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TO VI SMA Marsudirini Paket A 

 
1. Bondan mengukur massa sebuah batu dengan menggunakan neraca Ohauss tiga lengan dengan skala 

terkecil 0,1 gram, skala hasil pengukurannya terlihat seperti gambar di bawah ini. 

 
Massa batu tersebut adalah…. 

A. 486,0 gram 
B. 466,5 gram 
C. 463,6 gram 
D. 283,6 gram 
E. 280,5 gram 
 

2. Tiga buah gaya setitik tangkap, besar dan arahnya seperti pada gambar di bawah ini. 

 
Resultan dari tiga vektor gaya di atas adalah.... 

A. 30 N 
B. 24 N 
C. 20 N 
D. 15 N 
E. 10 N 

 
3. Andi sedang melakukan perjalanan dari keadaan  diam kemudian dipercepat 2 m.s–2 selama 2 sekon, 

kemudian ia bergerak konstan selama 2 sekon, dan terakhir memperlambat gerak dengan perlambatan 2 
m.s–2  selama 2 sekon sebelum berhenti. Grafik kecepatan terhadap t dari perjalanan orang tersebut yang 
benar adalah….. 
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4. Roda A, B dan C saling berhubungan seperti pada gambar.  

 
Jika jari-jari roda A, B dan C masing-masing 10 cm, 4 cm dan 2 cm, dan roda C berputar dengan 
kecepatan linier 5 m.s-1.  maka roda B berputar dengan kecepatan sudut sebesar…. 

A. 80 rad.s-1 
B. 50 rad.s-1 
C. 40 rad.s-1 
D. 25 rad.s-1 
E. 10 rad.s-1 

 
5. Handi dengan massa M kg berada di dalam lift yang bergerak ke atas dengan percepatan a m.s–2. Jika 

percepatan gravitasi g m.s–2, gaya desak kaki Handi pada lantai lift adalah…. 
A. M (a+g) N 
B. M (a-g) N 
C. M (g-a) N 
D. M (ag) N 
E. M /(a+g) N 

 
6. Sebuah katrol dari benda pejal dengan tali yang dililitkan pada sisi luarnya ditampilkan seperti gambar.  

 
Gesekan katrol diabaikan. Jika momen inersia katrol = β  dan tali ditarik dengan gaya tetap F, maka 
nilai percepatan sudut α setara dengan .... 

A. α = F ⋅ β ⋅ R 
B. α = F ⋅ β2 ⋅ R 
C. α = F ⋅ (β ⋅ R)– 1 
D. α = F ⋅ R ⋅ (β)– 1 
E. α = F ⋅(R ⋅ β )– 2 

 
7. Sebuah balok dengan massa 10 kg diletakkan di atas bidang miring kasar, ditarik dengan gaya 

sebesar F dan percepatannya1 m/s2. Jika koefisien gesekan μk = 1/3 dan g = 10 m/s2, besar gaya 
F tersebut adalah .... (sin 53o = 0,8). 

 
A. 260 N 
B. 220 N 
C. 160 N 
D. 110 N 
E. 60 N 
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8. Sebutir kelereng massa 50 gram meluncur dipermukaan meja hingga kecepatan saat lepas dari tepi meja 
2 m/s. Jika g = 10 m/s2, maka besar energi kinetik saat ketinggian 1 meter adalah …. 

A. 0,2 joule 
B. 0,6 joule 
C. 1,2 joule 
D. 11 joule 
E. 20 joule 

 
 

9. Koordinat titik berat bangun di bawah ini adalah….. 

 
A. (6; 6) 
B. (4; 6) 
C. (2; 8) 
D. (10; 4) 
E. (8; 6) 

 
10. Sebatang kayu yang massanya diabaikan, dikerjakan gaya pada titik A, B, dan C seperti gambar. 

 
Bila titik B dipakai sebagai poros, maka momen gaya sistem adalah…..(sin 37° = 0,6) 

A. 1,44 Nm 
B. 1,60 Nm 
C. 3,04 Nm 
D. 4,64 Nm 
E. 6,44 Nm 

 
11. Tabel berikut menunjukkan hasil pengukuran pertambahan panjang (Δx) pada percoban 

pengukuran konstanta elastisitas karet dengan menggunakan lima bahan karet ban P, Q, R, S, 
dan T. 
 

Karet M (kg) Δx (cm) 
P 2 1 
Q 1 1 
R 5 0,1 
S 0,5 0,1 
T 0,25 1 

Konstanta elastisitas karet terbesar dimiliki oleh bahan .... 
A. P 
B. Q 
C. R 
D. S 
E. T 

 
 

2 m 
1 m 

A 

B 
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12. Sebuah peluru karet berbentuk bola massanya 40 gram ditembakkan horizontal menuju tembok seperti 
gambar.  

 
Jika bola dipantulkan dengan laju sama, maka bola menerima impuls sebesar .... 

A. 12 N.s 
B. 6 N.s 
C. 5 N.s 
D. 4 N.s 
E. 2 N.s 
 

13. Dua benda yang massanya sama masing-masing 2 kg saling mendekati dengan kecepatan 4 m/detik (ke 
kanan) dan 2 m/detik (ke kiri). Setelah tumbukan kedua benda menjadi satu, maka besarnya kecepatan 
kedua benda setelah tumbukan adalah  

A. 1 m/detik, arah ke kanan 
B. 4 m/detik, arah ke kanan 
C. 2 m/detik, arah ke kiri 
D. 4 m/detik, arah ke kiri 
E. 0 

 
14. Gaya angkat pada pesawat terbang dapat terjadi karena...  

1) Tekanan udara di depan sayap lebih besar dari pada di belakang sayap 
2) Kecepatan udara di atas sayap lebih besar dari pada di bawah sayap 
3) Tekanan udara di atas sayap lebih kecil dari pada di bawah sayap 
4) Kecepatan udara di atas sayap lebih kecil dari pada di bawah sayap 

Dari pernyataan diatas yang benar adalah …. 
A. 1 dan 2 
B. 2 dan 3  
C. 2 saja  
D. 1, 2 dan 3 
E. 1, 2, 3 dan 4  

 
15. Air mengalir melalui pipa mendatar seperti gambar di bawah! 

 
Luas penampang A = 200 cm2 dan penampang B = 100 cm2 jika air mengalir di penampang B dengan 
kecepatan 4 m.s−1 dan tekanan di penampang A = 60 kPa, maka tekanan di penampang B adalah....(ρ 
air = 103 kg.m−3 ) 

A. 54 kPa 
B. 74 kPa 
C. 80 kPa 
D. 84 kPa 
E. 86 kPa 

 
16. Dua buah batang PQ dengan ukuran yang sama, tetapi jenis logam berbeda dilekatkan seperti gambar di 

bawah ini. 
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Jika koefisien konduksi termal P adalah empat kali koefisien konduksi termal Q, maka suhu pada 
bidang batas P dan Q adalah ... . 

A. 84 °C 
B. 78 °C 
C. 72 °C 
D. 66 °C 
E. 60 °C 

 
17. Sepotong logam massanya 200 g dan suhunya 800 0C dimasukkan dalam 50 g air yang suhunya 40 0C. 

Setelah keadaan setimbang suhu campuran menjadi 300 0C. Bila kalor jenis air 1 kal/g0C, maka kalor 
jenis logam adalah.... 

A. 0,13 kal/g0C 
B. 0,18  kal/g0C 
C. 0,23  kal/g0C 
D. 0,48  kal/g0C 
E. 0,58  kal/g0C 

 
18. Sejumlah partikel gas ideal dimampatkan secara isotermis sampai volumenya menjadi seperempat dari 

semula, maka akan terjadi perubahan  …… 
A. tekanan dan suhunya menjadi seperempat 
B. tekanan menjadi empat kali dan suhunya menjadi seperempat kali 
C. tekanan tetap dan suhunya menjadi empat kali 
D. tekanan menjadi empat kali dan suhunya tetap 
E. tekanan dan suhunya tetap 

 
19. Gafik P-V dari sebuah mesin Carnot terlihat seperti gambar berikut! 
 
 
         
 
 
 
 
 
              

       
 
Jika mesin menyerap kalor 840 J, maka usaha yang dilakukan adalah ..... 

A. 600 J 
B. 570 J 
C. 540 J 
D. 490 J 
E. 420 J 

 
20. Perhatikan pernyataan berikut! 

(1) Mengalami polarisasi 
(2) dapat berinterferensi 
(3) dapat dipantulkan 
(4) merambat memerlukan medium 
(5) bentuk gelombang transversal 

Pernyataan yang merupakan ciri-ciri gelombang bunyi adalah.... 
A. (1), (2), dan (3) 
B. (1), (3), dan (4) 
C. (1), (4), dan (5) 
D. (1), (2), dan (5) 
E. (2), (3), dan (4) 

 
21. Berikut ini adalah persamaan simpangan gelombang berjalan : Y = 0,5 sin (2 π t – 0,4 π x) dengan y 

dalam meter dan t dalam sekon. Cepat rambat gelombang tersebut  adalah.... 
A. 14 m/s 
B. 10 m/s 
C. 5 m/s 

P 
a 

Q 

b 

c d 

Pa 

Pb 

Pc 

Pd 

Va Vd Vb Vc 

T1 = 600 

T2 = 250 

V 
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D. 2 m/s 
E. 0,2 m/s 

 
22. Sebuah benda terletak 1 cm di depan lensa obyektif mikroskop. Jarak titik api obyektif 0,9 cm. Mata 

pengamat di belakang lensa okuler melihat dengan berakomodasi maksimum (Sn = 25 cm). Jika jarak 
fokus lensa okuler 5 cm, maka perbesaran bayangan yang dihasilkan adalah ....... 

A. 9 x 
B. 54 x 
C. 90 x 
D. 120 x 
E. 200 x 

 
23. Sebuah kisi difraksi memiliki panjang gelombang 5000  Å  , bila spektrum garis terang orde kedua yang 

dihasilkan membentuk sudut 300 terhadap garis normal, maka  jumlah celah yang digunakan adalah…. 
A. 3 000 celah/cm 
B. 5 000 celah/cm 
C. 6 000 celah/cm 
D. 8 000 celah/cm 
E. 10 000 celah/cm 

 
24. Pada percobaan interferensi Young  jarak antara dua celah adalah 2,8 x 10-5 m  dilewati cahaya 

monokhromatik sehingga jarak pola terang yang berdekatan adalah 5 cm. Jika jarak layar ke celah  2 m 
maka panjang gelombang cahaya yang digunakan adalah .... 

A. 700 nm 
B. 560 nm 
C. 540 nm 
D. 500 nm 
E. 480 nm 

 
25. Intensitas bunyi mesin jahit yang sedang bekerja adalah 10–9 W m–2. Jika intensitas ambang bunyi 

adalah 10–12 W m–2, maka taraf intensitas bunyi dari 10 mesin jahit yang sedang bekerja bersama-sama 
adalah … 

A. 400 dB 
B. 300 dB 
C. 40 dB 
D. 30 dB 
E. 3 dB 

 
26. Dua pendengar P1 dan P2 bergerak terhadap sumber bunyi S yang diam (lihat gambar). 

 Kecepatan kedua pendengar sama yaitu 20 m/s. 
Kecepatan bunyi di udara 340 m/s dan frekuensi yang 
dihasilkan oleh sumber bunyi 1.000 Hz. Perbandingan 
frekuensi yang didengar oleh P1 dan P2 adalah... 

A. 9 : 8 
B. 7 : 6 
C. 1 : 1 
D. 6 : 7 
E. 8 : 9 

  
27. Dua muatan listrik yang nilainya sama diletakkan pada jarak r meter, sehingga terjadi gaya Coulomb 

sebesar F1 Newton. Ketika jarak keduanya diubah menjadi setengah kali semula, gaya Coulomb yang 
dialami menjadi F2. Perbandingan F1 : F2 adalah.... 

A. 1 : 2 
B. 2 : 1 
C. 1 : 4 
D. 4 : 1 
E. 3 : 2 

  
 

 

P1 P2 

vP1 vP2 

S 

vs = 0 
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28. Muatan listrik +q1 dan +q2 berjarak 6 cm satu sama lain dan besar muatan q2 = 4q1. Letak titik P yang 
kuat medan listriknya nol adalah.... 

A. 2 cm dari muatan q1 
B. 3 cm dari muatan q1 
C. 2 cm dari muatan q2 
D. 4 cm dari muatan q1 
E. 5 cm dari muatan q2 

 
29. Perhatikan rangkaian di bawah! 

 
Besar muatan pada kapasitor C1 adalah…. 

A. 36 coulomb 
B. 18 coulomb 
C. 9 coulomb 
D. 6 coulomb 
E. 4 coulomb 

 
30. Perhatikan rangkaian listrik berikut ini! 

 
Jika hambatan dalam baterai diabaikan, maka kuat arus pada R2 adalah…. 

A. 0,8 A 
B. 1,0 A 
C. 1,5 A 
D. 2,0 A 
E. 2,5 A 

 
31. Pada gambar berikut titik P menunjukkan kawat berarus listrik yang arahnya keluar bidang gambar. 

 
Induksi magnet yang arahnya ke atas pada gambar adalah nomor…. 

A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
E. 5 

 
 
 
 
 
 
 

R1 = 4  R3 = 12  

R2 = 3  
12 V 12 V 
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32. Perhatikan gambar arah arus listrik (I), medan magnet   (B) dan gaya magnetik (F) 

 
Hubungan antara I, B dan F yang benar adalah pada gambar … 

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

 
33. Dua kawat lurus sejajar berjarak 40 cm satu sama lain seperti terlihat pada gambar. 

 
Bila μo = 4π ⋅ 10 – 7 Wb A – 1 m – 1, maka gaya persatuan panjang yang dialami kawat PQ adalah…. 

A. 8 × 10–7 N.m– 1 ke kanan 
B. 8 × 10–7 N.m– 1 ke kiri 
C. 2 × 10–6 N.m– 1 ke kanan 
D. 2 × 10–6 N.m– 1 ke kiri 
E. 1 × 10–6 N.m– 1 ke kanan 

 
34. Kawat PQ panjangnya 0,2 m digerakkan sepanjang kawat lengkung CD memotong tegak lurus medan 

magnet homogen B = 500 mT seperti gambar. 
 

.    .    .    .    .    .   .    .    .    .    .    .    .    . 

.    .    .    .    .    .   .    .    .    .    .    .    .    . 

.    .    .    .    .    .   .    .    .    .    .    .    .    . 

.    .    .    .    .    .   .    .    .    .    .    .    .    . 

.    .    .    .    .    .   .    .    .    .    .    .    .    . 
 
 

Besar arus induksi pada resistor 5 Ω adalah ………. 
A. 0,2 A 
B. 0,4 A 
C. 0,6 A 
D. 0,8 A 
E. 1,0 A 

 
 
 

P 

R=5 Ω 

Q 

V=20 m/s 
L= 0,2 m 

B=500 mT C B 

A D 
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35. Nilai impedansi rangkaian di bawah adalah 500 Ω. (1 μ = 10–6 ) 

 
Besarnya tegangan listrik pada ujung ujung resistor adalah…. 

A. 40 volt 
B. 40√2 volt 
C. 80 volt 
D. 80√2 volt 
E. 160 volt 

 
36. Perbedaan model atom menurut Rutherford dan Bohr adalah…. 

 
 

37. Suatu gelombang elektromagnetik mempunyai frekuensi yang nilainya setengah dari frekuensi 
ambang yang dibutuhkan suatu logam agar mengalami fotolistrik. Jika gelombang elektromagnetik 
tersebut diradiasikan pada logam, peristiwa yang terjadi yaitu .... 

A. Terjadi efek fotolistrik dengan energi penuh 
B. Tidak terjadi efek fotolistrik 
C. Terjadi efekfotolistrik tanpa keluarnya elektron 
D. Terjadi efek fotolistrik dengan nilai energi kinetik kecil 
E. Tidak terjadi efek fotolistrik namun elektron terpancar dari logam 

 
38. Sebuah pesawat ruang angkasa bergerak searah dengan panjang pesawat dengan kecepatan  ½ √3 c. 

Panjang pesawat menurut pengamat diam di bumi yaitu 160 m. Jika c adalah kecepatan cahaya di 
ruang hampa, panjang pesawat sebenarnya adalah .... 

A. 80 m 
B. 100 m 
C. 180 m 
D. 320 m 
E. 360 m 
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39. Massa proton = A sma, massa neutron = B sma sedangkan massa inti 3Li7 = C sma. Jika 1 sma = 931 

MeV, maka energy ikat inti 3Li7 adalah …. 
A. (A+B+C)931 MeV 
B. (3A+4B+C)931MeV 
C. (4A+3B-C)931MeV 
D. (4A+2B-3C)931MeV 
E. (3A+4B-C)931MeV 

 
40. Beberapa zat radioaktif yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari: 

1. H-2 (deuterium) 
2. I-131 (iodium) 
3. U-238 (uranium) 
4. Co-60 (cobalt) 

 Radioaktif yang bermanfaat dalam bidang kedokteran adalah.... 
A. 1 dan 2 
B. 1 dan 3 
C. 2 dan 4 
D. 2 dan 3 
E. 3 dan 4 

 
_______ Selamat Mengerjakan _______ 


