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Pertanyaan Final (rebutan) 

 

1. Seseorang menjatuhkan diri dari atas atap sebuah gedung bertingkat yang cukup 

tinggi sambil menggenggam sebuah pensil. Setelah jatuh selama 2 sekon orang itu 

terkejut karena melihat benda aneh di kaki langit sehingga pensil yang ia genggam 

terlepas dari tangannya. Andaikan percepatan gravitasi bumi 10 m/s2. Berapakah 

laju pensil itu 3 sekon setelah terlepas dari genggaman jika diukur oleh orang yang 

menjatuhkan diri itu? 

 

2. Sebuah benda memiliki massa 10 kg pada saat diukur di permukaan bumi. 

Berapakah massa benda itu jika diukur di dasar sebuah sumur dengan kedalaman 5 

ribu kilometer ? 

 

3. Sebuah ember diisi dengan suatu cairan yang memiliki rapat massa 900 kg/m3. 

Apabila ember yang berisi cairan itu dilepaskan dari ketinggian tertentu, hitunglah 

tekanan hidrostatis pada titik yang berada 20 cm di bawah permukaan cairan dalam 

ember itu selama ember mengalami jatuh bebas. (10 m/s2) 

 

4. Mungkinkah sebuah benda memiliki muatan listrik 1,23 × 10−19 coulomb? 

 

5. 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............. 

 

6. Sebuah solenoida terbuat dari kawat nikelin. Solenoida itu diputar dengan laju 30 

rad/s dengan sumbu putar adalah sumbu solenoida itu sendiri di daerah yang 

terdapat induksi magnetik yang seragam. Akankah timbul ggl induksi pada solenoida 

itu? Mengapa? 
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7. Setitik noda menempel pada roda sepeda. Apabila sepeda itu berjalan, gerak macam 

apa yang dijalani oleh noda itu dilihat oleh 

A. pengendara sepeda? 

B. orang lain yang diam di atas tanah? 

 

8. Andaikan yang diambil sebagai besaran pokok dalam sistem metrik bukanlah 

panjang, massa, dan waktu, melainkan panjang, rapat massa, dan waktu. Untuk 

menentukan satuan rapat massa digunakan rapat massa air. Hal-hal apa saja yang 

terkait dengan air yang harus disepakati agar penentuan satuan rapat massa setepat 

mungkin, dapat ditentukan oleh siapa saja, dan dapat ditentukan di mana saja? 

 

9. Apabila sebuah elektron bergerak dalam suatu medium sedemikian rupa sehingga 

laju elektron itu melebihi cepat rambat cahaya dalam medium itu, maka elektron 

akan memancarkan gelombang elektromagnetik. Gejala ini dikenal sebagai gejala 

Cerenkov.  Apabila suatu medium memiliki indeks bias 1,5, berapakah laju minimum 

sebuah elektron dalam medium itu agar terjadi gejala Cerenkov? 

 

10. Betulkah apabila dikatakan bahwa radiasi adalah perpindahan energi dalam ruang 

hampa? Mengapa? 

 

11. Manakah yang bukan hipotesa ilmiah? 

A. Matahari berputar mengelilingi bumi. 

B. Bumi berputar mengelilingi matahari. 

C. Albert Einstein adalah fisikawan terbaik sepanjang jaman. 

 

12. Dua orang anak bermassa sama, yakni 15 kg. Anak pertama berlari ke arah timur 

dengan laju 36 km/jam. Anak kedua berlari ke barat dengan laju juga 36 km/jam. 

Hitunglah selisih tenaga kinetik yang dimiliki oleh kedua anak itu apabila 

A. diukur oleh orang lain yang diam di tanah. 
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B. diukur oleh anak pertama. 

 

13. Antana adalah sebuah satelit buatan yang tidak geostasioner. Jadi, periode revolusi 

satelit itu mengelilingi bumi tidak sama dengan periode rotasi bumi. Apabila 

ketinggian satelit buatan itu diketahui, dapatkah orang menghitung periode revolusi 

satelit itu? Bagaimanakah caranya? 

 

14. Di dalam sebuah mobil yang sedang bergerak dengan kecepatan tetap, seseorang 

melempar bola vertikal ke atas. Gerak macam apa yang dialami oleh bola itu apabila 

dilihat oleh orang yang sedang berdiri di tanah? Apakah bola itu bergerak vertikal 

naik turun? Jelaskan! 

 

15. Sebuah planet di suatu sistem tatasurya memiliki tiga buah bulan (satelit) yang 

beredar mengelilinginya. Salah satu bulan memiliki kala rotasi yang lamanya 

setengah kali kala revolusi bulan itu. Jika arah rotasi bulan itu sama dengan arah 

revolusinya, setelah berapa lamakah muka bulan itu yang semula menghadap ke 

planet akan kembali mengahap ke planet? 

 

16. Sebuah muatan Q terletak tepat di tengah-tengah sebuah kubus dengan panjang 

rusuknya a. Berapakah besar fluks listrik yang menembus salah satu sisi kubus 

tersebut? 

A. 4
O

Q



 

B. 
6 O

Q


 

C. 
03

Q


 

D. 1,23
O

Q


 

E. 
3 O

Q


 

jawab: B 
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17. Dua belas resistor 1 Ohm disusun membentuk rusuk-rusuk sebuah kubus. Berapakah 

besar hambatan ekuivalen antara dua titik sudut kubus yang saling berseberangan 

secara diagonal. 

A. 1 Ohm 

B. 2/3 Ohm 

C. 1/5 Ohm 

D. 5/6 Ohm 

E. 1/12 Ohm 

Jawab : D 

 

18. Sebuah partikel bermuatan dilepaskan dari keadaan diam di suatu daerah bermedan 

listrik dan bermedan magnet konstan. Bila arah medan listrik sejajar dengan arah 

medan magnet, maka lintasan gerak partikel bermuatan tadi adalah 

A. Lingkaran 

B. Parabola 

C. Spiral 

D. garis lurus 

E. hiperbola 

Jawab : D 

 

19. Bila dibutuhkan tiga joule untuk melakukan usaha memindahkan muatan 30 

coulomb 

dari titik A ke titik B yang berjarak 0,2 meter, berapakah beda potensial antara 

titik A dan titik B? 

A. 0,2 V 

B. 2 V 

C. 0,1 V 

D. 0,4 V 

E. 4 V 

Jawab: C 

 

20. Sebuah kawat tembaga dipotong menjadi sepuluh bagian yang sama panjangnya. 

Kesepuluh kawat tembaga ini kemudian disambungkan secara paralel. Berapakah 

hambatan kombinasi paralel kesepuluh kawat-kawat tembaga ini, bila dinyatakan 
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dalam hambatan kawat tembaga yang belum dipotong tadi. 

A. 1/10 

B. 10 

C. 1/100 

D. 100 

E. 1 

Jawab : C 

 

21. Dalam sebuah eksperimen celah ganda, bila jarak antara kedua celah dilipat duakan, 

maka jarak antara pola interferensi maksimum pada layar akan 

A. menjadi dua kali 

B. menjadi empat kali 

C. menjadi setengahnya 

D. menjadi seperempatnya 

E. tidak berubah 

Jawab : D 

 

22. Sepuluh partikel bergerak dalam arah yang sama. Kecepatan partikel pertama 

dilihat dari partikel kedua adalah c (kecepatan cahaya), kecepatan partikel kedua 

dilihat dari partikel ketiga adalah c, kecepatan partikel ketiga dilihat dari partikel 

keempat adalah c dan seterusnya hingga kecepatan partikel kesembilan dilihat dari 

partikel kesepuluh adalah c. Berapakah kecepatan partikel pertama dilihat dari 

partikel kesepuluh? 

Jawab : c 

 

23. Sebuah partikel berenergi tinggi memasuki suatu kamar gelembung. Sketsa jejak 

partikel tersebut di dalam kamar gelembung diperlihatkan pada gambar. Arah 

medan magnet adalah tegak lurus kedalam gambar. Partikel ini adalah partikel 

bermuatan: positif, negatif atau netral? 
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Jawab : negative 

 

24. Neutron dapat dengan mudah menembus lapisan timbal yang tebal tanpa terserap. 

Tetapi neutron akan terserap (energinya) dengan lebih efisien di dalam air atau di 

dalam bahan lain yang kaya akan hidrogen. Dengan hanya menggunakan argumen-

argumen fisika klasik, berilah penjelasan terhadap efek tersebut! 

 

Jawab : Karena proses tumbukan, bila massanya sama akan lebih mudah terserap 

energinya. Air mengandung banyak hidrogen yang massanya hampir sama dengan 

neutron. 

 

25. Sebuah partikel bebas memiliki energi kinetik awal E dan panjang gelombang 

de Broglie    memasuki daerah dengan energi potensial V . Berapakah panjang 

gelombang de Broglie partikel tersebut dinyatakan dalam  , E dan V ? 

A.  1 /E V   

B.  1 /E V   

C.  
1

1 /E V


  

D.  
1/ 2

1 /E V   

E.  
1/ 2

1 /E V




 Jawab : B  

 

26. Sebuah proton mula-mula dipercepat dengan suatu beda potensial V , sehingga 

mencapai suatu kecepatan tertentu dan bergerak ke arah sumbu-z positif. Setelah 

itu proton tersebut kemudian melalui suatu daerah yang memiliki medan listrik 

seragam E ke arah sumbu-x positif dan medan magnet seragam B ke arah sumbuy 

positif, tetapi lintasan proton tersebut tidak mengalami perubahan. Apabila 

kejadian di atas diulang tetapi dengan beda potensial pemercepat menjadi 2V , 

maka lintasan proton akan 

A. terbelokkan ke arah sumbu-x positif 

B. terbelokkan ke arah sumbu-x negative 
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C. terbelokkan ke arah sumbu-y positif 

D. terbelokkan ke arah sumbu-y negative 

E. tetap tidak terbelokkan. 

Jawab : B 

 

27. Sebuah gelombang dideskripsikan dengan persamaan y(x, t) = 0.05 sin(3px + 2pt) 

dengan x dan y dalam meter dan t dalam detik. Arah x positif adalah kekanan. 

Berapakah kecepatan dari gelombang ini? 

Jawab : -2/3 m/s 

 

28. Mengapa untuk mentransmisikan energi listrik pada kawat transmisi listrik jarak 

 jauh digunakan tegangan yang sangat tinggi? 

A. Agar hambatannya sangat rendah, sehingga tidak banyak energi yang hilang 

sebagai panas 

B. Agar arusnya sangat rendah, sehingga tidak banyak energi yang hilang sebagai 

Panas 

C. Sebagai konsekuensi dari hukum Ohm, bila tegangan tinggi maka dayanya 

juga tinggi 

D. Sebagai konsekuensi dari hukum Kirchoff, total aljabar tegangan dalam lintasan 

transmisi tertutup adalah nol 

E. Agar arus dan hambatannya sangat rendah, sehingga tidak banyak energi 

yang hilang sebagai panas 

Jawab: B 

 

29. Partikel A memiliki massa diam 40 MeV/c2, sedangkan partikel B memiliki massa 

diam 50 MeV/c2. Bila sebuah partikel A memiliki energi total yang sama dengan 

energi diam partikel B, berapa kira-kira kecepatan dari partikel A? 

A. 0,2 c 

B. 0,4 c 

C. 0,5 c 

D. 0,6 c 
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E. 0,8 c 

Jawab : D 

30. Dari partikel-partikel berikut ini, yang paling mudah menembus inti dari sebuah 

atom adalah 

A. Proton 

B. partikel alfa 

C. deuteron 

D.  partikel beta 

E. neutron

Jawab : E 

 


