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SOAL-SOAL  UNAS FISIKA
SMA NEGERI 16 SURABAYA

1. Gambar berikut adalah skala yang
ditunjukkan oleh jangka sorong ketika
digunakan untuk mengukur tebal
sebuah buku. Tebal buku tersebut
adalah ....

a. 24,41 cm d. 25,15 cm
b. 24,45 cm e. 25,50 cm
c. 24,50 cm

2.

Sebongkah es dengan massa  50 gram,
es suhu - 5 o C dimasukan kedalam 1
liter air dengan suhu 20oC. Dalam waktu
beberapa lama es itu habis menyatu
dengan air didalam bak dalam suhu
setimbang. Maka ....
1. Suhu air sekarang  antara -5 oC

sampai sampai 30 oC
2. Terjadi aliran kalor dari air  kedalam

es
3. Pada saat es melebur, kalor yang

diperlukan sebesar 4000 kal
4. Es melebur didalam air karena

pengaruh tekanan hidrostatis air.
Pernyataan yang betul adalah ....

a. 1,2 dan 3
b. 1 dan 3
c. 2 dan 4
d. 4 saja
e. semua betul

3.

Gambar diatas adalah salah satu alat-
alat optik yaitu teropong bintang yang
pemakaiannya tidak berakomodasi oleh

mata normal, jarak fokus lensa obyektif
dan okuler masing-masing 100 cm dan
5 cm. Panjang teropong dan
pembesaran anguler teropong adalah
....
a. 5 cm  ; 60 kali
b. 40 cm ; 500 kali
c. 50 cm ; 500 kali
d. 60 cm ; 60 kali
e. 105 cm ; 20 kali

4.

Arus listrik hanya akan mengalir pada
rangkaian tertutup. Pada rangkaian
elektronika seorang perancang
biasanya merangkai beberapa
hambatan untuk mendapatkan kuat
arus dan potensial yang di inginkan
spesifikasi kompoen. Kuat arus listrik
yang mengalir pada rangkaian tertutup
ini adalah ....
a. 1,66 A d. 1,00 A
b. 1,5 A e. 0,75 A
c. 1,33 A

5. Seorang anak mengangkat koper
dengan gaya angkat sebesar
50 newton, berjalan sejauh 4 meter,
maka usaha yang dilakukan anak
tersebut adalah ....
a. 0 Joule d. 20 Joule
b. 0,4 Joule e. 200 Joule
c. 12,5 Joule

6. Grafik berikut ini menunjukkan
hubungan antara gaya F dan
perpanjangan (Dx) pada sebuah pegas.

Energi potensial pegas pada saat
mengalami perpanjangan 14 cm
adalah...
a. 11,2 joule d. 0,56 joule
b. 5,6 joule e. 0,110 joule
c. 1,12 joule
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7.

Mesin Carnot melakukan sebuah siklus
satu putaran piston. Kalor yang diserap
oleh mesin Carnot yang membentuk
kurva  seperti diatas  adalah ….
a. 3 x 10 5 J
b. 4 x 10 5 J
c. 5 x 10 5 J
d. 6 x 10 5 J
e. 6 x 10 6 J

8. Kamu dengan temanmu memegang
ujung-ujung seutas tali arah mendatar.
Kamu getarkan tali arah vertikal
sementara temanmu ujung tali lainya
dibiarkan tetap diam. Nampak
gelombang merambat dari kamu
menuju temanmu.

Jika persamaan simpangan titik-titik
pada  tali setiap saat :Y(t) = 2 sin p ( 20

t  - 25
x

);   x  dalam  meter  ,y  dalam  cm

dan t dalam sekon, Amplitudo dan
kecepatan rambat gelombang itu adalah
....
a. 2 cm; 3 m/s d. 3 cm ; 15 m/s
b. 2 cm; 5 m/s e. 3 cm ; 30 m/s
c. 2 cm; 15 m/s

9. Sebuah mobil pemadam kebakaran
bergerak dengan kecepatan 20m/s
sambil membunyikan serine dengan
frekuensi 720Hz. Seorang yang berdiri
agak jauh di depan mobil mendengar
bunyi serine mobil kebakaran itu
sehingga ia berdiri diam dipinggir jalan.
Jika kecepatan bunyi diudara 340m/s.
Maka frekuensi serine mobil itu akan
terdengar oleh orang itu ....

a. 600 Hz
b. 640 Hz
c. 680 Hz
d. 900 Hz
e. 940 Hz

10.Sebuah bel berdering dengan intensitas
10-5Watt/m2(Intensitas ambang dengar
telinga normal 10-12 watt/m2). Sebuah
titik A sejauh 10m dari sumber bunyi
bel dan titik B sejauh 15 m (lihat
gambar). Perbadingan  intensitas bunyi
di titik A dan B adalah ....
a. 4 : 9 d. 10 : 15
b. 5 : 12 e. 12 : 15
c. 9 : 4

11.Kapasitas sebuah kapasitor yang
bermuatan berbanding terbalik dengan
beda potensialnya Pada gambar di
samping,  C1 = 6 mF,  C2 = 8 mF dan
C3 = 12 mF. Jika kapasitas pengganti
ujung-ujung a dan b = 4 mF, maka
kapasitas kapasitor C4 adalah.. ..
a. 9 mF
b. 6 mF
c. 5 mF
d. 4 mF
e. 3 mF

12.Arah kuat medan sebuah bola titik
bermuatan  positip  di  titik  pada  jarak  r
dari pusat bola akan radial menjauhi
pusat bola. Sebaliknya jika bermuatan
negatif arahnya  menuju pusat bola
bermuatan. Perhatikan gambar
berikut :

Sesuai dengan gambar di atas ini, maka
letak titik yang kuat medannya nol,
berada di garis l pada jarak ....

C1 C2a b
C3 C4

A B
2 cm 2 cm6 cm l

qA = +20 mC qB = –80 mC
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a. 3 cm dari permukaan A, arah ke
kanan

b. 8 cm dari permukaan A, arah ke kiri
c. 8  cm  dari  permukaan  B,  arah  ke

kanan
d. 10 cm dari permukaan A, arah ke

kiri
e. 10 cm dari permukaan B, arah ke kiri

13.Dua benda A dan B massanya sama.
Benda A menumbuk benda B yang diam
sehingga kedua benda melekat satu
sama lain dan bergerak bersama,
(1) jumlah energi kinetik sebelum dan

sesudah tumbukan berbanding 2 :
1

(2) kecepatan kedua benda sesudah
tumbukan sebesar ½ kali
kecepatan  benda A mula-mula

(3) momentum benda A sebelum
tumbukan sama dengan 2 kali
momentum benda B sesudah
tumbukan

(4) koefisien restitusi sama dengan
nol

(5) maka pernyataan di atas  yang
benar adalah :

a. (1),(2) dan (3)
b. (1) dan (3)
c. (2) dan (4)
d. (4)
e. Semua benar

14.Perhatikan gambar
y

       3N

   60o
            3 N   x

     60o

 6N
Besar resultan ketiga gaya tersebut
adalah ....
a. 2,0 N d. N33
b. N32 e. N37
c. 3,0 N.

15.Salah satu cara seorang teknisi listrik
untuk mengetahui besar arus listrik
yang mengalir pada suatu kompenen
tanpa melepas atau merusak alat itu
adalah dengan  hukum ohm. Percobaan
hukum ohm menggunakan hambatan
1K Ohm, tegangan tebaca pada skala

voltmeter seperti gambar. Nilai kuat
arus listrik yang terukur oleh
ampermeter gambar dibawah adalah
....
a. 2 mA
b. 3 mA
c. 4 mA
d. 5 mA
e. 6 mA

16.Dua benda A dan B ditunjukkan seperti
pada gambar.  Massa benda A 3 kg,
massa benda B 6 kg.  Kecepatan A = 6
m/s dan kecepatan B 2 m/s, lantai licin
dan suatu saat A menumbuk B. Setelah
terjadi tumbukan benda A memantul ke
kiri dengan kecepatan 2 m/s.
Kecepatan benda B sesaat setelah
terjadi tumbukan adalah ….
a. 3 m/s d.   6 m/s
b. 4 m/s e.   7 m/s
c. 5 m/s

   A    B
     VA                    VB

17.Dari gambar di bawah,
  Y

2 a  a
  0 X

¬----  2 a  -----
kordinat titik berat bidang dari titik 0
adalah …
a. ( )a;a 10

1
10

3

b. (½ a ; ½ a)
c. ( a ; ½ a)
d. ( ⅔a ; ⅓ a)
e. ( )a;a 8

1
6

1

18.

Seorang  siswa  mempunyai  jarak  titik
dekat mata (Sn = 25 cm) melakukan
percobaan menggunakan mikroskop
dengan data-data seperti diagram
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diatas, maka perbesaran mikroskop
adalah ….
a. 30 kali
b. 36 kali
c. 40 kali
d. 46 kali
e. 50 kali

19.Gelombang electromagnet dengan
periode 10-15 sekon (cepat rambat
dalam  ruang  hampa  3  x  108 m.s-1)
merupakan ….
a. Gelombang radio dan televisi
b. Gelombang mikro
c. Sinar infra merah
d. Cahaya tampak
e. Sinar ultraviolet

20.Sebuah gelombang yang merambat
pada tali memenuhi persamaan Y =0,04
sin p (4t – 0,2 x) dimana y dan x dalam
meter dan t dalam sekon, maka :
(1)  panjang gelombangnya 10 m
(2)  Frekuensi gelombang 2 Hz.
(3) Cepat rambat gelombang 20 m/s
(4)  Amplitudo gelombang 4 m
 Pernyataan yang benar adalah ….
a. (1) , (2) dan (3)
b. (1) dan (3) saja
c. (2 dan (4) saja
d. (4) saja
e. (1), (2), (3) dan (4)

21.Sebuah sepeda motor yang di hidupkan
menghasilkan bunyi dengan taraf
intensitas sebesar 50 dB, jika intensitas
ambang pendengaran manusia 10-12

Wm-2, maka intensitas bunyi 100
sepeda motor adalah ….
a. 100 dB
b.   90 dB
c.   70 dB
d.   50 dB
e.   30 dB

22.  Seorang pengendara sepeda motor
bergerak dengan kecepatan 20 ms-1.
Mendekati mobil ambulans yang sedang
diam, frekuensi sumber bunyi 680 Hz.
Setelah sampai di sumber bunyi sepeda
motor bergerak menjauhi sumber bunyi
dengan kecepatan yang sama. Jika
kecepatan sumber bunyi di udara 340
ms-1, maka perbandingan kedua
frekuensi yang didengar ketika bergerak

mendekati sumber dengan saat
menjauhi sumber bunyi adalah ....
a. 9/8
b. 7/8
c. 5/8
d. 8/9
e. 7/9

23.Perhatikan gambar berikut..!
             Q1 = 2 µC               Q2 = 2,5 µC

        +                            +
                                      80 cm

Maka kuat medan  titik P  diantara dua
muatan yang jaraknnya 30 cm dari
muatan Q1 adalah ….
a. 1,1 x 105 N/C
b. 2,0 x 105 N/C
c. 2,1 x 105 N/C
d. 3,1 x 105 N/C
e. 4,1 x 105 N/C

24.Perhatikan gambar dibawah ini !
          - Q                             -4Q
          -                                -
          A                                B

                        9 mm
Jika sebuah muatan + Q terletak antara
 A dan B, dimanakah muatan + Q harus
 diletakan sehingga gaya coulomb yang
 dialaminya nol?
a. 3 cm  dari muatan B
b. 4 cm dari muatan B
c. 5 cm dari muatan B
d. 3 cm dari muatan A
e. 6 cm dari muatan A

25.Kapasitas kapasitor keping sejajar yang
diberi muatan dipengaruhi oleh :
(5) konstanta dielektrik
(6) tebal pelat
(7) luas pelat
(8) jarak kedua pelat
Pernytaan yang benar adalah ....
a. (2)
b. (1) dan (2)
c. (2) dan (4)
d. (3) dan (2)
e. (1), (3) dan (4)
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26.Perhatikan rangkaian listrik seperti pada
gambar!

Kuat arus terukur amperemeter adalah
....
a. 0,1 A d. 1,5 A
b. 0,5 A e. 3,0 A
c. 1,0 A

27.Pada rangkaian listrik sederhana seperti
pada gambar!

Besar kuat arus I1 adalah ....
a. 0,25 A d. 0,45 A
b. 0,30 A e. 0,50 A
c. 0,36 A

28.Kawat  di  aliri  arus  listrik  I  seperti  pada
gambar!

Pernyataan sesuai gambar di atas
induksi magnetik di titik P akan:
1. sebanding kuat arus

2. sebanding
a
1

3. tergantung arah arus listrik I
pernyataan yang benar adalah ....
a. 1, 2 dan 3 d. hanya 1 saja
b. 1 dan 2 e. hanya 2 saja
c. 1 dan 3

29.Perhatikan gambar di bawah ini!
M R

x  x  x  x  x  x  x  x
u L Q

x T x x x x x x x
S  K  P

x x x x V x x x x
B

x x x x ● x x x x
A

Dari titik A sebuah elektron bergerak
dengan kecepatan v memasuki medan
magnet B. Salah satu lintasan yang
mungkin di lalui elektron adalah ....
a. K – L – M d. S – P – K
b. S – T – U e. S – K – U
c. P – Q – R

30.Sebuah kumparan dan 500 lilitan di
letakkan di dalam medan magnit yang
besarnya berubah terhadap waktu. Jika
kumparan mengalami perubahan fluks
magnet dari 0,06 T menjadi 0,09 T
dalam  waktu  1  s,  maka  GGL  induksi
yang di hasilkan kumparan adalah ....
a. 1,5 V d. 9,0 V
b. 3,0 V e. 15 V
c. 6,0 V

31.Rangkaian RLC seri di rangkai seperti
pada gambar!

Bila saklar S di tutup, beda potensial
antara titik M dan N adalah ....
a. 25 V d. 110 V
b. 55 V e. 130 V
c. 96 V

32.Manakah grafik yang menyatakan
gelombang sinus tegangan arus
terhadap waktu dalam rangkaian RLC
yang bersifat kapasitif?
a.

b.

U (Utara)

S (Selatan)

a

I

P
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c.

d.

e.

33.Manakah pernyataan yang berasal dari
model atom E. Rutherford?
a. Atom adalahh bagian partikel yang

tak dapat dibagi lagi
b. Atom berbentuk bola yang

bermuatan positif dan negatifnya
tersebar merata

c. Atom terdiri dari inti yang
bermuatan positif dan sejumlah
elektron yang mengelilinginya

d. Elektron dapat berpindah dari satu
lintasan ke lintasan yang lain

e. Elektron  tidak  menyerap  dan
membebaskan energi pada lintasan
stasioner

34.Energi  elektron  pada  keadaan  dasar  di
dalam atom hidrogen adalah -13,6 eV.
Energi elektron pada orbit dengan
bilangan kuantum n = 4 adalah ....
a. 1,36 eV d. 0,85 eV
b. 1,24 eV e. 0,76 eV
c. 0,96 eV

35.Grafik berikut ini menunjukkan
hubungan antara intensitas radiasi (I)
dan panjang gelombang (l) pada
radiasi energi oleh benda hitam.

Jika  konstanta  Wien  =  2,90.10-3 m.K-3,
maka besar suhu (T) permukaan benda
adalah ....
a. 6.000 K d. 2.900 K
b. 5.100 K e. 1.667 K
c. 4.833 K

36.Tiga pernyataan di bawah ini terkait
dengan teori atom.
1. Elektron mengorbit inti dalam

lintasan-lintasan tertentu
2. Tidak ada pancaran/serapan energi

oleh elektron saat berpindah
lintasan

3. Elektron memiliki energi yang
besarnya sembarang

Pernyataan yang sesuai dengan teori
kuantum adalah ....
a. 1 dan 2 d. 2 saja
b. 1 dan 3 e. 3 saja
c. 1 saja

37.Perhatikan reaksi fusi di bawah ini!
QnHeHH 1

0
4
2

3
1

2
1 ++®+
Jika: m H – 2 = 2,01400 sma; m H – 3
= 2,016000 sma; m He – 4 = 4,002600
sma; m n = 1,008665 sma. Banyak
energi yang di bebaskan reaksi adalah
....
a. 2774,7 MeV d. 2005,3 MeV
b. 2767,5 MeV e. 1862,2 MeV
c. 2186,4 MeV

38.Pernyataan terkait dengan penerapan
radio isotop dalam bidang hidrologi:
1. mengukur tinggi permukaan cairan

dalam wadah tertutup
2. mengukur endapan lumpur di

pelabuhan
3. menentukan letak kebocoran suatu

bendungan
4. menentukan penyempitan pada

pembuluh darah
Pernyataan yang benar adalah ....
a. 1, 2, 3 dan 4 d. 1 dan 4 saja
b. 2, 3 dan 4 saja e. 2 dan 3 saja
c. 1, 3 dan 4 saja

39.Sebuah balok massa 5 kg di lepas pada
bidang miring licin seperti pada
gambar! (g = 10 m.s-2 dan tg 37o = ¾)

Percepatan balok adalah ....
a. 4,5 m.s-2 d. 8,0 m.s-2

b. 6,0 m.s-2 e. 10,0 m.s-2

c. 7,5 m.s-2

6.000
l (Å)

TI
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40.Gaya F1,  F2,  F3 dan  F4 bekerja pada
batang ABCD seperti gambar!

Jika massa batang di abaikan, maka
nilai  kompomen  gaya  terhadap  titik  A
adalah ....
a. 15 N.m d. 63 N.m
b. 18 N.m e. 68 N.m
c. 35 N.m

41.Untuk mengukur panjang sebuah benda
digunakan jangka sorong seperti pada
gambar

    Panjang benda  adalah
a. 3,57 cm d. 3,54 cm
b. 3,56 cm e. 3,53 cm
c. 3,55 cm

42.Seorang siswa mengukur diameter
sebuah lingkaran hasinya adalah 9,60
cm. Luas lingkaran dituliskan angka
penting adalah .... (p=3.14
a. 960 cm2 d. 58,1 cm2

b. 96,0 cm2 e. 5,81 cm2

c. 581 cm2

43.Vektor F1= 14 N dan F2 = 10 N
diletakan pada diagram cartesius seperti
pada gambar.

                            Y (satuan vektor: j)
               F1

                   60o                   F2
                                 X (satuan vektor:i )
    Resultan (R) = F1 + F2 dinyatakan
    dengan vektor satuan adalah ....

a. 7i + 10Ö3j d. 3i + 10j
b. 7i + 10j e. 3i + 7j
c. 3i + 7Ö3j


