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PETUNJUK UMUM 

1. Sebelum mengerjakan soal, teliti terlebih dahulu jumlah soal yang terdapat pada naskah 
soal. Naskah soal ini terdiri dari 25 soal pilihan ganda dan 5 soal esai. 

2. Tulislah nomor peserta Saudara pada lembar jawaban di tempat yang telah disediakan, 
sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh petugas.  

3. Pikirkanlah sebaik-baiknya dalam menjawab setiap soal, karena setiap jawaban yang 
salah akan mengakibatkan pengurangan nilai (penilaian: benar  = +4, salah = -2, kosong= 
0) dan untuk soal esai, setiap soal mempunyai nilai yang berbeda sesuai yang tertera pada 
soal esai tersebut. 

4. Jawablah terlebih dahulu soal-soal yang menurut Saudara mudah, kemudian lanjutkan 
dengan menjawab soal-soal yang sukar sehingga semua soal terjawab.  

5. Tulislah jawaban Saudara pada lembar jawaban ujian yang disediakan dengan cara dan 
petunjuk yang telah diberikan oleh petugas.  

6. Untuk keperluan coret-mencoret, harap gunakan tempat yang terluang pada naskah soal 
ini dan jangan sekali-sekali menggunakan lembar jawaban  

7. Selama ujian Saudara tidak diperkenankan bertanya atau minta penjelasan mengenai soal-
soal yang diujikan pada siapapun, termasuk pengawas ruang  

8. Setelah ujian selesai harap saudara tetap duduk di tempat Saudara, sampai pengawas 
datang ke tempat Saudara untuk mengumpulkan lembar jawaban.  

9. Peserta tidak diperbolehkan menggunakan alat bantu hitung.  
10. Waktu pengerjaan soal adalah 120 menit.  
11. Panitia tidak menerima komplain soal yang berkaitan dengan kesalahan soal yang tidak 

bersifat teknis percetakan atau kejelasan tulisan/gambar.  

PETUNJUK KHUSUS 

PETUNJUK A Pilih satu jawaban yang paling tepat  

PETUNJUK B Soal terdiri dari 3 bagian, yaitu : PERNYATAAN, SEBAB dan ALASAN yang 
disusun berurutan. Pilihlah:  

(A)  jika pernyataan betul, alasan betul dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat  
(B)  jika pernyataan betul, alasan betul dan keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab 

akibat  
(C)  jika pernyataan betul dan alasan salah  
(D)  jika pernyataan salah dan alasan betul  
(E)  jika pernyataan dan alasan keduanya salah  

PETUNJUK C Pilihlah:  

(A)  Jika (1), (2), dan (3) yang betul  
(B) Jika (1) dan (3) yang betul  
(C) Jika (2) dan (4) yang betul 
(D) Jika hanya (4) yang betul 
(E) Jika semuanya betul 
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1. Sebuah massa m digantungkan pada sebuah bidang dengan tali yang panjangnya l 
(perhatikan gambar) dan berayun membentuk sudut θ. Jika percepatan gravitasi g ,maka 
frekuensi osilasinya adalah ... 

(A) ( )
l
gf θω =  

(B) 
l
gf =  

(C) 
l
g

=ω  

(D) ( )θπ f
g
lf 2=  

(E) ( )θπω f
l
g2=  

 
2. Kecepatan maksimum sebuah mobil yang dapat melakukan gerak melingkar pada 

tikungan jalan datar dengan jari-jari 100 m adalah 48 km/jam. Bila g = 9,8 m/s2, maka 
koefisien geseknya adalah… 
(A) 0,18 
(B) 0,40 
(C) 0.60 
(D) 0,81 
(E) 0,88 

3. Sebuah buku bermassa M diposisikan vertikal pada tembok. Koefisien gesek antara buku 
dan tembok μ. Diharapkan buku tidak terjatuh dengan cara diberikan gaya F dengan 
sudut θ terhadap sumbu horisontal (-π/2 < θ < π/2 ). Berikut ini pernyataan yang benar 
adalah ... 

(1) 
θµθ cossin +

≥
MgF  agar tidak terjatuh 

(2) 
21 µ+

≥
MgF  dengan 

µ
θ 1
=tan  adalah F terkecil yang bisa 

menahan buku tetap bergerak ke atas  
(3) Jika F negatif, tidak memungkinkan buku bisa ditahan 
(4) θµ tan=  saat buku jatuh 

 
4. Sebuah mobil yang berbelok di sebuah tikungan jalan yang memiliki jari-jari 

kelengkungan R dan sudut kemiringan jalan terhadap horisontal adalah θ. Maka 
kecepatan maksimum mobil agar mobil tidak terpental keluar jalan adalah... 

(A) θcotgR   

(B) θtangR  

(C) θtan
R
g  

(D) gR  

(E) gR2  
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5. Untuk memperoleh energi listrik yang besar dirumah  maka rumah Anda harus 
berdekatan dengan gardu listrik. 

Sebab 

Tegangan listrik dirumah Anda akan menjadi kecil dari pada tegangan keluaran di gardu 
trafo. 

6. Sebuah pipa organa tertutup memiliki panjang 25 cm pada suhu 20°C. Jika diketahui 
kecepatan bunyi di udara pada suhu 20°C adalah 343 m/s, maka frekuensi dasar pipa 
tersebut adalah... 
(A) 343 m/s 
(B) 434 m/s 
(C) 686 m/s 
(D) 767 m/s 
(E) 1372 m/s 
 

7. Frekuensi bunyi dari suatu sumber bunyi oleh seorang pendengar akan terdengar.... 
(1) bertambah, jika sumber bunyi dan pendengar bergerak searah dengan pendengar 

didepan, dan kelajuan sumber bunyi lebih besar daripada kelajuan pendegar 
(2) bertambah, jika sumber diam dan pendengar mendekati sumber bunyi 
(3) berkurang, jika pendengar diam dan sumber bunyi menjauhi pendengar 
(4) tetap, jika sumber bunyi dan pendengar diam tetapi medium bergerak relatif munuju 

pendengar 
8. Sebuah kumparan didekati oleh kutub S dari sebuah magnet batang. Tentukanlah arah 

penyimpangan jarum galvanometer tersebut.... 
 
(A) kekiri 
(B) kekanan 
(C) keatas 
(D) kebawah 
(E) menyimpang tidak beraturan 

 
9. Sebuah roda akan dinaikkan pada anak tangga seperti pada gambar. Bila jari-jari sama 

dengan R, berat roda sama dengan W, tinggi anak tangga sama dengan h, maka gaya F 
minimum yang dibutuhkan agar roda tersebut dapat naik adalah 
(A) W(R-h) 

(B) 
hR
hRhW

−
− 2

1
2 )2(  

(C) )2( 2hRhW −      h 

(D) 
R

hRW )( −  

(E) 
hR

Wh
−

 

 
10. A bottle of ketchup is dropped by a balloonist. The balloon is rising at a constant velocity 

of 3.0m/s. It takes 8.0s for the bottle of champagne to reach the ground. Find the velocity 
with which the bottle strikes the ground (g = 9,8 m/s2) 
(A) 81,4 m/s 
(B) 75,4 m/s 
(C) 42,2 m/s 
(D) 36,2 m/s 
(E) 24,4 m/s 
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11. Pada suatu bentuk gelombang transversal sebagai fungsi posisi ( kedudukan ) 

digambarkan sebagai berikut: 

 

Pasangan titik-titik yang sefase adalah.... 

(A) b dan f 
(B) b dan d 
(C) d dan j 
(D) c dan f 
(E) b dan h 
 

12. Sebuah sistem terdiri atas dua balok 
massa masing-masing adalah m dan M. 
Jika koefisien gesek antara kedua balok 

dan tidak ada gesekan antara balok M 
dengan lantai maka gaya yang harus 
diberikan pada balok m agar tidak turun 
kebawah adalah...... (m = 10 kg, M = 20 
kg, , g = 10 m/s2)  
(A) 12,0 N 
(B) 15,0 N 
(C) 18,5 N 
(D) 22,0 N 
(E) 24,2 N 

 
13. Sebuah balok bermassa M dalam keadaan diam 

pada bidang dengan kemiringan θ terhadap arah 
horisontal (perhatikan gambar). Balok diberikan 
gaya sebesar Mg, asumsikan bahwa gaya gesek 
antara balok dengan bidang cukup besar untuk 
menahan balok tetap diam dengan koefisien gesek 
μ, maka jangkauan θ agar balok tetap diam adalah ....  
(A) 15˚ 
(B) 30˚ 
(C) 45˚ 
(D) 60˚ 
(E) 75˚ 

 
14. Bandul sederhana dengan panjang tali l mempunyai perioda T 

untuk gerak osilasi dengan simpangan kecil. Jika bandul tersebut 
digantung seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut, maka 
waktu yang diperlukan untuk kembali ke titik A saat bandul 
dilepas dari titik A adalah .....  
(A)  
(B)  
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(C)  

(D)  

(E)  
 

15. Dua buah balok masing-masing 
bermassa m1 = 1 kg dan m2 = 2 kg 
diletakkan di bidang miring yang 
mempunyai sudut kemiringan θ = 
30º, seperti yang ditunjukkan pada 
gambar berikut. Jika koefisien 
gesek kinetis dan statis antara 
balok m1 dengan permukaan 
miring adalah 0,10 dan 0,25, 
sedangkan koefisien gesek kinetis 
dan statis antara balok m2 dengan bidang miring adalah 0,20 dan 0,34. Jika kedua balok 
tersebut dihubungkan dengan tali dengan kondisi tegang, maka kecepatan masing-masing 
balok adalah .... 

(A)  

(B)  

(C)  

(D)  

(E)  
 

16. 400 gram es suhunya 00C diberikan kalor sebanyak 3,2 kJ. Jika kalor laten es 80 kal/g, 
tentukan berapa persen es yang mencair…(1 kal = 4,2 joule) 
(A) 0,238% 
(B) 2,38% 
(C) 9,25% 
(D) 9,52 % 
(E) 95,2% 

 
17. Seutas tali AB panjangnya 15 m, ujung B bebas sedangkan ujung A digetarkan selama 

3,5 detik dengan frekuensi 2,5 Hz. Jika cepat rambat gelombang pada tali adalah 4,5 m/s 
dan amplitudonya 5 cm maka besarnya simpangan di titik c yang berjarak 12,5 m dari 
titik A adalah ..... 
(A) 18  cm 
(B) 16 cm 
(C) 3 cm 
(D) 12 cm 
(E) 8 cm 

 
18. Sebuah silinder yang luas penampangnya 25 cm2 berisi air sebagian. Silinder ini 

beresonansi paling kuat untuk pertama kalinya dengan sebuah sumber getar yang 
frekuensinya 175 Hz. Kemudian keran di bagian bawah dibuka, sehingga bunyi itu 
melemah dan pada suatu saat mengeras lagi untuk yang kedua kalinya, dan saat inilah 
keran ditutup. Jika kecepatan bunyi di udara 350 m/s maka volume air yang telah 
dikeluarkan dari silinder tersebut adalah ....... 
(A) 2,4 liter 
(B) 2,5 liter 
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(C) 3,2 liter  
(D) 4,0 liter 
(E) 4,8 liter 

 
19. Sebuah peluru ditembakkan dari kaki bidang miring dengan sudut kemiringan 30º 

terhadap bidang mendatar berarah ke puncak bidang dengan kecepatan awal 60 m/s. Jika 
besarnya percepatan gravitasi g adalah 10 m/s2, maka jarak terjauh peluru itu di bidang 
miring adalah ..... 
(A) 224 m 
(B) 238 m 
(C) 240 m 
(D) 248 m 
(E) 260 m 

 
 

20. Sebuah benda yang massanya m dihubungkan dengan dua buah pegas yang mempunyai 
konstanta k1 dan k2 seperti pada gambar berikut, jika lantai tempat benda berada licin 
maka frekuensi gerak osilasi benda tersebut adalah .... 

(A)  

(B)  

(C)  

(D)  

(E)  

 

21. Sebuah kawat logam panjangnya 75cm, diameternya 0,130cm terenggang sepanjang 
0,035 cm bila suatu benda bermassa 8 kg digantungkan di ujungnya. Pernyataan yang 
benar berdasarkan fenomena tersebut adalah... 
(1) Tegangan (Stress)= 5,91 x 107 N/m2 
(2) Regangan (Strain)=4,67 x 10-4 
(3) Modulus young= 1,27 x 1011 N/m2 
(4) Modulus young= 12,7 x 1011 N/m2 

 
22. Seorang penembak massanya 58 kg  berdiri di atas sebuah lantai yang licin. Dia 

membawa senapan yang massanya 2 kg, dan di dalamnya terdapat sebutir peluru 
bermassa 0,06 kg. Pada saat peluru ditembakkan dalam arah mendatar dengan kecepatan 
200 m/s, orang terdorong ke belakang, maka kecepatan orang tersebut pada saat peluru 
dilepaskan adalah… 
(A) 0,1 m/s 
(B) 0,2 m/s 
(C) 0,3 m/s 
(D) 0,4 m/s 
(E) 0,5 m/s 

 
23. Jika sebuah satelit bermassa m mengelilingi bumi tepat di atas permukaan bumi, maka 

kecepatan satelit tersebut dengan analisa dimensi adalah ... 
(A) gRCv 2=  
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(B) gRCv =  

(C) 
R
gCv 2

=  

(D) 
2

gRCv =  

(E) gRCv
2
3

=  

 
24. Jika Sebuah peluru ditembakkan dengan sudut elevasi 300, maka perbandingan antara 

tinggi maksimum dan jarak terjauh yang dicapai oleh benda adalah… 
(A) 1 : 1,69 
(B) 1 : 3,28 
(C) 1 : 4,66 
(D) 2 : 5,85 
(E) 2 : 6,00 

 
 

25. Seorang siswa ingin menumpuk empat 
buah buku yang homogen masing-
masing massanya M dan panjangnya L, 
buku-buku tersebut disusun seperti pada 
gambar disamping, maka nilai Z 
maksimum agar susunan buku-buku 
tersebut tetap seimbang adalah ... 
(A)  

(B)  

(C)  

(D)  

(E)  

Soal Esai 

26. Dua buah benda masing-masing bermassa m1 dan m2 yang saling dihubungkan 
menggunakan sebuah tali yang panjangnya r2. Benda m1 juga dihubungkan dengan 
sebuah titik O melalui tali yang lain yang panjangnya r1 sebagaimana yang ditunjukkan 
pada gambar berikut. Jika kedua benda tersebut berputar pada permukaan suatu bidang 
horizontal yang licin dengan frekuensi putaran f maka besar tegangan masing-masing tali 
adalah ... (nilai 24) 
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.  
27. Seorang dari regu penolong  berusaha menolong  korban yang jatuh kedalam sumur 

dengan ketinggian L, penolong menurunkan tangga tali bagi sang korban. Korban 
memanjat tali dengan percepatan ak relative terhadap tangga. Penolong sendiri diam 
ditempat dan menarik tangga dengan percepatan relatif terhadap tanah, anggap tangga 
diam saat korban mulai memanjat. Dengan menganggap massa korban m, percepatan 
gravitasi g dan massa tangga tali diabaikan. 
a. Berapa waktu yang dibutuhkan korban agar sampai di bibir sumur? Nyatakan dalam 

a,ak,dan L. (nilai 14) 
b. Hitung usaha yang dilakukan penolong untuk menarik korban sampai korban 

mencapai bibir sumur dalam m,g,a,ak,dan L! (nilai 22) 
28. Sebuah benda A menumbuk benda B yang semula diam dengan kecepatan . Bila massa 

masing-masing benda adalah  dan . Buktikan bahwa energy kinetic benda B 
setelah tumbukan adalah  







++

=

α
α 12

4 A
B

TT  dengan TA  adalah energi kinetik benda A sebelum tumbukan dan 

1

2

m
m

=α
 

 
(nilai 29) 

29. Sebuah manik-manik bergeser tanpa gesekan berarti melalui lintasan seperti gambar 

berikut. Berapa tinggi maksimum lintasan (h0)agar manic-manik mampu menyelesaikan 

dengan lengkap putaran lintasan bila kecepatan awal benda adalah nol, maka kecepatan 

manik-manik saat berada di titik A sebelum melintasi putaran adalah … 
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(nilai 20) 

30. Perhatikan rangkaian resistor di bawah ini berkelanjutan sampai tak hingga, setiap 
resistor memiliki resistansi r. Berapakah  resistor pengganti antara resistor A dan C? 

 

 

 

 

 

 

(nilai 21) 

 

 
 

http://ruhanluthfi.wordpress.com/�

