
PERSIAPAN UN FISIKA 2012

1. Membaca pengukuran salah satu besaran dengan menggunakan alat ukur dan 
menentukan hasil pengukuran dengan memperhatikan aturan angka penting.
Wati mengukur panjang batang logam dengan menggunakan mikrometer skrup 
seperti gambar di bawah

Panjang batang logam tersebut adalah ....
A. 17,50 mm
B. 17,05 mm
C. 16,50 mm
D. 16,05 mm
E. 15,16 mm
Diameter kelereng diukur dengan jangka sorong terlihat seperti gambar

Volume kelereng dapat ditulis sebagai berikut ….
A. 23,8113 mm3.
B. 23,811 mm3.
C. 23,81 mm3.
D. 23,8 mm3.
E. 24 mm3.
Perhatikan pengukuran berikut ini.

Hasil pengukuran adalah ….
A. 1,10 cm
B. 1,16 cm
C. 1,26 cm
D. 1,46 cm
E. 1,56 cm

2. Menentukan besaran dan arah vektor serta menjumlah /mengurangkan  
besaran-besaran vektor dengan berbagai cara.
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Notasi vektor r = xi + yj arah: 
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Perhatikan tiga vektor berikut ini.

Jika cos 53o = 0,6, maka resultan ketiga vektor 
dapat ditulis ....

A. 2i + 2j

B. 2i – 4 j

C. 4i – 2j

D. -2i + 4j

E. -2i – 2j

Perhatikan gambar vector berikut ini.                                                              

Tiga buah vektor gaya seperti pada 
gambar di atas, maka besar resultan 
gaya tersebut adalah ....
A. nol
B. 25 N
C. 25 2 N
D. 50
E. 50 2 N

Perhatikan gambar tiga buah vektor gaya di bawah ini. (sin 530=0,8), maka besar dan 
arah resultan ketiga gaya terhadap sumbu x positif adalah...

Y

A.    60 2  N.arah 450

B.    60 2  N.arah 900

C.    60 2  N.arah 1350

D.    60 2  N.arah 2250

E.    60 2  N.arah 3150

3. Menentukan besaran-besaran fisis gerak lurus, gerak melingkar beraturan, atau 
gerak parabola.
Jarak = luas grafik

Kecepatan rata-rata = 
waktu
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Grafik (v – t) menginformasikan gerak sebuah mobil mulai dari diam, kemudian 
bergerak hingga berhenti selama 8 sekon seperti pada gambar.

Jarak yang ditempuh mobil antara t = 3 s sampai t = 6 s adalah ....
A. 100 m
B. 90 m
C. 75 m

D. 50 m
E. 35 m

Laju rata-rata dari mulai bergerak sampai berhenti adalah ....
A. 30,0 m/s
B. 27,5 m/s.
C. 24,2 m/s

D. 21,0 m/s
E. 16,7 m/s

Kelajuan pesawat udara saat mulai menyentuh tanah 40 m/s. Pilot memberikan 
perlambatan tetap, hingga berhenti setelah menempuh jarak 80 m. Perlambatan 
pesawat tersebut adalah...
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Sebuah benda bermassa 8 kg bergerak beraturan dalam lintasan dengan kelajuan 5 m/s. 
Bila jari-jari lingkaran 1 m, maka :
(1).    percepatan sentripetalnya 25 m/s2

(2).    gaya sentripetalnya adalah 200 n
(3).    kecepatannya tidak tetap
(4).    waktu putarnya 4π sekon
Pernyataan yang benar adalah ….
a. 1, 2, dan 3
b. 1 dan 3
c. 2 dan 4

d. 4 saja
e. 1, 2, 3 dan 4

Sebuah roda menggelinding dengan laju tetap 5 m/s, berjari-jari 10 cm. Titik A berada 5 
cm dari poros roda. Kecepatan sudut titik A adalah ….

a. 50 rad/s .
b. 60 rad/s
c. 70 rad/s

d. 80 rad/s
e. 90 rad/s
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Sebuah peluru bergerak dengan persamaan posisi : r = (50 3 t) i + (50t-5t2)j, r dalam 
meter dan t dalam detik. Kecepatan peluru di titik tertinggi adalah …..

A. 0
B. 50 m/s

C. 50 3  m/s

D. 100 m/s

E. 100 3  m/s

4. Menentukan berbagai besaran dalam hukum Newton dan penerapannya dalam 
kehidupan sehari-hari.
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Sebuah benda bermassa 2 kg meluncur pada bidang miring licin dengan sudut 
kemiringan 30o.   Sebuah gaya luar F bekerja pada benda sehingga benda bergerak 
turun dengan percepatan 6 m/s2.  Jika besar percepatan gravitasi  10 m/s2, Besar dan 
arah F adalah ...
A. 6 N, ke atas sejajar bidang miring
B. 6 N, ke bawah sejajar bidang miring
C. 4 N, ke atas sejajar bidang miring
D. 4 N, ke bawah sejajar bidang miring
E. 2 N, ke bawah sejajar bidang miring

Perhatikan gambar berikut:
Jika gesekan katrol diabaikan, maka tegangan tali dalam 
system benda tersebut adalah ….
a. 20 N
b. 24 N
c. 26 N
d. 28 N
e. 30 N
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Perhatikan gambar berikut ini
Besar tegangan tali adalah ....
A. 8.8 N
B. 7,2 N
C. 4,8 N
D. 4,0 N
E. 2,4 N
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Dari gambar di samping, percepatan gravitasi suatu planet sama 
dengan g. Berapakah percepatan gravitasi suatu titik yang 
berjarak R dari permukaan planet, dimana R adalah jari-jari 
planet?
A. ½ g
B. ¼ g

C.
9

1
 g

D. 2 g
E. 4 g

3 kg

2 kg

4 kg

1 kg

µ = 0,1

g’

g

P

h = 2R 

R 



Data tentang planet P memiliki masa dua kali massa Bumi dan jari-jarinya juga dua kali 
jari-jari Bumi. Jika berat benda di Bumi 40 Newton, maka berat benda di Planet P adalah 
… Newton.

a. 40 N
b. 20N
c. 10 N

d. 5 N
e. 4 N

Perhatikan data Planet berikut ini.
Data fisis Planet A Planet B
Massa M 2M
Jari-jari 2R 3R
Suhu T 2T

Titik P ada di permukaan Planet A dan titik Q ada pada ketinggian h = ½ Diameter 
B dari permukaan Planet B. Perbandingan kuat medan gravitasi pada titik P dan Q 
adalah ....

A. 3 : 2
B. 3 : 4
C. 9 : 4
D. 9 : 8
E. 9 : 2

5. Menentukan besaran fisis dinamika rotasi (torsi, momentum sudut, 
momen inersia, atau titik berat) dan penerapannya berdasarkan Hukum 
Newton II dalam masalah benda tegar.
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Benda bidang homogen pada gambar di samping, mempunyai ukuran 
AB = BC = 210 cm
Koordinat titik beratnya terhadap titik pusat koordinat 
adalah ….

A. (1; 1,7) cm
B. (1; 3,6) cm
C. (2; 4,7) cm
D. (2; 6,2) cm
E. (3; 3,4) cm

Perhatikan benda bidang berikut ini

Titik berat benda diarsir 
terhadap sumbu y 
adalah ....
A. 2,0 m
B. 2,5 m
C. 3,5 m
D. 4,0 m
E. 4,5 m

.I dF. 2.
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Benda titik dan selinder rongga k = 1

Selinder pejal k = ½ 

Bola berongga k = 
3

2

Bola pejal k = 
5

2

Tongkat diputar di ujungnya 2.
3

1
LMI 

Pada sebuah batang homogen AB panjang 30 Cm  bekerja beberapa gaya seperti 
gambar di bawah ini.
Besar resultan momen gaya terhadap titik A adalah ... ..
A. 0,5 Nm
B. 1,0 Nm
C.  1,3 Nm    
D.  2,3 Nm  
E.   2,8 Nm

Sebuah katrol pejal berjari-jari 20 cm dan bermassa 4 
kg digantungi beban seperti gambar berikut ini. 
Percepatan sudut katrol adalah ....
A. 12,5 rad s-2

B. 25   rad s-2

C. 37,5 rad s-2

D. 40  rad s-2

E. 25  rad s-2

Selinder pejal ditarik dengan gaya melalui tali sebagai 
berikut.

Jika momen inersia selinder I = ½ M.R2, 
percepatan sudut selinder pejal adalah ...
A. 200 rad.s-2

B. 100 rad.s-2

C. 50 rad.s-2

D. 25 rad.s-2

E. 10 rad.s-2

Batang AC homogen, panjangnya 3 m dan masanya 6 kg diputar dengan sumbu rotasi 
di B seperti gambar.

Momen inersia batang tersebut adalah 
….
A. 6 kg.m2

B. 4 kg.m2

C. 3 kg.m2

D. 2 kg.m2

E. 1 kg.m2       

6. Menentukan besaran-besaran yang terkait dengan usaha dan perubahan 
energi.
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Sebuah benda bermassa 4 kg mula-mula diam kemudian memperoleh sejumlah gaya 
sehingga benda bergerak dengan percepatan tetap. Jika setelah menempuh jarak 12 m 
kecepatan benda menjadi 6 ms-1, maka usaha yang dsilakukan oleh resultan gaya yang 
bekerja adalah ... .
A. 12 joule
B. 24 joule
C. 48  joule
D. 72 joule
E. 144 joule
Gerobak (m = 20 kg) yang bergerak dengan laju 20 m/s direm dengan perlambatan 2 
m.s-2. Usaha yang dilakukan selama 5 detik adalah ....
A. 6000 J
B. 5000 J
C. 4000 J
D. 4200 J
E. 3000 J

Gerobak ditarik dengan gaya seperti pada gambar.

Usaha yang dilakukan dari keadaan diam sampai t = 10 detik adalah ....

a. 2000 joule
b. 1000 joule

c. 800 joule

d. 500 joule

e. 100 joule

7. Menjelaskan pengaruh gaya pada sifat elastisitas bahan atau menentukan 
besaran terkait pada konsep elastisitas.
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Jika disusun seri kontanta pegas mengecil, jika disusun paralel makin besar
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Perhatikan susunan pegas identik berikut ini

Jika berat beban sama, perbandingan pertambahan 
panjang susunan pegas adalah.

A. 6 : 5
B. 5 : 6
C. 5 : 4
D. 4 : 5

5 Kg
60o

F = 20 N



E. 1 : 1

Perhatikan data percobaan pegas

Percobaan Massa beban 
(gram)

Panjang (cm)

1 100 22,0

2 180 24,0

3 200 24,5

4 120 22,5

Besar konstanta pegas dari data tersebut adalah ....

A. 40 N/m

B. 50 N/m

C. 60 N/m

D. 75 N/m

E. 100 N/m
Data percobaan siswa tentang pegas adalah sebagai berikut.

Perc M (gram) L (cm)
1. 0 12,0
2. 50 13,0
3. 100 14,0
4 200 16,0

      Besar energi potensial pegas pada saat panjangnya 16 cm adalah ....
a. 0,0020 J
b. 0,0016 J
c. 0,0012 J
d. 0,0010 J.
e. 0,0004 J

8. Menentukan besaran-besaran yang terkait dengan hukum kekekalan 
energi mekanik.

2211 pkpk EEEE 
Sebuah benda  bermassa 3 Kg dilepas dari 
titik A pada permukaan bidang miring yang 
licin seperti gambar berikut ini.
Kecepatan benda pada saat di titik B adalah 
... .
A. 2,5 ms-1

B. 4,0  ms-1

C. 5,0ms-1

D. 7,5 ms-1

E. 9
,
0  ms-1

Perhatikan gerak loncat indah yang melompat ke atas dengan kecepatan 10 m/s 
kemudian jatuh ke air seperti gambar berikut ini.

Perbandingan energi kinetik mula-mula dengan 
energi kinetik saat di titik tertinggi adalah ....

a. 1 : 3                  b. 1 : 4         c.  2 : 5
d. 3 : 5                 e. 5 : 3
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9. Menentukan besaran-besaran fisis yang terkait dengan tumbukan, 
impuls, atau hukum kekekalan momentum

Gaya impuls adalah gaya yang bekerja sesaat. Gaya impuls menimbulkan 
perubahan momentum (p) atau impuls (I)

vmp .    )'.( vvmI  tFI  .

Pada setiap tumbukan berlaku hukum kekakalan momentum .

...'.'...... 22212211  vmvmvmvm

Pada tumbukan tidak elastis berlaku 

'...)(..... 212211 vmmvmvm 

Pada tumbukan elastis sempurna berlaku 

2211 '' vvvv 
Bola kasti yang datang dengan laju 3 m/s dipukul hingga bergerak dengan laju 4 
m/s. Arah bola setelah dipukul tegak lurus dengan arah gerak semula. Massa bola 
kasti 100 gram. Jika waktu sentuh bola dengan pemukul berlangsung 0,01 detik, 
besar gaya impuls pemukul adalah ....

A. 70 N
B. 50 N
C. 40 N
D. 30 N
E. 10 N

Dua buah bola masing-masing bermassa 3 kg dan 5 kg bergerak pada satu 
lintasan garis lurus seperti gambar ini.
Jika kedua bola terjadi tumbukkan 
lenting sempurna maka kecepatan 
sesaat bola bermassa 3 kg ….
A. 3,5 ms-1  searah gerak semula
B. 3,5 ms-1  berlawanan arah gerak semula 
C. 4 ms-1  berlawanan arah gerak semula 
D. 14 ms-1  berlawanan arah gerak semula
E. 14 ms-1  searah gerak semula

Peluru yang massanya 200 gram menabrak balok diam (m = 4,8 kg) hingga 
bergerak bersama dengan laju 2 m/s. Kecepatan peluru saat menabrak balok 
adalah ....

A. 50 m/s
B. 45 m/s
C. 30 m/s

D. 25 m/s
E. 20 m/s

10. Menjelaskan hukum-hukum yang berhubungan dengan fluida statik dan 
dinamik dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari

Pada aliran fluida juga berlaku Azas Kontinuias dan Azas Bernoulli, yang banyak 
dijumpai prinsip hukumnya seperti pada gaya angkat pesawat, venturimeter, dan 
kebocoran tangki.
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Gaya angkat pesawat )(.
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Perhatikan bentuk pipa aliran berikut ini.

Kecepatan terbesar terjadi pada penampang ....
a. A saja                        d. A dan C
b. B saja                         e. B dan C
c.   C saja

Udara melewati bagian atas dan bagian bawah sayap pesawat, masing-masing dengan 
kelajuan 540km/jam dan 450 km/jam. Jika setiap sayap pesawat memiliki luas 25 m2

dan massa jenis udara 1,2 kg/m2, Besar perbedaan tekanan udara antara bagian bawah 
dan atas pesawat adalah ….
a. 6250 N/m2

b. 5625 N/m2

c. 5450 N/m2

d. 4125 N/m2

e. 3750 N/m2

Gaya angkat pada pesawat terbang dapat terjadi karena...
1) Tekanan udara di atas sayap lebih besar dari pada di bawah 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 

11. Menentukan pengaruh kalor terhadap suatu zat, perpindahan kalor, atau azas 
Black dalam pemecahan masalah.

Kalor mempengaruhi suhu benda, wujud, dan ukurannya (pemuaian). Banyaknya kalor 
yang diterima atau dilepas bergantung pada massa (m), jenis, dan/ atau perubahan 
suhunya.

tcmQ  .. LmQ .

Jika dua benda berbeda suhu atau wujudnya akan terjadi perpindahan kalor dari suhu 
tinggi ke suhu rendah. Pada peristiwa pertukaran kalor berlaku Azas Black, yaitu

terimalepas QQ 

Perpindahan kalor dilakukan dengan cara konduksi (zat padat), konveksi (cair dan
gas), dan radiasi (tanpa perantara)
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Sepotong logam massanya 200 gram dan suhunya 135 0C dimasukkan dalam 90 gram 
air yang suhunya 10 0C. Jika selama proses tersebut tidak ada kalor yang hilang, maka 
setelah terjadi keadaan setimbang suhu campuran menjadi 90 0C. 
Bila kalor jenis air 1 kal/gr 0C, maka kalor jenis logam adalah....
A. 0,8      kal/g0C
B. 1,25  kal/g0C
C. 2,0     kal/g0C
D. 2,5  kal/g0C
E. 2,75  kal/g0C

200 gram es yang suhunya 0oC dimasukan ke dalam 100 gram air yang suhunya 40oC. 
Kalor jenis air dan es masing-masing 4200 J/kg.K dan 2100 J/Kg.K. Kalor lebur es 80 
kal/gram. Jika pertukaran kalor terjadi antara es dan air saja, maka suhu keseimbangan 
termal campuran itu adalah ...

A. 0oC
B. 8oC
C. 10oC
D. 12oC
E. 33oC

Perhatikan dua konduktor berikut ini

Jika konduktivitas kedua konduktor sama dan T1 = T2, maka banyaknya kalor yang 
mengalir melalui kedua konduktor adalah ....

A. 1 : 2

B. 2 : 3

C. 1 : 4
D. 3 : 8

E. 4 : 3
Perhatikan gambar berikut.

Panjang konduktor P dan Q adalah 2 : 1, konduktivitasnya 1 : 2, sedangkan luas 
penampang sama. Jika tekanan udara 1 atm, maka suhu sambungan antara P dan Q 
adalah ....
A, 20 C
B, 40 C
C, 60 C
D, 75 C
E, 80 C

T1 0oC T2 0oC

Air mendidih
Es MeleburP Q



12. Menjelaskan persamaan umum gas ideal pada berbagai proses 
termodinamika dan penerapannya.

Persamaan umum gas ideal menggambarkan keadaan gas yang saling 
berpengaruh antara suhu, tekanan, volume dan mol gas.

TRnVP ...  TkNVP ... 

RM

m
moln  ANnN . NA= Bilangan Avogadro

Hukum utama termodinamika, kalor yang diserap gas umumnya digunakan untuk 
kerja dan/atau penambahan energi dalamnya

WUQ 

Sejumlah gas berada dalam ruang tertutup bertekanan 10 kPa pada suhu 227oC. Mr 
gas tersebut 12 gram/mol. Jika R = 8,4 J/mol. K, maka massa jenis gas adalah ....

A. 28,7 gram/m3

B. 27,8 gram/m3

C. 22,2 gram/m3

D. 18,3 gram/m3

E. 12,5 gram/m3

Gas oksigen (Mr = 32) berada dalam ruang tertutup bertekanan 20 atm dengan suhu 
1000 K. Jika konstata umum gas R = 8,2 J/mol.K dan 1 atm = 1 x 105 Pa, maka 
massa jenis gas dalam ruang itu adalah ....

A. 8000 g/m3

B. 6000 g/m3

C. 4000 g/m3

D. 2500 g/m3

E. 1000 g/m3

Sejumlah gas menerima kalor 
2000 joule dan melakukan 
kerja 500 kalori. Maka energi 
dalam gas ....

A. naik 2500 Joule
B. naik 1500 Joule

C. turun 1500 Joule
D. turun 2000 Joule

E. turun 2200 joule

A. 1, 2, dan 4
B. 2, 4, dan 5

13. Menentukan besaran fisis yang berkaitan proses termodinamika pada 
mesin kalor.

Mesin Carnot bekerja diantara reservoir suhu tinggi (T1) dan reservoir suhu 
rendah (T2). Siklus Carnot terdiri dari dua proses isotermik dan dua proses 
adiabatik.

Usaha per siklus 21 QQW 
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Perhatikan grafik mesin kalor berikut.

Besar usaha tiap siklus adalah ....
A. 0,40 Q2

B. 0,40 Q1

C. 0,60 Q2

D. 0,60 Q1

E. 0,50 Q2

Perhatikan grafik mesin kalor berikut.

Efisiensi tiap siklus adalah ....
A. 80%
B. 75%
C. 60%
D. 50%
E. 40%

14. Menentukan ciri-ciri dan besaran pada gelombang

)..sin(. xktAY  

f.2 

2

k
k

fv
  .

Gelombang berjalan merambat melalui permukaan air dengan data seperti 
pada gambar

Bila AB ditempuh dalam waktu 8 s; maka persamaan gelombangnya adalah 
....

A. Y = 0,03 sin 2 (0,5t - 2x) m
B. Y = 0,03 sin  (0,5t - 2x) m
C. Y = 0,03 sin (5t - 0,5x) m

D. Y = 0,06 sin (5t - 0,5x)m
E. Y = 0,06 sin (2t - 0,5x)m

Gelombang yang merambat pada tali digambarkan sebagai berikut.

Pd
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Va Vd Vb Vc

P

V

Q1

Q2

T1 = 1000K

T2 = 400K
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Va Vd Vb Vc
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Q1
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T1 = 1000K

T2 = 400K

2 m
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A B
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Jika gelombang yang tampak pada gambar terjadi dalam waktu 2 s, maka 
persamaan simpangan diformulasi sebagai ....

A.

B.

C.

D.

E.

15. Menjelaskan berbagai jenis gelombang elektromagnetik seta 
manfaat dan bahayanya dalam kehidupan sehari-hari

Spektrum gelombang elektromagnetik yang dipancarkan matahari 
berdasarkan kenaikan frekuensi adalah sebagai berikut.

k
fv

  .

Jenis gelombang elektromagnetik yang dapat menyebabkan 
terjadinya kanker kulit adalah .... ,
A. inframerah
B. sinar X
C. sinar gamma

D. ultraviolet
E. cahaya tampak

Urutan jenis gelombang elektromagnetik dari frekuensi besar ke kecil adalah 
....
A. gelombang radio, infra merah, cahafffi tampak, sinar x
B. sinar y, ultra violet, infra merah, gelombang mikro
C. sinar y, infra merah, ultra violet, gelombang radio
D. gelombang mikro, cahaya tampak, ultra violet, sinar x
E. gelombang mikro, cahaya tampak, infra merah, sinar x

16. Menentukan besaran-besaran yang terkait dengan pengamatan 
menggunakan mikroskop atau teropong.

Mikroskop memiliki dua lensa positif yang berbeda jarak fokusnya 
fokusnya, yaitu lensa objektif dan lensa okuler (fob<fok)



Perbesaran mikroskop okob xMMM 
s

s
M ob

'


Mok= Lup Akomodasi maksimum 1
f

PP
M

Tidak berakomodasi
f

PP
M 

Pada saat akomodasi maksimum, bayangan okuler tepat pada titik dekat 
pengamat.

Pada saat tidak berakomodasi, bayangan objektif tepat pada titik fokus 
okuler.

Panjang mikroskop okob ssd  '

Teropong digunakan untuk melihat benda yang sangat jauh (fob>fok)

Perbesaran teropong 
ok

ob

f

f
M 

Panjang teropong 

okob ffd   untuk teropong bintang-panggung

pokob fffd   untuk teropong bumi

Perhatikan pengamatan mikroskop berikut ini

Mikroskop digunakan oleh pengamat dengan mata normal (PP = 25 cm) dan 
jarak fokus lensa okuler 5 cm. Perbesaran mikroskop adalah ....
A. 54 kali
B. 64 kali
C. 240 kali

D. 300 kali
E. 360 kali

2 mm

12 cm

25 cm



Perhatikan diagram perjalanan sinar pada mikroskop oleh pengamat dengan 
titik dekat 24 cm.

maka:
1) Pada saat terjadi akomodasi maksimum bayangan okuler 

berada pada jarak 25 cm di depan lensa okuler
2) Pada saat terjadi akomodasi maksimum benda berada pada 

jarak 1,1 cm dari lensa objektif
3) Perbesaran saat berakomodasi maksimum 28 kali
4) Perbesaran saat pengamatan tanpa akomodasi 21 kali

Pernyataan yang benar adalah ....
A. 1, 2, dan 3 saja
B. 2, 3, dan 4 saja
C. 2 dan 3 saja
D. 1 dan 3 saja
E. 2 dan 4 saja

17. Menentukan besaran-besaran yang terkait dengan peristiwa 
interferensi atau difraksi cahaya.

Interferensi celah ganda dan celah banyak (kisi)
L

pd
dx

.
sin.  

Terang x = 0, , 2, dst

Gelap  x = ½ , 
2

3
, 

2

5
, dst

Perhatikan diagram difraksi celah ganda (kisi) dengan data berikut ini.

Jika panjang gelombang berkas cahaya 6000 
0

A  dan jarak antar celah (AB = 
0,6 mm), maka jarak antara terang pusat dengan gelap pertama pada layar 
adalah ....

A. 0,2 mm
B. 0,4 mm
C. 0,6 mm

D. 0,9 mm
E. 1,2 mm

Cahaya polikromatik datang tegak lurus pada dua celah yang terpisah 5 mm. 
Sebuah layar diletakkan pada jarak 1 m dari celah untuk menampilkan pola 
garis terang. Jarak dua garis yang berdekatan ternyata 5 cm. Panjang 
gelombang cahaya yang digunakan adalah ....

A. 500 µm B. 250 µm

14 cm

Gelap 1

Terang pusat
p

80 cm

A

B



C. 200 µm D. 125 µm

D. 100 µm

18. Menentukan besaran-besaran tertentu yang menimbulkan efek Doppler 
atau menentukan perubahan akibat efek Doppler tersebut.

)(
s

p
sp vv

vv
ff




  letakkan P di kiri dan S di kanan  arah kanan positip.

Mobil pemadam kebakaran sedang bergerak dengan laju 20 m.s-I sambil 
membunyikan sirine pada frekuensi 400 Hz [cepat rambat bunyi 300 ms-

1]. Jika mobil pemadam kebakaran bergerak menjauhi seseorang yang 
sedang berdiri di tepi jalan, maka orang tersebut akan mendengar frekuensi 
sirine pada frekuensi ....

A. 375 Hz
B. 575 Hz
C. 600 Hz

D. 620 Hz
E. 725 Hz

Seorang siswa berdiri di tepi jalan, tiba-tiba ada mobil pemadam kebakaran yang 
membunyikan sirine dengan frekuensi 1500 Hz. Cepat rambat bunyi saat itu 350 
m/s. Mobil pemadam kebakaran bergerak cepat dengan laju 90 km/jam. 
Perbandingan frekuensi yang didengar siswa sesaat sebelum dan sesudah mobil 
lewat adalah ....
A. 16 : 15
B. 15 : 13
C. 13 : 15

19. Menentukan intensitas atau taraf intensitas bunyi pada berbagai
kondisi yang berbeda.

Taraf intensitas (satuan dB) 

 Satu sumber bunyi
oI

I
TI log10

 Jika jarak sumber berubah
1

2
12 log20

r

r
TITI 

 Jika terdapat beberapa sumber bunyi identik nTITI log1012 

100 mesin pabrik identik yang dibunyikan bersama-sama menghasilkan taraf 
intensitas 90 dB. Jika 90 mesin dimatikan, maka taraf intensitas 10 mesin 
menjadi .... (log 3 = 0,47)

A. 9 dB B. 10 dB

C. 43 dB D. 47 dB

E. 80 dB

Bunyi klakson sebuah sepeda motor saat dibunyikan menghasilkan taraf 
intensitas 40 dB, sedangkan bunyi klakson sebuah mobil saat dibunyikan 
menghasilkan taraf intensitas 60 dB (lo = 10-12W,m-2). Jika 100 klakson sepeda 
motor dan 10 klakson mobil serentak dibunyikan, maka perbandingan taraf 
intensitas sepeda motor dengan mobil adalah ....

A. 5:6



B. 6:7
C. 7:8

Taraf intensitas 80 bel identik yang dibunyikan bersama adalah 40 dB. Jika 72 bel 
dimatikan, maka intensitas bunyi bel berkurang ....

A. 50 dB
B. 40 dB
C. 30 dB

D. 20 dB
E. 10 dB

D. 6 : 5
E. 5 : 6

20. Menentukan besaran-besaran yang mempengaruhi medan listrik dan
hukum Coulomb.

Hukum Coulomb menjelaskan bahwa antara dua muatan listrik terdapat gaya 
elektrostatik (tolak/tarik) yang besarnya sebanding dengan besar muatan dan 
berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya.

2

.

r

qQ
kF 

 .4

1
k


1

F

Medan listrik adalah gaya per satuan muatan

q

F
E 

2r

Q
kE 

Di antara dua muatan listrik terdapat titik yang memiliki kuat medan nol

Jika kedua muatan sama jenisnya, maka daerah B terdapat titik dengan kuat 
medan listrik nol

Jika kedua muatan beda jenisnya, maka daerah A atau C terdapat titik dengan 
kuat medan listrik nol

(letaknya selalu lebih dekat ke muatan yang lebih kecil)
Dua muatan Q1 dan Q2 terpisah pada jarak r. Jika Q2 digeser mendekati Q1

sejauh ½ r, maka perbandingan kuat medan yang dialami Q2 pada keadaan 
awal dan akhir adalah ….

A. 4 : 1
B. 2 : 1
C. 1 : 4

D. 1 : 2
E. 1 : 1

Tiga buah muatan terletak seperti gambar.

Resultan gaya yang bekerja pada muatan +q adalah Fl. Jika muatan –2q digeser 
menjauhi muatan +q sejauh a, maka resultan gaya yang bekerja pada muatan 
+q menjadi F2. Nilai perbandingan F1 dengan F2 adalah ....

A. 2 : 5
B. 5 : 2
C. 5 : 8

D. 8 : 1
E. 8 : 5

A Q qB C

a a
+2q +q -2q



Dua muatan q dan Q yang terpisah sejah r saling tolak dengan gaya 36 N. Muatan 3q 
dan 0,5 Q yang terpisah sejauh 3r akan saling tolak dengan gaya ....

A. 48 N
B. 36 N
C. 27 N

D. 18 N
E. 6 N

Dua muatan masing-masing – 2 µC dan +8 µC terpisah sejauh 3 cm. Muatan +2 nC 
berada di sekitar muatan-uatan itu akan mengalami resultan gaya nol. Letak muatan 
+2 nC dari masing-masing muatan adalah ....

A. 1,5 cm dan 1,5 cm
B. 1 cm dan 2 cm
C. 3 cm dan 6 cm

D. 6 cm dan 3 cm
E. 6 cm dan 9 cm

21. Menentukan besaran fluks, potensial listrik atau energi potensial listrik, 
serta penerapannya pada kapasitor keping sejajar

Kapasitor mampu menyimpan muatan listrik atau energi listrik. Kapasitas kapasitor keping 
sejajar bergantung pada luas penampang, jarak antar celah, dan isolator (dielektrikum) antara 
dua keping.

VCQ .
C

Q
VCVQW

2
2

2

1
.

2

1
.

2

1


d

A
KC o.

Rangkaian kapasitor seri memperkecil kapasitas rangkaian, sedangkan susunan paralel 
memperbesar kapasitas rangkaian.

...21  CCC p ...
111

21


CCCs

Perhatikan rangkaian kapasitor berikut.

Kapasitas masing-masing kapasitor adalah 12 F. Jika beda potensial AB = 12 Volt, 
maka energi yang tersimpan pada kapasitor A adalah ....

A. 384 J B. 192 J

C. 167 J D. 150 J

E. 144 J

Perhatikan data tentang kapasitor keping sejajar
Kapasitor Luas 

Permukaan
Jarak antar 

Keping
Permitivitas 

isolator
Beda 

potensial
P A d  V
Q A 2d 1/2 2V
R 2A 2d  3V
S ½ A ½ d 2 2V
T 2° ½ d 3 ½ V

Kapasitor yang memiliki muatan terbesar adalah ...
A. P
B. Q
C. R

D. S
E. T

A. 425 w
B. 490 w

A B



22. Menentukan besaran-besaran listrik pada suatu rangkaian berdasarkan 
hukum Kirchoff.

Hukum Kirchoff menjelaskan arus listrik pada rangkaian tertutup dan 
bercabang.

Pada rangkaian bercabang keluarmasuk II 

Pada loop tertutup NolrRIE  )(

Rangkaian sederhana 3 hambatan identik R seperti gambar.
Jika titik A dan C diberi beda potensial 120 volt, 
maka potensial VAB adalah ....

A. 48 volt
B. 72 volt
C. 80 volt
D. 96 volt
E. 100 volt

.   Perhatikan rangkaian listrik berikut ini.

Beda potensial antara a dan b adalah ....
A. 24 V
B. 16 V
C. 12 V
D. 9.6 V

E. 8,4 V

Pada rangkaian listrik berikut ini:
Tegangan jepit pada hambatan 2
adalah ....
A. 6,0 V
B. 4,0 V
C. 3,0 V
D. 2,0 V
E. 1,0 V

23. Menentukan induksi magnetik di sekitar kawat berarus listrik.

Kawat lurus
r

I
B o

.2

.






R R

E = 12 V

E = 12 V

8 3  6 



Kawat melingkar
r

I
B o

.2

.


Perhatikan gambar berikut

Jika permeabilitas udara µ,, = 47c x 10-7 TmA-1 maka induksi magnetik di titik P 
adalah ....
A. 2x10-5 T masuk bidang gambar
B. 6x10-5 T keluar bidang gambar
C. 8x10-5 T keluar bidang gambar
D. 10x10-5 T keluar bidang gambar
E. 16x10-5 T masuk bidang gambar

Sebuah kawat konduktor di bentuk seperti gambar kemudian dialiri arus listrik.

Besar dan arah induksi magnetik di pusat kawat 
berbentuk lingkaran adalah ....

A.

B.

C.

D.

E. 

Dua muatan A dan B masing-masing 3 C dan 12 C terpisah sejauh 6 cm. letak 
titik yang kuat medannya nol berada ....

A. 3 cm dari A dan 9 cm dari B
B. 9 cm dari A dan 3 cm dari B
C. 3 cm dari A dan 3 cm dari B
D. 4 cm dari A dan 2 cm dari B
E. 2 cm dari A dan 4 cm dari B

24. Menjelaskan timbulnya gaya magnet (gaya Lorentz) pada kawat berarus 
atau muatan listrik bergerak dalam medan magnet homogen.

sin.. liBF  l
r

II
F o

.2

.. 21




 BvqF ..

Dua kawat sejajar dialiri arus listrik dengan arah seperti 
gambar. Sifat dan besar gaya magnetik tiap satuan 
panjang pada masing-masing kawat adalah….
A. 8 x 10-5 N  tolak menolak
B. 8 x 10-6 N  tarik menarik
C. 4 x 10-6 N  tarik menarik
D. 8 x 10-7 N  tolak menolak
E. 4 x 10-8 N  tolak menolak

10 cm

5 cm
P

I = 10 A

I = 20 A

20 A

3 cm

20 cm
 4 A2 A



Perhatikan gerak elektron yang semula sejajar sumbu y terjebak dalam gerak 
melingkar akibat medan magnet seperti gambar.

Arah medan magnet adalah ....
A. ke sumbu x+
B. ke sumbu x-
C. ke sumbu z+

D. ke sumbu z-
E. ke sumbu y +

Kawat lurus yang panjangnya 50 cm berada pada medan magnet homogen 20 T 
arah ke atas. Arus listrik pada kawat 2 A arah ke Barat. Besar dan arah gaya 
magnetik yag dialami kawat adalah ....

A. 20 N ke atas B. 10 N ke utara

C. 20 N ke timur D.10 N ke Barat

E. 20 N ke utara

25. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi GGL induksi atau prinsip 
kerja transformator

t
N




 cos..AB

 Kawat bergerak (A berubah) vlB ..

 Medan magnet berubah
t

B
AN




 .cos.. 

 Sudut berubah (diputar)  sin.... ABN

Transformator bekerja berdaarkan pada prinsip Faraday baik untuk jenis step-
up maupun step-down untuk menaikan atau menurunkan arus dan tegangan AC.

Vs

Vp

Ns

Np
 %100x

Pi

Po


Medan magnet pada kumparan yang terdiri dari 100 lilitan berubah dari 20 weber 
menjadi nol dalam waktu 5 detik. GGL induksi yang terjadi adalah ....

A. 50 volt B. 100 volt

C. 200 volt D. 400 volt

E. 500 volt

v

x

y

z



Perhatikan skema transformator berikut ini.

Jika arus primer 1 A, efisiensi transformator adalah ....
A. 40%
B. 50%
C. 60%

D. 70%
E. 80%

Gambar di samping menunjukkan rangkaian alat-alat yang digunakan 
untuk percobaan. GGL induksi. Di antara faktor-faktor di bawah ini
(1) Jumlah lilitan (N)
(2) Kekuatan fluks (B)
(3) Kecepatan relatif dari magnet (v)
(4) Diameter kawat kumparan
(5) Kuat arus (i)

Yang berpengaruh terhadap besarnya GGL induksi 
yang dihasilkan adalah ....

A. (1), (2), (3), (4), dan (5)
B. (1), (2), (3), dan (4) saja
C. (1), (2), dan (4) saja

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

26. Menjelaskan besaran-besaran fisis pada rangkaian arus listrik bolak-balik 
yang mengandung resistor, induktor, dan kapasitor.

Arus bolak-balik yang dihasilkan generator dengan menerapkan prinsip induksi 
Faraday. Arus maupun tegangan bolak balik memiliki nilai sinusoidal dengan 
persamaan.

tmak  sin tii mak sin Zi.

Z = impedansi, merupakan nilai hambatan total rangkaian dengan satuan ohm

Hambatan rangkaian arus bolak balik terdiri dari resistor, induktor, dan/ atau 
kapasitor. 

 Pada rangkaian resistor murni, arus dan tegangan sefase  Z = R

 Pada rangkaian induktor murni, tegangan mendahului arus dengan beda 

fase 
2


  Hambaran induktor atau reaktansi induktif LXZ L .

 Pada rangkaian kapasitor murni, arus mendahului tegangan dengan beda 

fase 
2


  Hambatan kapasitor atau reaktansi kapasitif

C
XZ C .

1




110 V
R = 1100 

220 V



 Pada rangkaian seri R-L-C, arus dan tegangan memiliki beda fase    

R

XX CL tan

Impedansi rangkaian R-L-C  22 )( CL XXRZ 

Tegangan total 22 )( CLR VVV 

Jika XL = XC, maka VL = VC, akan terjadi peristiwa resonansi. Pada saat 
resonansi nilai Z menjadi minimum, sedangkan kuat arus menjadi 
maksimum.

Daya pada rangkaian RLC dinamakan daya disipasi

cos.. efef IVP   atau RIP ef .2

Z

R
cos  disebut faktor daya

Perhatikan diagram berikut ini.

Pernyataan yang benar tentang rangkaian adalah ....
A. rangkaian resistor seri
B. rangkaian induktor murni
C. rangkaian kapasitor murni

D. rangkaian RLC bersifat induktif
E. rangkaian RLC bersifat kapasitif

Diagram berikut adalah diagram fasor berikut rangkaian RLC.

Diagram fasor untuk rangkaian yang bersifat 
induktif adalah ... .

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

Perhatikan ragkaian R-L-C berikut ini

Jika tegangan AB = 60 V, tegangan BC 
= 100 V, dan tegangan CD = 20 V, 
maka nilai ggl sumber adalah ....
A. 180 V
B. 160 V
C. 120 V

0-
3
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2

V
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i
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D. 100 V
E. 60 V

Perhatikan gambar rangkaian RLC berikut.

Besar impedansi rangkaian adalah … 
ohm.

A. 1600
B. 1500
C. 1300
D. 800
E. 600

Rangklaian seri RLC ditunjukkan seperti gambar.
Jika rangkaian beresonansi pada maka kapasitas kapasitor yang digunakan 
adalah ....

A. 10  F
B. 20  F

C. 25  F

D. 40  F

E. 50  F

27. Menjelaskan berbagai teori atom.

Teori atom Thomson:

 Atom berbentuk bola terdiri dari muatan positip dan negatip

 Muatan positip dan negatip tersebar secara merata seperti roti kismis

Teori atom Rutherford

 Muatan posistip atom terpusat di tengah atom (inti atom)

 Muatan negatif bergerak mengelilingi inti

 Elektron yang bergerak akan kehilangan energi selama gerakannya 
sehingga memecarkan energi kontinu

Teori atom Bohr

 Muatan positif berada dalam inti atom

 Elektron bergerak pada lintasan tertentu tanpa mengalami 
kehilangan energi atau energinya konstan

En = 
2

6.13

n

eV


 Elektron dapat pindah lintasan dengan menyerap atau melepas 
energi

 Besar momentum sudut elektron 
2

..
h

nrvmL 

R = 40  XC = ??

XL =  50 

1000 rad.s-

1



Jika persamaan energi lintasan elektron tunggal dari sebuah atom 

hidrogen adalah En = 
2

6.13

n

eV
 , maka, sebuah elektron yang tereksitasi 

dari lintasan n = 1 ke n = 4 mengalami perubahan energi elektron 
sebesar ....

A. 12,75 eV
B. 10,20 eV
C. 7,20 eV

D. 6,85 eV
E. 3,40 eV

Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut:
1. Atom terdiri dari elektron yang bermuatan negatif clan inti atom yang 

bermuatan positif.
2. Elektron mengorbit inti atom seperti planet mengorbit matahari.
3. Elektron mengorbit inti atom pada orbit yang stasioner tanpa 

memancarkan energi.
Yang membedakan model atom Rutherford dengan model atom 
Thompson adalah pernyataan ....

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

D.(3) saja
E. (1) dan (3) saja

Berikut ini pernyataan tentang model atom
(1) elektron memiliki energi tertentu yang konstan dalam lintasannya
(2) spektrum yang dipancarkan elektron adalah kontinu
(3) elektron selalu bergerak mengelilingi inti
(4) atom netral memiliki jumlah proton dan elektron yang sama
Kelemahan model atom Rutherford terdapat dalam pernyataan ....
A. 1, 2, dan 3
B. 1 dan 2
C. 2 dan 3

D. 3 dan 4
E. 2 dan 4

28. Menjelaskan besaran-besaran fisis terkait dengan peristiwa efek 
fotolistrik/efek Compton

Besar energi kuantum

c

hfhE  .

Pada peristiwa efek fotolistrik, besar energi kinetik elektron yang lepas tergantung 
pada:

 energi (frekuensi) foton yang datang

 fungsi kerja (energi ambang) elektron pada logam

ok WEE  ok fhfhE .. 

Elektrong tidak terlepas jika besar energi (frekuensi) foton kurang dari energi 
(frekuensi) ambang dari logam yang digunakan, meskipun intensitas foton terus 
meningkat.

Berapa momentum foton yang memiliki panjang gelombang 400 nm jika konstanta 
Planck = 6 x 10-34 J.s?

A. 3,6 x 10-27 N.s B, 3,0 x 10-27 N.s

C. 1,8 x 10-27 N.s D. 1,5 x 10-27 N.s

E. 8,3 x 10-28 N.s



Foton dengan energi 2,4 eV datang pada keping logam yang energi ambangnya 3,6 
eV. Pada peristiwa efek fotolistrk ini, maka energi elektron adalah ....
a. 6,0 eV
b. 3,6 eV
c. 2,4 eV
d. 1,2 eV
e. nol

Grafik di bawah ini menunjukkan hubungan antara energi kinetik maksimum dengan 
frekuensi penyinaran logam. Jika besar fungsi logam 6,5 x 10-19 J, konstanta Planck 6,6 
x 10-34 J.s, dan c = 3x 108  m/s, besar panjang gelombang ambang logam  adalah .... 
Amstrong

A. 1000
B. 2000
C. 3000
D. 4000
E. 5000

29. Menentukan besaran-besaran fisis terkait dengan teori relativitas.

Kecepatan relatif menurut Einstein

2
21

21
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Relativitas waktu: waktu menurut acuan bergerak relatif lebih lama (dilatasi 

waktu-melar) ott .
2)(1

1

c

v




Massa yang diukur menurut pengamat bergerak lebih besar omm .

Panjang yang diukur menurut pengamat bergerak lebih pendek


oL
L 

Kesetaraan massa dan energi menurut Einstein 2.cmE 

Hubungan antara energi kinetik relativistik dengan energi diam dan energi total 
adalah ko EEE  ok EE )1(   2.cmE oo 

Pilot pesawat angkasa luar melintasi mendekati Bumi dengan laju 0,8c. Ia 
menangkap pajang landasan sepanjang 900 m. Pajang landasan menurut petugas 
Bandara adalah…

a. 600 m b. 900 m

c. 1000 m d. 1200 m

e. 1500 m

Ek ( x 10-19 J)

2,6

f ( x 1014 Hz)
1410



Energi kinetik patikel bergerak adalah 2 kali energi diamnya. Kecepatan gerak 
patikel adalah ....

A. 3
3

2
c

B. 2
3

2
c

C. 3
2

1
c

D. 2
2

1
c

E. 3
3

1
c

Menurut pengamat di sebuah planet ada dua buah pesawat antariksa yang 
mendekatinya dari arah yang berlawanan. Kecepatan pesawat A adalah 0,4 c dan 
pesawat B adalah 0,5 c (c = kecepatan cahaya). Menurut pilot pesawat A, besar 
kecepatan pesawat B adalah …..
A. 0,10 c
B. 0,25 c
C. 0,40 c

D. 0,75 c
E. 0,90 c

30. Menentukan besaran-besaran fisis pada reaksi inti atom.

Defek massa inp mmzAmzm int)).(.( 

Energi ikat inti/reaksi 2.cmE  atau MeVxmE 931.

Energi reaksi kananmkirimm .. 

Perhatikan reaksi inti berikut
1H

2 + 3Li7  4Be7 + 20n
1 + Energy

Jika 1H
2 = 2.0035 sma ; 3Li7 = 7.0045 sma; 4Be7 = 7.0125 sma; 0n

1 = 1.0086 sma, 
dan 1 sma setara dengan 931 MeV/c2, maka ....

B. diperlukan energi 918,8 MeV
C. dihasilkan energi 918,8 Mev
D. diperlukan energi 91,8 MeV 

E. dihasilkan energi 20,2 MeV i
F. diperlukan 20,2 MeV 

Perhatikan rekasi yang terjadi dalam reaktor atom
92U235 + 0n1  55Cs140 + 37Rb93 + 20n1 + Eenergi
Tiap detik dalam reaktor nuklir dibebaskan 200 MeV per nuklida. Jika 25% 
dapat membangkit-kan generator penghasil energi listrik, maka energi listrik 
tiap jam jika terdapat 6 x 1023 nuklida adalah ....
a. 4,80 x 1015 Joule
b. 3,16x 1015 Joule
c.   2,99 x 1015 Joule

d. 2,88 x 1015 Joule
e. 1,73 x 1015 Joule

Massa proton dan neutron penyusun inti adalah 1,0078 sma dan 1,0086 sma. 
Massa inti 2He4 adalah 4,0018 sma. Jika 1 sma setara dengan 931 MeV/c2, 
maka besar energi ikat per nukleon adalah ....

a. 28.9 MeV
b. 14.4 MeV
c. 7,22 MeV

d. 3.61 MeV
e. 1,80 MeV



31. Menjelaskan pemanfaatan zat radioaktif dalam berbagai aspek 
kehidupan.

Radiasi dari berbagai inti tidak stabil dinamakan radioisotop. Radioisotop 
banyak dimanfaatkan untuk kehidupan manusia bidang industri, 
kedokteran-kesehatan, pertanian, dan lain-lain.

Radioisotop sebagai perunut:

I123  untuk deteksi gagal ginjal dan tumor gondok

Na24 untuk deteksi kedudukan penyempitan pembuluh darah (trombosit)

Silikon untuk kebocoran pipa saluran minyak

Untuk pengobatan membunuh sel kanker digunakan Co60

Untuk sterilisasi digunakan sinar gamma

Radiasi sinar beta dari Sr90 untuk industri kertas (ketebalan)

Penentuan umur fosil dengan C14

Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut!
1. Sinar gamma digunakan untuk membunuh sel-sel kanker. U
2. Sinar gamma digunakan untuk mensterilkan alai-alai kedokteran.,
3. Sinar alfa digunakan untuk mendeteksi adanya kebocoran suatu. 
pipa.
4. Sinar beta digunakan untuk mendeteksi kebocoran suatu. pipa~
Pernyataan yang merupakan manfaat Sinar radioaktif yang dihasilkan 
radioisotop adalah ....

A. (1), (2), clan (3)
B. (1) clan (3) saja
C. (2) clan (4) saja

D. (1), (2), clan (4)
E. (1) dan (4) saja

Radioisotop Cobalt  ( ) menghasilkan sinar- dan sinar- yang bermanfaat antara lain:

1) sterilisasi alat-alat kedokteran
2) membunuh sel-sel kanker
3) mengawetkan makanan
4) mendeteksim kelainan jaringan tubuh
Yang benar menunjukkan pemanfaatan radioisotop dalam bidang kedokteran adalah ....
A. 1, 2, dan 3 saja
B. 1, 3, dan 4 saja
C. 2, 3, dan 4 saja
D. 1 dan 2 saja
E. 3 dan 4 saja

Dalam fosil tengkorak manusia kerdil ang ditemukan di gunung Ciseeng Bogor 
terdapat komposisi isotop C12 dan C14 dengan perbandingan 7 : 1. Jika waktu paro 
isotop C14 5600 tahun, maka umur fosil itu diperkirakan sekitar ....
a.  2800 tahun
b.  5600 tahun
c.  11200 tahun
d. 16800 tahun
e.  22400 tahun


