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1 Sebutkan besaran-besaran yang digolongkan sebagai besaran pokok! Besaran pokok

1. Panjang 5. Kuat Arus
2. Massa 6. Intensitas cahaya
3. Waktu 7. Jumlah zat
4. Suhu

2 Perhatikan gambar berikut:

T 8 kg 15 N

Jika percepatan yang timbul sebesar 1 m/s2, maka besarnya T adalah ….
3 Sebuah benda bermassa 10 kg melaju dengan energi kinetik sebesar 20 Joule. Besarnya kecepatan benda

tersebut adalah ….

4 Bola dijatuhkan dari ketinggian 1 m. jika koefisien restitusi bola tersebut 0,5, maka tinggi pantulan bola tersebut
adalah ….

5 Sebuah kolam renang yang dalamnya 5,2 m berisi penuh air (ρ = 1000 kg/m3dan gravitasi g =10 m/s2). Tekanan
hidrostatis suatu titik yang berada 40 cm di atas dasar bak adalah ….

6 Sebuah dongkrak hidrolik dengan luas penampang silinder pompa 50 cm2 dan luas penampang silinder tempat
mobil diletakkan sebesar 2000 cm2. Jika gaya yang diberikan pada penampang kecil sebesar 100 N, maka berat
mobil yang terangkat adalah ….

7 Suatu benda dalam skala Fahrenheit menunjukkan suhu 68 F. Jika dinyatakan dalam Kelvin adalah … K.

8 Jika kalor jenis air = 1 kkal/kg.C, kalor jenis es = 0,5 kkal/kg.C, dan kalor lebur es = 80 kkal/kg.C, maka untuk
menaikkan suhu 5 kg es -20 C menjadi air 80 C diperlukan kalor sebanyak … kkal.
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9 Suatu mesin Carnot menerima kalor dari reservoir suhu tinggi dengan suhu 300 K dan efisiensi mesin tersebut

75%, maka suhu yang berada pada reservoir rendah adalah ….

10 Grafik gelombang transversal terlihat pada gambar berikut.
Jika jarak AE = 80 cm dan cepat rambat gelombang
adalah 2 m/s, maka frekuensi gelombang sebesar …
Hz.
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11 Taraf intensitas sumber bunyi pada jarak 9 m dari pengamat adalah 50 dB. Jika ditambah sembilan sumber
bunyi identik dan dibunyikan bersama, maka taraf intensitas bunyi total yang didengar pada jarak 9 m adalah …
dB.

12 Sebuah partikel bermuatan 2.10-6 C bergerak dari keadaan diam karena pengaruh medan listrik homogen
sebesar 50 N/C. besarnya gaya listrik yang dialami partikel tersebut adalah … N.

13 Hitunglah hambatan total dari rangkaian resistor berikut jika diketahui R1 dan R2 sebesar 250 Ohm dan R3

sebesar 50 Ohm!
R1 dan R2 dihitung secara parallel

Rpdan R3 dihitung secara seri

14 Sebuah penghantar panjang dialiri arus listrik 10 A, maka besarnya induksi magnetic di titik yang berjarak 20 cm
dari kawat tersebut adalah … T.

15 Sebuah elektron yang bermuatan 1,6 x 10−19 C bergerak dengan kecepatan 5 x 105 m/s melalui medan magnet
sebesar 0,8 T. Jika sudut yang terbentuk antara medan magnet dan arus listrik adalah 900, tentukan gaya
Lorentz yang terjadi!

16 Sebutkan sifat-sifat yang dimiliki cermin cembung! Maya, tegak dan diperkecil
17 Sebutkan bunyi hukum pembiasan! Sinar datang dari medium rapat ke medium yang kurang

rapat, sinar bias akan menjauhi garis normal (dan sebaliknya)
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18 Seseorang penderita miopi tidak mampu melihat jelas benda yang terletak lebih dari 40 cm dari matanya.

Kekuatan lensa kaca mata yang dibutuhkan adalah … dioptri.
Rabun jauh

= -2,5 dioptri

Kaca mata lensa negatif
Seorang yang titik dekatnya pada jarak 50 cm agar dapat membaca jelas pada jarak 25 cm harus ditolong
menggunakan kaca mata dengan kekuatan lensa … dioptri.

Rabun dekat
= 2 dioptri

Kaca mata lensa positif
19 Sebuah teropong diarahkan ke bintang menghasilkan perbesaran anguler 25 kali. Jika jarak focus lensa objektif

150 cm, maka panjang tabung teropong bintang tersebut adalah … cm.
� � Sok = 6 cm

20 Apakah yang dimaksud dengan tegangan efektif pada arus bolak-balik? Besarnya tegangan yang ditunjukan oleh voltmeter adalah
tegangan efektif

21 Tentukan reaktansi induktif jika diketahui frekuensi rangkaian AC 50 Hz dan induktansi induktor 1 H!

22 Sebutkan syarat terjadinya frekuensi resonansi! Reaktansi induktif (XL) = reaktansi kapasitif (XC)
23 Pada reaksi inti : maka X adalah ….
24 Sebutkan urutan daya tembus sinar radioaktif (alfa, beta dan gamma)! Gamma – beta – alfa
25 Massa unsur radioaktif suatu fosil ketika ditemukan mempunyai massa 0,5 gram. Diperkirakan massa fosil

tersebut mula-mula 2 gram. Jika umur fosil itu 12000 tahun, maka tentukan waktu paruh fosil tersebut! � �

� �

26 Sebutkan bagian-bagian dari reaktor atom! Yang ini cari literatur sendiri yaa…!!!
27 Frekuensi cahaya sebesar 6.1014 Hz, jika tetapan Planck 6,625 . 10-34 Js, maka tentukan besar energy foton

cahaya tersebut!
28 Sebutkan model-model atom! Model Atom : Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr
29 Sebutkan nomor lintasan lompatan electron pada deret Balmer! Nomor lintasan untuk deret Balmer adalah 2
30 Sebutkan kegunaan radioisotop Stronsium dalam industry! Pabrik ban menggunakan Sr-90
1 Sebuah benda jatuh dari atap sebuah gedung. Jika benda sampai di tanah setelah 5 sekon dan g = 10 m/s2, maka

tentukan tinggi gedung tersebut!
2 Sebuah pesawat TV dinyalakan rata-rata 8 jam sehari. TV tersebut dihubungkan dengan tegangan 220 volt dan

arus listrik 0,5 Ampere. Berapakah biaya pembayaran rekening listrik dari penggunaan Tv tersebut selama satu
bulan (30 hari), jika biaya per kWH sebesar Rp. 400,-!

W sehari = 220v . 0.5 A . 8 jam = 880 wh
W 30 hari = 30 . 880 wh = 26400 wh = 26,4 kWh
Biaya = 26,4 kWh . Rp. 400,00/kWh = Rp. 10.560

3 Sebutkan contoh alat yang bekerja berdasarkan sinar radioaktif! 1. Pencacah Geiger – Muller mendeteksi sinar X
2. Rontgen
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4 Frekuensi natrium adalah 4.1014 Hz. Jika natrium disinari dengan cahaya yang frekuensinya 6 . 1014 Hz, maka

tentukan besar enerki kinetic maksimal dari natrium!

5 Sinar X dengan panjang gelombang 0,2 nm dihamburkan dengan suatu balok karbon. Jika radiasi yang dihasilkan
membentuk sudut 900 terhadap sinar dating, maka tentukan perubahan panjang gelombang foton!

Soal berbentuk pilihan ganda sebanyak 30 soal dan essay sebanyak 5 soal. Semoga sukses,,, Amiiin....
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