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FISIKA-XI-IPA 
 

 

1 Pada malam hari kita akan lebih jelas mendengarkan bunyi dari tempat yang relatif 
jauh daripada siang hari. Hal ini disebabkan pada malam hari . . .  

 A kerapatan udara lebih rendah daripada siang hari 
 B bunyi lebih sedikit dihamburkan 
 C bunyi tidak mengalami interferensi 
 D pada malam hari lebih tenang 
 E tekanan udara lebih rendah 
2 Frekuensi bunyi dari suatu sumber bunyi oleh seorang pengamat akan terdengar........ 
 A Bertambah, jika sumber bunyi dan pengamat bergerak searah dengan pengamat di depan 

dan kelajuan sumber bunyi lebih besar daripada kelajuan pengamat 
 B Bertambah, jika sumber bunyi diam dan pengamat mendekati sumber bunyi 
 C Berkurang, jika pengamat diam dan sumber bunyi diam menjauhi pengamat 
 D Tetap, jika sumber bunyi dan pengamat diam tetapi medium bergerak relative menuju 

pengamat 
 E Semua jawaban benar 
3 Pipa organa terbuka yang panjangnya 25 cm menghasilkan frekuensi nada dasar sama 

dengan frekuensi yang dihasilkan oleh dawai yang panjangnya 150 cm. Jika cepat rambat 
bunyi di udara 340 m/s dan cepat rambat gelombang transversal pada dawai 510 m/s, mak 
dawai menghasilkan 

 A Nada dasar 
 B Nada atas pertama 
 C Nada atas kedua 
 D Nada atas ketiga 
 E Nada atas keempat 
4 Pipa organa menghasilkan resonansi berturut-turut dengan frekuensi 48 Hz, 800 Hz dan 

1120 Hz. Nada dasar pipa organa tersebut adalah ...... 
 A  80 Hz 
 B 160 Hz 
 C 180 Hz 
 D 240 Hz 
 E 360 Hz 
5 Kereta bergerak dengan kelajuan 72 km/jam menuju stasiun sambil membunyikan pluitnya. 

Bunyi pluit kereta api tersebut terdengar oleh kepala stasiun dengan frekuensi 720 Hz. 
Kelajuan suara di udara 340 m/s, frekuensi peluit kereta api 
tersebut adalah ...... 

 A 640 Hz 
 B 680 Hz 
 C 700 Hz 
 D 720 Hz 
 E 760 Hz 



6 Seberkas sinar mengenai sistem optik yang terdiri dari dua cermin datar yang saling tegak 
lurus. Setelah berkas sinar mengalami pemantulan dua kali maka arah berkas sinar.... 

 A menuju sinar datang 
 B memotong sinar datang 
 C tegak lurus sinar datang 
 D sejajar dan berlawanan sinar datang 
 E sejajar dan searah sinar datang 
7 Dua buah cermin datar X dan Y disusun berhadapan membentuk sudut 135. Seberkas 

cahaya laser datang pada cermin X degnan sudut 30 terhadap permukaan cermin, maka 
besar sudut yang dibentuk oleh berkas cahaya datang pada cermin X dan berkas cahaya 
pantul oleh cermin Y adalah... 

 A 45 
 B 60 
 C 70 
 D 75 
 E 90 
8 Pada pembiasan cahaya dari udara, makin kecil sudut datang........ 
 A Makin besar sudut bias 
 B Sudut bias bernilai tetap 
 C Makin kecil sudut bias 
 D Tergantung dengan indeks biasnya 
 E Sudut bias lebih kecil atau besar tergantung polarisasi cahaya 
9 Peristiwa dispersi terjadi saat ... 
 A Cahaya polikromatik mengalami pembiasan oleh prisma 
 B Cahaya mengalami pemantulan ketika memasuki air 
 C Cahaya polikromatik mengalami polirasi 
 D Cahaya polikromatik mengalami pembelokan oleh kisi 
 E Cahaya bikromatik mengalami interferensi konstruktif 
10 Seberkas cahaya datang dari dalam air (nair = 4/3) ke permukaan (batas air dan 

udara) dengan sudut datang 53 (sin 53 = 0,8 dan cos 53 = 0,6), maka berkas cahaya 
itu: 
(1) dibiaskan seluruhnya 
(2) sebagian dibiaskan sebagian dipantulkan 
(3) mengalami polarisasi linear pada sinar pantul 
(4) seluruhnya dipantulkan 
Pernyataan di atas yang tepat adalah... 

 A (1), (2), (3) 
 B (1) dan (3) 
 C (2) dan (4) 

 D (4) saja 
 E (1), (2), (3), (4) 
11 Mata dapat melihat benda apabila terbentuk .... 
 A Nyata dan tegak di retina 
 B Nyata dan terbalik di retina 
 C Maya dan tegak di retina 



 D Maya dan terbalik di retina 
 E Maya dan tegak di depan lensa 
12 Cacat mata yang dikoreksi dengan lensa silindris adalah .... 
 A Miopi 
 B Hipermetropi 
 C Presbiopi 
 D Katarak 
 E Astigmatisma 
13  Pernyataan berikut ini yang benar mengenai cacat mata adalah …. 
 A pada mata miopi, bayangan jatuh di belakang retina 
 B pada mata hipermetropi, dapat melihat jelas benda jauh 
 C mata hipermetropi dapat melihat dengan jelas bila memakai kacamata negatif 
 D mata hipermetropi dapat membaca jelas pada jarak baca normal 
 E mata miopi dinormalkan dengan memakai kacamata positif 
14 Lensa objektif sebuah mikroskop membentuk bayangan sebuah benda, yang oleh lensa 

okuler lalu diperbesar. Sifat bayangan akhir oleh lensa-lensa tadi adalah.... 
 A Nyata, tegak, diperbesar 
 B Maya, terbalik, diperbesar 
 C Nyata, terbalik, diperkecil 
 D Maya, tegak, diperbesar 
 E Maya, tegak, diperkecil 
15 Penderita miopi menggunakan kacamata -2D agar penglihatannya menjadi normal. Apabila 

orang tersebut tanpa kacamata, titik jauhnya sebesar .... 
 A 50 cm 
 B 75 cm 
 C 100 cm 
 D 125 cm 
 E 150 cm 
16 Gas rumah kaca yang paling banyak terdapat di udara adalah .... 

 A uap air 
 B karbon dioksida 
 C metana 
 D karbon monoksida 
 E nitrogen oksida 
17 Perhatikan data berikut. 

(1) Bahan bakar fosil 
(2) Limbah padat 
(3) Pembakaran kayu 
Peningkatan jumlah karbon dioksida di atmosfer disebabkan oleh faktor nomor .... 

 A (1) 
 B (2) 
 C (1) dan (2) 
 D (1) dan (3) 
 E (1), (2) dan (3) 
18 Dalam keadaan normal efek rumah kaca menyebabkan terjadinya .... 



 

 A perbedaan suhu yang ekstrim antara siang dan malam 
 B perbedaan suhu yang tidak terlalu jauh antara siang dan malam 
 C perbedaan tekanan udara yang besar antara siang dan malam 

 D perbedaan suhu yang ekstrim antara darat dan laut 
 E perbedaan tekanan udara yang ekstrem antara daratan dan lautan 
19 Perhatikan data berikut: 

(1) karbon dioksida 
(2) belerang oksida 
(3) nitrogen monoksida 
(4) klorofluorokarbon (CFC) 
Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi dari gas nomor .... 

 A (2) dan (4) 
 B (1), (2) dan (3) 
 C (1), (3) dan (4) 
 D (2), (3) dan (4) 
 E (1), (2), (3) dan (4) 
20 Perhatikan data berikut: 

(1) Meningkatnya suhu permukaan bumi 
(2) Meningkatnya suhu air laut 
(3) Terganggunya hutan dan ekosistem 
(4) Mencairnya gunung-gunung es di daerah kutub 
Dampak dari pemanasan global ditunjukkan oleh nomor .... 

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


