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FISIKA 2. 1  GAYA 
 

Gaya adalah sesuatu yang menyebabkan keadaan (posisi, kecepatan, arah gerak, bentuk, ukuran) benda berubah. 
Gaya diukur menggunakan neraca pegas. 
Gaya merupakan besaran vektor (memiliki arah) 
Satuan gaya dalam SI (MKS): newton (N). Sedangkan sistem CGS: dyne 
Macam gaya: 

a. Gaya sentuh: gaya yang bekerja dengan saling bersentuhan. Contoh: gaya otot, gaya pegas, gaya mesin. 
b. Gaya tak sentuh: gaya yang bekerja walau tanpa saling bersentuhan.  Contoh: gaya gravitasi, gaya 

magnet, gaya listrik. 
PENJUMLAHAN GAYA 

Penjumlahan besar gaya dapat dilakukan. Tapi perlu dingat: gaya merupakan besaran vector, jadi arah gaya 
perlu diperhatikan. Jika gaya arah ke kanan bernilai positif, maka arah kiri harus negative. 

Hukum Newton I : “suatu benda dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan tetap jika 
resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan nol” 

Hukum Newton II: “percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda 
berbanding lurus dengan resultan gaya, searah dengan resultan gaya, dan berbanding terbalik dengan 
massa benda” 

Hukum Newton III: “untuk setiap aksi, timbul reaksi yang sama besar tetapi berlawanan arah” 
Gaya gesek merupakan gaya yang bekerja berlawanan arah dengan gaya yang diberikan. 
Gaya Berat yaitu gaya yang terjadi akibat interaksi massa benda dengan percepatan grafitasi 
 
Kerjakan soal-soal berikut dan pilihlah jawaban yang paling benar! 
01. Yang termasuk gaya sentuh adalah … 

(A) gaya listrik 
(B) gaya gesek 
(C) gaya magnet  
(D) gaya gravitasi  

02. Perubahan-perubahan yang dapat ditimbulkan 
oleh gaya : 
i. benda diam menjadi bergerak  
ii. massa benda berubah  
iii. berat benda berubah  
iv. arah gerak benda berubah  
v. bentuk dan ukuran benda berubah  
Pernyataan yang benar sesuai dengan nomor 
… 
(A)  1, 2, 3 

(B) 2, 3, 4 
(C) 3, 4, 5 
(D) 1, 4, 5 

03. Yang memiliki satuan yang sama adalah … 
(A) gaya dan daya 
(B) gaya dan berat  
(C) massa dan berat  
(D) massa dan massa jenis 

04. Dua gaya F1 = 400 N dan F2 = 390 N bertitik 
tangkap sama tetapi berlawanan arah.  Besar 
resultan kedua gaya tersebut ialah … 
(A) 10 N ke arah F1 
(B) 10 N ke arah F2 
(C) 790 N ke arah F1 
(D) 790 N ke arah F2

 
05. Pada gambar berikut, dua buah gaya bekerja pada balok bermassa M.  Balok yang mengalami resultan 

gaya terbesar adalah … 
 

 
 
 

 
 

 
06. Peristiwa keseharian yang berkaitan dengan hukum I newton adalah … 

(A) ketika supir menekan pedal gas, mobil bergerak lebih cepat  
(B) ketika roket menyemburkan gas dari ekornya, roket terdorong ke atas 
(C) ketika supir bus mengerem mobil secara mendadak, orang yang sedang berdiri dalam bis terdorong 

ke depan 
(D) ketiak dengan satu dorongan kamu mendorong batu bata di atas lantai, batu bata bergerak 

menempuh jarak tertentu kemudian berhenti 
 

07. suatu benda dalam keadaan diam dan berada 
di permukaan kasar dengan gaya gesek statis 
28 N dan gaya gesek kinetis 10 N. jika benda 
tersebut dorong dengan gaya sebesar 25 N, 
maka . . . 
(A) benda bergerak 
(B) benda diam 
(C) benda diam, kemudian bergerak 
(D) benda bergerak sebentar, lalu diam 

08. Suatu benda dengan massa 2 kilogram 
bergerak dengan percepaptan 5 m/s2.  Gaya 
yang bekerja pada benda tersebut adalah … 

(A) 2 N 
(B) 5 N 
(C) 10 N 
(D) 20 N 

09. Sebuah benda bermassa 60 kg.  Percepatan 
gravitasi bumi g = 9,8 m/s2, dan percepatan 
grafitasi di planet 5 m/s2.   Berapa berat benda 
itu di planet adalah … 
(A) 294 N 
(B) 300 N 
(C) 490 N 
(D) 588 N 
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Ep = energi potensial (joule)  h = ketinggian benda 

m = massa benda (kg)  Ek = energi kinetic (joule) 

g = percepatan grafitasi (m/s2)  v = kecepatan gerak benda (m/s) 

10. Sebuah meja massanya 20 kg, berada di 
permukaan kasar dengan gesek kinetis 400 N. 
jika meja tersebut didorong dengan gaya 440 
N, maka meja tersebut akan bergerak dengan 
percepatan sebesar . . . 

(A) 2 m/s2 
(B) 4 m/s2 
(C) 8 m/s2 
(D) 10 m/s2

 
 

 
FISIKA 2. 2  USAHA DAN ENERGI 

 
Usaha atau kerja (work) adalah suatu proses perubahan energi 

 
 

sFW   

 
 

Daya atau tenaga (power) adalah usaha yang dilakukan atau energi yang berubah tiap satuan 
waktu. 
Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha 
1. Energi Potensial 

Energi potensial adalah energi yang 
dimiliki oleh suatu objek akibat 
keadaannya atau kedudukannya 
 
 

 
 
 

2. Energi Mekanik 

Energi mekanik adalah jumlah energi potensial dan energi kinetik 
�� = ��+ �� 
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3. Hubungan Energi Dengan Usaha 
Usaha merupakan perubahan besar suatu bentuk energi. 
a. Usaha Adalah Perubahan Energi Potensial 

 
                       
 
 
 

 
 
 
 
b. Usaha Adalah Perubahan Energi 

Kinetik 

       2
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2
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Kerjakan soal-soal berikut dan pilihlah jawaban yang paling benar! 

1. Sebuah kereta kuda bermassa 200 kg bergerak dengan kecepatan 7 m/s. energy kinetic yang dimiliki 
kereta kuda tersebut adalah . . . 

a. 700 J 
b. 1.400 J 
c. 4.900 J 
d. 9.800 J 

2. Perhatikan gambar berikut. 

  

hgmEp 

 = perubahan energi potensial (joule) 

 = perubahan energi kinetik (joule) 
 = energi kinetik awal (joule) 

 = energi kinetik akhir (joule) 

 = energi potensial awal (joule) 

 = energi potensial akhir (joule) 

 

 

 

W = Usaha (joule) 
F = gaya (Newton) 
s = perpindahan (m) 

�� =	
�

�
� ∙ �� 

2. Energi Kinetik 
Energi kinetik adalah energi yang 
dimiliki suatu benda karena geraknya. 
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Sebuah kotak massanya 10 kg didorong dengan gaya F yang besarnya 15 N hingga kotak 
tersebut berpindah sejauh X. Jika X bernilai 5 m dan kotak terletak pada lantai yang licin, 
maka besarnya usaha yang dilakukan untuk mendorong kotak tersebut adalah . . . 

a.  25 joule 
b.  50 joule 
c.  75 joule 
d.  100 joule 

3. Sebuah sepeda dipacu hingga energy 
kinetiknya 173 J. untuk menambah 
kecepatan gerak sepeda tersebut 
hingga kecepatannya menjadi 202 J, 
diperlukan usaha sebesar . . . 

a. 29 J 
b. 30 J 
c. 300 J 
d. 375 J  

4. Apabila kita menancapkan paku ke dinding 
menggunakan palu, maka perubahan 
energy yang terjadi adalah . . . 

a. Energy gerak → energy panas dan 

energy bunyi 

b. Energy gerak → energy potensial 

dan energy panas 

c. Energy potensial  → energy gerak 

dan energy panas 

d. Energy potensial  → energy panas 

dan energy bunyi 
5. Kompor minyak yang digunakan untuk 

memasak mengalami perubahan energy . . 
. 

a. Energy kimia   → energy cahaya  

→ energy panas 

b. Energy panas   → energy cahaya 

→ energy kimia 

c. Energy panas   → energy kimia + 

energy cahaya 

d. Energy kimia   → energy panas + 

energy cahaya
 

6. Sepeda massanya 40 kg melaju 
dengan kecepatan 7 m/s. Agar 
kecepatannya bertambah menjadi 10 
m/s, diperlukan usaha sebesar . . . . 

a.  400 joule 
b.  1020 joule 
c.  1500 joule 
d.  1680 joule 

7. Seorang petugas PLN massa 
tubuhnya 60 kg berada pada 
ketinggian 2 m di suatu tiang listrik. 
Jika orang tersebut naik ke ketinggian 
5 m, besar usaha yang harus 
dilakukan adalah . . . (g = 10 m/s2) 

a.  1800 joule 
b.  2000 joule 
c.  3000 joule 
d.  5000 joule 

8. Sebuah tanki penampung air terletak 
pada ketinggian 8 m. Jika massa 
tanki beserta isinya 1200 kg, 
besarnya energi potensial tanki 
tersebut adalah . . .  (g = 10 m/s2) 

a. 24 joule 
b. 48 joule 
c. 96.000 joule 
d. 98.000 joule 

9. Rahmat mengendarai sepeda motor 
dengan kecepatan 40 m/s. Jika 
massa tubuh Rahmat dengan 

motornya 200 kg, besarnya energi 
kinetik yang dihasilkan adalah . .  

a. 10.000 joule 
b. 25.000 joule 
c. 100.000 joule 
d. 160.000 joule 

10. Suatu buah kelapa berada di atas 
pohon yang tingginya 12 m dari 
permukaan tanah. Jika massa kelapa 
tersebut 0.2 kg dan percepatan 
grafitasi 10 m/s2, besarnya energi 
potensial yang dimiliki kelapa tersebut 
adalah . . . 

a.  10 joule 
b.  20 joule 
c.  24 joule 
d.  30 joule 

11. Sebuah batu dalam keadaan diam 
berada pada suatu ketinggian dan 
memiliki energy potensial 3.000 J. jika 
batu itu jatuh ke suatu ketinggian 
hingga energy potensialnya saat itu 
1.370 J. besar energy kinetic yang 
dihasilkan gerak jatuh batu tersebut 
adalah . . . 

a. 3.730 J 
b. 4.370 J 
c. 5.370 J 
d. 5.730 J 

 
 

12. Sebuah batu hendak diangkat menggunakan 
pengungkit dengan posisi dan gaya seperti pada 
gambar di samping. Jika ternyata batang pengungkit 
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menjadi setimbang, maka berat batu tersebut adalah . . . 
a. 150 N 
b. 200 N 
c. 225 N 
d. 250 N 

 
FISIKA 2. 3 TEKANAN 

 
Tekanan: perbandingan antara besarnya gaya yang menekan dengan luas bidang gaya yang ditekan. 

  A

F
P   

P = tekanan 
F = gaya tekan 
A = luas bidang tekan (kontak) 

Satuan Tekanan:  
 a. Sistem SI (MKS): N/rn atau pascal (Pa) 
 b.  Sistem CGS: dyne/cm 
 c. Satuan lainnya atm, cmHg, bar. 
 
TEKANAN ZAT CAIR 
Tekanan yang terjadi di dalam zat cair disebut 

tekanan hidrostatis. Rumus untuk menghitung 
besar tekanan hidrostatis yaitu: 

 hgP ..  

 dengan: 
 P = tekanan hidrostatis 
  = massa jenis zat cair 

 g = percepatan gravitasi 
 h = kedalaman  
 
KAPILARITAS (GEJALA KAPILER) 
Kapilaritas adalah peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair dalam pipa kapiler. Gejala kapiler sehari-
hari, misalnya: 
a. Air tanah naik melalui pembuluh kayu 
b. Minyak naik melalui sumbu lampu minyak tanah 
HUKUM ARCHIMEDES 
“Jika suatu benda dimasukkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas yang besarnya 
sama dengan berat zat cair yang dipindahkannya.” 
Besarnya gaya Archimedes yaitu: 

 gVF ba ..'   

Dengan: 
F = gaya keatas (N) 

'
bV  = volum benda yang tercelup (m3) 

� = massa jenis zat cair (kg/m3) 
g = percepatan gravitasi (m/s2) 
 
Gaya ke atas = berat benda di udara — berat 
benda di dalam zat cair. 
 cairuda wwF   

 
POSISI BENDA DALAM ZAT CAIR 

Keadaan 
Benda 

Syarat 

Terapung zatcairbenda    

Melayang zatcairbenda    

Tenggelam zatcairbenda    

 
Pilihlah Jawaban Yang Tepat Di Antara Alternatif Jawaban Di Bawah Ini! 
01. Gaya yang bekerja pada suatu luasan tertentu 

disebut … 
a. massa jenis  
b. hidrolik  
c. tekanan  
d. gravitasi  

02. Dalam suatu ruang tertutup terdapat gas 
dengan tekanan 4 000 Pa.  Pada dinding 
seluas 0,5 dm2 di dalam ruang tersebut 
bekerja gaya sebesar … 

a. 2 N 
b. 20 N 

TEKANAN OLEH GAS 
Hukun Boyle: volum gas di dalam suatu ruangan 
tertutup berbanding terbalik dengan tekanannya 
asalkan suhu gas tertsebut tetap. 
 P.V = konstan 
Alat yang menggunakan prinsip Hukum Boyle 

1. Pompa 
2. Manometer: alat pengukur tekanan 

gas/udara dalam ruangan tertutup. 
 

HUKUM PASCAL 
“Jika suatu zat cair mendapat gaya atau tekanan, 
maka tekanan itu akan diteruskan ke segala arah 
dengan besar yang sama.” 
Pemakaian hukum Pascal adalah pada bejana yang 
berbentuk huruf U. 
Menurut hukum Pascal: 
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M kg

30 cm2

2 cm2

P

2 kg
Q

c. 200 N  
d. 2000 N  

03. Alat yang kerjanya berdasarkan prinsip Pascal  
1. Dongkrak mobil  
2. Alat suntik  
3. Kursi pasien dokter gigi  

4. Pompa air 
Pernyataan yang benar adalah … 

a. 1, 2, 3 
b. 1, 3 
c. 2, 4 
d. 1, 2, 3, 4 

 
04. Sebuah wadah berbentuk silinder berisi minyak tanah setinggi 0,4m.  Jika massa jenis minyak 0,8 gr/cm3 

dan percepatan gravitasi 10 m/s2 maka tekanan minyak pada dasar drum … Pa 
a. 3200 
b. 320 
c. 32 
d. 3,2 

05. Gambar berikut ini menunjukkan pengisap hidrolik yang berbeda 
dalam keadaan seimbang.  Massa M adalah … 

a.   2 kg  
b. 15 kg 
c. 30 kg  
d. 60 kg 

06. Pengisap masukan sebuah dongkrak hidrolik memliki diameter 20 
mm, dan pengisap ke luaran memiliki diameter 10 mm.  Sebuah gaya masukan 30 N akan menghasilkan 
gaya ke luaran sebesar … 

a. 0,50 N 
b. 4,0 N 
c. 1,0 N 
d. 7,5 N 

07. Berat sebuah benda di udara 4,9 N.  Bila ditimbang di dalam minyak tanah (massa jens 0,8 g/cm3) 
beratnya 4,74 N.  Gaya ke atas yang dialami benda sebesar … 

a. 0,16 N 
b. 2,0 N 
c. 9,8 N 
d. 16,0 N 

08. Suatu hasil eksperimen ditunjukkan pada gambar di samping.  Bahan yang 
memiliki massa jenis terbesar adalah .. 

a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

09. Jika sebuah balok pejal tenggelam di dalam 
parafin (massa jenis 800 kg/m3).  Tetapi 
terapung dalam air (massa jenis 1000 kg/m3).  
Maka nilai-nilai berikut (dalam kg/m3) yang 
mungkin merupakan massa jenis balok adalah 
… 

a. 550 
b. 790  
c. 880 
d. 1100 

10. Sebuah balon dapat naik di udara karena : 
1. massa jenis gas pengisi balon lebih 

besar dari pada massa jenis udara  
2. massa jenis gas pengisi balon lebih 

kecil dari pada massa jenis udara  
3. gaya ke atas pada balon oleh udara 

lebih besar dari pada berat balon  

4. gaya ke atas pada balon oleh udara 
lebih kecil dari pada berat balon  

Jawaban yang benar adalah … 
a. 1 dan 2 
b. 1 dan 3 
c. 2 dan 3 
d. 2 dan 4 

11. Pengaruh tekanan udara terhadap manusia 
dalam pernyataan berikut ini adalah benar 
kecuali … 

a. Pendarahan pada hidung ketika 
berada di tempat yang tinggi  

b. Sukarnya atlet bernafas di tempat 
yang tinggi  

c. Manusia dapat meminum dengan 
menggunakan sedotan  

d. Telinga yang mendengung saat 
pesawat terbang tinggal landas

 
12. Sebuah peti terletak di atas lantai seperti terlihat pada gambar.  Berat peti 13,5 newton.  Penampang alas 

berukuran 45 cm x 60 cm.  Besar tekanan peti terhadap lantai adalah … 
 

a. 40 newton/m2 
b. 45 newton/m2 
c. 50 newton/m2 
d. 60 newton/m2 

 
13. Sebuah bak yang panjangnya 25 cm dan lebarnya 15 cm berisi air setinggi 10 cm.  Tekanan air pada 

dasar bak adalah … 
(massa jenis air 1 000 kg/m3, percepatan gravitasi 9,8 N/kg) 

a. 0,98 Pa 

1. minyak

2 air

4. raksa

3. besi
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14 cm

raksa

2 cm

b. 0,98 kPa 
c. 98 Pa 
d. 9,8 kPa 

14. Sebuah pipa U berisi dua jenis zat cair yang tidak bercampur yaitu raksa (massa jenis 13,6 g/cm3) dan zat 
cair lain, seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. 
 
Massa jenis zat cair tersebut adalah … 

a. 11,7 g/cm3 
b. 9,4 g/cm3 
c. 2,6 g/cm3 
d. 1,9 g/cm3 

 
 
 
 

15. Sebuah kayu mengambang di atas permukaan air.  Massa jenis air adalah 1,00 g/cm3.  Massa jenis kayu 
mungkin bernilai … 

a. 2,0 g/cm3 
b. 1,3 g/cm3 
c. 1,0 g/cm3 
d. 0,8 g/cm3 

 
 

FISIKA 2. 4 GETARAN 
 

1. Getaran: gerakan bolak-balik suatu materi di sekitar titik keseimbangan. 
2. Ada 3 pengertian penting yang terlibat dalam getaran benda: 

a. Periode (T): waktu yang diperlukan untuk satu kali getaran 
b. Frekuensi (F): banyak getaran yang terjadi dalam satu detik. 
c. Amplitudo (A): jarak antara titik keseimbangan dengan posisi maksimum. 

T
f

1
  

GELOMBANG 
1. Gelombang: getaran yang merambat. 
2. Macam gelombang: 

a. Gelombang mekanik: memerlukan zat perantara, spt gelombang pada tali, gelombang bunyi. 
b. Gelombang elektromagnetik: tanpa zat perantara, spt gelombang radio dan gelombang cahaya. 

JENIS GELOMBANG MEKANIK 
1. Gelombang transversal: arah rambatnya tegak lurus dengan arah getaran. Contoh: gelombang pada 

tali, gelombang pada air. 
2. Gelombang longitudinal: arah rambatnya searah/sejajar dengan arah getaran. Contoh: gelombang 

bunyi, gelombang pegas. 
RUMUS GELOMBANG 

 
T

v


  atau fv .  

 f = frekuensi (Hz) 
 T = waktu getaran (sekon) 
 v = kecepatan gerak gelombang 
Pilihlah jawaban yang paling tepat di antara alternatif jawaban pada 
pertanyaan di bawah ini! 
01. pada gerak bandul disamping, Yang dimaksud dengan suatu getaran adalah gerak 

dengan urutan . . . . 
a. P-Q-R 
b. P-Q-R-Q 

c. Q-R-Q 
d. P-R-P 

 
02. Yang dimaksud dengan amplitudo pada gambar di samping adalah … 

a. jarak b-c 
b. jarak b-a 
c. jarak b-d 
d. jarak b-e 

 
 
 
 
 

RP
Q

a

b
c

e
d
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03. Bandul ayunan sesuai gambar bergerak dari A ke C memerlukan waktu 
1/40 detik.  

Periode gerak bandul tersebut adalah … 

a. 
1/10  detik 

b. 
1/20  detik 

c. 
1/80  detik 

d. 
1/160  detik 

04. Jika frekuensi suatu sumber getar 2 Hz, maka periode getarnya adalah … 
a. 0,05 sekon 
b. 0,5 sekon 
c. 2,0 sekon 
d. 20,0 sekon 

05. Suatu gelombang merambat dengan data seperti grafik di 
samping. Besar cepat rambat gelombang tersebut adalah . . .  

a. 2 m/s 
b. 3 m/s 
c. 4 m/s 
d. 5 m/s 

06. Sebuah bandul sederhana bergetar 50 kali dalam 2,5 sekon, maka besar frekuensinya adalah … 
a. 50 Hz 
b. 20 Hz 
c. 5 Hz 
d. 2 Hz 

07. Dua puluh lima gelombang dihasilkan dalam waktu 10 s. jika cepat rambat gelombangnya 25 m/s, 
panjang gelombangnya adalah . . . 

a. 10 m 
b. 25 m 
c. 40 m 
d. 100 m 

Perhatikan gambar grafik di samping. Besar amplitude 
gelombang menurut grafik tersebut adalah . . . 

a. 5 cm 
b. 10 cm 
c. 15 cm 
d. 20 cm 

08. Waktu yang diperlukan untuk melakukan 150 getaran adalah 3 menit.  Periode getarannya adalah … 
a. 1,2 sekon 
b. 2 sekon  
c. 2,0 sekon 
d. 20 sekon 

09. Perhatikan gambar grafik. Jumlah gelombang yang merabat pada grafik tersebut dari titik A ke titik B 
adalah . . . 

a. 
�

�
 gelombang 

b. 
�

�
 gelombang 

c. 
�

�
 gelombang 

d. 
�

�
 gelombang 

 
FISIKA 2. 5 BUNYI 

 
1. Bunyi: hasil yang ditimbulkan oleh benda yang bergetar. 
2. Kuat lemahnya bunyi ditentukan oleh: amplitudo dan frekuensi. 

a. Bunyi kuat: amplitudo dan frekuensinya tinggi 
b. Bunyi lemah:  amplitudo dan frekuensinya rendah 

3. Amplitudo: mempengaruhi keras lemahnya bunyi 
4. Frekuensi: mempengaruhi tinggi rendahnya nada 
5. Syarat terdengar bunyi:  

a. Ada sumber bunyi 
b. Ada medium perantara 
c. Ada pendengar dalam jangkauan sumber bunyi 

6. Semakin tinggi suhu udara maka cepat rambat bunyi makin besar. Cepat rambat bunyi terbaik: padat > 
cair > gas. 

7. Batas pendengaran: 

CA

B
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a. Infrasonik (<20 Hz)  
b. Audiosonik (20-20.000 Hz): manusia. 
c. Ultrasonik (>20.000 Hz) 

8. Desah: bunyi yang frekuensinya tidak teratur. 
9. Nada: bunyi yang frekuensinya teratur. 
10. Resonansi: peristiwa ikut bergetarnya suatu benda apabila benda lain bergetar. Syaratnya: frekuensinya 

sama. 
11. Dentum: bunyi yang frekuensi dan amplitudonya besar sehingga masih dapat didengar. Contoh: bunyi 

terompet, bom, meriam, dll. 
12. Warna bunyi (timbre): perbedaan bunyi yang timbul dari alat yang berbeda walaupun frekuensi dan 

amplitudonya sama. 
PEMANTULAN BUNYI 

1. Bunyi dapat dipantulkan jika kena bidang keras. 
2. Hukum Pemantulan Bunyi: 

a. Bunyi datang, garis normal, dan bunyi pantu terletak pada satu bidang 
b. Sudut datang sama dengan sudut pantul. 

3. Bunyi juga dapat diredam jika bidangnya lembut. Bahan peredam bunyi disebut bahan akustik, 
seperti gabus, busa, karet, kapas, ddl. 

4. Gema: bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. 
5. Gaung/kerdam: bunyi pantul yang terdengar sebagian hampir bersamaan dengan bunyi asli. 

MANFAAT PEMANTULAN BUNYI 
1. Untuk mengukur cepat rambat bunyi 

t

L
v

2
  

v = cepat rambat bunyi 
L = jarak dinding pemantul 
t = waktu terdengarnya bunyi pantul 

2. Untuk mengukur kedalaman laut 

2

.tv
L   

L = kedalaman laut. 
 
Pilihlah jawaban yang tepat di antara alternatif jawaban pada pertanyaan di bawah ini! 
01. Di bawah ini pernyataan yang benar adalah … 

a. gelombang bunyi dapat merambat 
dalam ruang hampa 

b. gelombang bunyi disebabkan oleh 
benda yang tergesek 

c. gelombang bunyi di udara adalah 
gelombang transversal  

d. gelombang bunyi merambatkan 
partikel-partikel udara ke suatu 
tempat  

02. Seorang penjaga pantai melihat sebuah rokuet 
terbakar di langit dan 5 menit kemudian ia 
mendengar dentuman.  Jika cepat rambat 
bunyi di udara 330 m/s, maka jarak roket 
(yang meledak) dari penjaga pantai adalah … 

a. 66 m 
b. 335 m 
c. 1650 m 
d. 3300 m 

03. Berikut ini sifat-sifat bunyi, kecuali … 
a. merupakan gelombang 

longitudinal dan merambat 
memerlukan medium  

b. apabila suhu udara berkurang, 
maka kecepatan menjalar bunyi di 
udara juga berkurang  

c. bunyi dikatakan kerjas jika 
frekuensinya besar 

d. cepat rambat gelombangnya di 
udara kira-kira 340 m/s 

04. Bunyi yang getarnya kurang dari 20 Hz disebut 
? 

a. ultrasonik  
b. infrasonik  
c. audiosonik  

d. sonik boom  
05. Dibandingkan dengan gelombang bunyi, 

gelombang ultrasonik memiliki … 
a. frekuensi lebih tinggi  
b. panjang gelombang makin besar  
c. bunyi yang makin keras 
d. frekuensi makin rendah  

06. Kuat lemah bunyi bergantung pada … 
a. amplitudo 
b. panjang gelombang  
c. frekuensi  
d. cepat rambat bunyi 

07. Semakin besar amplitudo sebuah sumber 
bunyi maka … 

a. tidak terdengar bunyi 
b. terdengar bunyi tetapi lemah  
c. terdengar bunyi yang keras 
d. terdengar bunyi yang makin keras 

08. Suatu gema mendemonstrasikan bahwa bunyi 
mengalami … 

a. pemantulan  
b. pembiasan  
c. penguatan  
d. resonansi  

09. Gaung adalah bunyi pantul yang … 
a. terdengar bersamaan dengan 

bunyi asli  
b. terdengar hampir bersamaan 

dengan bunyi asli  
c. terdengar mengikuti bunyi asli  
d. hanya sebagian bersamaan 

dengan bunyi  
10. Bila berteriak di mulut sumur yang dalam, 

terdengar bunyi ulang dari dalam sumur, bunyi 
ulang tersebut dinamakan … 
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a. gema 
b. desah  

c. gaung  
d. resonansi  

 
 

FISIKA 2. 6 CAHAYA 
 
1.  Sumber Cahaya: benda-benda yang dapat mengeluarkan cahaya sendiri. Contoh: matahari, bintang, 

lampu dan lain-lain. 
2.  Sifat-sifat cahaya adalah: 
 a.  Cahaya adalah sesuatu yang dikenali oleh mata manusia. 
 b.  Cahaya adalah suatu bentuk energi. 
 c.  Cahaya adalah suatu gelombang. 
 d.  Cahaya memindahkan energi dan satu tempat ke tempat lainnya. 
 e.  Dapat merambat di ruang hampa/tidak perlu zat antara (medium) 
2.  Pemantulan Cahaya 
 a.  Pemantulan Baur (difus): disebabkan bidang pantul tidak rata. 
 b.  Pemantulan Teratur: disebabkan permukaan bidang pantul yang rata. 
3.  Hukum Pemantulan: 

a. Sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada sebuah bidang datar. 
  b.  Sudut datang selalu sama dengan sudut pantul. 
BAYANGAN CERMIN DATAR 
1.  Sifat bayangan cermin datar: 
 a.  Maya (semu); di belakang cermin. 
 b.  Jarak benda ke cermin = jarak bayangan ke cermin. 
 c.  Tinggi benda = tinggi bayangannya 
 d.  Tegak 
 e.  Menghadap terbalik terhadap bendanya. 
 
Agar seseorang dapat melihat seluruh bayangannya pada 
cermin datar, tinggi minimum cermin datar yang dibutuhkan 
adalah setengah dan tinggi orang itu. 
BAYANGAN CERMIN CEKUNG (+) 
Sifat-sifat sinar utama pada cermin cekung: 
a.  Sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin (titik M) akan dipantulkan kembali melalui titik M. 
b.  Sinar datang sejajar sumbu utama cermin akan dipantulkan melalui titik fokus (F) cermin. 
c.  Sinar datang melalui titik fokus (F) akan dipantulkan sejajar sumbu utama. 
BAYANGAN CERMIN CEMBUNG (-) 
Sifat-sifat sinar utama pada cermin cembung: 
a.  Sinar datang melalui pusat kelengkungan cermin (titik M) akan dipantulkan kembali seolah-olah berasal 

dan titik M. 
b.  Sinar datang sejajar sumbu utama cermin akan dipantulkan seolah-olah berasal dan titik fokus F. 
c.  Sinar datang seolah-olah menuju titik fokus F akan dipantulkan sejajar sumbu utama. 
d.  Sifat bayangan cermin cembung selalu maya, tegak, dan diperkecil untuk benda yang diletakkan di depan 

cermin. 
PERBESARAN BAYANGAN 
Perbesaran bayangan: perbandingan antara tinggi atau jarak bayangan yang terbentuk dengan tinggi atau 
jarak bendanya. 

s

s

h

h
M

''
  

M = perbesaran bayangan 
h’ = tinggi bayangan benda 
h = tinggi benda 
s’ = jarak bayangan benda 
s  = jarak benda 
 
PEMBIASAN CAHAYA 
1.  Pembiasan (refraksi): peristiwa pembelokan cahaya ketika lewat dari suatu medium ke medium 

lainnya. 
 Misalnya: jika sinar datang dari udara ke dalam air maka sinar akan dibelokkan mendekati garis normal. 
2.  Hukum Pembiasan 
 a.  Sinar datang, garis normal dan sinar bias terletak pada satu bidang. (Hukum I Snellius) 
 b.  Sinar datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat dibiaskan mendekati garis normal. 

(Hukum II Snellius) 
3.  Pembiasan pada prisma menghasilkan warna: merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu 

(MEJIKUHIBINIU) 
4.  Peristiwa pembiasan: pensil tampak bengkok dalam air, dasar kolam tampak dangkal, dll. 
5. Sudut deviasi (D): sudut apit yang dibentuk oleh perpanjangan sinar datang dengan sinar bias di dalam 

prisma. Deviasi minimum tercapai bila sudut datang sama dengan sudut bias. 

2.  Rumus: 
    

    

  S= jarak benda 
  S’=jarak bayangan 
  m = perbesaran bayangan 
  h= tinggi benda 
  h’= tinggi bayangan 
 

RUMUS UMUM CERMIN 
 

                  --  R = 2.f 

 
s = jarak benda dari cermin 
 s(+)  benda di depan cermin 
 s(-)  benda di belakang cermin 
s’ = jarak bayangan dari cermin 
 s(+)  bayangan di depan cermin 
 s(-)  bayangan di belakang cermin 
f dan R (+)  cermin cekung 
f dan R (-)  cermin cembung 
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Cermin datar

41

2 3

X

80O

Y
30O

LENSA CEMBUNG (KONVERGEN/POSITIF) 
1.  Lensa cembung: lensa yang memiliki bagian tengah yang lebih tebal daripada bagian ujungnya.  
2.  Bentuk lensa cembung:  
 a.  bikonveks (cembung — cembung) 
 b.  plan konveks (cembung — datar)  
 c.  konveks-konkaf (cembung — cekung) 
3.  Sifat-sifat sinar utama pada lensa cembung. 
 a.  Sinar datang melalui titik pusat optik akan diteruskan tanpa dibiaskan. 
 b.  Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui F (fokus) ketika meninggalkan lensa.  
 c.  Sinar datang melalui F (fokus) akan dibiaskan sejajar sumbu utama ketika meninggalkan lensa. 
LENSA CEKUNG (DIVERGEN/NEGATIF) 
1. Lensa cekung: lensa yang memiliki bagian tengah yang lebih tipis daripada bagian ujungnya. 
2.  Bentuk lensa cekung:  
 a.  bikonkaf (cekung — cekung) 
 b.  plankonkaf (cekung — datar) 
 c.  konkaf-konveks (cekung — cembung) 
3.  Sifat-sifat sinar utama lensa cekung: 
 a.  Sinar datang melalui titik pusat optik 0 akan diteruskan tanpa dibiaskan 
 b.  Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seakan-akan berasal dari titik api utama F1. 
 c.  Sinar datang yang seakan-akan menuju titik api F2 akan dibiaskan sejajar sumbu utama. 
RUMUS LENSA 

fss

1

'

11


 

f = jarak fokus = ½ R 
s = jarak benda 
s’ = jarak bayangan 

Catatan: 
1. lensa cembung  F(+) 
2. lensa cekung  F(-) 
3. s (+) jika bendanya nyata 
4. s’(-) berarti bayangannya maya 

 
Pilihlah jawaban yang paling tepat di antara alternatif jawaban pada pertanyaan di bawah ini! 
01. Pernyataan berikut ini adalah sifat-sifat cahaya, kecuali … 

a. cahaya termasuk gelombang transversal 
b. cahaya merambat lurus 
c. cahaya dapat memindahkan energi  

d. untuk merambat cahaya memerlukan 
medium 

02. Diagram di bawah ini menunjukkan suatu sinar cahaya yang dipantulkan dari sebuah cermin datar.  
Manakah dari sudut-sudut ini yang merupakan sudut datang dan sudut pantul ? 

 
           

 Sudut datang Sudut pantul 

a. 1 2 

b. 2 3 

c. 1 4 

d. 3 1 

03. Seberkas sinar dipantulkan oleh dua buah cermin datar.  Sinar 

mula-mula menuju ke cermin X dengan sudut datang seperti ditunjukkan pada 
gambar.  Berapakah sudut pantul dari cermin Y ? 

a. 40o 
b. 50o 
c. 60o 
d. 80o 

04. Seekor kucing berdiri satu meter di depan sebuah cermin datar.  Berapakah jarak kucing terhadap 
bayangannya ? 

a. 0 m 
b. 0,5 m 
c. 1 m 
d. 2 m 

05. Seorang wanita setinggi 1,60 m berdiri di depan sebuah cermin datar vertikal.  berapa tinggi minimum 
cermin agar ia dapat melihat bayangan seluruh tubuhnya ?andaikan posisi mata wanita tersebut 10 cm di 
bawah bagian atas kepalanya 

a. 160 cm 
b. 150 cm  
c.   80 cm  
d.   75 cm 

KEKUATAN LENSA 

 

P = kekuatan lensa (satuannya dioptri) 
f = jarak fokus lensa (satuannya meter) 
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P F

lilin M

Cermin

1

45o

4

3

2

45o

sinar datang

06. Sebuah lilin diletakkan di kiri pusat kelengkungan yang 
memiliki fokus utama F seperti ditunjukkan dalam gambar. 
Dimanakah letak bayangan lilin 

a. di kanan F 
b. di antara P  dan F 
c. di antara F dan cermin  
d. di belakang cermin 

07. Jika suatu benda diletakkan di titik Q, bayangannya akan 
terletak di antara titik-titik … 

a. O dan F   
b. O dan P 
c. M dan Q   
d. F dan M 

08. Sifat bayangan yang dihasilkan cermin cembung adalah . . . 
a. Nyata, Tegak, diperbesar  
b. Nyata, tegak, diperkecil 
c. Maya, tegak, diperbesar 
d. Maya, tegak, diperkecil 

09. Suatu benda diletakkan pada jarak 100 cm di depan cermin cekung.  Bila jarak fokus 25 cm, maka 
bayangan yang terbentuk adalah … 

a. 25,5 cm   
b. 30,0 cm 
c. 33,3 cm   
d. 50,0 cm 

10. Sebuah benda diletakkan 20 cm di depan sebuah cermin cembung yang jarak fokusnya 30 cm.  letak 
bayangan yang dibentuk oleh cermin tersebut adalah … 

a. 60 cm  
b. 80 cm   
c. 12 cm  
d. 22 cm  

11. Anak panah manakah yang menunjukkan lintasan dari permukaan kaca 
keping sejajar ? 

a. 1  

b. 2 

c. 3  

d. 4 

12. Dibandingkan dengan cepat rambat cahaya 
dalam vakum, cepat rambat cahaya dalam 
suatu medium adalah … 

a. lebih kecil  
b. lebih besar  
c. sama 
d. dapat lebih kecil atau lebih besar 

13. Budi tinggi badannya 175 cm berdiri tegak di 
muka cermin datar. Berapa tinggi cermin 
paling kecil yang diperlukan Budi untuk 
bercermin? 

A. 16.5 cm 
B. 50.5 cm 
C. 75.0 cm 

D. 87.5 cm 
14. Sudut kritis adalah sudut datang yang 

menghasilkan sudut bias … 
a.   0o 
b. 45o 
c. 65o 
d. 90o 

15. Sebuah lensa cembung yang berjarak titik api    
50 cm mempunyai kekuatan … 

a. 0,2 dioptri  
b. 0,5 dioptri  
c. 2 dioprti 
d. 5 dioptri 

 
 

FISIKA 2. 7 ALAT – ALAT OPTIK 
MATA 
1. Bagian-bagian mata: kornea, lensa mata, pupil, retina, otot siliar, bintik buta. 
2. Jarak baca normal 25 cm. 
3. Daya akomodasi: daya mata untuk memipih dan mencembung lensa mata agar bayangan jatuh pada 

retina. 
 
CACAT MATA 
1. Miopi (rabun jauh): 

a. titik dekat mata kurang dari 25 cm (Sn<25 sm) 
b. bayangan yang dilihat jatuh di depan retina mata 
c. agar normal gunakan kacamata lensa negatif 

2. Hipermetropi (rabun dekat): 
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a. Titik dekat mata lebih dari 25 cm (Sn 
>25 cm) 

b. bayangan yang dilihat jatuh di 
belakang retina mata 

c. agar normal gunakan kacamata lensa 
positif 

3. Presbiopi (mata tua): gabungan rabun 
dekat dan rabun jauh karena sudah tua. 
Agar normal gunakan kacamata lensa 
rangkap. 

4. Astigmatisma: tidak bisa melihat garis 
vertikal dan horizontal sekaligus, karena 
kornea mata tidak berbentuk bola 
melainkan lebih melengkung pada satu 
bidang daripada bidang lain. Agar normal 
gunakan kacamata lensa silindris. 

 
MIKROSKOP 
1. Mikroskop: alat untuk melihat benda-benda renik (sangat kecil) 
2. Menggunakan 2 lensa cembung: 

a. Lensa objektif (dekat benda) menghasilkan bayangan nyata, terbalik, dan diperbesar. 
b. lensa okuler (dekat mata) menghasilkan bayangan maya, tegak, dan diperbesar. 

3. Cara pengamatannya: 
a. Mata tanpa berakomodasi: 

)
25

(
okob

ob

fSo

Si
M   

b. Mata berakomodasi: 

)1
25

( 
okob

ob

fSo

Si
M  

TEROPONG BINTANG 
1. Teropong: alat untuk melihat benda-benda jauh. 
2. Ada 2 macam: 

a. Teropong bintang (2 lensa): objektif (bayangannya: nyata, terbalik, diperkecil) dan lensa okuler 
(bayangannya: maya, diperbesar, terbalik). 

b. Teropong bumi (3 lensa): objektif, pembalik, dan okuler. 
c. Teropong panggung (2 lensa): objektif dan okuler 

 
Pilihlah jawaban yang tepat dari alternatif jawaban yang tersedia pada pertanyaan di bawah ini! 
01. Pembiasan cahaya dalam mata terjadi pada … 

a. lensa saja 
b. iris 
c. kornea saja 
d. lensa dan kornea 

02. Bagian mata yang mengatur banyak cahaya 
yang masuk ke lensa mata adalah … 

a. otot siliar 
b. pupil 
c. kornea 

d. retina 
03. Daya untuk membuat lensa mata lebih 

cembung atau lebih pipihsesuai dengan jarak 
benda yang dilihat oleh mata agar bayangan 
jatuh tepat pada retina disebut … 

a. perbesaran lensa 
b. kekuatan lensa 
c. daya akomodasi  
d. jangkauan penglihatan 

04. Pembentukan bayangan yang benar pada cacat mata miopi terdapat pada gambar … 
 
 
 
 
 
 
 
 
05. Penderita rabun jauh (miopi) dapat ditolong oleh lensa berbentuk … 
 

a. 1 atau 2 
b. 2 atau 4 
c. 3 atau 5 
d. 3 atau 1 

 
06. Seorang miopi memiliki titik dekat 20 cm dan 

titik jauh 50 cm.  Agar ia dapat melihat benda 
yang jauh, ia harus memakai kaca mata yang 
kekuatannya … 

a. -0,5 D 

(A)

(B)

(C)

(D)

1 2 3 4 5

LUP (KACA PEMBESAR) 
1. Lup: lensa cembung (+) untuk melihat benda-

benda kecil agar tampak besar dan jelas. 
2. Cara pengamatannya: 

a. Mata tanpa berakomodasi: 

 

b. Mata berakomodasi maksimum: 

 

3. Benda umumnya diletakkan antara O dan F 
sehingga bayangannya: maya dan tegak. 
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b. -2,0 D 
c. +0,5 D 
d. +2,0 D 

07. Seorang penderita miopi memakai kaca mata 
yang kekuatannya -0,5 D untuk dapat melihat 
benda-benda dengan jelas.  Jarak titik jauh 
penderita miopi tersebut adalah … 

a. 0,5 m  
b. 1,5 m  
c. 2,0 m  
d. 2,5 m  

08. Ketika sebuah lensa digunakan sebagai kaca 
pembesar, jarak benda haruslah … 

a. lebih kecil daripada f 
b. sama dengan f 
c. di antara f dan 2f 
d. lebih dari 2f 

09. Bayangan akhir yang dibentuk oleh sebuah 
mikroskop memiliki sifat … 

a. nyata, terbalik, diperbesar  
b. nyata, tegak, diperbesar  
c. maya, terbalik, diperbesar  
d. maya, tegak, diperbesar  

10. Pernyataan manakah yang benar tentang 
mikkroskop ? 
1. Jarak fokus objektif lebih besar daripada 

jarak fokus okuler  
2. Bayangan akhir nyata dan terbalik 
3. Jarak fokus objektif sama dengan jarak 

fokus okuler  
4. Bayangan akhir maya dan terbalik  

a. 1, 2, 3 
b. 1, 3 
c. 2, 4 
d. 4 saja 

11. Mikroskop yang terdiri dari suatu susunan 
lensa, memiliki ciri : 
1. mempunyai lensa objektif dan lensa okuler  
2. benda objektif relatif di antara fob dan 2fob 

(fob = jarak fokus objektif) 
3. benda okuler terletak di antara O dan fok 

(fok = jarak fokus okuler). 
4. lensa okuler bertindak sebagai lup. 
Pernyataan yang benar adalah … 

a. 1, 2, 3 
b. 1, 3, 4 
c. 1, 2, 4 
d. 1, 2, 3, 4 

12. Pernyataan manakah yang benar mengenai  
sebuah teleskop yang memiliki dua buah lensa 
? 

a. Jarak antara kedua lensa lebih 
besar dari pada jumlah jarak 
fokusnya 

b. Jarak fokus okuler lebih besar dari 
pada jarak fokus objektif 

c. Perbesaran bayangan bergantung 
pada jarak fokus kedua lensa 

d. Bayangan akhir yang terbentuk 
adalah nyata 


