
1.1. Perhatikan tabel berikut ini!
No. Besaran Fisika

( X )
Satuan
( Y )

Alat ukur
( Z )

1 Massa watt Ampermeter
2 Suhu joule Mikrometer
3 Kecepatan ampere Odometer
4 Kuat arus centimeter Speedometer

Pasangan besaran pokok, satuan dalam Sistem Internasional (SI) dan alat ukur berikut
yang sesuai adalah ....
A. X4, Y4 dan Z1
B. X3, Y2 dan Z4
C. X2, Y3 dan Z1
D. X4, Y3 dan Z1

2.1. Perhatikan gambar berikut! (jenis za

Jenis benda yang ditimbang adalah ….
A. besi
B. emas
C. perak
D. aluminum

3.1.Perhatikan gambar bimetal berikut !

Berdasarkan kondisi  1 dan 2 pada gambar, maka dapat disimpulkan bahwa….
A. koefisien muai panjang a lebih besar dari keping b
B. koefisien muai panjang a lebih kecil dari keping b
C. koefisen muai panjang a dan b bisa berubah-ubah
D. keping  a dan b dibuat dari bahan yang sama

Kondisi 1
on

Kondisi 2
off

Tabel massa jenis :
Objects kg/m³

besi 7.900
emas 19.300
perak 10.500
Aluminum 2.700
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4.1. Perhatikan grafik!

Jika massa es yang dipanaskan adalah 50 gram dan diketahui kalor lebur es = 80 kal/g
kalor jenis es = 0,5 kal/g oC, kalor jenis air = 1 kal/g oC. Maka banyaknya kalor yang
diperlukan pada  proses  B – D adalah ….
A. 3.000 kal
B. 5.000 kal
C. 7.000 kal
D. 9.000 kal

5.1 Perhatikan gambar !

Truk dan sedan bergerak saling mendekat , maka keduanya akan bertemu setelah bergerak …
A. 10 sekon
B. 15 sekon
C. 30 sekon
D. 60 sekon

6.1. Perhatikan gambar berikut !
Besar usaha yang dilakukan oleh F1
dan F2 adalah....

A. 1000 joule
B. 600 joule
C. 400 joule
D. 200 joule

7.1 Perhatikan gambar berikut
Yang prinsip kerjanya sama dengan bidang miring adalah….

A. C.

B. D.
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8.1. Perhatikan gambar ikan dalam bejana berikut !

Jika percepatan gravitasi di tempat itu adalah sebesar 10 m/s2 maka tekanan hidrostatik tepat pada
mulut ikan adalah....
A. 2500 N/m2

B. 3500 N/m2

C. 6000 N/m2

D. 9500 N/m2

9.1.  Perhatikan gambar pegas berikut!

Jika gerak beban dari A ke B memerlukan waktu ½ s, frekuensi pegas adalah ….
A. ¼ Hz
B. ½ Hz
C. 1 Hz
D. 2 Hz

10.1 Perhatikan gambar!

Mula-mula bunyi bel dapat terdengar. Setelah udara dalam sungkup dihisap keluar, bunyi bel tidak
terdengar. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa….
A. bunyi hanya dapat merambat melalui udara
B. bunyi dapat merambat tanpa udara
C. bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa
D. bunyi tidak dapat didengar dalam ruang tertutup

11.1. Perhatikan gambar !

Jika fokus lensa adalah 25 cm, maka sifat bayangan benda tersebut adalah ….
A. maya, tegak diperbesar
B. maya, terbalik diperbesar
C. nyata, terbalik diperbesar
D. nyata, tegak, diperbesar



12.1. Seorang siswa melakukan percobaan dengan menggunakan alat dan bahan sebagai berikut :

Jika batang kaca digosok secara berulang kali dengan ….

kain Proses perpindahan
elektron

Jenis muatan
Pada batang

kaca

A I sebagian elektron batang kaca berpindah ke kain I muatan positif

B II sebagian elektron batang kaca berpindah ke kain II muatan positif

C I sebagian elektron kain I berpindah ke  batang kaca muatan negatif

D II sebagian elektron kain II berpindah ke  batang kaca muatan negatif

13.1 Perhatikan gambar.

Jika hambatan dalam baterai diabaikan, maka kuat arus pada hambatan 3 Ω adalah ....
A. 1  ampere
B. 2  ampere
C. 3  ampere
D. 4  ampere

14.1 Dalam sebuah rumah terdapat 2 buah lampu masing-masing 20 watt serta 1 buah TV, 100
W. Setiap harinya lampu tersebut dinyalakan 10 jam, sedangkan TV dinyalakan selama 5
jam. Apabila harga per 1 kwh = Rp.500,00 maka rekening yang harus dibayar selama 1
bulan (30 hari) adalah ….
A. Rp 12.500,00
B. Rp 13.500,00
C. Rp 27.500,00
D. Rp.54.500,00
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15.1 Perhatikan gambar.

Batang besi AB pada saat didekatkan pada  salah satu kutub magnet  dapat menarik benda –
benda kecil yang terbuat dari besi, sifat kemagnetan yang terbentuk pada batang besi
adalah....
A.  A = kutub utara, B = kutub selatan, magnet tetap
B.  A = kutub selatan, B = kutub utara, magnet sementara
C.  A = kutub utara, B = kutub selatan, magnet sementara
D.  A = kutub selatan, B = kutub utara, magnet tetap

16.1 Perhatikan pernyataan di bawah ini.

1. mempercepat  gerakan magnet ke dalam da keluar kumparan
2. memperkuat medan magnet yang digunakan
3. memasang batang seng diam di dalam kumparan
4. memperbanyak jumlah lilitan kawat yang digunakan

berdasarkan pernyataan tersebut, maka faktor- faktor yang mempengaruhi gaya gerak listrik
induksi adalah ...

A. 1, 2 dan 3
B. 1, 2 dan 4
C. 1, 3 dan 4
D. 2, 3 dan 4

17.1 Perhatikan gambar posisi matahari, bumi dan bulan berikut . (gambar diproposionalkan)

Berdasarkan posisi benda – benda langit tersebut, air laut mengalami ….
Gambar I Gambar II

A Pasang perbani Pasang purnama
B Pasang perbani Pasang perbani
C Pasang purnama Pasang perbani
D Pasang purnama Pasang purnama

18.1  Jika larutan senyawa H2SO4 dilarutkan ke dalam air akan terurai menjadi ion-ion. Berikut
ini yang bersifat kation  berdasarkan peristiwa tersebut adalah....

A. SO4
2-

B. H2O
C. 2H2+

D. H+



19.1 Berdasarkan hasil observasi terhadap minyak tanah diperoleh data sebagai berikut.
1 Mudah terbakar
2 Dapat membuat karet menjadi lunak
3 Tidak dapat larut dalam air
4 Tidak dapat menghantarkan arus listrik

Berdasarkan tabel, yang termasuk sifat kimia minyak tanah adalah....
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

20.1 Perhatikan beberapa proses perubahan di bawah ini
1. Uap air mengembun
2. Besi meleleh
3. Kedelai menjadi tempe
4. Kapur barus berubah menjadi gas
5. Fotosintesis
Peristiwa yang menunjukkan perubahan fisika adalah….
A. 1, 2 dan 4
B. 1, 2 dan 5
C. 1, 3 dan 5
D. 2, 3 dan 5


