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NAMA :

ASAL SEKOLAH: KABUPATEN/KOTA:

Petunjuk Umum

1. Silakan berdoa sebelum mengerjake n soal, semua alat komunikasi dimatikan.

2. Tuliskan identitas Anda (Nama, Asal Sekolah dan Kabupaten/I(ota Sekolah)

secara lengkap pada setiap halaman dalam berkas soal dan lembar jawaban

Anda.

3. Tes ini terdiri dari 25 soal.

4. Waktu yang diberikan 90 menit.

5. Anda dilarang membawa dan menggunakan alat elektronik apapun selama

ujian berlangsung.

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

disediakan.

7. Anda tidak diperkenankan berdiskusi dengan siapapun selama ujian

berlangsung.

8. Beri tanda silang pada huruf yang Anda pilih sebagai jawaban yang Anda

anggap pallng benar pada I.embar Jawaban yang telah disediakan.

9. Apabila Anda ingin mengubah jawaban Anda, lingkarilah huruf yang Anda
jawab sebelumnya, lalu beri tanda silang pada huruf yang Anda pilih sebagai

jawaban yang Anda anggap paling benar.

10. Anda akan mendapatkan 4 Poin untuk setiap jawaban yang benar, -l poin

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

terjawab.

11. Berkas soal dikembalikan ke panitia.

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

bertanya kepada pengawas ujian.

Petunjuk Khusus

Daftar konstanta yang nrungkin dapat dipergunakan

per;epatan gravitasi, g :9,8 m/s'

muatan elektron, e : -1,6 x 10-"C

massa elekton, m" = 9,1 x 10-' kg

massa proton, ra, :1,67 x 10''' kg

massa atomH,mp :1,67 x l0-" kg

konstanta Planck, ft = 6,626 x l0-'" J.s

Iaju cahaya, c = 3,00 x l0o m/s
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NAMA

ASAL SEKOUIH: KABUPATEN/KOTA:

' ,u** d.ri f du,u )
\ kecepatan J

A. percepatan

B. energi

C. gaya

D. luas

E. momentum

sama dengan:

m6=2gr

Tiga buah bola yang massanya berbeda-beda terikat pada batang melalui tali
ringan yang sama seperti tampak pada gambar. Ketiga bola tersebut berputar
dengan batang sebagai sumbu putamya. urutan bola yang mempunyai momen
inersia dari yang terkecil adalah:

A. A,B,C
B. C, B,A
C. B,A,C
D. A, C,B
E. C,B,A

3 Sebuah papan tergantung pada tali A dan tah B. Dari ketiga cara menggantung
papan seperti yang tampak pada gambar, urutkanlah cara menggantung yang
menghasilkan teganqan dari paling kecil ke paling besar pada tali B.

I,II,III
III, II,I
I, kernudian II sama dengan III
II,I,III
semua sama

A.
B.

C.

D.

E.
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NAMA :

ASAL SEKOII\H: I(ABUPATEN/KOTA:

Sebuah roda dengan momen inersia 1,.2x104 kgm2 sedang berputar terhadap
porosnya dengan kecepatan sudut 10 rad/s ketika mulai mendapat percepatan
tetap. Tqrnyata dalam waktu 40 detik roda tepat berhenti. Berapakah besarnya
momen gaya rata-rata yang dialami r:da?

A. 7,5 Nm
B. 7,5x104 kgm2ls2

c. 3,6 Nm
D. 3,6x104 kgm2/s2

E. 0,3x104 t<gm-rts2

5 Suatu gelombang menjalar dituliskan sebagai berikut:

l(x,t)= +smlz,rQ,sr + 0,14x)]. y dan x diukur dalam meter dan r dalam detik.

Tentukan arah dan besar dari kecepatan rambat gelombang tersebut:
A. 1,8 rn/s dengan arah +x

B. 1,8 rnls dengan arah -r
C. 18 rnls dengan arah *x
D. 7,2 m/s dengan arah +x

E. 7,2mls dengan aiah *x

6 Dari grafik di bawah ini, jarak yang ditempuh selama waktu 5 detik adalah:

Illl

lfl

tf,

lru
3.u

iil

iil

ldr

&

A. 180 m
B. 160 m
C. 180 m
D. 210 m
E. 280 m

Pada saat suatu bola dilernparkan vertikal ke atas, maka:
A. kecepatan bola bertambah.
B. kecepatan bola konstan.

C. percepatan bola berkurang.

D. percepatan bola konstan.

E. percepatan bola bertanrbah.
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NAMA

ASAL SEKOLAH: KABUPATEN/KOTA:

Sebuah benda bermassa z terletak di atas bidang miring dengan sudut
kemiringan d (seperti gambar). Apabila permukaan benda dan bidang miring
tidak ada gesekan, supaya benda tetap diam pada tempatnya maka diberikan
gaya sebesar F. Maka pemyataan yang benar adalah:

A.

B.

C.

F*=mgcosq

F,=mgsin0-N
N =mgcosQ
Fy= mg- N

F, = N -mgcose

D.

E.

Pada sebuah danau, perahu motor bennassa total 400 kg melaju dengan
kecepatan 3 m/s. Tiba-tiba seorang anak yang berada di dalam perahu tersebut
dan bermassa 25 kg meloncat kearah bedawanan gerak perahu dengan
kecepatan 3m/s. Tentukan laju perahu sesaat anak tersebut meloncat.

A. 3,0 rnls

B. 3,19 nr/s

C. 3,125 mls
D. 3,07 m/s
E. 3,4 m/s

10 Sebuah bola dilempar secara horizontal dari puncak sebuah bukit
memiliki ketinggian 20-m. Bola tersebut menyentuh tanah dengan
datang 45o. Pada kecepatan berapakah bola tersebut dilemparkan?

A. 14m/s

B. 20 m/s

C. 28 m/s

D. 32 m/s

E. 40 m/s

SELEKSI KSM 2OI3 TINGKAT KAB/KOTA - MAI}RASAII ALTYAH

yang

sudut
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NAMA

ASALSEKOUTH: KABUPATEN/KOTA:

11 Sebuah balok (massa 5kg) terikat pada tali dari langirlangit sebuah lift yang
dipercepat ke arah bawah dengan percepatan 3m/s2. Gaya tegangao tali pada
balok adalah:

A. 15 N, ke atas :'

B. 34N, ke bawah

C. 34N, ke atas

D. 64 N, ke bawah

E. 64 N, ke atas

12 Sebuah benda kecil bergerak sepanjang lintasan seperti gambar. Tidak ada
gesekan antara benda dan permukaan lintasan. Untuk dapat melewati ..lintasan

dalam" loop lingkaran yang memiliki diameter 3m, berapakah laju minimum
benda tepat berad a ptdapuncak loop?

1,9 m/s
3,8 m/s

5,4 m/s

15 m/s

29 mls

13 Seseorang berharap dapat menarik sebuah kotak sejauh l5m di atas permukaan
yang kasar dengan gaya 100N. Koefisien gesek kinetik adalah 0,25. supaya
omng tersebut melakukan kerja yang minimal, berapakah sudut antara gaya
dengan garis horizontal yang harus diberikan:

A.
B.

C.

D.
E.

SELEKSI KSM 2OI3 TINGKAT KAB/KOTA. MADRASAH ALIYAH

A.
B.
C.

D.
E,

0

140

430

660

760
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NAMA :

ASALSEKOT.AH:

14 Sebuah pegas ideal, dengan jarum penunjuk terikat pada ujung bebas pegas
tersebut, digantung di sebelah suatu skala. Dengan berat l00N terikat pada
pegas, jarum penunjuk menunjulckan angka "40" pada skala seperti gambar.
Dengan menggunakan berat 200N ranah penunjuk menunjukkan angka ..60,,

pada skala. Dengan menggunakan l;erat tidak diketahui, jarum menunjukkan
angka "30", Berat X adalah:

A. lON
B. 2ON

C. 3ON

D. 4ON

E. sON

Perhatikan 3 kasus (case) gerak benda

bawah ini:

KABUPATEN/KOTA:

yang diilushasikan pada gambar dir5

Ulse Z Case 3

Pada kasus (case) mana gaya normal pada balok akan sama dengan
(MS+ F sin 01?

A. Kasusgambarno 1 saja

B. Kasus gambar no 2 saja

C. Kasus gambar no I dan 2
D. Kasus gambar no 2 dan 3

E. Kasus gambar 1,2 dan 3

16 Dua buah benda bergerak dalam suatu medan gravitasi yang seragam

( g = 10 rnls') . Pada saat awal, kedua benda berada pada posisi yang sama

dan bergerak dengan kecepatan v,t=l6mls dan vo=4rn/s horizontal

dan berlawanan arah. Tentukan jarak kedua partikel ketika kecepatan
keduanya saling tegak lurus.

A. 1,60 m
B. 1,65 m
c. 1,70 m
D. 1,90 m
E. 1,90 m

SELEKSI KSM 2OI3 TINGKAT KAB/KOTA . MADRASAH ALIYAH

Cese I Cese 2
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NAMA

ASAL SEKOLAH: KABUPATEN/KOTA:

17 Pada gambar tampak kahol yang dirangkai dengan tali
sedemikian rupa tarikan pada P mempertatrankan beban

seberat 14N berada pada kesetimbangan.Berapa besar

tegangan tali yang digunakan untuk mengangkat katrol
paling atas yang dinotasikan dengan T.

A. I4N
B. 28N
c. 16N
D. 9.33 N
E. 18.7 N

18 Berapa besar keuntungan mekanik ideal dari sistem kahol pada gambar,

dimana besar keunhrngan mekanik ideal didefinisikan sebagai

perbandingan (rasio) antara berat W dengan tegangan tali yang ditarik P

agar posisi sistem setimbang:

A. I
8.2
c.3
D.4
E.5

19 Tiqiautatr sebuah balok bermassa 10 kg yang awalnya diarn dan kernudian
didorong dengan gaya sebesar 100 N. .Iika diketahui lantai licin, maka
percepatan balok adalah

A. 10 m/s2

B. l2mlsz
C. 14 mts2

D. 16 rn/s2

E. 18 m/s2
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NAMA

ASAL SEKOI.AH: KABUPATEN/KOTA:

Sebuah partikel berg:rak dari posisi awal 3i + 7 i +f meter dengan kecepatan
konstan yang besarnya 5',D r/s. Jika beberapa saat kemudian partikel berada
diposisi lli -llj+ 5d meter, maka vektorkecepatanpartikel

A. 3i+4j+5k

B. si+zf-qi
 ,

C.4i+Sj+3k

D. ti-+l+st
E. 3i-5j -4k

Misalkan sebuah partikel titik bergerak dalam bidang dengan yang awalnya
diam. Kemudian setelah dua detik kecepatannya berubah menjadi (2,-2) m/s
dan kemudian berhenti setelah bergerak selama sepuluh detik. percepatan rata-
rata partikel tersebut hingga ia berhenti adalah:

A. (0,-t)mls2

B. (t,t)mrs2

C. (-t,t)mls2

D. (t,O)nnls2

E. (o,o)mrsz

Bila ssbuah lorbua bonnassa o, diletakkan pada sebuah bidang miring yang
licin dan kemudian dilepaskan, maka kubus tersebut akan:

A. diam
B. bergerak dipercepat
C. bergerak lurus beraturan
D. bergerak dengan kelajuan tetap
E. bergerak dengan kecepatan tetap

Berikut ini yang bukan merupakan gaya konservatif adalah
A. gaya pegas
B. gaya gravitasi
C. gayagesek
D. gaya listrik Coulomb
E. jawaban di atas tidak ada yang benar

23
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NAMA

ASAISEKOI,AH: KABUPATEN/KOTA:

sebuah balok bermassa 0,5 kg dihubungkan dengan sebuah pegas ringan
dengan konstanta 200 N/m. Kemudian sistem tersebut berosilasi harmonis.
Jika diketatrui simpangan maksimumnya adalah 3 cm, maka kecepatan
maksimum adalah:

A. 0,1 m/s

B. 0,6 nrls

C. I mr's

D. 1,5 nn/s

E.2mls

25 sebuah kubus bermassa z dilctal*an pada suatu lantai datar yang kasar
dengankoefisien gesekan statis dan kinetis masing-masing adalah p, dan pp.

Kemudian balok tersebut didorong dengan gaya F,malca syarat agar balok
tersebut bergerak adalah:

A. F>Famg i

B. F < lttrW
C. F = $emg
D. F > Fumg
E. F = Fxm0
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