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01. Posisi sebuah benda bermassa 100 gram yang 
bergerak di sepanjang sumbu x adalah                

x(t) = -4t + t2, dengan satuan untuk posisi (x) 

adalah meter dan untuk waktu (t) adalah detik. 
Impuls yang bekerja pada benda tersebut pada 

selang waktu dari t = 1 detik sampai t = 3 detik 
adalah …. 

 
(A) 0 kg m/s 
(B) 0,2 kg m/s 
(C) 0,4 kg m/s 
(D) 0,6 kg m/s 
(E) 0,8 kg m/s 
 
 
 
 

02.  
 
 
 
 
 
 

Sebuah benda bermassa m diikat oleh seutas 

tali dengan panjang L = 2,5 m dan berada   
pada suatu permukaan luar kerucut yang licin 
seperti pada gambar. Rotasi benda berlawanan 
dengan arah gerak jarum jam terhadap sumbu 

putar O dengan laju putar yang konstan. Jika tan 
θ = 0,75, nilai laju putar ω kerucut bernilai nol 
adalah …. 

 

(A)  rad/s 

(B)  rad/s 

(C)  rad/s 

(D)  rad/s 

(E)  rad/s 
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03.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 Sebuah sistem mekanik diperlihatkan pada             

gambar. Sudut kemiringan bidang θ = 30° dan   
bidang miring licin. Sistem berada dalam 
keadaan setimbang serta massa katrol dan massa 
pegas diabaikan. Jika setiap massa dijadikan dua 
kali semula, salah satu cara yang dapat dilakukan 
agar sistem tetap setimbang adalah ….  

 
(A) konstanta pegas tetap dan pertambahan        

panjang pegas menjadi 2 kali semula  
(B) konstanta pegas menjadi 0,5 kali semula 

dan pertambahan panjang pegas menjadi 2 
kali semula 

(C) konstanta pegas tetap dan pertambahan           
panjang pegas menjadi 0,5 kali semula  

(D) konstanta pegas menjadi 2 kali semula dan 
pertambahan panjang pegas tetap 

(E) konstanta pegas tetap dan pertambahan         
panjang pegas menjadi 4 kali semula 

 

 

04.  
 
  
 
 
 
 Seutas tali elastis memiliki panjang 48 cm. 

Kedua ujung tali diikat di dua titik yang 
berjarak 48 cm pada ketinggian yang sama. Di 
tengah-tengah tali digantungkan sebuah beban 
bermassa 700 gram sehingga beban turun 

dengan sin θ =  seperti yang terlihat pada  
 
gambar. Jika percepatan gravitasi setempat    

10 m/s2 dan tali dianggap sebagai sebuah 

pegas dengan konstanta k, nilai k adalah …. 
 

(A) 1.000 N/m 
(B) 1.250 N/m 
(C) 1.650 N/m 
(D) 2.050 N/m 
(E) 2.500 N/m 
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05. Sebuah balok kayu bermassa 7,5 kg dan            

bervolume 0,01 m3 dimasukkan dalam air         

(ρair = 1,0 × 103 kg/m3). Besar gaya untuk         
menahan balok agar terbenam seluruhnya di 
dalam air adalah …. 

 
(A) 10 N 
(B) 12,5 N 
(C) 25 N 
(D) 50 N 
(E) 100 N 

 
 
 
 
 
06. Pemanas A dapat menaikkan suhu 200 gram air 

sebesar 20°C dalam waktu 105 detik. Pemanas 
B yang berdaya 200 watt digunakan untuk 
memanaskan 200 gram air sebesar 20°C dalam 
waktu 140 detik. Jika pemanas B memiliki 
efisiensi 75% dari efisiensi pemanas A dan 

kalor jenis air 4,2 J.g-1.K-1, daya pemanas A 
adalah …. 

 
(A) 300 watt 
(B) 280 watt 
(C) 250 watt 
(D) 220 watt 
(E) 200 watt 

 
 
 
 
 
07. Suatu bejana kokoh yang berisi gas ideal 

dikocok berulang-ulang. Manakah pernyataan 
yang benar tentang keadaan gas tersebut setelah 
dikocok? 

 
(A) temperatur gas bertambah meskipun energi 

dalamnya tetap 
(B) temperatur gas bertambah tanpa gas 

melakukan usaha 
(C) energi dalam gas berkurang karena se-

bagian berubah menjadi kalor 
(D) gas melakukan usaha sebesar penambahan 

energi dalamnya 
(E) temperatur gas bertambah sebanding dengan 

penambahan kelajuan molekul gas 
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08. Dua balok kayu kecil A dan B terapung di 
permukaan danau. Jarak keduanya adalah 150 
cm. Ketika gelombang sinusoida menjalar pada 
permukaan air, teramati bahwa pada saat          

t = 0 detik, balok A berada di puncak, sedang-
kan balok B berada di lembah. Keduanya 
dipisahkan satu puncak gelombang. Pada saat   

t = 1 detik, balok A berada di titik setimbang 
pertama kali dan sedang bergerak turun. 
Manakah pernyataan yang benar tentang 
gelombang pada permukaan air tersebut? 

 
(A) gelombang air memiliki panjang 200 cm 

(B) pada saat t = 1 detik, balok B berada di 
titik setimbang dan sedang bergerak turun 

(C) frekuensi gelombang adalah 0,25 Hz 
(D) amplitudo gelombang adalah 75 cm 
(E) balok A akan kembali berada di puncak 

pada saat t = 4,5 detik 
 

 

 

09.  
 
  
 
 
  
 
 Dua buah lampu dihubungkan dengan sebuah 

sumber tegangan dan sebuah kapasitor seperti 
pada gambar. Setelah saklar S ditutup dalam 
waktu yang cukup lama, yang akan lerjadi        
adalah ….  

 
(A) kedua lampu tetap menyala 
(B) lampu 1 bertambah terang, lampu 2 tidak 

menyala 
(C) lampu 1 meredup, lampu 2 tidak menyala 
(D) lampu 1 meredup, lampu 2 bertambah  

terang 
(E) lampu 1 bertambah terang, lampu 2 mere-

dup 
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10.  
                                  
 Dua buah kawat konduktor yang sejajar dan 

berjarak L = 1 m dipasang membentuk sudut  
θ = 30° terhadap bidang horizontal. Ujung 
bawah kedua kawat terhubung dengan sebuah 

resistor R = 3 Ω. Sebuah batang konduktor 

dengan massa m bergeser turun di sepanjang 
rel, tanpa kehilangan kontak dengan rel 
sehingga rel dan batang membentuk suatu 
rangkaian tertutup. Pada daerah tersebut 
terdapat medan magnetik seragam yang 

besarnya B = 2 T dan berarah horizontal. Jika 
batang turun dengan laju konstan v = 3 m/s, 

massa batang m adalah …. 
 

(A) 0,2 kg 
(B) 0,4 kg 
(C) 0,6 kg 
(D) 0,8 kg 
(E) 1,0 kg 

 
 
11. Sejumlah atom hidrogen dipapari gelombang          

elektromagnetik hingga tereksitasi. Atom-atom  
ini kemudian memancarkan gelombang               
elektromagnetik sehingga turun ke keadaan 
eksitasi pertama. Panjang gelombang terbesar 
dua garis spektral yang dihasilkan adalah …. 

 
(A) 1.282 nm dan 1.094 nm 
(B) 656 nm dan 486 nm  
(C) 434 nm dan 410 nm 
(D) 122 nm dan 103 nm 
(E) 97 nm dan 95 nm 
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12. Warna biru langit terjadi akibat adanya           
hamburan cahaya matahari oleh molekul-
molekul udara. 

 
SEBAB 

 Cahaya biru mempunyai panjang gelombang 
yang lebih panjang daripada cahaya merah  
sehingga akan mengalami hamburan dengan 
intensitas yang kasar. 

 
 
13. Dua kulit bola konduktor yang berbeda 

radiusnya  disusun secara konsentris. Mula-
mula, kedua bola netral. Jika setiap bola diberi 
muatan Q, medan listrik yang dihasilkan di  
antara kedua bola itu sama dengan nol. 

 
SEBAB 

 
 Potensial listrik di dalam suatu kulit bola             

konduktor bermuatan sama di semua titik. 
 
 
14. Sebuah bandul dengan panjang tali l diayun 

dengan sudut simpangan awal θ0 sehingga             
berosilasi harmonik. Diketahui panjang tali 
bandul dijadikan dua kali panjang semula dan 
bandul dipindahkan ke suatu planet seukuran 
bumi dengan massa 2 kali massa bumi. Jika 
bandul itu diberi simpangan awal θ0, yang akan 
terjadi adalah …. 

 
(1) frekuensi osilasinya tetap 
(2) selisih antara energi kinetik dan energi           

potensial pada titik tengah antara titik           
setimbang dan titik simpangan maksimum 
adalah 4mgl (2sin θ0 - 1) 

(3) energi mekaniknya membesar menjadi 4 
kali 

(4) periode osilasi bertambah besar 
 
 
15. Suatu tabung yang berisi air, terbuka di atas           

sehingga ketinggian permukaan air dapat     
diatur. Resonansi kedua (nada atas pertama) 
terjadi ketika panjang kolom udara 45 cm di 
atas permukaan air. Jika cepat rambat bunyi 
adalah 339 m/s, manakah di antara pernyataan 
berikut yang benar? 

 
(1) Panjang gelombang bunyi adalah 45 cm 
(2) Frekuensi resonansi pertama adalah 565 

Hz 
(3) Nada dasar terjadi ketika panjang kolom 

udara 30 cm 
(4) Resonansi ketiga terjadi ketika panjang 

kolom udara 75 cm di atas permukaan air 
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