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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 60 soal dengan tingkat 1 sebanyak 10 soal dimulai dari 
nomor 1-10, tingkat 2 sebanyak 30 soal dimulai dari nomor 11-40, dan tingkat 3 
sebanyak 20 soal dimulai dari nomor 41-60.  

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 tingkat 1= +4, salah 
tingkat 1 = -1, benar tingkat 2 = +6, salah tingkat 2= -2, benar tingkat 3= +8, salah tingkat 
3= -3, kosong= 0)  

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 benda diukur dengan menggunakan 
jangka sorong dengan kedudukan skala 
seperti pada gambar berikut, maka panjang 
benda tersebut adalah ......... 

(A) 2,55 cm 
(B) 2,60 cm 
(C) 2,65 cm 
(D) 2,72 cm 
(E) 2,75 cm 

 
2. Dari besaran fisika di bawah ini, yang merupakan besaran pokok adalah ... 

(A) massa , berat, jarak, gaya 
(B) panjang, daya, momentum, kecepatan 
(C) kuat arus, jumlah zat, suhu, jarak 
(D) waktu, energi, percepatan, tekanan 
(E) usaha, intensitas cahaya, gravitasi, gaya normal 
 

3. Dari peristiwa kotak bermassa m yang berpindah seperti pada gambar 
berikut, dimana pada sisitem hanya bekerja gaya gravitasi. Maka, 
usaha yang dilakukan benda adalah …… 

(A) mgh 
(B) –mgh 
(C) 0  
(D) mg 
(E) – mg 

 
4. Jika diketahui tekanan suatu ruangan khusus pada 0,76 cmHg, maka besar tekanan 

tersebut dalam satuan SI adalah ... 
(A) 105 Pa 
(B) 103 Pa 
(C) 76 x 102 Pa 
(D) 1 Pa 
(E) 76 x 10-3 Pa 

 
5. Perubahan wujud zat yang disertai dengan pelepasan kalor adalah ... 

(A) mengembun dan membeku 
(B) mengembun dan mencair 
(C) menguap dan membeku 
(D) menguap dan mengembun 
(E) mengembun dan melebur 

 
6. Volume sebuah benda 45 mm3 ditimbang massanya 25 g, maka massa jenisnya adalah ... 

(A) 5 x 10-3 g/cm3 
(B) 1,1 x 103 g/cm3 
(C) 1,8 x 103 g/cm3 
(D) 0,55 x 103 g/cm3 
(E) 1,5 x 10-3 g/cm3 

 
7. Pernyataan berikut yang merupakan akibat dari rotasi bumi adalah ..... 

(1). Peredaran semu harian benda langit 

(2). Terjadinya pembelokan angin 
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(3). Terjadi perbedaan waktu 

(4). Pergeseran matahari antara Garis Balik Utara (GBU) dan Garis Balik  

      Selatan(GBS) 

8. Jumlah energi kinetik dan energi potensial merupakan energi mekanik. 
SEBAB 

Pada suatu sistem yang hanya terdiri atas gaya-gaya konservatif, maka energi mekanik 
dari sistem tersebut tidak akan berubah 

 
9. Pada gambar disamping sebuah bandul berayun dari titik 

A.Bila jarak A-B  10 cm, maka amplitudo getarannya 
adalah... 

(A) 25 cm 
(B) 20 cm 
(C) 15 cm 
(D) 10 cm 
(E) 5 cm 

 
10. Gelombang radio yang dipancarkan oleh suatu pemancar memiliki frekuensi 400-700 Hz. 

SEBAB 

 Gelombang radio temasuk gelombang elektromagnetik 

11. Air dalam bejana memiliki suhu awal 270C. Ketika diberikan  kalor 24,15 kJ suhunya 
berubah menjadi 38,50C. Jika kalor jenis air 4200 J/kg0C maka kapasitas kalornya adalah 
... 

(A) 2100 J/0C 
(B) 210 J/0C 
(C) 42 J/0C 
(D) 4,2 J/0C 
(E) 2,1 J/0C 

 
12. Beberapa macam gerak: 

(1) Berjalan di jalan yang menurun 
(2) Intan mengerem sepeda ketika sampai di rumah 
(3) Mobil berjalan di lintasan yang lurus dengan kecepatan konstan 
(4) Jatuhnya bola bekel dari atas meja ke lantai 

Pernyataan yang menunjukkan gerak lurus berubah beraturan adalah... 

(A) (1) dan (3) 
(B) (2) dan (4) 
(C) (1), (2), dan (3) 
(D) (2), (3), dan (4) 
(E) Semua benar 
 

13. Sebongkah es massanya 2,5 kg dan kalor leburnya 80 J/kg melebur pada suhu 0oC 
menjadi air. Jika suatu energi panas yang besarnya sama dengan energi kalor untuk 
meleburkan es itu dapat digunakan untuk menaikkan 10oC suhu 1 kg suatu bahan maka 
kapasitas kalor bahan tersebut adalah ... 

(A) 23,5 J/oC 
(B) 20 J/oC 
(C) 15 J/oC 
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(D) 13,3 J/oC 
(E) 10,3 J/oC 

 
14. Sebuah benda memiliki berat 280 N di udara 

dengan massa jenis 1400 kg/m3. Jika berat benda 
terukur di dalam air sebesar 100 N maka 
massanya di dalam air adalah ... 

(A) 26,5 kg 
(B) 25,2 kg 
(C) 23,3 kg  
(D) 22,2 kg 
(E) 21 kg                          

 

15. Dalam suatu ruang tertutup yang berisi gas ideal dengan tekanan konstan 2 atm, 
temperatur gas tersebut diatur menjadi 2 kali temperatur semula. Jika volume gas 
sebelum dipanaskan adalah 3 cm3 maka usaha yang diberikan pada gas tersebut adalah ... 

(A) 3,5 x 10-5 J 
(B) 6 x 10-1 J 
(C) 6,2 x 10-3 J 
(D) 4 x 10-2 kJ 
(E) 3 x 103 J 

 
16. Sebuah tabung pejal yang terdiri dari dua bahan dengan massa jenis 

bahan kedua sebesar 1300 kg/m3. Jika perbandingan volume bahan 
pertama dengan bahan kedua adalah 3 : 2 dan diameter tabung dan 
tingginya masing-masing 10 mm dan 10  cm, maka massa bahan 
kedua adalah ...  

(A) 19,5 x 10-4 π kg 
(B) 15,3 x 10-4 π kg 
(C) 13 x 10-4 π kg 
(D) 12,7 x 10-4 π kg 
(E) 10 x 10-4 π kg 
 

17. Waktu yang diperlukan Bulan dari fase Bulan baru ke fase Bulan mati setelah melakukan 
satu kali putaran mengelilingi Bumi adalah .... 

(A) 28,5 hari 
(B) 29,0 hari 
(C) 29,5 hari 
(D) 30,0 hari 
(E) 31,0 hari 
 

18. Budi tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda yang berjarak lebih dekat dari 50 cm 
maka kuat lensa kacamata yang memungkinkan Budi membaca pada jarak 25 cm adalah 
........ 

(A) 1,50 dioptri 
(B) 1,75 dioptri 
(C) 2,00 dioptri 
(D) 2,25 dioptri 
(E) 3,00 dioptri 
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19. Ekor komet tampak bercahaya saat menglilingi Matahari, karena ..... 
(A) Bahan penyusun komet merupakan es yang sangat padat 
(B) Lintasan komet berbentuk elips  
(C) Pengaruh medan gaya matahari  
(D) Gaya tarik bumi yang besar pada bagian ekornya 
(E) Gas dan debu pada komet yang memantulkan cahaya matahari 
 

20. Jika seorang pengamat diam mendengar sirene ambulan yang berfrekuensi 300 Hz yang 
sedang bergerak dengan kecepatan 30 m/s maka frekuensi yang didengar pengamat 
adalah ... 

(A) 338 Hz 
(B) 329 Hz 
(C) 326 Hz    
(D) 276 Hz 
(E) 255 Hz 
 

21. Untuk mendapatkan bayangan yang terletak pada jarak 15 cm di depan cermin cekung 
yang jarak titik apinya 7,5 cm maka benda harus diletakkan di depan cermin tersebut 
pada jarak … 

(A) 5 cm 
(B)  10 cm 
(C) 15 cm 
(D) 22 cm 
(E) 30 cm 
 

22. Jika diketahui pada rangkaian berikut ini nilai 
hambatan masing-masing resistor adalah 
R1=20 Ώ, R2=30 Ώ, R3=50Ώ, R4=40 Ώ dan 
R5=60 Ώ, maka hambatan pengganti pada 
ujung-ujung A dan B adalah …. 

(A) 30 Ώ 
(B) 36 Ώ 
(C) 48 Ώ 
(D) 52 Ώ 
(E) 60 Ώ 

 
23. Pada grafik di samping menunjukkan hubungan antara 

angka yang ditunjukkan thermometer X terhadap 
thermometer Celcius. Pada saat thermometer Celcius 
menunjukkan angka 20 ºC, berapa angka yang 
ditunjukkan pada thermometer X?   

(A) 52 ºX 
(B) 55 ºX 
(C) 68 ºX 
(D) 82 ºX 
(E) 88 ºX 

 
24. Sebuah kumparan pemanas dicelupkan dalam 200 g air dingin. Kumparan itu 

dihubungkan dengan catu daya (sumber tegangan DC) 14 V. Arus yang mengalir 5 A . 
Jika aliran arus berlangsung selama 2  menit, maka kenaikan suhu air adalah … 

(A) 8ºC 
(B) 10 ºC 
(C) 14 ºC 

http://ruhanluthfi.wordpress.com/�


 

Contact : 08993785034 
ruhanluthfi.wordress.com 

ruhanluthfi@gmail.com 
 

(D) 24 ºC 
(E) 28 ºC 

 
25. Rudi mengambil air dari dalam sumur dengan menggunakan tali timba. Jika massa timba 

yang berisi air adalah 2 kg dan timba terangkat ke atas dengan percepatan 1 m/s2 maka 
besar tegangan tali timba adalah ..... 

(A) 18 N 
(B) 20 N 
(C) 22 N 
(D) 24 N 
(E) 28 N 

 
26. Nilai hambatan resistor pada gambar berikut ini adalah …. 

(A) 320 Ώ ± 2% 
(B) 650 Ώ ± 2% 
(C) 5700 Ώ ± 2% 
(D) 6200  Ώ ± 5% 
(E) 8400 Ώ ± 5% 

 
 

27. Kawat pemanas terbuat dari campuran nikron ( Ni – Ci ) panjangnya 10 m dan  
mempunyai hambatan 24 ohm, dibuat kumparan untuk suatu alat pemanas listrik. 
Berapakah daya yang dihasilkan bila kedua ujung kumparan tersebut dihubungkan pada 
jaringan listrik dengan beda potensial 110 volt ?. 

(A) 218 watt 
(B) 458 watt 
(C) 480 watt 
(D) 504 watt 
(E) 620 watt 

28. Berikut ini pernyataan yang benar mengenai berat adalah ... 
(1) Menyatakan banyak zat pada benda 
(2) Merupakan besaran vektor (nilai dan arah) 
(3) Dapat diukur dengan neraca ohauss 
(4) Hanya bergantung pada percepatan gravitasi setempat 

 
29. Sebuah bola berada di antara dua cermin datar yang saling membentuk sudut 45°, maka 

jumlah bayangan yang dibentuk cermin adalah …… 
(A) 2 
(B) 3 
(C) 6 
(D) 8 
(E) 7 

 
30. Planet A berputar mengelilingi matahari dengan periode TA. Jika jarak planet B ke 

matahari sama dengan 
3
1  kali jarak planet A ke matahari. Maka waktu yang dibutuhkan 

planet B untuk berevolusi adalah ... 

(A) 3
27
1 TA 

(B) 3
9
1 TA 
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(C) 3
3
1 TA 

(D) 33 TA 

(E) 327 TA 
 

31. Bila waktu yang dibutuhkan untuk membuat 
gelombang pada gambar adalah 3 detik, maka cepat 
rambat gelombangnya sebesar …… 

(A) 1,8 cm/s 
(B) 2 cm/s 
(C) 4 cm/s 
(D) 6 cm/s 
(E) 12 cm/s 

 
32. Kawat pemanas terbuat dari campuran nikron ( Ni – Ci ) panjangnya 10 m dan  

mempunyai hambatan 24 ohm, dibuat kumparan untuk suatu alat pemanas listrik. 
Berapakah daya yang dihasilkan bila kedua ujung kumparan tersebut dihubungkan pada 
jaringan listrik dengan beda potensial 110 volt? 

(A) 218 watt 
(B) 458 watt 
(C) 480 watt 
(D) 504 watt 
(E) 620 watt 

 
33. Pada suhu berapa derajat Celcius angka yang ditunjuk oleh termometer Fahrenheit sama 

dengan dua kali angka yang ditunjuk oleh termometer Celcius ? 
(A) -80ºC 
(B) -120ºC 
(C) -180ºC 
(D) 160 ºC 
(E) 120 ºC 
 

34. Pernyataan berikut yang merupakan akibat dari rotasi bumi adalah ..... 
(1). Peredaran semu harian benda langit 

(2). Terjadinya pembelokan angin 

(3). Terjadi perbedaan waktu 

(4). Pergeseran matahari antara Garis Balik Utara (GBU) dan Garis Balik  

      Selatan(GBS) 

35. Jarak 5 renggangan yang berurutan pada gelombang longitudinal adalah 20 cm dan waktu 
yang dibutuhkan untuk membuat 25 rapatan yang berurutan adalah 2 s. Cepat rambat 
gelombang tersebut adalah …… 

(A) 0.15 cm/s 
(B) 0.42 cm/s 
(C) 0.50 cm/s 
(D) 0.60 cm/s 
(E) 1 cm/s 
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36. Sebuah lilin yang tingginya 3 cm berdiri 15 cm di depan lensa cembung yang jarak 
fokusnya 10 , maka sifat-sifat bayangan lilin tersebut adalah ..... 

(A) nyata, terbalik dan diperkecil 
(B) maya, tegak dan diperkecil 
(C) nyata, tegak dan diperbesar 
(D) nyata, terbalik dan diperbesar 
(E) maya, terbalik dan diperbesar 

 
37. Rumus untuk pembesaran dengan h’,h,s’,s,M berturut – turut tinggi bayangan, tinggi 

benda, jarak bayangan dari cermin/lensa, jarak benda dari cermin/lensa, dan perbesaran 
adalah ...... 

(A)  

(B)  
(C)  
(D)  

(E)  
 

38. Pernyataan di bawah ini yang bukan sifat gelombang elektromagnetik adalah..... 
(A) merupakan gelombang longitudinal 
(B) dapat mengalami polarisasi 
(C) sapat merambat di ruang hampa 
(D) merambat pada medan magnet dan medan listrik 
(E) arah getar dan arah rambat saling tegak lurus 
 

39. Sebuah trafo mempunyai efisiensi 80%. Jika tegangan primer 110 Volt dan tegangan 
sekunder 220 Volt, arus primer 0,5 A, maka arus sekundernya adalah ... 

(A) 0,5 A 
(B) 0,25 A 
(C) 0,2 A 
(D) 0,1 A 
(E) 0,02 A 
 

40. Apabila satu buah magnet batang dengan urutan kutub U-S dipatahkan menjadi dua 
bagian maka kutub magnet yang terbentuk  adalah ......  

(A) S-S 
(B) U-S 
(C) U-U 
(D) S-U 
(E) tidak terbentuk kutub magnet yang baru 
 

41. Perhatikan gambar berikut. Jika diharapkan pada ruang I bertekanan 1109,6 cmHg 
dengan massa jenis air raksa 13,6 g/cm3 maka selisih tinggi permukaan air raksa adalah ... 

(A) 0,01 mm 
(B) 1 mm 
(C) 1 x 10-2 cm 
(D) 2 x 10-2 cm 
(E) 2,5 cm 
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42. Jika dua buah kaca masing-masing α= 4  x 1 0-6 /oC dan panjang mula-mula 1 meter 
dipasang pada bingkai dengan jarak 8 mm, maka perubahan temperatur yang memenuhi 
agar kedua kaca tersebut tidak saling menempel adalah ...  

(A) 103 oC 
(B) kurang dari 103 oC 
(C) lebih dari 103 oC 
(D) kurang dari 106 oC 
(E) 106 oC 

 
43. Diketahui sebuah balok dengan volume 2 m3 dan bermassa 10 kg 

terdiri dari dua bahan, dengan massa jenis bahan pertama 400 
kg/m3 , yang tercelup 60% dari total volumenya. Jika volume 
bahan satu V1 sama dengan volume bahan kedua V2 maka besar 
perbandingan massa jenis antara bahan pertama dengan bahan 
yang kedua adalah ... 

(A) 1 : 3 
(B) 2 : 3 
(C) 3 : 1 
(D) 4 : 7 
(E) 5 : 2 

 
44.  Sebuah mobil bermassa 1.000 kg terperosok ke jurang. Mobil tersebut diikat dengan tali 

yang kuat dan dihubungkan dengan bagian belakang truk melalui katrol di tebing jurang. 
Jika truk menarik tali dengan gaya 12.000 N dengan percepatan gravitasi 10 m/s2 maka 
percepatan naiknya mobil tersebut adalah ... 

(A) 2,0 m/s2  
(B) 2,4 m/s2  
(C) 3,8 m/s2 
(D) 4,2 m/s2 
(E) 5,0 m/s2 

 
45. Logam tergolong konduktor yang sangat baik 

SEBAB 

Kalor pada logam dipindahkan melalui elektron-elektron bebas yang terdapat dalam 
struktur atom logam  

46. Pada kompor listrik tercantum data 240 V, 600 W. Pernyataan berikut yang benar adalah 
... 
(1). hambatan filamen kawat 96 Ώ 

(2). panas yang dihasilkan selama 2 menit adalah 108 kJ 

(3). jika biaya 1 kWh = Rp. 650,- maka biaya listrik pemakaian lampu selama 12 ,5 

      jam adalah Rp. 4.875,- 

(4). arus yang dibutuhkan kompor listrik 4A  

47. Sebuah partikel bermuatan positif (10 μC) terletak diantara dua partikel bermuatan 
negatif (-6 μC dan -8 μC) yang jarak partikelnya dapat dilihat pada gambar berikut, maka 
besar gaya yang bekerja pada partikel positif tersebut saat berada di tengah-tengah kedua 
partikel bermuatan negatif adalah ......  

(A) 1,5 N 
(B) 3,0 N  
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(C) 4,0 N 
(D) 4,5 N 
(E) 6,0 N 

 
48. Sebuah kaleng massanya 200 gram terbuat dari bahan yang kalor jenisnya 0,2 kal/ gram 

ºC berisi 50 gram air. Kedalamnya dimasukkan 100 gram logam yang kalor jenisnya 0,3 
kal/gram ºC bersuhu 50 ºC. Setelah setimbang, suhu akhirnya adalah 35 ºC. Berapa suhu 
air mula-mula? 

(A) 23 ºC 
(B) 25 ºC 
(C) 28 ºC 
(D) 30 ºC 
(E) 32 ºC 

 
49. A train starts from rest (at position zero) and moves with constant acceleration. On first 

observation the velocity is 20m/s and 80s later the velocity is 60m/s. At 80s, calculate the 
position and average velocity at the interval... 

(A) 3200m, 60m/s 
(B) 3200m, 40m/s 
(C) 4800m, 60m/s 
(D) 4800m, 40m/s 
(E) 5200m, 60 m/s 

 
50. Untuk membuat 3 lembah  yang berurutan pada gelombang transversal dibutuhkan waktu 

15 s. Periode gelombang tersebut adalah …… 
(A) 2,5 s 
(B) 3 s 
(C) 5 s 
(D) 6 s 
(E) 10s 

51. Dua mobil berada pada posisi x = 0 dengan t = 0, mobil pertama bergerak dengan 
kecepatan konstan 30m/s. Mobil kedua mulai berangkat dari awal dengan percepatan 
10m/s2. Tentukanlah dimana kedua mobil tersebut berpapasan.... 

(A) 180m 
(B) 270m 
(C) 320m 
(D) 412m 
(E) 512m 

 
52. Sebuah tabung dengan diameter d terletak di sebuah fluida dengan massa jenis ρ dan 

kedalaman fluida h. Jika massa tabung tersebut m, maka besarnya massa jenis fluida 
tersebut adalah ... 

(A) 
hr

m
2π

ρ =  

(B) 
hd

mg
2π

ρ =  

(C) 
gd

mh
π

ρ =  

(D) 
hd

m
2

4
π

ρ =  

(E) 2

4
d
mg
π

ρ =  
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53. Gambar berikut yang menunjukkan desain tanggul yang paling memungkinkan 
berdasarkan konsep tekanan hidrostatis adalah ... 

(A)  

 
(B)  

 
(C)  

 
 

(D)  

 
(E)  

 
54. Seorang pekerja bangunan dengan menggunakan mobil memindahkan balok bermassa 

250 kg ke lantai 5 sebuah bangunan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Dengan gaya 
normal pekerja tersebut sebesar N. Selama pergerakan,  pernyataan berikut yang benar 
adalah ... 

(A) N dan T bertambah 
(B) N bertambah, T tetap 
(C) N dan T berkurang 
(D) N berkurang, T bertambah 
(E) N dan T tetap 

 
55. Dua buah balok A dan B diletakkan berimpitan seperti pada gambar. Ketika diberikan 

gaya F, pernyataan berikut yang benar adalah ... 

(1). FNN <+ 21  

(2). FNN =+ 21  
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(3). FNN >+ 21  

(4). BA mmNN :: 21 =  

56. Si A mengendarai motor ke utara dengan kecepatan 10 m/s. 4 menit kemudian 
kecepatannya bertambah menjadi 34 m/s. Berapa percepatan rata-rata dan kemana arah 
percepatan tersebut? 

(A) 0,1 m/s2 kearah timur 
(B) 0,1 m/s2 kearah utara 
(C) 0,1 m/s2 kearah selatan 
(D) 0,4 m/s2 kearah utara 
(E) 0,4 m/s2 kearah selatan 

 
57. Gelombang bunyi dengan frekuensi 256 Hz merambat di udara dengan kecepatan 330 

m/detik. Cepat rambat gelombang bunyi dengan frekuensi 512 Hz di udara adalah …  

(A) 82,5 m/detik   (C) 330 m/detik   (E) 690/detik 

(B) 165 m/detik   (D) 660 m/detik  
58. Sebuah pipa gas di dasar laut sedalam 4,2 km meledak. Suaranya terdengar oleh seorang 

nelayan tepat di atasnya 3 detik kemudian. Jika panjang gelombang bunyi 2,8 m, maka 
frekuensi suara ledakan itu: 

(A) 50 Hz    (B) 5 kHz  (E) 5000 kHz 
(C) 500 Hz    (D) 50 kHz 

 
59. Suhu gas ideal dalam ruang tertutup dinaikkan menjadi 4 kali suhu semula. Berapa kecepatan 

rata-rata partikel-partikel gas tersebut setelah suhunya dinaikkan dibandingkan kecepatan 
semula?  

(A) Tv∞    (B) Tv∞   (E) 
T

v 1
∞  

(C) 2Tv∞    (D) 2
1

T
v∞  

 
60. Satu hari di Venus setara dengan 243 hari di bumi sedangkan satu tahun di Venus 

berlangsung 225 hari di bumi. Jadi, jika kita tinggal selama enam tahun di Venus (menurut 
kalender di sana), kita akan melihat matahari terbit sebanyak.........kali.  

(A) 2    (C) 4    (E) 6 
(D) 3    (D) 5  
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