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Final SMA (Wawancara) 

 

1. Sebuah benda bermassa m bergerak melalui sebuah lintasan yang melalui titik A dan 

titik B. Misalkan usaha yang dilakukan oleh salah satu gaya yang bekerja pada benda 

itu dari titik A sampai titik B diketahui, serta tidak ada bentuk tenaga (energi) lain 

yang terlibat dalam masalah ini selain tenaga kinetik. Jika kecepatan benda itu ketika 

berada di titik A diketahui, dapatkah kecepatan benda di titik B dihitung?Mengapa? 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Seutas kawat tembaga lurus dipasang mendatar dan dialiri arus listrik. Kawat 

tembaga kedua dipasang sejajar dengan kawat pertama sejauh d. Jika kawat tembaga 

kedua dialiri dengan arus listrik yang searah dengan arus pada kawat pertama maka 

kedua kawat itu akan saling tarik. Sebaliknya jika arus pada kawat kedua dialirkan 

berlawanan dengan arus pada kawat pertama maka kedua kawat berarus itu akan 

saling tolak. Bila jarak kedua kawat itu diperkecil maka gaya tarik-menarik maupun 

tolak-menolak antara kawat-kawat itu bertambah kuat. Sebaliknya jika jarak 

keduannya diperbesar maka gaya tarik-menarik maupun tolak-menolak itu berkurang. 

 

Bagaimanakah kawat berarus pertama dapat mengetahui bahwa arus pada kawat 

kedua searah dengan arus pada kawat pertama, sehingga kawat pertama itu akan 

menarik kawat kedua? Bagaimanakah pula kawat berarus pertama dapat mengetahui 

bahwa arus pada kawat kedua memiliki arah yang berlawanan dengan arus pada 

kawat pertama, sehingga kawat pertama itu akan menolak kawat kedua? 

 

A 

B benda 
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3. Akibat dari suatu tabrakan dengan sebuah meteorit, sebuah satelit penjelajah 

(explorer) yang dikirim untuk menjelajah bagian luar tatasurya telah mengalami 

kerusakan mesin pendorongnya dan kehilangan kecepatannya (berhenti bergerak). 

Seketika itu juga satelit tersebut mulai tertarik langsung ke arah matahari, dan ketika 

itu jaraknya dari matahari adalah 600 juta km. Jelaskan bagaimana anda dapat dengan 

mudah memperkirakan berapa lama kira-kira waktu yang dibutuhkan satelit tersebut 

hingga akhirnya sampai (jatuh) di matahari. Anggaplah matahari hanya sebagai 

sebuah titik massa saja. 

 

  

4. Uranium yang ada di alam merupakan campuran dari 99,28% uranium-238 dan 

0,72% uranium 235. Diyakini bahwa elemen-elemen berat terbentuk dalam ledakan 

supernova, yang kemudian menjadi bahan pembentukan bintang dan sistem 

planetnya. Karena itu dapat diasumsikan bahwa pada saat awal pembentukan tata 

surya kita jumlah uranium-238 sama dengan jumlah uranium-235. Bila diketahui 

bahwa umur paruh 238U adalah 6,5 × 109 tahun dan umur paruh 235U adalah 1,015 

× 109 tahun, jelaskan bagaimana anda dapat memperkirakan umur dari tata surya kita 

dari data-data yang diberikan tadi. 

 


