
BERKASBERKASBERKASBERKAS SOALSOALSOALSOAL

BIDANGBIDANGBIDANGBIDANG STUDISTUDISTUDISTUDI :::: FISIKAFISIKAFISIKAFISIKA

MADRASAHMADRASAHMADRASAHMADRASAH TSANAWIYAHTSANAWIYAHTSANAWIYAHTSANAWIYAH

SELEKSISELEKSISELEKSISELEKSI TINGKATTINGKATTINGKATTINGKAT KAPUPATEN/KOTAKAPUPATEN/KOTAKAPUPATEN/KOTAKAPUPATEN/KOTA

KOMPETISIKOMPETISIKOMPETISIKOMPETISI SAINSSAINSSAINSSAINSMADRASAHMADRASAHMADRASAHMADRASAH NASIONALNASIONALNASIONALNASIONAL

2013201320132013



NAMA

ASAL SEKOLAH: KABUPATEN/KOTA:

Petunjuk Umum

l. 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. Tes ini terdiri dari 60 soal.

4. Wakm 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. i,

8. Beri tanda silang pada huruf png Anda pilih sebagai jawaban yang Anda
anggap paling benar pada Lembur Jawaban yang telah disediakan.

9. Apabila Anoa ingin mengubah jawaban Anda, lingkarilatr 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
unnrk setiap jawaban yang salah, dan 0 poin untuk pertanyaan yang tidak
terjawab.

I l. Berkas soal dikembalikan ke panitia.
12. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas atau perlu ditanyakan, silakan langsung

bertanya kedapa pengawas ujian.

Petunjuk Khusus

Konstanta el ektrrrstatik k=9x10e111.112.6-z

Massa elektron m"- 9.1 ^ 10-31 kg

Muatan elekhon I e: 1.6 x l0'le C

Massa jenis air Puir: 103 kg/m3

Percepatan gravitasi bumi g: l0 m/s2

Halaman I dari l7
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ASA- SEKOLAH: KABUPATEN/KOTA:

l. Atom karbon yang bergabung dengan dengan dua atom oksigen membentuk

karbondioksida. Karbondioksida termasuk ...
A. molekul senyawa.

B. molekul unsur.

C. molekul zat.

D. molekul materi.

E. molekul gas.

Berapa besar gaya yang diperlukan untuk menghentikan sebuah mobil yang

memiliki massa 2000 kg bergerak dengan kelajuan 72 lcm/jam dan

menempuh jarak 40 m?

A.lN.
B. l0 N.

c. 100 N.
D. 1000N.
E. 10000 N.

Sejumlah bensin digunakan untuk menaikkan kecepatan mobil dari 0 sampai

25 lm/jam. Berapakah usaha mobil jika bensin itu digunakan untuk
menaikkan kecepatan mobil dari 25 lom/jam sampai 50 knr/jam?

A. W2:0.5Wr.
B. Wz= Wt.

C. Wz:2Wt.
D. Wz:3Wr.
E. W2= 4W1.

Sebuah benda mempunyai massa jenis 600 kg/*' dicelupkan ke dalam air.

Berapa bagiankah dari benda yang muncul ke permukaan air?

A. ll6bagian.
B. 1/5 bagian.

C. Aibagran.
D. 3/5 bagian.

E.  libagian.

3.

4.
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NAMA

ASAL SEKOLAH: KABUPATEN/KOTA:

Pemanfaatan gelombang elektomagnetik dalam kegiatan medis memiliki
efek menyembuhkan tetapi juga dapat merusak. Jenis gelombang
elektomagnetik yang memiliki energi paling besar sehingga dapat merusak
jaringan sel manusia adalah ...

A. inframerah.

B. cahaya tampak.

C. gelombang mikro.
D. sinar garnma.

E. ulraviolet.

Perhatikan rangkaian lisfik di bawah ini,
RLC

40 ()

Jika tegangan maksimum sumber anrs bolak-balik: 22ov,maka besar kuat
anrs maksimum yang mengalir pada rangkaian tersebut ...

A. 1,0 A.
B. 1,4 A.
c. 2,2 A.
D. 3,2 A.
E. 4,4 A.

Bagian mata manusia yang berperan seperti diafragma pada kamera, yaitu
untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk adalah ...

A. Pupil.
B. Retina.

C. Kornea mata.

D. Lensa mata.

E. Bola mata.

Ketika kita msmasuki ruangan yang dingrn dan menyalalcan penghangat
nrangan, tidak lama kemudian suhu di dalam ruatrgan tersebut meningkat.
Pernyataan yang benar berdasarkan hal di atas adalah:

A. Daya yang diberikan oleh penghangat ruangan lebih besar dari daya
yang dikeluarkan oleh ruangan.

B. Daya yang diberikan oleh penghangat ruangan lebih kecil dari daya
yang dikeluarkan oleh ruangan.

C. Daya yang diberikan oleh penghangat ruangan sama dengan daya
yang dikeluarkan oleh ruangan.

D. Pernyataan A, B, dan C benar semua.

E. Pemyataan A, B, dan C salah semua.

5.

6.

7.

8.

SELEKSI KSM 2OI3 TINGKAT KAB/KOTA. MADRASAH TSANAWIYAH Halarnan3darif7



NAMA

ASAL SEKOLAH: KABUPATEN/KOTA:

Gelombang radio, cahaya tampak, dan sinar-X adalah contoh-contoh bentuk
gelombang elektomagnetik. Karaketeristik apakah yang akan selalu berbeda
dari ketiga jenis gelombang elektomagnetik tersebut?

A. Amplitudo.
B. Suhu.

C. Intensitas.

D. Panjang gelombang.

E. Laju rambat.

Manakatr dari hal berikut yang berlaku untuk gelombang longitudinal?
A. Medium bergerak secara acak

B. Medium bergerak melingkar
C. Medium bergerak sejajar arah jalar gelombang
D. Medium bergerak tegaklurus arah jalar gelombang
E. Medium tidak bergerak.

Sebuah mobil A bergerak dengan kecepatan tetap sebesar 60 krr/jam
menempuh jarak 60 km, apabila ada mobil B bergerak dengan waktu yang
sama dengan mobil A, berapa selisih jarak yang ditempuh mobil B terhadap
jarak tempuh mobil A, mobil B berg:rak dangan kecepatan tetap sebesar 50
lan/jam?

A. 50 km.
B. 10 km.
C. 60 km.
D. 0 km.
E. 5 km.

Sebuah bola basket dijatuhkan dari ata ke lantai dari ketinggian I meter, bola
tersebut memantul dan ketinggiannya meqiadi go %-nya dari ketinggian
semula, apabila kejadian berulang terus menerus, berapa kali bola tersebut
hanrs memantul supaya ketinggian bola 20 cm?

A. 2 kali.
B. 3 kali.
C. 4 kali.
D. 5 kali.
E. 6 kali

Sebuah benda mempunyai rapat masa 2 gramlcm3. Apabila benda tersebut
dipanaskan sehingga volumenya bertambah setengahnya dari volume
semula, berapa rapat masa benda tersebut setelah dipanaskan?

A. 2 gram/cm3.

B. 3 gram/cm3.

C. 4l3gramlcm3.
D. z/3grarnlcm3.
E. l/3 gram/cm3.

9.

10.

11.

12.

13.
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NAMA

ASAL SEKOLAH: KABUPATEN/KOTA:

Sebuah gelas diisi penuh oleh air dan tiba-tiba dimasukan sebongkah es

balok kecil lalu tenggelam, apabila air yang tumpah dari gelas akibat
dimasukannya es sebesar 10 cm3, berapa massa es tersebut apabila rapat
masa es sebesar 4 gramlcm3?

A. 0,4 gram.

B. 4 gram.

C. 40 gram.

D. 2,5 graln.

E. 14 gram.

Dua buah muatan listrik sejenis yang mula-mula berjarak x cm saling
menolak deirgan gaya sebesar 1 newton. Agar gaya tolak-menolak muatan

tersebut menjarli 25 newton, berapa jarak kedua muatan tersebut diperlukan?
A. 25x.
B. 5.r.

C. xl2.
D. xl1.
E. 251x.

Daya yang dihasilkan oleh arus yang melewati resistor berbanding lurus
dengan kuadrat arusnya dan berbanding lurus dengan nilai hambatan

resistonrya. Apabila daya yang terukur menjadi 4 kali semula berapa nilai
arus yang mengaliri resistor tersebut terhadap arus mula-mula?

A. 1/2 kali.
B. l kali.
C. 2 kali.
D. 3 kali.
E. 4 kali.

Diketatrui volume bola V dengan jari-jari R. Bola tersebut memuai akibat
dipanaskan sehingga radiusnya menjadi 2R, berapa volume bola setelah

memuai?

A. 0.5 Y.

B. Y,

C. 2V
D. 4t/
E. 8t/

18. Berikut ini adalah sattran penguloran temperatur di alanr, kecuali
A. celcius.

B. fahrenheit.

C. kelvin.
D. termometer.

E. Reamur.

14.

15.

t6.

17.
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NAMA

ASAL SEKOLAH: KABUPATEN/KOTA:

19. Yang bukan nrerupakan bentuk pertukaran panas yang ada dalam kehidupan

sehari-hari adalah

A. konklusi.

B. konveksi.

C. radiasi.

D. konduksi.

E. isolasi.

Sebuah mobil A dari yang asalnya diam bergerak mencapai kecepotan 60

km/jam selama l jam, mobil B bergerak dengan percepatan 80 kn/jan/jam

selama waktu yang sama dengan mobil A. Berapa selisih jarak tempuh mobil

B terhadap mobil A?

A. 10 km.

B. 20 km.

C. 30 km.

D. 40 km.

E. 50 km.

Di antara benda di bawah ini, mana.<ah benda yang mempunyai massa jenis

terkecil ?

A. massa 5 g, volume I crrr3.

B. massa 15 g, volume 3 cm3.

C. massa 6 g, volume 2 cm3.

D. massa 40 g, volume 4 cm3.

E. mass l0 g, volume 1 cm3.

Gaya-gaya berikut mungkin bekerja pada sebuah balok yang bergerak

sepanjang bidang miring, kecuali

A. gaya berat balok.

B. gaya gesek antara balok dan bidang miring,
C. gayanormal bidang terhadap balok.

D. gaya torsi balok.
E. semua gaya di atas salah.

23. Sebuah benda bergerak dengan energi kinetik 200 joule melewati sebuah

lintasan sejauh 50 meter, apabila lintasan tersebut kasar dan energi kinetik
benda bergerak sebanding dengan energi panas yang dihasilkan akibat

gesekan benda dengan lintasan, berapa gaya gesek benda terhadap lintasan?

A. 1000 N.
B. 0,2 N.
c. 250 N.
D. 4N.
E. 204 N.

20.

2t.

22.

SELEKSI KSM 2013 TINGKAT KAB/KOTA. MADRASAH TSANAWIYAH Halaman 6 dui 17



NAMA

ASAL SEKOLAH: KABUPATEN/KOTA:

24. Sebuah balok A diluncurkan pada sebuah bidang miring yang licin,
kemudian menumbuk s€buah balok B yang awalnya diam. $etelah te{adinya
tubrukan balok A ke balok B, balok A diam dan Balok B bergerak. Apabila
ketinggian bidang miring tersebut 0,8 meter, berapa kecepatan balok B
bergerak, sehingga energi potensial balok A diubah 100 persen menjadi

energi kinetik balok B? (Gunakan percepatan gravitasi l0 m/s2)

A. 4 m/s.

B. 2 m/s.

C. 16 m/s.

D. 8 m/s.

E. lm/s.

25. Sebuah rangkaian elekronik dengan hambatan seri dan paralel terpasang

seperti pada gambar d ibawah ini. Diketahui Rr : Rz: I 0, Rr = R+ : 4 Q.

Berapakatr besa:nya kuat arus yang mengalir?

A. [,2 A.
B. 0,3 A.

". c. 3A.
D. 4A.
E. 6A.

Dari beberapa rangkaian elektronika yang

bawah ini, manakah di antara rangkaian
hambatan terendah?

terlihat pada gambar-gambar di
lersebut yang mempun)4ai nilai

26.

(a)

f '0" ,,-J
2V

(d)

E:T
l5v

A. (a).

B. (b).

c. (c).

D. (d).

E. (e).

l0v
(e)

20v

SELEKSI KSM 20I3 TINGKAT KAB/KOTA. MADRASAH TSANAWIYAH Halaman 7 drt 17



NAMA

ASAL SEKOI.AH: KABUPATEN/KOTA:

Pernyataan-penyafiIan di bawah ini merupakan pernyataan yang benar,

kecuali

A. jumlah proton sama dengan jumlah neffon dalam suatu atom.

B. jumlah proton sama dengan jumlah elekton dalam suatu atom.

C. isotop adalah atom-atom yang mempunyai jumlah proton yang sama.

D. nomor masa adalah sama dengan jumlatr proton dan neton.
E. ion adalah atom yang jumlah elekron dan protonnya tidak sama.

Dalam sebuah percobaan, terdapat sebuah wadah plastik kosong dengan

massa 100 g dan volumenya 200 cm3. Kemudian wadah plastik tersebut

dituangi minyak sampai penuh. Setelah ditimbang kembali massa wadah dan

minyak menjadi 400 g. Massa jenis minyak tersebut adalah

A. 0,5 E/" '.
B. 2 g/cm3.

C. 2,5 gl"^'.
D. 1,5 gl"^'.
E. 3 g/cm3.

Di sebuah bengkel, terparkir mobil yang akan diperbaiki dengan massa 2000
kg. Pegavrai bengkel ingin mengangkat mobil tersebut ke atas dengan alat
jungkit mobil menggunakan prinsil tekanan dan luas. Apabila luas pipa
pengangkat mobil adalah ./r sebesar I m2 dan luas alat pompa petugas 12
sebesar 0.01 m2, tenfirkan berapa gaya yaf,g diperlukan petugas bengkel
untuk mengangkat mobil tersebut apabila tekanan mobil tersebut sama

dengan tekanan petugas?

A. 0,2 N.
B. 2N.
c. 20 N.
D. 200 N.
E. 2000 N.

30. Energi yang dihasilkan I 3ram uranium melalui proses reaksi pembelahan
inti atau reaksi fisi adalah 1 MWd (Mega Watt hari (day)), apabila seluruh
atonr uraniurr u-235 berfisi. Jika kita gunakan energi 1 gram uranium
tersebut untuk mengaliri rumah yang memanfaatkannya untuk penerangan
lima lampu dengan daya masing-masing l0 watt daya, jumlah nrmah yang
dapat teraliri listrik dalam sehari adalah

A. 20000.

B. 2000.

c. 200.

D. 20

E. 2.

27.

29.

SELEKSI KSM 2OI3 TINGKAT KAB/KOTA - MADRASAH TSANAWIYAH Halaman 8 dari 17
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ASAL SEKOLAH: KABUPATEN/KOTA:

31. Manakatr diantara peryataan berikut yang menunjukkan kombinasi satuan

unit watt?

A. kg'rn/s2.

B. kg.m2ls3.

C. N'm.
D. kg.m2ls2

E. N's.
32. Satu centimeter kubik (t-') air memiliki massa sekitar ...

A. I dm.

B. lkg.
c. 1g.
D. lml.
E. 1N.

Gambar di atas ini merupakan bacaan alat ukur pada pengukuran diameter

sebuah kelereng. Penulisan yang tepat untuk hasil penguluran tersebut

adalah

A. 1,035 mm.

B. 10,35 cm.

C. 10,35 mm.

D. 103,5 mm.

E. 0,1035 mm.

34. Sebuah gelas ukur berisi air sebarryak 50 ml yang kemudian dimasukkan

sebuah batu ke dalamnya sehingga volume air bertarnbah seperti ditunjukkan

gambar di bawah ini. Volume batu adalah ...

33.

A. ?xlOdm3.
B. 7 x lOam3.

C. '? x l0-3 m3.

D. 7'x l0-2 m3.

E.7x10'2m3.

+ l.)o rnl

) !r{) rrrl

SELEKSI KSM 2OI3 TINGKAT KAB/KOTA. MADRASAH TSANAWIYAH Halaman 9 dari l7



NAMA :

ASAL SEKOLAH: KABUPATEN/KOTA:

Berapakah kalor yang diperlukan

suhunya -10"C sehingga menjadi

kzllg'"C;I"i, = 80 kaUg'oC; c"i': I
A. 7,zkalori.
B. 'lzkalori.
C. 720 kalori.
D. 7200kalori.
E. 72000 kalori.

untuk memanaskan 100 gram es yang

uap yang suhunya 100 'C? (co : 0.6

kaVg' oC; LoQ : 540 kaVg''C)

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu I liter alkohol (cnurotrot = 0.5

kal/g.'C; palkohol = 0.8 g/crn3) dari 10 oC hingga 30 oC adatah

A. 800 kkal.

B. 80 kkal.
C. 8000 kalori.
D. 800 kalori.
E. 8 kalori.

Sebuah mobil bergerak 360 km ke arah timur, kemudian belok sejauh 108

km ke arah utara. Mobil tersebut bergerak dengan kecepatan konstan sebesar

20 rnls. Berapakah waktu yang ditempuh oleh pesawat tersebut?

A. 5 jam.

B. 7.5jam.
C. 6.5jam.
D. lOjarn.
E. 12.5 jam.

Sebuah benda yang massanya l0 kg bergerak melingkar beraturan dengan

kecepatan 4 rnls. Jika jad-jari lingkaran 0.5 meter, maka :

(l) frekuensi putarannya 4lnHz
(2) percepatan scntripetalnya 32 mls2

(3) gaya sentripetalnya 320 N
(4) periodeirya 4r s
Pernyataan yang benar adalah ...

A. (l), (2), (3), da" (4).

ts. (1), (2), dan (3).

C. (1) dan (3) saja.

D. (3) dan (4) saja.

E. (2) dail (3) saja.

35.

36.

37.

38.

SELEKSI KSM 2OI3 TINGKAT KABiKOTA. MADRASAH TSANAWIYAH Halaman 10 dari 17



NAMA

ASAL SEKOLAH: KABUPATEN/KOTA:

39. Perhatikan grafik kecepatan (v) terhadap waktu (r) dari sebuah benda yang
bergerak lurus. Besar perlambatan yang dialami benda adalah ...
v(r)

A. 2,0 m.s-'.
B. 2,5 rn.s-2.

C. 3,5 m's-'.
D. 4,0 m.s'2.

E. 5,0 m's-2.

Seorang astronot memiliki massa 85 kg. Jika percepatan gravitasi bulan 1,6
rnls2, berapakah berat astronot tersebut?

A. 13,6 N
B. 136 N
c. l3,g N
D. 138 N
E. 127,5 N

Balok A dan brlok B bermassa ssrlo zra = ntl= 3 kg. Balok A dihubungkan
dengan balok B menggunakan tali yang melewati katrol seperti ditunjukkan
pada gambar di bawah ini.
Berapakah percepatan gerak kedua
balok dan tegangan tali 7? Lantai di
bawah balok A licin dan katrol tidak
bermassa dan tidak memiliki gesekan

dengan tali.

A. 10 m/s2 dan 15 N.

C. 5 m/s2 dan 15 N.
D. l0 m/s2 dan 10 N.
E. l5 m/s2 dan l5 N.

t (sl

40.

4t.

SELEKSI KSM 2013 TINGKAT KAB/KOTA. MADRASAH TSANAWIYAH Halaman 11 dari l7
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NAMA

ASAL SEKOLAH: KABUPATEN/KOTA:

Andi dan Doni melalarkan tarik tambang. Andi menarik ke kiri dengan gaya
250 N dan Doni menarik ke kanan dengan gaya 300 N. Jika keduanya
bergeser sejauh 5 m, berapakah usatra yang dilakukannya dan ke arah mana
perpindahannya?

A. 250 joule dan perpindahan ke arafr kiri
B. 150 joule dan perpindahan ke arah kanan
C. 150 joule dan perpindahan ke arah kiri
D. 250 jouls den perpindehan ke arah kanan
E. 50 joule dan perpindahan ke arah kanan

Andi berlari mengelilingi sebuatr lapangan bola, setelah beberapa lama Andi
mengalami payah dan haus. pada peristiwa tersebut terjadi perubahan ...

A. energi gerak menjadi energi kimia.
B. energi otot manjadi energi gerak.
C. energi kimia menjadi energi mekanik.
D. energi kimia menjadi energi kinetik.
E. energi massa menjadi energi kinetik.

Peralatan berikut yang prinsip kerjanya berdasarkan tuas adalah
A. sepatu roda.
B. f^ngga.

C. donglcrak.

D. pintu.

E. sekrup.

Sebuah bejana berhubungan
berbentuk pipa U diisi dengan air
dan minyak. Jika tinggi pennu-
kaan air dari bidang batas 5 cm,
massa jenis air 1000 kg/m3, dan
massa jenis minyak 800 kg/m3,
hitunglah: selisih tinggi permuka-
an air dan minyak ...

A. 12,5 cm.
B. 1,25 cm.

C. 6,25 cm.
D. 5,25 crn.

E. 4,5 cm.

43.

44.

45.

Halaman 12 drt lT
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ASAL SEKOLAH: KABUPATEN/KOTA:

46. Sebuah bandul bergerak bolak balik dengan

amplitude konstan. Kapankah bandul mempu-

nyai nilai percepatan yang maksimum?

A. Ketika berada di titik A dan C.

B. Ketika berada di titik C saja.

C. Ketika berada di titik B saja.

D. Ketika herada di titik A saja.

E. Tidak pada kesemua titik krrena percepatan bandul tetap.

l

Sebuah ,garpu tala berfrekur:nsi 500 Hz digetarkan di permukaan tabung
resooansi. Pada saat kolom udara mencapai ketinggian 15 cm tet'adi
resonansi yang pertama kali. Berapakah cepat rambat bunyi pada saat itr"r?

A. 30 n/s.
B. 33 m/s.

C. 300 m/s.

D. 330 m/s.

E. 3,3 m/s.

Andi mempunyai tinggi badan 180 cm. Berapakah panjang minimum cermin
yang diperlukan agar ia dapat melihat bayangan seluruh badannya?

A. 120 cm.

B. 90 cm.

C. 60 cm.

D. 30 cm.

E. 15 cm.

49, Seorang siswa mcngamati sebuatr serangga menggunakan lup yang berfokus
10 cm. Jika penglihatan siswa tersebut normal, tentukan perbesaran yang
dihasilkan saat pengamatan dilakukan dengan mata berakomodasi
maksimum?

A. 1,5 kali.
B. 2,5 kali.
C. 3,5 kali.
D. 4,5 kali.
E. 5,5 kati.

1-]\-t u---
L . 

--\\{>

47.

48.
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ASAL SEKOLAH: KABUPATEN/KOTA:

Dua partikel masing-masing bermuatan qn: I pC d* g":4 pC diletakkan
terpisah sejauh 4 cm, (k = 9 x 10e N.m2.c-2;. Besar kuat medan listrik di
tengah-tengah q6 dan qs adalah ...

A. 3,60>( 107N.c'r.
B. 4,50 x 1O7N.C-r.

c. 4,20 x 162tr1.6-t

D. 6,75 x 107 N.C-r.
E. 7,20 x l07N.C-r.

Saat t = 0 s. Sebuah sepeda motor yang sedang bergerak maju dengan
kecepatan tetap 20 rnls ingin menyrsul mobit yang terletak 50 m di
depannya, yang juga sedanE bergerak dengan kecepatan tet8p. Bila motor
tepat sejajar dengan mobil saat t - 25 s, kecepatan mobil adalah

A. 15 nr/s.

B. 16 m/s.

C. 17 m/s.

D. 18 m/s.

E. 19 m/s.

NNffiN}ffiffi
ABCDEFG

Yang merupakan lensa cekung dari gambar di atas ini adalah
A. C, F, G.

B. E, G.

c. c, E, F.

D. E, F.

E. F.

53. Hubungan antara tegangan Z, arus yang mengalir 1, dan resistansi suatu
hambatan R diberikan oleh hukum ohm I/ = .Ifi. Terdapat dua hambatan Rr
dan Rz yang tidak diketahui nilainya, masing-masing diberi arus dan diukur
tegangannya. Pada hambatan.Rr diberi anrs 0.05 A dan terukur tegangannya
5 V, dafl pada hambatan R2 diberi arus 0.02 A dan terukur tegangannya 2 V.
Perbandingan Rr/ Rz adalah

A. 0,25.

B. 0,5.

c. l.
D. 2.

E. 4.

50.

51.

52.
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54. Bila tinggi barlan kita dinyatakan dengan h, l<rta, akan lebih sulit berjalan
dalam air yang memiliki kedalaman 0,75h ketimbang 0,5ft saat, saat bam
masuk ke dalarn air, disebabkan karena kedalaman air yang lebih besar
membuat

A. gaya gesek air bertambah besar sehingga' mengunmgi kecepatan
jalan.

B. kita semakin kedinginan sehingga energi kita berkurang.

C. gaya apung lebih besar sehingga gaya gesek antara lantai kolam dan
kaki mengecil.

D. ketiga jawaban di atas benar.

E. hanya jawaban A dan C benar.

55. Perhatikan tali yang menahan benda bervolume Y y.uog
tercelup dalam air sehingga tidak terapung dalam gambar di
samping kanan ini. Tegangan tali adalatr 7, massa jenis airpn,
dan massa jenis benda ps, serta percepatan gravitasi di tempat
itu adalah g. Hubungan yang tepat antara parameter-
parameter fisis tersebut adalah

A. pt< ps.

B. T = p$V.
C. T> p;'gV.
D. 7= (pr pilSZ.
E. T: psgY.

56. Hukum pertama Newton mengatakan bahwa benda cenderung akan
mempertahankan keadaan geraknya apabila tidak ada gaya luar yang bekerja
padanya. Dengan demikian, pada suatu tikungan tajam pada jalan yang
datar, mobil yang sedang bergerak lurus dengan kecepatan tetap akan
cendenrng

A. berbelok secara alamiah mengukuti bentuk jalan.
B. Iurus keluar dari jalan bila jalanan hcin.
C. melambat dan berhenti tepat di ujung tikungan.
D. semakin cepat saat di tikungan dan berbelok dengan sendirinya.
E. seinakin larnbat di tikungan uan berbelok dengan sendirinya.
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57. Suatu gelombang pertama merambat di udara dengan frekuensi 20 kHz dan
panjang gelombang 15 m, sedangkan gelombang kedua memiliki frekuensi
l0 kHz dan panjang gelombangnya l0 m. Perbandingan cepat rambat
gelombang pertama dan kedua adalah

A. 2.

B. 0,5.

c. 3.

D. 1,5.

E. 0,667.

58. Terdapat dua buah muatan positif gr dan q2 yaf,gjarak pisahnya adalah .R.

Apabita jarak pisah kedua muatan dijadikan 2R, besar gaya Coulomb antara

kedua muatan dari nilai semula akan berkurang sebesar

A. 10 %.

B. 25 %.

c. 50 %.

D. 7s %.

E. 90 %.

Terdapat tiga buah resistor, yaitu 100 r), 200 Q, dan 300 A. Nilai-nilai
resistansi yang dapat dibuat dengan menrusun seri, seri-paralel, dan paralel
ketiga resistor tersebut adalah sebagai berikut ini, kecuali

A. 600 cl.
B. 275 A.
c. 366,7 dr.

D. 45,4 cl.
E. 320 C).

Hambatan sebuatr kawat yang memiliki resistivit* p, pajang I, dan luas
penampang l, d.iberikan oleh rumus p : pLlA. Terdapat sebuah kawat
dengan hambatan 10 O. Kawat lain dengan bahan yang sama memiliki
paqiang dua kali dnn diameter setengah kali kawat pertamq hambatan kawat
kedua ini adalah

A. l0 ().
B. 20 c).

c. 40(l
D. 80 ct.

E. 160 cl.

59.

60.

ffi
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