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1. Jika cepat rambat gelombang longitudinal dalam zat padat adalah  ν = √y/ρ dengan y modulus Young dan ρ massa jenis 

zat padat, maka modulus Young dapat dinyatakan dalam satuan …. 

a. N.m2 

b. N.m 

c. N.m-2 

d. N.m-1 

Jawab C  

2. Ketika panjang sebuah benda diukur dengan jangka sorong, tampak posisi skala utama dan skala nonius jangka sorong 

tersebut seperti pada ambar di samping ini. Jika ketidakpastian mutlak untuk satu kali pengukuran di atas adalah 

setengah dari nilai skala terkecil, maka hasil ukur tersebut dalam satuan SI adalah .... 

a. (34,7 ± 0,5) x 10-3 m 

b. (34,7 ± 0,05) x 10-2 m  

c. (34,7 ± 0,005) x 10-3 m  

d. (34,7 ± 0,005) x 10-2 m  

Jawab A 

3. Sebuah kubus dimasukkan ke dalam gelas ukur 

yang berisi air seperti pada gambar di samping ini. 

Volume kubus adalah …. 

a. 5,0 x 10-5 m3 

b. 5,0 x 10-4 m3 

c. 5,0 x 10-3 m3 

d. 5,0 x 10-2 m3 

Jawab A 

4. Kelompok besaran fisika yang terdiri dari skalar dan vektor adalah …. 

a. kecepatan, momentum, posisi 

b. gaya posisi, massa 

c. energi, usaha, kalor jenis 

d. temperatur, tekanan, daya 

Jawab A 

5. Massa 2 liter minyak goreng yang massa jenisnya 0,8 gr/cm3 adalah …. 

a. 0,8 kg 

b. 1,6 kg 

c. 8,0 kg 

d. 16,0 kg 

Jawab A 

Diketahui: V = 2 liter 

  ρ = 0,8 gr/cm3  

Ditanya: m = .....? 

Jawab: m = ρ . V 

  m = 0,8 gr/cm3 . 0,000002 cm3 

70 mL 

120 mL 



  m = 0,0000016 gram 

  m = 1,6 kg 

6. Dua benda A dan B bergerak dengan kelajuan seperti pada 

grafik di samping ini. Pada saat t = 0 kedua benda pada posisi yang 

sama. B menyusul A setelah menempuh jarak …. 

a. 32 m 

b. 24 m 

c. 16 m 

d. 8 m 

Jawab A 

7. Pada sistem yang digambarkan di samping ini, m1 = 10 kg, m2 = 2 kg, m3 = 3 kg, dan percepatan gravitasi g = 10 m/s2. 

Besar tegangan T2 adalah .... 

a. 66,7 newton 

b. 60 newton 

c. 33,3 newton 

d. 20 newton 

Jawab A 

8. Sebuah drum terbuka berdiameter 56 cm diisi 246,4 liter minyak tanah yang massa jenisnya 0,8 gram/cm3. Jika tekanan 

udara 0,92 atm, 1 atm = 101325 newton/m2 dan gravitasi 10 m/s2 maka tekanan pada bagian atas dasar drum itu adalah 

.... 

a. 8000 newton/m2 

b. 9219 newton/m2 

c. 101219 newton/m2 

d. 101325 newton/m2 

Jawab A 

9. Perhatikan gambar di samping ini. Benda bergerak dari kedudukan 1 sampai ke kedudukan 7. Kelajuan benda tersebut 

.... 

a. bertambah kemudian berkurang 

b. berkurang kemudian bertambah 

c. nol 

d. tetap tidak nol 

Jawab A 

10. Grafik berikut yang paling tepat menggambarkan gerak benda dengan resultan gaya nol adalah .... 

11. Sebuah benda seberat 200 N diungkit seperti pada gambar di samping. Perbandingan a dengan b dan besar gaya F agar 

batu terangkat adalah .... 

a. 1 : 3 dan F > 65 N 

b. 1 : 4 dan F > 50 N 

c. 2 : 6 dan F > 80 N 

d. 3 : 2 dan F > 65 N 

Jawab A 

12. Sebuah benda yang massa jenisnya ρ sama dengan massa jenis air berada di dasar kolam air yang didalamnya h. Jika 

percepatan gravitasi g, massa benda m dan volume benda V, maka besar gaya normal dari dasar kolam ke benda adalah 

... 

a. ρgV 

b. ρgh 

c. mg 

d. nol 
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Jawab A 

13.  Air 100 cc dimasukkan ke dalam sebuah pipa U, kemudian ditambahkan minyak 50 cc (massa jenis 0,9 gram/cm3). 

Jika luas penampang pipa U itu 5 cm2, maka beda tinggi permukaan air dan minyak dalam pipa U itu adalah .... 

a. 10 cm 

b. 1 cm 

c. 0,1 cm 

d. 0,01 cm 

Jawab A 

14. Sebuah benda dilepaskan dari ketinggian 30 m di atas tanah. Jika percepatan gravitasi g = 10 m/s2, maka ketinggian 

benda ketika lajunya 10 m/s adalah .... 

a. 1 m 

b. 5 m 

c. 25 m 

d. 29 m 

Jawab A 

15. Sebuah balok kayu yang massa jenisnya 8,0 x 102 kg/m3, massanya 2 kg. Pada bagian bawah kayu menempel 

sebongkah logam bermassa jenis 1,0 x 104 kg/m3, sehingga bagian kayu yang terendam air adalah 90%. Massa timbal 

adalah .... 

a. 9/5 kg 

b. 5/9 kg 

c. 9/30 kg 

d. 5/18 kg 

Jawab A 

16. Bunyi dari sebuah garpu tal mula-mula terdengar keras, kemudian melemah dan akhirnya berhenti. Yang berubah dari 

bunyi garpu tala tersebut adalah .... 

a. frekuensinya 

b. periodenya 

c. amplitudonya 

d. panjang gelombangnya 

Jawab A 

17. Riak permukaan air pada suatu kolam yang luas bergerak searah dengan arah angin. Jika permukaan air kolam itu 

terdapat sebuah benda yang terapung dan tak mudah ditiup angin, maka benda itu .... 

a. tetap diam di tempatnya 

b. bergerak searah riak air 

c. bergetar bersamaan dengan permukaan air yang ditempatinya 

d. bergetar berlawanan dengan permukaan air yang ditempatinya 

Jawab A 

18. Jika gelombang transversal di samping ini memiliki frekuensi 30 Hz, mak acepat rambtanya adalah .... 

a. 1,2 m/s 

b. 2,4 m/s 

c. 3,6 m/s 

d. 8,6 m/s 

Jawab A 

19. Berikut ini beberapa pernyataan mengenai gelombang bunyi: 

1. gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal 

2. gelombang bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar 

3. gelombang bunyi tidak dapat merambat dalam ruang vakum 



Pernyataan yang salah adalah ... 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

Jawab A 

20. Sebuah kapal selam bergerak 36 m/jam mendekati sebuah ranjau laut. Ketika jaraknya ke ranjau 750 m, kapal 

melepaskan sinyar SONAR. Jika laju gelombang bunyi di dalam laut 1500 m/s, maka selang waktu antara sinyal 

dilepaskan dan diterima kembali oleh kapal .... 

a. 1,0034 detik 

b. 1 detik 

c. 0,9934 detik 

d. 0,5 detik 

Jawab A 

21. Sebuah bandul berayun dengan periode 1 detik. Bandul itu akan mengalami perubahan fase 450 dalam waktu .... 

a. 1 detik 

b. 0,5 detik 

c. 0,25 detik 

d. 0,125 detik 

Jawab A 

22. A bergetar dengan frekuensi 5 Hz dan B bergetar dengan periode 0,1 detik dan mulai bergetar bersamaan. Jika A telah 

bergetar sebanyak 24 getaran, maka jumlah getaran yang dilakukan B adalah .... 

a. 48 getaran 

b. 24 getaran 

c. 12 getaran 

d. 4,8 getaran 

Jawab A 

23. Sebuah gelombang transversal menjalar pada tali. Setiap bagian tali bergetar 4 getaran setiap detik. Jika cepat rambat 

gelombang 0,5 m/s, maka jarak antara diua titik berurutan yang simpangannya nol pada tali adalah .... 

a. 1 m 

b. 2 m 

c. 0,125 m 

d. 0,0625 m 

Jawab A 

24. Fajar mengendarai mobil dengan laju 72 km/jam. Sebuah mobil polisi menyusul dengan laju 90 km/jam sambil 

membunyikan sirine pada frekuensi 240 Hz. Frekuensi bunyi yang didengan aoleh Fajar adalah ... 

a. selalu sama, yaitu 240 Hz 

b. sebelum menyusul frekuensi lebih tinggi dari 240 Hz dan setelah menyusul frekuensinya lebih rendah dari 240 Hz 

c. sebelum menyusul frekuensi lebih rendah dari 240 Hz dan setelah menyusul frekuensinya lebih tinggi dari 240 Hz 

d. selalu leibh tinggi dari 240 Hz 

Jawab A 

25. Senar gitar menhasilkan bunyi yang berbeda ketika di petik di A dan ketika dipetik di B. Yang berbeda dari bunyi senar 

gitar tersebut adalah .... 

a. warna bunyinya 

b. frekuensi bunyinya 

c. panjang gelombang bunyinya 

d. amplitudo gelombang bunyinya 



Jawab A 

26. Tetesan minyak di permukaan air nampak berwarna-warni, karena peristiwa .... 

a. interferensi cahaya 

b. polarisasi cahaya 

c. dispersi cahaya 

d. difraksi cahaya 

Jawab A 

27. Sebuah lensa konvergen yang panjang fokusnya f dapat menghasilkan bayangan terbalik dan sama besar, jika benda itu 

berada pada jarak S dengan .... 

a. S = nol 

b. F < S < 2f 

c. S = 2f 

d. S > 2f 

Jawab A 

28. Fungsi kacamata bagi mata miopi (rabun jauh) adalah .... 

a. mengkonvergenkan sinar sejajar agar lensa mata dapat memfokuskannya di retina mata 

b. mengkonvergenkan sinar sejajar agar oleh lensa mata dapat memfokuskannya di depan retina mata 

c. mengdivergenkan sinar sejajar agar oleh lensa mata dapat memfokuskannya di retina mata 

d. mengdivergenkan sinar sejajar agar oleh lensa mata dapat memfokuskannya di belakang retina mata 

Jawab A 

29. Sebuah benda diletakkan 15 cm di depan cermin cekung dengan jari-jari kelengkungan 1 cm sehingga terbentuk 

bayangan yang bersifat .... 

a. maya , tegak diperbesar 

b. maya, tegak, diperkecil 

c. nayata, terbalik, diperkecil 

d. nyata, tegak, diperbesar 

Jawab A 

30. Lensa dengan kekuatan 10 dioptri memiliki panjang fokus .... 

a. 1 cm 

b. 10 cm 

c. 100 cm 

d. 1000 cm 

Jawab A 

31. Berikut ini pernyataan mengenai dsifat bayangan pada cermin. 

1. selalu menghasilkan bayangan nyata 

2. mengumpulkan cahaya 

3. bisa menghasilkan bayangan yang sama tegak dengan benda 

4. bisa menghasilkan bayangan maya 

Pernyataan yang salah mengenai sifat bayangan pada cermin cekung adalah .... 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

Jawab A 

32. Dua buah lensa yang masing-masing berkekuatan 10 diopteri disusun berurutan, lensa edua ditaruh 20 cm di belakang 

lensa pertama. Susuna lensa ini akan .... 

a. memfokuskan sinarmatahari yang datang padanya 



b. menyebarkan sinar matahari yang datang padanya 

c. meneruskan sinar matahari yang datang padanya secara tetap sejajar 

d. membelokkan sinar matahari yang datang padanya 

Jawab A 

33. Dua sinar datang dari udara ke sisi prisma yang terbuat dari bahan berindeks bias 1,4 seperti pada gambar. Setelah 

keluar dari prisma kedua sinar itu .... 

a. sejajar pada arah yang sama dengan arah sinar datang 

b. sejajar pada arah berbeda dari sinar datang 

c. bertemu di suatu titik tertentu 

d. tidak akan bertemu 

Jawab A 

34. Perbesaran sebuah mikriskop 200 kali. Panjang fokus lensa obyektif dan okuler berturut-turut adalah 6 mm dan 5 mm. 

Jarak antara kedua lensa tersebut adalah .... 

a. 20 cm 

b. 24 cm 

c. 10 cm 

d. 12 cm 

Jawab A 

35. Objek yang diamati dengan menggunakan mikroskop adalah .... 

a. benda-benda renik yang tembus cahaya 

b. benda-benda renik yang tidak tembus cahaya 

c. benda-benda renik yang menyerap cahaya 

d. benda-benda renik yang memantulkan cahaya 

Jawab A 

36. Bimetal pada suhu kamar ampak seperti gambar di samping ini. Jika koefesien muai panjang bagian A lebih besar dari 

koefesien muai panjang bagian B, maka batang bimetal itu .... 

a. melengkung ke bawah jika suhunya diturunkan dan 

melengkung ke atas jika suhunya dinaikkan 

b. melengkung ke bawah jika suhunya dinaikkan dan 

melengkung ke atas jika suhunya diturunkan 

c. melengkung ke bawah jika suhunya diturunkan 

d. melengkung ke atas jika suhunya dinaikkan 

Jawab A 

37. Berikut ini beberapa pernyataan mengenai kalor dan suhu pada saat membeku. 

1. selama suatu zat membeku, zat itu melepaskan  kalor dan suhunya turun 

2. selama suatu zat membeku, zat itu melepaskan  kalor dan suhunya tetap 

3. selama suatu zat membeku, suhu zat tersebut turun 

4. selama suatu zat membeku, zat itu melepaskan  kalor  

Pernyataan yang salah adalah .... 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

Jawab A 

38. Grafik di samping ini disebut sebagai diagram P-T untuk suatu zat., P adalah tekanan pada zat dan T adalah suhu 

mutlak zat tersebut. Berdasarkan diagram P-T tersbut, jika tekanan diperbesar, maka .... 

a. titik lebur dan titik beku turun, titik didih dan titik embun turun 

A 

B 



b. titik lebur dan titik beku turun, titik didih dan titik embun naik 

c. titik lebur dan titik beku naik, titik didih dan titik embun turun 

d. titik lebur dan titik beku naik, titik didih dan titik embun naik 

Jawab A 

39. Es yang sedang mencair dan air yang sedang mendidih pada tekanan 1 atm diukur oleh termometer T menunjukkan 

skala 20 dan 220. Jika termometer tersebut dimasukkan ke dalam air yang bersuhu 45 0C, maka skala pembacaan 

termometer T menunjukkan angka .... 

a. 100 oC 

b. 110 oC 

c. 120 oC 

d. 130 oC 

Jawab A 

40. Zat cair bersuhu 200C dan titik didihnya 1200C dipanaskan melampaui titik didihnya. Jika kalor jenis zat cair tersebut 

3000 J/kg.oC. maka kalor upanya adalah .... 

a. 6,67 x 107 kJ/kg 

b. 1,50 x 107 kJ/kg 

c. 7,50 x 107 kJ/kg 

d. 3,00 x 107 kJ/kg 

Jawab A 

41. Batang logam pejal A dengan luas permukaan lingkarannya 10 mm2, akan dimasukkan ke dalam logam B berbentuk 

tabung dengan luas permukaan ronggga 9,998 mm2. Jika koefesien muai luas logam tersebut 0,000012/0C, maka logam 

B tersebut harus dipanaskan hingga kenaikan suhu sebesar .... 

a. 150,8 oC 

b. 112,5 oC 

c. 97,3 oC 

d. 83,3 oC 

Jawab A 

42. Apabila pada tekanan udara 1 atm 10 gram es dengan suhu 0oC dicampur dengan suhu 0 oC dicampur dengan 20 gram 

air dengan suhu 0 oC, maka pada akhirnya akan diperoleh .... 

a. suhu campuran 0 oC, 10 gram es dan 20 gram air 

b.  suhu campuran 0 oC, 30 gram air 

c. suhu campuran 0 oC, 30 gram es  

d. suhu campuran > 0 oC, 10 gram es dan 20 gram air 

Jawab A 

43. Bahan makanan yang dimasak di gunung yang tinggi akan lebih sulit matang karena .... 

a. suhu api tidak dapat mencapai panci 

b. panci sulit menjadi panas 

c. suhu udara rendah 

d. air mendidih pada suhu kurang dar 100 oC 

Jawab A 

44. Alkohol dan raksa banyak digunakan dalam pembuatan termometer. Termometer yang harus digunakan untuk 

mengukur titik didih air adalah termometer .... 

a. raksa karena titik didihnya lebih tinggi dari titik didih air 

b. raksa karena bacaan termometer lebih mudah diamati 

c. alkohol karena lebih aman digunakan siswa 

d. alkohol karena dapat diwarnai sehingga lebih mudah terbaca 

Jawab A 

A B 



 

45. Sebuah bola terbbuat dari alumunium bertemperatur 80oC dimasukkan ke dalam wadah berisi 100 gr air bertemperatur 

25oC. Sebuah bola lain terbuat dari tembaga dengan massa dan temperatur mula-mula sama dengan bola alumunium, 

dimasukkan ke dalam wadah lain berisi 100 gram air bertemperatur 25 oC. Jika diketahui panas jenis alumunium dan 

panas enis tembaga berurutan adalah 0,22 kal/groC dan 0,093 kal/groC, maka pernyataan berikut yang benar adalah ... 

a. tembaga lebih cepat dingin daripada alumunium 

b. alumunium lebih cepat dingin daripada tembaga 

c. alumunium dan tembaga mendingin sama cepat 

d. air panas lebih cepat dingin daripada alumunium dan tembaga 

Jawab A 

46. Pada gambar di samping ini, R1 = R2 = R3 = 10 Ω, ε = 8 volt, r = 1 Ω. Beda potensial antara titik a dan b adalah .... 

a. 2,5 volt 

b. 5,0 volt 

c. 5,3 volt 

d. 6,0 volt 

Jawab A 

47. Dua buah lampu yang masing-masing bertuliskan 12 watt, 24 volt dan 32 watt, 16 volt, dihubungkan paralel dan 

dipasang pada sebuah baterei 12 volt yang hambatan dalamnya dapat diabaikan. Jika kedua lampu itu menyala selama 

30 menit, maka energi yang diserap oleh kedua lampu itu adalah .... 

a. 79200 joule 

b. 37800 joule 

c. 1320 joule 

d. 630 joule 

Jawab A 

48. Sebuah kumparan diletakkan mendatar dan kedua ujungnya 

dihubungkan dengan sebuah galvanometer. Di atas kumparan dan 

pada sumbu kumparan dipasang sebuah magnet batang pada sebuah. 

Jika magnet digetarkan, ternyata jarum galvanometer bergerak 

menyimpang bolak balik. Peristiwa ini terjadi karena .... 

a. perubahan magnet menimbulkan arus listrik 

b. medan magnet menimbulkan arus listrik 

c. medan magnet menimbulkan gaya gerak listrik induksi 

d. perubahan medan magnet menimbulkkan gaya gerak listrik 

induksi 

Jawab A 

49. Tiga muatan seperti gambar berikut. Besar dan arah gaya yang bekerja pada muatan Q2 adalah .... 

a. 8,75 x 107 N ke kiri 

b. 8,75 x 107 N ke kanan 

c. 5,65 x 107 N ke kiri 

d. 5,65 x 107 N ke kanan 

Jawab A 

50. Pada rangkaian dalam gambar di samping ini, amperemeter akan menunjukkan hasil ukur sebesar .... 

a. 0,4 A 

b. 0,5 A 

c. 0,6 A 

d. 0,7 A 

Jawab A 

S 

U 



 

51. Kawat berarus listrik berada di depan sebuah kumparan berinti dan berarus listrik, seperti gambar disamping ini. Kawat 

tersebut akan mengalami .... 

a. gaya magnetik dengan arah keluar bidang kertas 

b. gaya magnetik dengan arah masuk bidang kertas 

c. gaya magnetik dengan arah ke kiri 

d. gaya magnatik dengan arah ke kanan 

Jawab A 

52. Sebuah elektron bergerak memasuki daerah medan magnet yang arahnya tegak lurus bidang gambar menuju pembaca 

seperti pada gambar di samping ini. Lintasan elektron dalam medan magnet itu .... 

a. membelok ke atas 

b. membelok ke bawah 

c. menembus bidang gambar menjauhi pembaca 

d. menembus bidang gambar menuju pembaca 

Jawab A 

53. Sebuah voltmeter dengan hambatan dalam 1 MΩ dipakai untuk mengukur beda potensial antara kai-kaki sebuah 

resistor 5 Ω yang dialiri arus. Pengukuran menunjukkan beda potensial 2 V, maka beda potensial sebenarnya antara 

kaki-kaki resistor tersebut yaitu .... 

a. 1,00009 V 

b. 2 V 

c. 2,00001 V 

d. 2,0002 V 

Jawab A 

54. Salah satu cara memelihara barang-barang elektronik adalah menghindari barang elektronik dari kontak dengan air, 

karena air merupakan .... 

a. resistor 

b. isolator 

c. semikonduktor 

d. konduktor 

Jawab A 

55. Sebuah transformator digunakan untuk menurunkan tegangan dari 220 V menjadi 11 V. Jika arus yang mengalir pada 

lilitan primer adalah 0,4 A dan tidak ada daya yang hilang, maka arus yang mengalir pada lilitan sekunder adalah .... 

a. 0,02 A 

b. 0,04 A 

c. 8 A 

d. 1,6 A 

Jawab A 

56. Perpindahan bumi dari satu titik ke titik yang lain dalam lintasan orbitnya memerlukan waktu 3 bulan, artinya bumi 

telah melakukan .... 

a. 80 kali rotasi 

b. 90 kali rotasi 

c. 1/3 kali revolusi 

d. 1/6 kali revolusi 

Jawab A 

57. Perubahan iklim bumi akhir-akhir ini antar lain disebabkan pemanasan global. Berikut ini adalah beberapa akibat dari 

pemanasan global, kecuali .... 

a. penipisan lapisan ozon 



b. penggunaan bahan bakar fosil 

c. kebakaran hutan 

d. angin matahari 

Jawab A 

58. Ekor komet selalu menjauhi matahari karena .... 

a. gesekan dengan udara 

b. pengaruh planet di sekitar matahari 

c. interaksi dengan atmosfir bumi 

Jawab A 

59. Angin pasat terjadi akibat .... 

a. perbedaan suhu benua 

b. perbedaan suhu air laut 

c. rotasi bumi 

d. gaya tarik bulan 

Jawab A 

60. Suatu planet yang bergerak mengitari Matarahari memiliki titik terdekat dan titik terjauh dari matahari. Kelajuan planet 

tersebut jika ditinjau menurut hukum II Kepler adalah .... 

a. lebih cepat ketika berada di titik terjauh 

b. lebih lambat ketika berada di titik terdekat 

c. lebih cepat ketika berada di titik terdekat 

d. sama kecepatannya di setiap titik 

Jawab A 

 

 

 


