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Petunjuk Umum 

1. Silakan berdoa sebelum mengerjakan soal, semua alat komunikasi dimatikan. 

2. Tuliskan identitas Anda (Nama, Asal Sekolah dan Kabupaten/Kota Sekolah) secara 

lengkap pada setiap halaman dalam berkas soal dan lembar jawaban Anda. 

3. Anda dilarang membawa dan menggunakan alat elektronik apapun selama ujian 

berlangsung. 

4. Anda hanya diperkenankan menggunakan alat tulis beserta kertas yang telah 

disediakan. 

5. Anda tidak diperkenankan berdiskusi dengan siapapun selama ujian berlangsung. 

6. Beri tanda silang pada huruf yang Anda pilih sebagai jawaban yang Anda anggap 

paling benar pada Lembar Jawaban yang telah disediakan. 

7. Apabila Anda ingin mengubah jawaban Anda, lingkarilah huruf yang Anda jawab 

sebelumnya, lalu beri tanda silang pada pada huruf yang Anda pilih sebagai jawaban 

yang Anda anggap paling benar. 

8. Anda akan mendapatkan 4 Poin untuk setiap jawaban yang benar, -1 poin untuk 

setiap jawaban yang salah, dan 0 poin untuk pertanyaan yang tidak terjawab. 

9. Anda akan mendapatkan 6 Poin untuk setiap jawaban yang benar pada Isian Singkat 

10. Anda akan mendapatkan 11 Poin untuk setiap jawaban yang benar pada Isian 

Lengkap. 

11. Berkas soal dikembalikan ke panitia. 

12. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas atau perlu ditanyakan, silahkan langsung 

bertanya kedapa pengawas ujian. 

Daftar konstanta yang mungkin dapat dipergunakan 

percepatan gravitasi, g Lihat di soal terkait 

muatan elektron, e = -1,6 x 10
-19 

C 

massa elektron, me = 9,1 x 10
-31

 kg 

massa proton, mp = 1,67 x 10
-27

 kg 

massa atom H, mH = 1,67 x 10
-27

 kg 

konstanta Planck, h = 6,626 x 10
-34

 J.s 

laju cahaya, c = 3,00 x 10
8
 m/s 

 

“…sesungguhnya kamu akan melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan.” 

 (QS. Al Insyiqaq (84):19) 
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I. PILIHAN GANDA 

1 Jarak poros roda depan terhadap poros roda belakang sebuah truk yang 

bermassa 6000 kg adalah 3 m. Pusat massa truk terletak 2 m di belakang roda 

depan. Maka beban yang dipikul oleh kedua roda depan truk tersebut adalah …. 

A. 5 kN 

B. 10 kN 

C. 15 kN 

D. 20 kN 

E. 25 kN 

  

2 Sebutir peluru ditembakkan secara mendatar dari sebuah pistol, pernyataan yang 

BENAR adalah ………. 

A. Peluru tersebut menyentuh tanah lebih lama dibanding dengan peluru yang 

sejenis tapi jatuh bebas ke bawah. 

B. Peluru tersebut tidak akan menyentuh tanah. 

C. Peluru tersebut menyentuh tanah bersamaan dengan peluru yang sejenis 

tetapi jatuh bebas dari atas ke bawah. 

D. Lintasan peluru tersebut berbentuk garis lurus 

E. Peluru tersebut menyentuh tanah lebih dahulu dibanding dengan peluru 

yang sejenis tapi jatuh bebas ke bawah. 
 

  

3 Hasil pengukuran kapasitas panas C suatu zat padat sebagai fungsi temperatur T 

dinyatakan oleh persamaan 4C T T   . Satuan untuk  dan  yang tepat 

adalah …………… 

A. J untuk  dan JK
-2

 untuk  

B. JK untuk  dan JK
-4

 untuk  

C. JK
-5

 untuk  dan JK
-2

 untuk  

D. JK
-2

 untuk  dan JK
-5

 untuk  

E. JK untuk  dan JK
4
 untuk  

  

4 Sebuah balok yang bermassa 20 kg bergerak dari 

keadaan diam sepanjang garis lurus pada permukaan 

mendatar akibat pengaruh gaya yang berubah-ubah 

terhadap posisi seperti ditunjukkan pada gambar di 

bawah. Perubahan energi kinetik yang dialami balok 

tersebut sewaktu memindahkan balok dari titik asal 

ke titik x = 8 m adalah …………… 

A. 24J 

B. 26 J 

C. 30 J 
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D. 36 J 

E. 38 J 

5 Seorang anak laki-laki mendorong kotak kayu sepanjang lantai kasar dengan 

laju tetap dengan mengerjakan gaya P seperti pada gambar. f merupakan besar 

gaya gesek, N merupakan besar gaya normal, dan Fg adalah besar gaya 

gravitasi. Manakah pernyataan berikut yang benar?  

 

A. P = f and N = Fg 

B. P = f and N > Fg 

C. P > f and N < Fg 

D. P > f and N = Fg 

E. tidak ada jawaban yang benar 

  

6 Dua buah vektor       ˆˆ ˆ1m 2m 2mS i j k  


 dan     ˆˆ3m 4mT i k 


, maka 

sudut antara kedua vektor tersebut diberikan oleh: 

A. 
1 14

cos
15

  
 
 

 

B. 
1 11

cos
225

  
 
 

 

C. 
1 104

cos
225

  
 
 

 

D. 
1 11

cos
15

  
 
 

 

E. Tidak dapat ditentukan karena S


 dan T


 tidak terletak pada bidang yang 

sama. 

  

7 Sebuah balok meluncur sepanjang permukaan tanpa gesekan dengan kecepatan 

konstan 5,0 m/s. setelah 2 s meluncur horizontal, gaya bergantung waktu 

diterapkan pada massa tersebut. Gaya 

dihilangkan 8 s kemudian. Grafik menun-

jukkan gaya pada balok yang bervariasi 

terhadap waktu. Kecepatan balok pada saat 

t = 11 s adalah …….. 

A. 5 m/s. 

B. 15,5 m/s.  

C. 25,5 m/s. 
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D. 65 m/s. 

E. 75 m/s 
 

  

8 Sejumlah gas ideal dimampatkan dalam keadaan isothermal. Manakah dari 

jawaban di bawah ini yang benar untuk tanda kerja yang dilakukan (W), 

perubahan energi dalam (U) dan pertukaran kalor (Q) dengan lingkungan. 

A. W () U (0)  Q () 

B. W (+) U ()  Q (0) 

C. W () U (0)  Q (+) 

D. W () U ()  Q (0) 

E. W (+) U (0)  Q (+) 
 

9 Sebuah benda berada dalam kesetimbangan 

(diam) di atas bidang miring dengan sudut 

kemiringan 30   . Bidang miring tersebut 

diletakan di dalam lift yang sedang bergerak 

turun dengan percepatan 24 m/sa  , 

diketahui massa benda m= 20 kg dan 

percepatan gravitasi adalah 210 m/sg  . 

Maka besar gaya normal benda tersebut terhadap lantai miring jika benda tetap 

dalam keadaan diam adalah …. 

A. 40 3 

B. 100 3 − 80 

C. 80 3 

D. 100 3 

E. 80 2 

10 Sebuah benda melakukan gerak osilasi harmonik, jika pada suatu saat 

diketahui simpangannya adalah 
 3

2
 kali amplitudonya, maka kecepatan benda 

tersebut, yang dinyatakan dalam fungsi dari A amplitudo dan 𝜔 sebagai 

kecepatan sudut, adalah ….. 

A. 𝐴𝜔 3 

B. 𝐴𝜔/2 

C. 𝐴/(2𝜔) 

D. 2𝐴𝜔/ 3 

E. 2𝐴𝜔 
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11 Sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan awal 2 m/s  di atas lantai yang 

gaya geseknya diabaikan, Diketahui massa benda adalah 4 kg. Jika selama 4 

detik benda tersebut diberikan percepatan sebesar 3 m/s
2
. Maka besarnya usaha 

yang diubah menjadi energi kinetik adalah …… 

A. 240 J 

B. 420 J 

C. 400 J 

D. 384 J 

E. 500 J 

 

12 Dua buah benda A dan B dijatuhkan secara bersamaan dari ketinggian yang 

berbeda. Benda A dijatuhkan dari ketinggian h, sedangkan benda B dijatuhkan 

dari ketinggian 2h. Jika diketahui besarnya kecepatan benda A menyentuh 

tanah adalah v, maka energi kinetik benda B saat menyentuh tanah adalah …… 

A. 2mv
2
 

B. mv
2
/2 

C. mv
2
 

D. mv 

E. 3 mv
2
/2 

13 Sepotong tembaga dijatuhkan dari ketinggian 490 m diatas lantai. Ketika 

terjadi tumbukan dengan lantai, terjadi kalor (pemanasan) dimana 60% dari 

kalor tersebut diserap oleh tembaga untuk menaikan suhu nya. Diketahui kalor 

jenis tembaga 420 J/(kg 
0
C), percepatan gravitasi bumi 10 m/s

2
. Maka 

kenaikan suhu tembaga tersebut (dalam 
0
C) adalah ……….. 

A. 5 

B. 9 

C. 6 

D. 14 

E. 7 
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14 Sebatang pipa kaca yang berisi udara, dimana 

ujuang atasnya tertutup sedangkan ujung 

bawahnya tertutup oleh raksa (Hg) yang 

tingginga h = 10cm. Jika diketahui tekanan 

udara luar adalah 76 cmHg, maka tekanan 

udara di dalam pipa kaca adalah ….  

A. 15 cmHg 

B. 66 cmHg 

C. 76 cmHg 

D. 90 cmHg 

E. 50 cmHg 

 

15 Perhatikan gambar pipa yang memiliki 3 ukuran 

luas  penampang yang berbeda (A1, A2, A3). 

Maka hubungan kecepatan aliran fluida yang 

melalui pipa tersebut adalah …. 

A. v1 = v2 = v3 

B. v1 > v2 > v3 

C. v1 < v2 < v3 

D. v1 ≤ v2 ≤ v3 

E. v1 ≥ v2 ≥ v3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
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II. ISIAN SINGKAT  (Setiap nomer bernilai 6 poin) 

 

1 Tinjaulah sebuah balok bermassa 10 kg yang ditarik sebesar gaya F dan bergerak 

pada lantai kasar yang lintasannya dapat digambarkan dengan fungsi 

x t( ) = 4t +10t2  m . Bila gaya gesek diketahui 100 N, gaya tarik F yang bekerja pada 

balok tersebut adalah …. 

Jawab: 

gaya tarik F = ______________(5 poin) 

 

Satuan: ________ (1 poin) 

 

 

 

 

   

2 Grafik posisi terhadap waktu untuk partikel yang 

bergerak sepanjang sumbu-x terlihat seperti tampak 

pada gambar disamping. Tentukan kecepatan pada t 

=3 s dan kecepatan rata-rata partikel tersebut antara 

0 s hingga 8 s adalah  

 

Jawab: 

Kecepatan pada t = 3 sekon = __________(2 poin) 

Kecepatan rata-rata partikel = __________(2 poin) 

 

Satuan  : _________(1 poin) 

Satuan  : _________(1 poin)  

   

3 Persamaan gelombang transvesal yang merambat pada suatu kawat adalah: 

 txy 2005,0sin2   , jika x dan y dalam satuan cm dan t dalam detik, Berapakah 

besarnya amplitudo, panjang gelombang dan arah rambat gelombang tersebut ? 

Jawab: 

Amplitudo gelombang =  __________(1 poin) 

Panjang gelombang =  __________(1 poin) 

Arah rambat gelombang =  __________(1 poin) 

 

Satuan  : _________(1 poin) 

Satuan  : _________(1 poin) 

Satuan  : _________(1 poin) 
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III. ISIAN LENGKAP (Setiap nomer bernilai 11 Poin) 

 

1 Sebuah bola pejal ditembakkan dari titik P (lihat gambar) sehingga bola tersebut 

menggelinding tanpa slip sepanjang lintasan mendatar kemudian naik pada bidang 

miring dan lintasan mendatar berikutnya. Bola kemudian meninggalkan lintasan di 

titik B dan mendarat pada lintasan dibawahnya pada jarak horisontal sejauh d. Jika 

diketahui ketinggian h1 = 5 cm dan h2 = 1,6 cm. Berapakah kecepatan yang harus 

diberikan pada bola ketika ditembakkan di titik P supaya bola mendarat pada jarak 

d = 6 cm.  

 

Jawab: 
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2 Batang tak homogen bermassa m dan 

panjangnya L digantung dengan tali tak 

bermassa seperti gambar berikut.  

a. Tentukanlah pusat massa batang di atas 

bila diukur dari ujung kiri batang 

b. Tentukanlah semua tegangan tali 

 
 

Jawab: 

 

 

 
 
 

 

θ 
α 


