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TAHUN PELAJARAN 2010-2011

Mata Pelajaran : FISIKA

Alokasi Waktu  : 120 menit

Jumlah Soal     : 40 butir

PILIHLAH JAWABAN YANG BENAR!

1. Panjang suatu benda yang diukur dengan jangka sorong (ketelitian 0,05 mm)
diperlihatkan gambar di bawah ini.

Dari gambar dapat disimpulkan bahwa panjang benda adalah....

A. 22,40 mm
B. 22,50 mm
C. 25,10 mm
D. 27,20 mm
E. 27,60 mm

2. Dua buah vektor gaya F1 dan F2 masing -masing besarnya 15 N dan 9 N, bertitik
tangkap sama dan saling mengapit sudut 60°, resultan dari kedua vektor tersebut ... .
A. 15 N
B.  20 N
C.  21 N
D. 24 N
E. 27 N

3. Gerak sebuah mobil menghasilkan grafik kecepatan ( V) terhadap waktu (t) yang
diperlihatkan pada gambar di samping.

Bila luas daerah di bawah grafik (yang diarsir) 48 m, maka

percepatan mobil adalah ….

A. 2 m s–2

B. 3 m s–2

C. 4 m s–2

D. 6 m s–2

E. 8 m s–2
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4. Suatu benda massanya 2 kg dengan sudut kemiringan 30°. Bila percepatan gravitasi 10
m s–2 , benda tetap akan meluncur.  Nilai koeffisien gesekan maksimum antara benda
dengan bidang miring adalah ….

A. ½ √3

B. 1/3 √3

C. 1/4 √3

D. 1/5 √3

E. 1/6 √3

5. Perhatikan gambar berikut.

A T

μk = 0,5

g = 10 m/s2

Balok A massanya 4 kg berada pada permukaan bidang datar yang kasar dan balok B
massanya 6 kg. Berapakah tegangan tali T jika katrol licin dan massanya diabaiakan?

A. 12 N
B. 24 N
C. 36 N
D. 40 N
E. 42 N

6. Titik A berada di permukaan bumi , jejari bumi R dan titik B berada pada ketinggian 3R
dari permukaan bumi, jika massa bumi M maka perbandingan kuat medan gravit asi di
A dengan di B adalah ….

A. 1 : 4
B. 1 : 9
C. 4 : 9
D. 9 : 16
E. 16 : 1

7. Y

10

4

16         x

Dari bangun berupa luasan dengan bentuk dan ukuran seperti gambar diatas, maka
koordinat titik beratnya adalah....

A. ( 8 ; 4 )
B. ( 8 ; 3,7 )
C. ( 8 ; 4,2 )



D. ( 8 ; 4,5 )
E. ( 8 ; 5 )

8. Bola pejal berjari-jari 40 cm dan bermassa 5 kg berotasi terhadap sumbunya dan
memiliki momentum anguler 1,2 kg m 2/s. Laju anguler bola tersebut adalah....

A. 0,94 rad/s
B. 1,50 rad/s
C. 3,75 rad/s
D. 7.50 rad/s
E. 15 rad/s

9. Sebuah mobil dengan massa 1 ton bergerak dar i keadaan diam. Sesaat kemudian
kecepatannya 5 ms -1 . Besar usaha yang dilakukan oleh mesin mobil adalah ….

A. 1.000 joule
B. 2.500 joule
C. 5.000 joule
D. 12.500 joule
E. 25.000 joule

10. Pada percobaan elastisitas suatu pegas diperoleh data seperti tabel di bawah ini.
Massa beban ( kg ) Pertambahan Panjang ( cm )

0,2 5,0
0,4 10,0
0,6 15,0
0,8 20,0

Berdasarkan tabel di atas, disimpulkan besar konstanta pegasnya adalah … .

A. 122 N m-1

B. 96 N m-1

C. 69 N m-1

D. 56 N m-1

E. 40 N m-1

11. Sebuah benda massanya 2 kg jatuh bebas dari puncak gedung bertingkat yang
tingginya 100 m. Apabila gesekan dengan udara diabaikan dan g = 10 m s –2 maka
usaha yg dilakukan oleh gaya berat hingga benda sampai pada ketinggian 20 m dari
tanah adalah ….

A. 200 joule

B. 400 joule

C. 600 joule

D. 1600 joule

E. 2400 joule

12.Dua bola masing-masing mempunyai massa m 1 = 6 kg dan m2 = 4 kg bergerak pada
suatu garis lurus dalam arah berlawanan dengan kecepatan v A = 4 ms-1 dan vB = 6
m.s-1, seperti gambar di bawah lalu bertumbukan tidak lenting sama sekali.



Kecepatan masing-masing benda sesaat setelah tumbukan adalah ....

A. vA' = 0 ms-1 dan vB' = 0 ms-1 .
B. vA' = 0  dan vB' = 2 ms-1 berlawanan arah
C. vA' = 0 ms-1 dan vB' = 2 ms-1 searah
D. vA' = 4 ms-1 dan vB' = 6 ms-1 berlawanan arah
E. vA' = 6 ms-1 dan vB' = 3 ms-1 searah

13. Dua batang P dan Q dengan uku ran yang sama tetapi jenisnya berbeda dilekatkan
seperti pada gambar di bawah. Jika koefisien konduksi termal P adalah dua kali
koefisien konduksi termal Q, maka suhu pada bidang batas P dan Q adalah … .

A. 30 °C

B. 40 °C

C. 45 °C

D. 50 °C

E. 60 0 C

14.  Air yang sedang mendidih sebanyak 1 kg dituangkan ke dalam tabung alumunium
yang massanya 2 kg dan suhunya 15 0C, ternyata suhu air di dalam tabung sekarang
menjadi 750C. Kalor jenis alumunium adalah….

A. 0,12 kal/g0C
B. 0,21 kal/g0C
C. 0,24 kal/g0C
D. 0,42 kal/g0C
E. 0,65 kal/g0C

15. Es, massanya 125 gram suhu 0° C dimasukkan ke dalam 500 gr air suhu 20 °C.
Ternyata es melebur suluruhnya. Bila kalor lebur es = 80 kalori/ gr dan kalor jenis air 1
kal/gr°C, maka suhu akhir campuran adalah ….

A. 00 C

B. 50 C

C. 10 0 C

D. 150 C

E. 20 °C

16. Air mengalir dalam pipa dari penampang besar ke penampang kecil dengan cepat
aliran 10 cm s–1. Jika luas penampang besar 200 cm2 dan luas penampang kecil 25 cm 2

maka air keluar dari penampang kecil dengan laju aliran . …

A. 10 cm s-1

B. 22,5 cm s-1
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C. 80 cm s-1

D. 200 cm s-1

E. 400 cm s-1

17. Gaya angkat pesawat terbang dipengaruhi oleh …
1) Tekanan udara di depan sayap lebih besar dari pada di belakang sayap
2) Kecepatan udara di atas sayap lebih besar dari pada di bawah sayap
3) Tekanan udara di atas sayap lebih kecil dari pada di bawah sayap
4) Kecepatan udara di atas sayap lebih kecil dari pada di bawah sayap
Dari pernyataan diatas yang benar adalah ….

A. 1 dan 2
B. 2 dan 3
C. 2 saja
D. 1, 2 dan 3
E. 1, 2, 3 dan 4

18.Didalam sebuah ruangan tertutup terdapat gas dengan su hu 27 ° C. Apabila gas
dipanaskan sampai energi kinetiknya menjadi 5 kali energi semula, maka gas itu harus
dipanaskan sampai suhu ….

A. 1000C

B. 1350C

C. 12000C

D. 12270C

E. 15000C

19. Pernyataan di bawah ini berkaitan dengan energi kinetik gas:
(1) Energi kinetik bertambah, jika suhu gas berkurang
(2) Energi kinetik berkurang, jika jumlah molekul bertambah
(3) Energi kinetik berkurang, jika massa gas berkurang
(4) Energi kinetik bertambah, jika suhu gas bertambah
Pernyataan yang benar adalah ….

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

20. Sebuah mesin Carnot bekerja di antara dua reservoir panas 327 °C dan reservoir dingin
27°C. Jika mesin tersebut menyerap kalor 1000 joule dari reservoir panas, maka usaha
yang dilakukan mesin adalah ….

A. 200 joule
B. 300 joule
C. 400 juole
D. 500 joule
E. 600 joule

21. Sebuah mikroskop mempunyai lensa obyektif dan lensa okuler dengan jarak fokus
masing-masing 3 cm dan 4 cm, jarak antara kedua lensa tersebut 15 cm.  Jika obyek



diletakkan pada jarak 4 cm di depan lensa obyektif, maka perbesaran total bayangan
adalah . . . .
A. 3 kali
B. 4 kali
C. 6 kali
D. 9 kali
E. 12 kali

22. Gelombang elektromagnetik yang dapat dimanfaatkan untuk remote control ….

A. sinar gamma

B. sinar X

C. sinar ultraungu

D. sinar inframerah

E. gelombang radio

23. Suatu gelombang merambat dengan persamaan y = 8 Sin (2t – 0,2x).  Jika y dan x
dalam meter dan t dalam detik, maka besar frekuensi dan panjang gelombang masing -
masing adalah....

A. 1 Hz dan 10 m .
B. 2 Hz dan 10 m
C. 3 Hz dan 10 m
D. 1 Hz dan 2,5 m
E. 1 Hz dan 0,4 m

24.Pada percobaan interferensi Young dua celah disinari dengan cahaya monokromatis ( 
= 6000 Å).  Jika jarak antara layar dengan celah 3,2 m, jarak dua garis terang pola
interferensi yang terbentuk pada layar 9,6 mm. maka jarak dua celah sejajar tersebut
adalah ....

A. 2  10-10 m
B. 5  10-5 m
C. 2  10-4 m .
D. 2  106 m
E. 2  109 m

25. Intensitas bunyi mesin jahit yang sedang bekerja adalah 10 –9 W m–2. Jika intensitas
ambang bunyi adalah 1012 W m-2, maka taraf intensitas bunyi dari 10 mesin jahit yang
sedang bekerja bersama-sama adalah ….

A. 400 dB

B. 300 dB

C. 40 dB

D. 30 dB

E. 3 dB

26. Suatu sumber bunyi bergerak dengan kecepatan 20 m/s mendekati seseorang yang
diam. Frekuensi sumber bunyi 380 Hz dan cepat rambat bunyi di udara 400 m/s
Frekuensi gelombang bunyi yang didengar orang tersebut adalah … .



A. 400 Hz

B. 420 Hz

C. 440 Hz

D. 460 Hz

E. 480 Hz

27.    q1 x q2 10 cm P

Dua buah muatan masing-masing q1 = 32 μC dan q2 = -2 μC terpisah sejauh x satu
sama lain seperti gambar diatas. Bila di titik P yang berjarak 10 cm dari q2 resultan kuat
medan listriknya = nol. Maka besar x adalah ....

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

28.Berikut ini adalah data 5 macam kapasitor keping sejajar

Kapasitor Keping Luas Penampung Jarak Dielektrik Permitivitas

C1

C2

C3

C4

C5

A

2A

2A

2A

2A

2d

2d

d

½ d

½ d





½ 

2 

½ 

Dari data di atas yang memiliki kapasitas ter besar adalah kapasitor ….

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

29. Perhatikan gambar berikut.

.

Pembacaan kuat arus yang ditunjukkan amperemeter pada gambar diatas adalah....

A. 70 µA

B. 70 mA

C. 0,35 A

o  A 50

30                             70

o 5 A 0                            100

o 0                    0 – 100 µA



D. 3,5 A

E. 7 A

30. Perhatikan gambar rangkaian listrik di bawah ini :

Beda potensial antara titik P dan Q adalah ....

A. 2 V
B. 4 V
C. 5 V
D. 6 V
E. 7 V

31. Medan magnet pada kawat lurus akan dipengaruhi oleh :

1. Kuat arus

2. Jarak suatu titik ke kawat penghantar

3. Permeabilitas

4. Muatan

Pernyataan yang benar adalah :...

A. 1 , 2  dan 3
B. 1 dan 3
C. 1 dan 4
D. 2 dan 4
E. 1, 2, 3 dan 4

32.Perhatikan gambar berikut:

Kawat lurus berarus tersebut akan mendapat gaya yang arahnya ....

A. ke atas
B. ke bawah .
C. ke kiri
D. ke kanan
E. diam

33. Sepotong kawat digerakkan di dalam medan magnet menghasilkan GGL sebesar V di
antara ujung-ujungnya. Jika kawat diperpendek menjadi setengah semula dan
kecepatan geraknya diperbesar menjadi dua kali semula pada medan magnet tetap,
maka besar GGL yang timbul sebesar … .

US

I



A. V

B. 2 V

C. 3 V

D. 4 V

E. 8 V

34. Sebuah rangkaian RLC seri dengan R = 400 , L = 1 H, C = 10F dihubungkan
dengan sumber Arus bolak-balik 12 V. Jika frekuensi anguler sumber 200 rad/s, maka
kuat arus yang melewati induktor adalah ....
A. 0,011 A
B. 0,024 A .
C. 0,030 A
D. 0,050 A
E. 0,060 A

35.  Perhatikan gambar rangkaian seri RLC berikut ini !

Jika R = 600  , L = 2 H dan C = 10 µF, maka impedansi ran gkaian seri tersebuit
adalah … .

A. 200
B. 600
C. 800
D. 900
E. 1000

36. Perbedaan  teori atom Rutherford dan Bohr, dibawah ini adalah . . . .

Rutherford Bohr

A Atom terdiri dari inti yang bermuatan
positif

Elektron mengelilingi inti pada jarak
yang relatif jauh

B Elektron mengelilingi inti dengan
memancarkan energi

Elektron mengelilingi inti hanya pada
lintasan tertentu  (lintasan stationer)
tanpa  memancarkan energi

C Atom berupa  bola  pejal  bermuatan
positif serba sama yang mengandung
elektron

Atom terdiri  dari inti atom  yang
bermuatan positif yang dikelilingi
elektron yang bermuatan negatif

D Elektron mengelilingi inti tanpa
memancarkan energi

Elektron yang  mengelilingi  inti pada
lintasan tertentu  memiliki momentum
sudut tertentu

E Atom  terdiri dari inti bermuatan positif Jumlah muatan inti sama dengan
jumlah muatan elektron

100  rad/s

220 Volt
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A Atom terdiri dari inti yang bermuatan
positif

Elektron mengelilingi inti pada jarak
yang relatif jauh

B Elektron mengelilingi inti dengan
memancarkan energi

Elektron mengelilingi inti hanya pada
lintasan tertentu  (lintasan stationer)
tanpa  memancarkan energi

C Atom berupa  bola  pejal  bermuatan
positif serba sama yang mengandung
elektron

Atom terdiri  dari inti atom  yang
bermuatan positif yang dikelilingi
elektron yang bermuatan negatif

D Elektron mengelilingi inti tanpa
memancarkan energi

Elektron yang  mengelilingi  inti pada
lintasan tertentu  memiliki momentum
sudut tertentu

E Atom  terdiri dari inti bermuatan positif Jumlah muatan inti sama dengan
jumlah muatan elektron

100  rad/s

220 Volt








37. Energi total suatu partikel yang massanya diamnya m o bila bergerak dengan laju 0,8 c
adalah … moc².

A. 2

5

B. 2

3

C. 3

2

D. 5

3

E. 5

2

38. Perbandingan jumlah energi yang dipancarkan tiap detik oleh benda hitam pada
temperatur 300°K dan 900 °K adalah ….

A. 1 : 243

B. 1 : 81

C. 1 : 27

D. 1 : 9

E. 1 : 3

39. Jika inti atom nitrogen ditembak neutron maka terjadi reaksi inti sebagai berikut

X adalah ….

A. foton

B. partikel γ

C. Proton

D. partikel β

E. partikel α

40. Penggunaan radioisotop dalam bidang kedokteran untuk membunuh kanker tanpa
merusak jaringan dengan teknik radiografi menggunakan ....

A. Co – 60
B. I – 131
C. Cr – 51
D. Na – 24
E. P – 32


