rn
222

, hal itu berarti induknya adalah . . . . 

A. 84 Po
224

                                       D. 88 Ra
226

                                        

B. 89 Ac
226

                                       E. 87 Fr
224

    

C. 88 Rn
228

    

8.  Berikut adalah pengunaan radioisotop dalam bidang pertanian : 

(1) Co-60 membunuh sel-sel kanker 

(2) Sterillisasi serangga 

(3) Mendeteksi penyakit 

(4) Mutasi tanaman dengan sifat baru 

Pernyataan yang benar adalah . . . . 

A. (1), (2), dan (3)                    C. (2) dan (4)              E.  (1), (2), (3), dan (4)    

B. (1) dan (2)                            D.  (4) saja 

9. Sebuah benda bermassa m diberi gaya luar sebesar F hingga benda memperoleh  

percepatan a. Jika massa benda dijadikan ½ kali semula dan gayanya dijadikan 2F, 

percepatan benda menjadi ... 

a.  ¼ a                            d.   2a 

b. ½ a                            e.   4a 

c. a 

10.   Benda A dan B mempunyai massa yang sama berada pada jarak R dan 2R diatas 

permukaan bumi. Perbandingan kuat medan gravitasi yang dialami oleh bend A dan 

B adalah ... 

a.  1 : 2 

   b.  2 : 1 

   c.   2 : 3 

d.  4 : 9 

e. 9 : 4 

 

11. Letak titik berat dari gambar bangun berikut adalah ... 

  a.   ( 3,3 ) 

  b.   ( 4,  (4,3)) 

     c.  ( 4,6 ) 

  d.   ( 6, 4 ) 

     e.  ((4,3) , 4) 

 

 

 

 

12.  Dua buah benda A dan B massanya 5 kg dihubungkan dengan batang yang sangat 

ringan sepanjang 1 m. Jika batang diputar terhadap sumbu tegak lurus di A, maka 

besar momeninersianya adalah ... 

a. 5,0 kg m
2
 

b. 4,0 kg m
2
 

c. 3,0 kg m
2
 

d. 2,5 kg m
2
 

e. 2,0 kg m
2
 

 

A 

B 

R 

2R 

● Bumi 

2  

cm 

2 cm 2 cm 

4 cm 

4  

m 3 cm 

3 cm 

B 

A 
R 
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13.  Sebuah benda massanya 5 kg berada 10 m diatas permukaan tanah. Percepatan 

gravitasi 10 ms
2
. Besar usaha untuk memindahkan benda tersebut ke atas ketinggian 

15 m dari permukaan tanah adalah ... 

a.  150 J 

b.  250 J 

b.  500 J 

c. 750 J 

e.  1000 J 

14.  Sebuah pegas dengan panjang  20 cm digantung vertical, kemudian pada ujungnya 

digantung  sebuah beban 150 gram sehingga poanjang pegas menjadi 30 cm. Bila 

pegas ditarik sejauh 15 cm, maka pegas itu memiliki energy potensial sebesar … 

      a. 0,156 joule 

      b. 0,158 joule  

 c. 0,168 joule 

      d. 0,185 joule 

e.  0,186 joule 

15.    Sebuah bola menggelinding tanpa gesekan pada sebuah papan dengan kemiringan 

45
o
C terhadap lantai. Jika bola tersebut digelindingkan dari ketinggian 500 cm, 

maka kecepatan bola saat menyentuh tanah sebesar … 

a.   5 m/det 

b.  10 m/det 

      c.   15 m/det 

d.  20 m/det 

   e.25 m/det 

      16.   Sebuah benda dengan massa 1,5 Kg bergerak ke kanan dengan kecepatan 3 meter 

per detik. Benda lain yang massanya 3 Kg bergerak dengan kecepatan 3 meter per 

detik berlawanan arah dari benda pertama Jika benda bergerak sama-sama setelah 

tumbukan, maka kecepatan kedua benda adalah … 

a. 6 m/det (searah v2) 

b.  6 m/det (berlawanan arah dengan v2) 

c.  7 m/det (searah dengan v2) 

d.  7 m/det (berlawanan arah dengan v2) 

         e. 8 m/det (searah dengan v2) 

17.  Pernyataan yang benar tentang proses perpindahan kalor adalah… 

       a .Perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantara disebut    

konduksi 

b. Perpindahan kalor secara pancaran disertai dengan perpindahan zat perantara 

disebut konveksi  

c. Perpindahan kalor tanpa disertai dengan perpindahan zat perantara disebut 

konveksi 

d.Perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantara disebut radiasi 

e. Perpindahan kalor secara pancaran tanpa zat perantara disebut radiasi 

18. Air sebanyak 450 gram yang suhunya 15
o
C dicampur dengan 200 gram air yang 

suhunya 100
o
C. Jika kalor jenis air 4200 J/.Kg 

o
C, maka suhu campuran adalah … 

a. 41,15 
o
C                        d. 40,15 

o
C 

b. 41,10 
o
C                       e.  40,10 

o
C 

c. 41,05 
o
C 

19. Di bawah ini alat yang menggunakan  prinsip azas Bernolli adalah…. 

a.  kipas angin 

b.  dongkrak hidrolik 

c. sayap pesawat terbang 

d. pompa air 

e. pompa angin 

20.  Sebuah ban mobil dimasukan tekanan 200 kPa pada suhu 10 
o
C   

       Setelah berjalan 100 km,  suhu dalam ban mobil bertambah menjadi 40 
o
C.  Tekanan   

ban mobil sekarang adalah ….kPa. 

a.  120                       d.  280 

b.  222                       e.  320  

c. 250 
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21.  Energi kinetik rata-rata partikel gas dipengaruhi beberapa factor, yaitu…. 

a.  suhu 

b.  suhu dan tekanan 

c. suhu dan jenis gas 

d. jumlah partikel dan suhu 

e. jumlah partikel dan tekanan 

22.  Sebuah mesin Carnot  bekerja dengan reservoir suhu tinggi 

       627 
o
C mempunyai efisiensi 30 .  Berarti reservoir suhu rendah sama dengan ….K. 

a.  400                       d.  700 

b. 500                       e.  800  

c. 600 

23.  Di depan lensa obyektif sebuah mikroskop diletakan sebuah preparat (benda)   pada  

jarak 6 cm.  Jarak  titik focus  obyektif  

      4 cm, dan jarak titik focus okuler 6 cm.  Preparat (benda) tersebut diamati oleh mata 

yang berakomodasi maksimum.  Jika jarak baca orang tersebut 24 cm,  maka 

perbesaran total yang dihasilhan mikroskop adalah….kali. 

a.  5                            d.  8 

b.  6                            e.  9    

c. 7 

24.  Gelombang elektromagnetik yang memiliki energi tertinggi adalah…. 

a.  Gelombang radar 

b.  sinar X 

c. sinar  inframerah 

d. sinar ultra unggu 

      e.   sinar gamma 

25. Sebuah radar memancarkan gelombang elektromagnetik yang mengenai pesawat 

terbang musuh  dan kembali dalam waktu  

     6 x 10
-6

 detik.  Jarak pesawat terbang musuh tersebut dari radar adalah….meter 

a.  500                 d.  800 

c.  600                 e.  900  

      c.  700 

26.  Gelombang tranversal merambat sepanjang tali AB. Persamaan gelombang di titik B 

dinyatakan sebagai berikut :  

 YB = 0,06 sin 20 (tA + 
5

x
) 

      Semua besaran menggunakan satuan SI. Jika x adalah jarak AB, perhatiakn 

pernyataan  berikut : 

(1) Gelombang memiliki amplitude 6 cm  

(2) Gelombang memiliki frekuensi 10 Hz 

(3) Cepat rambat gelombang 5 ms
-1

 

(4) Gelombang menempuh AB selama 5 sekon 

Diantara pernyataan di atas yang benar     adalah …. 

a. (1) dan (2) 

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

c. (1) dan (4) 

d. (2), (3), dan (4) 

e. (3) dan (4) 

27. Gelombang berjalan merambat pada tali ujung tetap dilukiskan seperti gambar di   

bawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Jika jarak AB = 6 m ditempuh dalam selang waktu 0,5 sekon, maka simpangan di 

titik  P memenuhi persamaan …. 

 

http://www.suksesujian.co.cc/
http://www.fatkoer.co.cc/


     

a.  yP = 0,6 sin (6t - 
2

x
) 

b.  yP = 0,6 sin (6t + 
2

x
) 

c. yP = 0,6 sin (3t - 
4

x
) 

d. yP = 0,6 sin (3t + 
4

x
) 

e. yP = 1,2 sin (6t - 
2

x
) 

28.  Dua celah sempit terpisah pada jarak 0,5 mm bila dikenai seberkas cahaya  

monokromatik akan menghasilkan pola interferensi pada layar yang berjarak 2 m 

dari celah. Jika pita terang pertama berjarak 2 mm dari terang pusat, panjang 

gelombang cahaya yang digunakan adalah …. 

a. 1 x 10
-6 

m                   d. 5 x 10
-7 

m    

b. 2 x 10
-6 

m                   e. 8 x 10
-7 

m 

c. 4 x 10
-7 

m 

29.  Seberkas cahaya jatuh tegak lurus pada kisi yang terdiri dari 5000 goresan tiap cm. 

Jika sudut antara garis pusat dan garis pada orde kedua adalah 30
o
, maka panjang 

gelombang cahaya yang digunakan adalah .... 

a. 5000 Å 

b. 4500 Å 

c. 4000 Å 

d. 2500 Å 

e. 1250 Å 

30.  Tabel di bawah menunjukkan hasil pengukuran intensitas bunyi dari jarak tertentu  

terhadap sumber bunyi. 

 

Jarak 

(m) 

Intensitas 

(Wm
-2

) 

2 32 

4 14,2 

6 3,6 

8 ..... 

        Dari tabel di atas intensitas bunyi pada jarak 8 m dari sumber bunyi adalah .... 

a. 8,0 Wm
-2

 

b. 7,1 Wm
-2

  

c. 6,0 Wm
-2 

d. 4,0 Wm
-2

 

e. 2,0 Wm 

31.  Intensitas bunyi mesin jahit yang sedang bekerja adalah 10
-9

 Wm
-2

. Jika intensitas 

ambang bunyi adalah 10
-12

 Wm
-2

, maka taraf intensitas bunyi 10 mesin jahit adalah 

sejenis yang sedang bekerja adalah .... 

a. 400 dB 

b. 300 dB 

c.   40 dB 

d.   30 dB 

e.     3 dB 

32.  Budi berdiri di samping sumber bunyi yang frekuensinya 676 Hz. Sebuah sumber 

bunyi lain dengan frekuensi 676 Hz mendekati budi dengan kelajuan 2 ms
-1

. Jika 

cepat rambat bunyi di udara adalah 340 ms
-1

, maka budi akan mendengar layangan 

dengan frekuensi …. 

a. 10 Hz 

b.   8 Hz 

c.   6 Hz 

d.   4 Hz 

   e.  0 

33.  Dua buah bola logam masing-masing diberi muatan yang sama. 

Jika gaya tolak menolak antara kedua benda  2,0 N, maka besarnya muatan pada 
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masing-masing bola adalah…. 

a.  20 C              c.  24 C               e.  30 C                            

b.   22  C             d.  26  C                                                

34.  Dua buah bola logam masing-masing diberi muatan yang sama. 

Jika gaya tolak menolak antara kedua benda  2,0 N, maka besarnya muatan pada 

masing-masing bola adalah…. 

a.   20 C              c.  24 C               e.  30 C                            

      b.    22  C             d.  26  C                                                

35.  Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas suatu kapasitor keping sejajar 

ialah …. 

a.  luas keping dan jarak antar keping 

b.   luas keeping dan beda potensial antar keeping 

c. jarak antar keeping dan beda potensial antar keeping 

d. beda potensial antar keping dan zat elektrik 

      e.   banyaknya muatan dan luas keping 

36.   

        

0

10

 20

30
40 50 60

70

80

90

100

Voltmeter  AC

 
        Jarum voltmeter Ac menunjukan angka 80. Apabila batas ukur 300 volt, maka 

pada  saat pengukuran sebesar …. Volt. 

a. 80                c.  180                       e.  340 

b. 222             d.  240 

37.  Dari gambar dibawah,  didapatkan besar arus I sama dengan….A. 

a.  0,5           c.  2                      e.  4 

b.  1,5           d. 3               

       
I

 
 

 

 

 

 

38.  Sebuah solenoida yang panjangnya 20 cm memiliki 50 lilitan.  Jika induksi magnetic  

dipusat solenoida 2 x 10
-4

 T, maka kuat arus yang mengalir pada solenoida adalah 

….A. 

a.  10                   c.  6                     e.  2 

b. 8                     d.  4                                           

c. 6 

 

 

 

39.  Teori atom yang menyatakan bahwa  atom berbentuk bulat padat dan memiliki 

muatan listrik positip yang tersebar merata di seluruh bagian atom. Muatan listrik 

positip dinetralkan oleh elektron yang tersebar diantara muatan –muatan positip. 

Teori ini dikemukakan oleh . . . . 

A. John Dalton                         D. Geiger-Marsden 

B. Bohr                                     E. Ruterford        

C. J.J Thomson 

40. Untuk energi foton ada beberapa pernyataan sebagai berikut. 

(1) Radiasi elektromagnetik berupa paket-paket energi 

(2) Energi foton berbanding lurus dengan frekuensi 

(3) Energi foton berbanding terbalik dengan panjang gelombang 

(4) Energi foton berbanding lurus dengan amplitudo 

Pernyataan yang benar adalah . . . . 
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A. (1), (2), dan (3)                    D. (4) saja 

B. (1) dan (2)                            E. (1), (2), (3), dan (4) 

C. (2) dan (4)    
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