
PREDIKSI 7 
 

1. Pengukuran tebal sebuah logam dengan jangka sorong ditunjukkan 2,79 cm 
,ditentikan gambar yang benar adalah …. 

A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
 

2. Pak Pos mengendarai sepeda motor ke utara dengan jarak 8 km, kemudian 
berbelok ke timur sejauh 8 km, selanjutnya berbelok ke selatan dengan sudut 37o 
terhadap arah timur sejauh 5 km, maka besar perpindahannya adalah .... 
A. 5 km 
B. 10 km 
C. 12 km 
D. 13 km 
E. 15 km 

 



3. Dua benda bergerak pada lintasan lurus dengan percepatan sama sebesar 2 m/s2 
seperti pada tabel berikut: 
 

Benda Vo  (m/s) Vo  (m/s) S (m) 
I 2 6 Q 
II 4 P 21 

Nilai yang benar untuk Q dan P yang benar masing-masing adalah…. 
A. 10 dan 8 
B. 8 dan 25 
C. 25 dan 8 
D. 8 dan 10 
E. 10 dan 25 

 
4. Sebuah bola pada bidang mendatar ditendang dengan kecepatan 20 ms-1 dan sudut 

elevasi 53o (tan 53o = 4/3). Jika g = 10 m/s2 maka koordinat titik tertinggi adalah .... 
A. ( 38,4 m ; 12,8 m) 
B. (19,2 m ; 16,0 m) 
C. (19,2 m ; 12,8 m) 
D. (12,8 m ; 38,4 m) 
E. (12,8 m ; 19,2 m) 

 
5. Sebuah sistem benda terdiri dari balok A dan balok B seperti pada gambar di bawah 

ini! 

 
Jika massa A dan B masing masing 2 kg dan 3 kg, gaya F = 10 N, koefisien gesek 
kinetis lantai dengan benda 0,1,  maka percepatan sistem di atas adalah ... (tan 37 = 
¾, g = 10 m/s2) 
A. 0,60 m/s2  
B. 0,72 m/s2  
C. 0,80 m/s2  
D. 6,00 m/s2  
E. 7,20  m/s2  

 
  



6. Sebuah bidang homogen seperti pada gambar di bawah! 
 
 
 
 
Kedudukan titik berat terhadap garis AB adalah .... 
A. 4,00 
B. 4,66 
C. 6,00 
D. 6,66 
E. 6,80 

 
7. Perhatikan gambar di bawah ini! 

R

m
 

 
Jika massa katrol 4 kg dan katrol merupakan silinder pejal (I = ½ mR2) , massa 
beban 1 kg, jari-jari 10 cm ( g = 10 m.s-2) , maka percepatan sudut dari katrol adalah  
A. 0,5 rad.s-2 
B. 2,0 rad.s-2 
C. 5,0 rad.s-2 
D. 20  rad.s-2 
E. 50  rad.s-2 

 
8. Sebuah balok bermassa 4 kg diletakkan pada bidang miring kasar dengan koefisien 

gesek kinetis 0,6 seperti pada gambar. Kecepatan balok saat mencapai ujung bawah 
adalah .... 
A. 3√2 m.s-1 
B. 2√3 m.s-1 
C. 4 m.s-1 
D. 6 m.s-1 
E. 8 m.s-1  

 
9. Tiga buah pegas dirangkai seperti pada gambar 
 
 

Jika ujung pegas diberi beban 0,5 kg (k = 100 Nm-1, g = 10 m.s-2),  maka 
pertambahan panjangnya adalah ... 
A. 2 cm 
B. 3 cm 
C. 4 cm 
D. 5 cm 
E. 10 cm 

 



10. Perhatikan gambar berikut ini: 

 
Benda di A mula-mula diam dan kecepatan di titik B 10 m/s, maka tinggi A adalah .... 
A. 1,5 m 
B. 2,0 m 
C. 5,0 m 
D. 6,0 m 
E. 7,0 m 

 
 

11. Benda A (4 kg) dengan kelajuan 3 m/s ke kanan dan B (6 kg) bergerak ke kiri dengan 

kelajuan 2 m/s,  A & B terjadi tumbukan sentral lenting sempurna maka kelajuan setelah 

tumbukan …. 

A.  benda A 3 m/s ke kiri   D. benda B 3 m/s ke kanan  

B.  benda A 2 m/s ke kiri   E. benda B 5 m/s ke kanan 

C. benda B 2 m/s ke kiri 

 

12. Kubus kayu bermassa jenis 0,75 g/cm3 memiliki rusuk 20 cm, terapung di air bermassa 
jenis 1 g/cm3. Volume kayu yang tidak tercelup adalah ….  

A. 1.500 cm3    D. 4.000 cm3   
B. 2.000 cm3    E. 6.000 cm3 

  C. 3.000 cm3 

 

13. Sebuah bejana logam diisi penuh air 1 L ( 1000 cm3) pada suhu 200C dan dipanaskan sampai suhu 
900C. Koefisien muai panjang logam 3 x 10-6 /0C dan koefesien muai volum air 2 x 10-4/0C. 
Banyak air yang tumpah adalah... 

A. 14,6 cm3      D. 13,4 cm3 

B. 13,8 cm3       E.13,2 cm3 

C. 13,6 cm3   

 

14. Es massanya 200 gram bersuhu 0oC dicelupkan kedalam bejana berisi air massanya 600 gram 
yang suhunya 80oC. Jika kalor lebur es 80 kal/gram dan kalor jenis air 1 kal/gramoC maka suhu 
campuran kedua benda tersebut adalah … . 

A. 80 oC      D. 500C 
B. 70 oC      E. 400C 
C. 60 oC 

 



15. Laju kalor radiasi suatu benda : 
1. Sebanding dengan suhu 
2. Berbanding terbalik dengan volume 
3. Sebanding dengan luasan 
4. Sebanding dengan suhu pangkat empat 
Pernyataan di atas yang benar adalah... 

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

 

16. Gas ideal dalam tabung dinaikkan suhunya 4 kali semula. Maka energi kinetik partikel gas 
menjadi ... 

A. 16 kali semula    D. 2 kali semula 
B. 8 kali semula    E. 1 kali semula 
C. 4 kali semula 

 

17. Pernyataan yang sesuai dengan proses siklus gas ideal pada gambar adalah...  
A. A  B isobarik, gas melakukan usaha 
B. B  C isokhorik, perubahan energi dalam nol 
C. C A Isotermis, menyerap kalor 
D. A  B isotermis, perubahan energi dalam nol 
E. B C Adiabatik, tidak ada kalor yang diserap 

 

 

18. Besar usaha pada proses gas ideal gambar adalah.. 
A. 0,98 J 
B. 0,70 J 
C. 0,60 J 
D. 0,28 J 
E. 0,02 J 

 

 

 

19. Perhatikan gambar gelombang berikut 
 

 

 

 

 

 

A B 

C 

P ( Pa) 

V (m
3
) 

180 

100 

4 11 

P (Pa) 

V (liter) 

5 m  

0,2 sekon 



Besar kecepatan gelombang adalah... 

A. 10 ms-1     D. 40 ms-1 
B. 20 ms-1     E. 50 ms-1 
C. 25 ms-1 

20. Persamaan gelombang berjalan pada dawai sebagai berikut : 

cm
x

ty )
5

50(sin2    

Jika x dan y bersatuan cm dan t sekon, berdasarkan persamaan diatas: 

(1) panjang gelombang 10 cm 
(2) frekuensi 25 Hz 
(3) kecepatan rambat gelombang 250 m/s 
(4) amplitude gelombang 5 cm 
Pernyataan diatas yang benar adalah …. 

A. (1) dan (2) saja 
B. (1) dan (3) saja 
C. (2) dan (4) saja 
D. (3) dan (4) saja 
E. (1), (2) dan (3) 

 
21. Kotak nomor 1 sampai dengan 3 pada gambar di bawah mewakili jenis-jenis 

gelombang elektromagnetik tertentu. 

 
Kotak nomor 2 pada gambar di atas adalah … . 
A. Sinar X, digunakan untuk foto rontgen jaringan tubuh 
B. Sinar X, digunakan untuk menganalisis struktur atom 
C. Sinar Ultra Violet, digunakan untuk fotosintesis pada tumbuhan  
D. Sinar Ultra Violet, digunakan untuk remote kontrol televisi 
E. Gelombang radar, digunakan untuk komunikasi. 
 
 

22. Perhatikan gambar jalannya sinar pembentukan bayangan pada mikroskop berikut: 
 
 
Perbesaran dari mikroskop tersebut adalah ..... 
A. 10 kali 
B. 15 kali 
C. 25 kali 
D. 30 kali 
E. 36 kali 

Sinar gamma 

1 
2 

3 

Gelombang radio 



 
23. Seberkas sinar monokromatik dengan panjang gelombang 500 nm (1 nm = 10-9 m) 

datang tegak lurus pada kisi. Jika terang ke empat membentuk sudut deviasi 30o, 
jumlah garis per cm kisi adalah .... 
A. 3000  
B. 2500 
C. 1250 
D. 1000 
E. 250  

 
 
24. Seorang penonton pada lomba balap mobil mendengar bunyi deru mobil yang 

berbeda, ketika mobil mendekat dan menjauh,  mobil balap mengeluarkan bunyi 
800 Hz, kecepatan gelombang bunyi di udara 340 𝑚𝑠−1 dan kecepatan mobil 20 
𝑚𝑠−1 maka frekuensi yang didengar saat mobil mendekat adalah …  

A. 805 Hz  
B. 810 Hz  
C. 815 Hz  
D. 850 Hz  
E. 875 Hz  
 

25. Suatu titik yang berjarak 6 m dari sumber bunyi memiliki intensitas 10−4 𝑊/𝑚2. 
Jika titik tersebut digeser mendekati sumber bunyi sejauh 3 m, perbandingan taraf 
intensitas setelah digeser dengan sebelum digeser adalah … (𝐼0 =  10−12  𝑊/𝑚2 dan 
log 4 = 0,6)  

A. 3 : 2  
B. 5 : 3  
C. 5 : 11  
D. 11 : 5  
E. 43 : 40  
 

26. Dua buah muatan terpisah pada jarak R meter, sehingga mengalami gaya coloumb 
sebesar 4F N. Jika gaya coloumbnya menjadi F N maka jaraknya menjadi ….  

A. 2R m  
B. R m  

C. 
1

2
R m  

D. 
1

4
R m  

E. 
1

8
 R m  

27. Sebuah bola konduktor berongga seperti gambar di bawah.  
 
 
 
 
 
 
Jika jari-jari bola konduktor 3 cm dan muatan bola 2 μC, maka besar potensial di titik 
B yang berjarak tiga kali jari-jari bola konduktor dari pusat bola adalah … (k = 9 x 
109 Nm2C-2) 

 

A 
B r 



A. 2 x 10−5 V 
B. 𝟐 𝐱 𝟏𝟎𝟓 𝐕 
C. 6 x 10−5 V 
D. 6x 105  V 
E. 3 x 10−5 V 

 
 
 
28. Perhatikan rangkaian kapasitor berikut  

 
 
 
 
Energi yang tersimpan dalam rangkaian adalah .... 

A. 0,9 x 10-5 J 
B. 1,3 x 10-5 J 
C. 2,7 x 10-5 J 
D. 3,6 x 10-5 J 
E. 8,1 x 10-5 J 

 
29. Perhatikan gambar rangkaian dibawah ini! 

 
 
 
Dari rangkaian di atas besar tegangan jepit antara A dan C adalah ..... 
A. 0,7 volt 
B. 1,5 volt 
C. 3,0 volt 
D. 6,0 volt 
E. 9,0 volt 

 
30. Diantara faktor-faktor berikut. 

(1) Arus listrik pada kawat 
(2) Luas penampang kawat 
(3) Panjang kawat 
(4) Jarak titik dari kawat 
Yang mempengaruhi besar induksi magnetik yang ditimbulkan kawat adalah ... 
A. (1) dan (2) 
B. (2) dan (3) 
C. (1) saja 
D. (1) dan (4) 
E. (4) saja 
 

31. Sepotong kawat konduktor berarus listrik 5 A dengan bentuk seperti gambar! 
 
 
 

 
 
 



 
Jika nilai r= π cm, maka besar induksi magnetik di titik P adalah…. (o = 4 x 10-7 Wb/A.m) 
A. 5,0 x 10-5 T masuk bidang gambar 
B. 5,0 x 10-5 T keluar bidang gambar 
C. 2,5 x 10-5 T masuk bidang gambar 
D. 1,5 x 10-5 T keluar bidang gambar 
E. 1,5 x 10-5 T masuk bidang gambar 

 
32. Dua kawat  lurus diletakkan sejajar  seperti gambar dibawah.  Jika o = 4 x 10-7 Wb/A.m, 

maka besar dan arah gaya magnetik per satuan panjang setiap kawat adalah … . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. 6 x 10-5 N.m-1  tarik menarik 
B. 6 x 10-5 N.m-1  tolak menolak 
C. 8 x 10-5 N.m-1  tarik menarik 
D. 12 x 10-5 N.m-1  tolak menolak 
E. 12 x 10-5 N.m-1  tarik menarik 

 
33. Fluks magnetik pada suatu kumparan yang terdiri dari 800 lilitan naik dari 0,04 Wb 

menjadi 0,06 Wb dalam waktu 0,2 sekon, sehingga menimbulkan ggl induksi sebesar ε1 .  
Jika pada kumparan tersebut terjadi perubahan fluks magnetik dari 0,08 Wb menjadi 0,10 
Wb dalam selang waktu 0,1 sekon menghasilkan ggl senilai ε2. Perbandingan ε1 danε2  

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

 
34. Sebuah transformator menurunkan tegangan listrik bolak-balik dari 220 volt menjadi 10 

volt. Efisiensi transformator 60 %. Bila kuat arus pada kumparan sekunder 6,6 ampere, 
maka kuat arus pada kumparan primernya adalah … 
A.  1,0 ampere 
B.  0,8 ampere 
C.  0,5 ampere 
D.  0,4 ampere 
E.  0,3 ampere 

 

35. Sebuah rangkaian RLC seri ditunjukkan dengan gambar berikut! Kuat arus dalam 
rangkaian adalah ... 

 
 
 
 
 

2 cm 

4A 3A 

> > 



A. 0,012 A 
B. 0,024 A 
C. 0,030 A 
D. 0,050 A 
E. 0,060 A 

 
36. Perhatikan pernyataan-pernyataan tentang teori atom berikut ini ! 

1) Elektron dalam mengelilingi inti seperti planet mengelilingi matahari pada tata surya 
2) Dapat menjelaskan tentang kestabilan atom 
3) Massa atom terkosentrasi pada inti atom 
4) Elektron dapat bertransisi dengan menyesuaikan tingkat energi lintasan 
Dari pernyataan diatas yang merupakan teori atom Rutherford  adalah ....  
A. 1 dan 3 
B. 1 dan 2 
C. 2 dan 4 
D. 1 dan 4 
E. 3 dan 4 

 
37. Perhatikan beberapa faktor-faktor berikut:  

1. intensitas cahaya 
2. fungsi kerja 
3. frekuensi cahaya  
Faktor yang  mempengaruhi energi kinetik foto elektron adalah ........ 
A. 1 dan 2 
B. 2 dan 3 
C. 3 saja 
D. 1 dan 3 
E. 2 saja 
 

38. Sebuah benda memiliki energi kinetik  25% dari energi diamnya dan c = laju cahaya dalam 
ruang hampa, maka benda harus bergerak dengan kelajuan .... 
A. 0,25 c  
B. 0,20 c  
C. 0,60 c 
D. 0,75 c 
E. 0,80 c 
 

39. Jika inti atom nitrogen ditembak neutron maka terjadi reaksi inti sebagai berikut  
     

 
X adalah … 
A. foton   
B. partikel γ  
C. Proton  
D. partikel β  
E. partikel α 
 

40. Salah satu pemanfaatan radioisotop dalam bidang hidrologi .... 
A. Mendeteksi keretakan bangunan 
B. Menentukan kadar garam dalam air 
C. Mendeteksi kebocoran pipa air 
D. Mendeteksi kandungan bahan kimia di sungai 
E. Menentukan umur mineral 


