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1. Perhatikan gambar berikut. 

 
Seorang teknisi ingin mengukur ketebalan sebuah pipa menggunakan jangka sorong dengan 

mengukur diameter dalam dan diameter luar pipa dengan hasil pengukuran sesuai dengan gambar 

di atas. Berdasarkan pengukuran tersebut, ketebalan pipa adalah … 

A. 0,64 cm 

B. 0,67 cm 

C. 0,69 cm 

D. 0,71 cm 

E. 0,72 cm 

2. Sebuah obyek melakukan perjalanan 200 meter ke selatan kemudian berbelok 200 meter ke timur 

dan akhirnya berjalan 53° ke arah utara dari timur sejauh 1000 m. Besarnya perpindahan yang 

dilakukan obyek tersebut adalah … (sin 53° = cos 37° = 0,8) 

A. 600 meter 

B. 800 meter 

C. 1000 meter 

D. 1200 meter 

E. 2000 meter 
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3. Perhatikan grafik di bawah ini. 

 
Sebuah partikel bergerak dengan profil kecepatan terhadap waktu seperti grafik di atas. Jarak total 

yang ditempuh partikel tersebut dari detik ke-4 sampai detik ke-17 adalah … m. 

A. 21 

B. 30 

C. 31 

D. 51 

E. 57 

4. Seorang pemanah menembakkan anak panah pada arah 30° terhadap bidang horizontal. Ia 

menginginkan agar anak panah persis jatuh menancap pada target yang terletak pada jarak 

mendatar 20√3 m pada ketinggian yang sejajar dengan ketinggian awal anak panah dilontarkan. Jika 

percepatan gravitasi diasumsi sebesar 10 𝑚/𝑠2, maka kecepatan awal anak panah yang harus 

ditembakkan adalah … 

A. 10 m/s 

B. 15 m/s 

C. 20 m/s 

D. 25 m/s 

E. 30 m/s 

5. Helikopter pengangkut barang bantuan bagi korban bencana banjir di DKI Jakarta terbang dengan 

arah mendatar dengan kecepatan 180 km/jam pada ketinggian 125 m di atas permukaan air 

genangan banjir. Pada ketinggian itu pula, paket bantuan yang telah dibungkus dengan plastik 

dijatuhkan dari helikopter yang sedang bergerak tersebut. Jika pengaruh angin dan gesekan 

terhadap udara diabaikan, maka jarak mendatar jatuhnya barang bantuan dari titik awal dijatuhkan 

adalah … (Asumsi 𝑔 = 10𝑚/𝑠2) 

A. 150 m 

B. 200 m 

C. 250 m 

D. 300 m 

E. 500 m 
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6. Perhatikan gambar hubungan 3 buah roda berikut. 

 
Diameter roda P, roda Q, dan roda R masing-masing 30 cm, 20 cm, dan 10 cm. Jika roda Q 

mempunyai kecepatan sudut 1 rad/s, perbandingan kecepatan linear roda P dan Q adalah … 

A. 3 : 2 

B. 1 : 3 

C. 2 : 1 

D. 2 : 3 

E. 3 : 1 

7. Perhatikan gambar berikut. 

 
Seorang anak menendang bola yang bermassa 0,4 kg (𝑔 = 10

𝑚

𝑠2) sehingga tepat menyentuh target 

di C seperti tampak pada gambar. Saat anak tersebut menendang bola, kaki anak itu menyentuh 

bola selama 0,01 s dan lintasan B – C ditempuh bola dalam waktu 1 s. Gaya yang diperlukan anak itu 

untuk menendang bola supaya tepat mengenai target di C adalah … (sin 60° =
1

2
√3) 

A. 20 N 

B. 80 N 

C. 120 N 

D. 200 N 

E. 400 N 
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8. Salah satu ujung dari batang kayu sepanjang 50 cm dikaitkan pada dinding di titik A dengan 

menggunakan engsel. Di ujung satunya lagi, sebuah tali diikatkan dan ditarik dengan gaya 𝐹 = 80 𝑁 

membentuksudut dengan batang kayu seperti pada gambar. 

 
Besar momen gaya yang disebabkan oleh gaya 𝐹 pada batang adalah … 

A. 160√3 Nm 

B. 160 Nm 

C. 40√3 Nm 

D. 20 Nm 

E. 16 Nm 

9.  Sehari-hari Andi menggunakan perahu bermotor untuk menyeberangi sungai yang lebarnya 16 m. 

Jika suatu hari saat ia hendak menyeberang, arus air sungai adalah 6 m/s sejajar dengan garis batas 

sungai dan Andi menginginkan agar perahu yang dikendalikannya bergerak tegak lurus arah arus air 

sungai dan bisa sampai di seberang sungai dalam waktu 2 sekon, maka kecepatan perahu bermotor 

saat menyeberang adalah … 

A. 6 m/s searah gerak perahu 

B. 8 m/s searah gerak perahu 

C. 8 m/s dengan arah 37° terhadap lintasan perahu 

D. 10 m/s dengan arah 37° terhadap lintasan perahu 

E. 10 m/s dengan arah 53° terhadap lintasan perahu 
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10. Tiga buah bola dengan massa berbeda-beda dikaitkan pada kawat yang massanya diabaikan seperti 

pada gambar. 

 
Jika sistem diputar dengan sumbu putar tegak lurus bidang gambar melalui titik B, besar momen 

inersia sistem adalah … 

A. 0,025 𝑘𝑔𝑚2 

B. 0,050 𝑘𝑔𝑚2 

C. 0,032 𝑘𝑔𝑚2 

D. 0,080 𝑘𝑔𝑚2 

E. 0,090 𝑘𝑔𝑚2 

11. Sebuah benda berbentuk balok dicelupkan ke dalam cairan 𝑋 yang massa jenisnya 1.000 𝑘𝑔/𝑚3 dan 

0,4 bagian balok terapung di atas permukaan cairan. Jika cairan diganti dengan cairan 𝑌 yang massa 

jenisnya 900 𝑘𝑔/𝑚3, bagian balok yang terapung adalah … 

A. 
1

2
 bagian 

B. 
1

3
 bagian 

C. 
1

4
 bagian 

D. 
2

3
 bagian 

E. 
3

4
 bagian 
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12. Pipa berbentuk seperti gambar berikut. 

 
Diketahui luas penampang besar 𝐴1 = 10 𝑐𝑚2 dan luas penampang kecil 𝐴2 = 5 𝑐𝑚2. Jika 

kecepatan aliran air pada pipa besar 𝑣1 = 2 𝑚/𝑠 dengan tekanan 40 kPa, tekanan pada pipa kecil 

adalah … (𝜌𝑎𝑖𝑟 = 1.000 𝑘𝑔/𝑚3 dan 𝑔 = 10 𝑚/𝑠2) 

A. 36 kPa 

B. 34 kPa 

C. 28 kPa 

D. 12 kPa 

E. 8 kPa 

13. Sebuah ruangan ber-AC memiliki dinding yang sebagian terbuat dari kaca seperti gambar di bawah. 

 
Dalam kondisi AC menyala, suhu di dalam ruangan dijaga konstan 20°𝐶, sedangkan suhu di luar 

ruangan 30°𝐶. Jika konduktivitas termal kaca 0,8 𝑊/𝑚𝐾, laju kalor konduksi adalah … 

A. 80.000 W 

B. 70.000 W 

C. 64.000 W 

D. 60.000 W 

E. 55.000 W 
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14.  Sebuah benda dilepaskan dari ketinggian ℎ terhadap tanah. Pada saat benda sudah jatuh sejauh 
1

3
ℎ 

dari posisi awal dijatuhkan, benda memiliki kecepatan 3√2 m/s. Jika percepatan gravitasi Bumi 

diasumsi 10 𝑚/𝑠2, tinggi ℎ adalah … 

A. 70 cm 

B. 110 cm 

C. 160 cm 

D. 200 cm 

E. 270 cm 

15.  Es bermassa 𝑚 gram dengan suhu 0°𝐶 dimasukkan ke dalam 600 gram air yang suhunya 40°𝐶. Pada 

saat tercapai kesetimbangan, hanya 80% es yang melebur. Jika kalor lebur es 80 kal/g dan kalor jenis 

air 1 kal/g°𝐶, besar 𝑚 adalah … 

A. 300 

B. 350 

C. 375 

D. 425 

E. 500 

16. Sebuah roller coaster meluncur pada lintasan melengkung yang licin, kemudian meluncur sepanjang 

lintasan datar yang kasar dengan koefisien gesekan kinetis sebesar 0,4 seperti pada gambar. 

 
Sesaat setelah meluncur pada lintasan datar yang kasar, roller coaster berhenti. Jika massa total 

roller coaster dan penumpangnya adalah 500 kg, dan percepatan gravitasi dianggap 10 𝑚/𝑠2, maka 

panjang lintasan datar yang ditempuh roller coaster sampai berhenti adalah …  

A. 42,5 m 

B. 55 m 

C. 62,5 m 

D. 75 m 

E. 82,5 m 
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17. Sebuah bola 𝑃 mempunyai momentum sebesar 𝑝 bertumbukan dengan bola 𝑅 sehingga setelah 

tumbukan momentum bola 𝑃 menjadi 2𝑝. Perubahan momentum bola 𝑅 adalah … 

A. −2𝑝 

B. −𝑝 

C. 𝑝 

D. 2𝑝 

E. 3𝑝 

18. Sebuah bola bermassa 100 gram dijatuhkan dari ketinggian 45 cm di atas lantai. Bola tersebut 

menumbuk lantai dan memantul kembali dengan kecepatan 2 m/s. Besar impuls yang bekerja pada 

bola adalah … (𝑔 = 10
𝑚

𝑠2) 

A. 2,5 N/s 

B. 1,5 N/s 

C. 1,1 N/s 

D. 0,6 N/s 

E. 0,5 N/s 

19.  Sebuah bola baseball bermassa 500 gram datang ke arah seorang batter (pemukul) pada arah 

mendatar dengan kecepatan 20 m/s. Setelah dipukul oleh batter, bola tersebut bergerak mendatar 

pada arah berlawanan dengan kecepatan 10 m/s. Jika saat dipukul, bola berkontak dengan pemukul 

selama 0,1 sekon, maka besarnya gaya rata-rata yang diberikan pemukul pada bola adalah …  

A. 300 N 

B. 250 N 

C. 200 N 

D. 150 N 

E. 100 N 

20. Perhatikan gambar di bawah ini. 

 
Jika diketahui perbandingan diameter penampang pipa besar dan pipa kecil adalah 3 : 1, dan air 

mengalir pada penampang besar dengan kelajuan 1 m/s, perbedaan tekanan kedua pipa adalah … 

(𝑔 = 10 𝑚/𝑠2) 

A. 1,4 × 105 Pa 

B. 1,8 × 105 Pa 

C. 2,4 × 105 Pa 

D. 2,6 × 105 Pa 

E. 2,8 × 105 Pa 
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21. Sebuah kubus terbuat dari logam dengan koefisien muai panjang logam 4 × 10−5/°𝐶. Jika pada 

suhu 20°𝐶 kubus tersebut mempunyai panjang rusuk 10 cm, maka pertambahan volume kubus 

setelah suhunya dinaikkan menjadi 70°𝐶 adalah … 𝑐𝑚3 

A. 2 

B. 3 

C. 4 

D. 5 

E. 6 

22.  Perhatikan pernyataan berikut. 

i. Molekul gas mengalami perubahan momentum ketika bertumbukan dengan dinding tabung. 

ii. Energi yang tersimpan dalam gas berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. 

iii. Energi yang tersimpan dalam gas berbanding lurus dengan jumlah (banyaknya) derajat 

kebebasannya. 

iv. Pada saat bertumbukan dengan dinding tabung, molekul gas tidak kehilangan energi. 

Menurut teori kinetik gas dan prinsip ekuipartisi energi, pernyataan yang tepat berkaitan dengan 

gas ideal ditunjukkan oleh nomor… 

A. i, ii, dan iii 

B. i dan iii 

C. ii dan iv 

D. iv saja 

E. semua benar 

23. Persamaan simpangan untuk gelombang transversal pada jarak 𝑥 cm dari sumber getar setelah 

sumber getar bergetar selama 𝑡 sekon dinyatakan dengan 𝑦 = 20 sin 2𝜋 (100𝑡 −
1

30
𝑥). Dengan 𝑦 

dalam cm. Cepat rambat dan frekuensi gelombang tersebut adalah … 

A. 10 m/s dan 10 Hz 

B. 15 m/s dan 30 Hz 

C. 20 m/s dan 100 Hz 

D. 2,5 m/s dan 300 Hz 

E. 30 m/s dan 100 Hz 
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24. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 

i. Pada suhu tetap, tekanan gas sebanding dengan volumenya. 

ii. Pada proses isoterm, perkalian tekanan gas dan volumenya selalu konstan. 

iii. Pada tekanan tetap, volume gas sebanding dengan suhu mutlaknya. 

iv. Energi kinetik gas sebanding dengan suhu mutlaknya. 

v. Kecepatan efektif partikel gas sebanding dengan suhu mutlaknya. 

Pernyataan yang benar tentang gas ideal adalah … 

A. i, ii, dan iii 

B. i, iii, dan iv 

C. ii, iii, dan iv 

D. ii, iii, dan v 

E. iii, iv, dan v 

25. Sebuah mobil diesel ketika dinyalakan menghasilkan taraf intensitas bunyi sebesar 60 dB, sedangkan 

sebuah mobil listrik ketika dinyalakan menghasilkan taraf intensitas bunyi sebesar 40 dB. Jika 𝐼0 =

10−12 𝑊/𝑚2, perbandingan taraf intensitas bunyi dari 10 mobil diesel dan 100 mobil listrik 

adalah … 

A. 2 : 3 

B. 3 : 2 

C. 3 : 4 

D. 7 : 6 

E. 7 : 8 

26. Perhatikan grafik berikut. 

 
Grafik di atas menunjukkan hubungan antara berat beban yang digantungkan pada pegas (𝐹) dan 

pertambahan panjang pegas (∆𝐿). Urutan konstanta pegas dari yang terbesar ke yang terkecil 

adalah … 

A. 1, 2, dan 3 

B. 1, 3, dan 2 

C. 2, 1, dan 3 

D. 3, 1, dan 2 

E. 3, 2, dan 1 
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27. Dua kawat A dan B memiliki panjang yang sama. Modulus elastisitas A = 
1

2
 modulus elastisitas B serta 

jari-jari penampang kawat A = 2 kali jari-jari penampang kawat B. Perbandingan konstanta logam A 

terhadap logam B adalah … 

A. 1 : 2 

B. 1 : 4 

C. 2 : 1 

D. 1 : 1 

E. 4 : 1 

28.  Suatu gelombang merambat dengan persamaan 𝑦 = 8 sin 𝜋(2𝑡 − 0,2𝑥). Jika 𝑦 dan 𝑥 dalam m dan 

𝑡 dalam sekon, besar frekuensi dan panjang gelombang berturut-turut adalah … 

A. 1 Hz dan 10 m 

B. 1 Hz dan 2,5 m 

C. 1 Hz dan 0,4 m 

D. 2 Hz dan 10 m 

E. 3 Hz dan 10 m 

29. Gelombang berjalan dinyatakan dengan persamaan 𝑦 = 0,2 sin 𝜋(0,8𝑥 + 20𝑡), dengan 𝑥 dalam 

meter dan 𝑡 dalam sekon. Berdasarkan persamaan tersebut, maka: 

i. Frekuensi gelombang 10 Hz. 

ii. Cepat rambat gelombang 25 m/s. 

iii. Jarak dua puncak gelombang yang berurutan 2,5 m. 

iv. Arah rambat gelombang ke kanan. 

v. Jarak puncak dan dasar gelombang yang berurutan adalah 5 m. 

Pernyataan yang sesuai dengan persamaan gelombang di atas adalah … 

A. i, ii, dan iii 

B. i, ii, dan iv 

C. ii, iii, dan iv 

D. ii, iii, dan v 

E. iii, iv, dan v 
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30. Perhatikan pernyataan berikut. 

i. Dimanfaatkan pada alat remote control. 

ii. Sebagai alat pencitraan pandangan (pengamatan pada malam hari). 

iii. Meningkatkan sirkulasi darah dalam tubuh. 

iv. Untuk pengamatan janin dalam kandungan. 

v. Untuk memfoto tulang yang retak. 

Pernyataan yang sesuai dengan pemanfaatan sinar inframerah ditunjukkan oleh nomor… 

A.  i, ii, dan iii 

B. i, ii, dan iv 

C. ii, iii, dan iv 

D. ii, iii, dan v 

E. iii, iv, dan v 

31. Titik 𝑋, 𝑌, dan 𝑍 berjarak masing-masing 20 m, 40 m, dan 50 m dari sumber bunyi B. Perbandingan 

intensitas bunyi di titik 𝑍, 𝑌, dan 𝑋 berturut-turut adalah … 

A. 16 : 25 : 40 

B. 16 : 25 : 100 

C. 25 : 16 : 100 

D. 40 : 16 : 25 

E. 100 : 25 : 16 

32.  Perhatikan rangkaian listrik berikut. 

 
Beda potensial antara titik A dan D adalah … 

A. −0,5 𝑉 

B. +0,5 𝑉 

C. −1,5 𝑉 

D. +1,5 𝑉 
E. +3,0 𝑉 

  



 

Gerakan Nasional “UN UNTUK NUSANTARA” | Paket 1 Persiapan UNBK Fisika 2020 SMA IPA 13 
  

 

33. Perhatikan gambar berikut. 

 
Besar energi listrik total yang tersimpan di dalam gabungan kapasitor pada rangkaian di atas 

adalah … 

A. 3,6 × 10−3 𝐽 

B. 2,4 × 10−3 𝐽 

C. 1,8 × 10−3 𝐽 

D. 1,2 × 10−3 𝐽 

E. 0,6 × 10−3 𝐽 

34.  Sebuah bola konduktor berongga memiliki jari-jari 40 cm diberi muatan 10𝜇𝐶. Berdasarkan data 

tersebut, maka: 

i. Kuat medan listrik pada titik yang berjarak 20 cm dari pusat bola adalah 0. 

ii. Potensial listrik pada pusat bola adalah 225 kV 

iii. Potensial listrik pada permukaan bola adalah 225 kV 

iv. Kuat medan listrik pada pusat bola adalah 225 N/C 

v. Kuat medan listrik pada permukaan bola adalah 225 N/C 

Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor … 

A. i, ii, dan iii 

B. i, ii, dan iv 

C. ii, iii, dan iv 

D. ii, iii, dan v 

E. iii, iv, dan v 
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35. Perhatikan gambar berikut. 

 
Dua buah kawat panjang tak terhingga dialiri arus sebesar masing-masing 20 𝑚𝐴 dan 30 𝑚𝐴 dengan 

arah seperti pada gambar. Jika 𝜇0 = 4𝜋 × 10−7 𝑊𝑏/𝐴𝑚, besar induksi magnetik di titik B yang 

tepat berada di tengah-tengah kedua kawat adalah … 

A. 1,0 × 10−7𝑇 

B. 1,2 × 10−7𝑇 

C. 2,1 × 10−7𝑇 

D. 1,5 × 10−7𝑇 

E. 3,0 × 10−7𝑇 

36. Tiga muatan disusun seperti gambar berikut. 

 

Gaya Coulomb yang dialami muatan B sebesar … (𝑘 = 9 × 109 𝑁𝑚2

𝐶2 , 1𝜇𝐶 = 10−6𝐶) 

A. 45 N menuju muatan A 

B. 45 N menuju muatan C 

C. 90 N menuju muatan A 

D. 90 N menuju muatan C 

E. 180 N menuju muatan C 
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37. Rangkaian AC dihubungkan dengan komponen listrik seperti pada gambar berikut. 

 
Grafik gelombang sinus V dan I yang bersesuaian dengan rangkaian di atas adalah … 
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38. Perhatikan rangkaian RLC berikut. 

 
Diagram fasor yang menunjukkan beda sudut fase antara kuat arus listrik (I) dan tegangan sumber 

(V) yang bersesuaian dengan rangkaian RLC di atas adalah … 
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39.  Perhatikan pernyataan berikut. 

i. Atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan sebagian besar massa atom terletak 

pada intinya. 

ii. Atom bersifat netral sehingga jumlah muatan inti sama dengan jumlah muatan elektron yang 

mengitarinya. 

iii. Elektron mengelilingi inti atom dengan lintasan tertentu tanpa membebaskan energi. 

iv. Dalam tiap lintasan elektron memiliki tingkat energi tertentu. 

v. Spektrum atom hidrogen berupa spektrum diskrit. 

Pernyataan yang sesuai dengan postulat pada model atom Bohr ditunjukkan oleh nomor … 

A. i, ii, dan iii 

B. i, ii, dan iv 

C. ii, iii, dan iv 

D. ii, iv, dan v 

E. iii, iv, dan v 

40.  Unsur radioaktif meluruh sehingga dalam waktu 8 tahun meluruh 
15

16
 bagiannya. Waktu yang 

diperlukan unsur radioaktif tersebut agar meluruh 
7

8
 bagiannya adalah … 

A. 2 tahun 

B. 3 tahun 

C. 5 tahun 

D. 6 tahun 

E. 8 tahun 
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1. C 

2. C 

3. D 

4. C 

5. C 

6. E 

7. E 

8. D 

9. D 

10. A 

11. B 

12. C 

13. C 

14. E 

15. A 

16. C 

17. B 

18. E 

19. D 

20. A 

21. E 

22. E 

23. E 

24. C 

25. D 

26. A 

27. C 

28. A 

29. A 

30. A 

31. B 

32. B 

33. B 

34. A 

35. A 

36. D 

37. C 

38. A 

39. E 

40. D 

 


