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Nama : …………………………………………
Bermimpilih kau juaranya
Katakana pada semua orang kau pemenangnya
Mulailah belajar keras karena semua orang tahu kau akan jadi pemenang

I. Isilah titik di bawah ini dengan benar !
1. Ibu Ahmad sedang mengikuti program pemerintah untuk

konversi energi dari kompor minyak tanah ke kompor gas
dengan menggunakan gas elpiji sebagai bahan bakar
untuk keperluan sehari-harinya. Jika ibu membeli 1
tabung (seberat 12 kg) pada tanggal 1, kemudian tanggal
20 gasnya sudah habis. Berapa berat gas dan berapa
tabung yang diperlukan dalam 1 bulan?

2. Seorang 600 N duduk pada papan jungkitan pada jarak
1,5 m dari titik tumpu. Berapa gaya F yang diberikan pada
ujung lainnya agar jungkitan seimbang, Jarak F ke titik
tumpu adalah 3 meter?

3. Seekor lumba-lumba, berada 4.500 m di dasar laut,
menghasilkan bunyi. Jika bunyi merambat di dalam air
dengan kelajuan 300 m/s, berapa lama waktu yang
diperlukan oleh pengamat di permukaan air laut untuk
dapat mendengar bunyi yang dihasilkan lumba-lumba?

4. Dari gambar di atas hitung jarak C dari titik tumpu supaya
seimbang jika berta C 20 kg !

5. Usamah berlari dengan kecepatan 6 m/s untuk mengejar
Alif yang berlari dengan kecepatan 4 m/s. Jika jarak mula-
mula 100 m, maka tentukan waktu yang dibutuhkan
Usamah dapat menyusul Ulfa ?

6. Jika kecepatan angin matahari adalah 500 km / detik, dan
jarak antara bumi dan matahari adalah 550.000.000 km,
hitung berapa hari angin matahari yang bergerak sampai
ke bumi?

7. Elemen pemanas sebuah kettle dengan hambatan 30
Ohm dihubungkan dengan sumber daya 240 V. Hitunglah
arus yang mengalir pada elemen ?

8. Pada waktu akan menanam jagung, umumnya para petani
mencangkul atau mentraktor tanah/lahan yang akan
ditanami, kemudian lahan tersebut dibasahi / diairi
secukupnya. Mengapa petani tersebut melakukan hal itu?
Jelaskan ! Lahan tersebut kemudian ditanami jagung dan
dibuatlah 200 lubang. Setiap lubang diletakkan 3 benih
jagung. Setelah dibiarkan 4 hari tumbuhlah 120 lubang
dengan 3 benih, 20 lubang dengan 2 benih dan 50 lubang
dengan 1 benih, sedangkan sisanya tidak dapat tumbuh.
Hitunglah prosentase kemampuan tumbuh benih tersebut!

9. 4 resistor dengan hambatan 6 ohm, dengan tegangan 30
Volt. Dari bahan di samping tentukan :

a) buat rangkaian listrik yang mengalirkan arus paling
tinggi ?

b) hitung berapa arus listrik yang mengalir pada setiap
rangkaian ?

10. Andi ingin menembak dua benda dengan gelombang
ultrasonik. Lokasi kedua benda dan lokasi andi berada
pada sudut segitiga siku-siku seperti pada gambar. Jarak
andi ke benda 1 adalah 300m dan jarak benda 1 ke
benda 2 adalah 400m. andi menginginkan gelombang
ultrasonik tersebut mencapai benda 1 dan 2 pada saat
bersamaan. Jika kedua benda harus ditembak pada saat
yang berbeda, benda manakah yang harus ditembak lebih
dulu dan berapa selisih waktu penembakan? Diketahui
laju bunyi di udara 340 m/s

11. Sebuah pesawat ingin mengetahui jarak sebuah gunung
yang ada didepannya. Kecepatan suara yang
dipancarkan 5.000 m/s, kemudian gema kembali setelah
0,06 sekon, jarak pesawat mula ke gunung 200 meter,
jadi jarak pesawat sekarang kegunung adalah .... m

12. Perhatikan gambar, berapa panjang
satu getaran dan panjang
amplitudonya, jika jarak 0 ke A 12
cm ?

13. Jika panjang AG adalah 42 cm dan panjang garis B ke 0
adalah 9 cm. Berapakah panjang satu gelombang   dan
amplitudonya  ....

14. Di rumah Uqbah terdapat lampu berdaya 10 watt, yang
dihidupkan 6 jam setiap hari, Televisi berdaya 100 watt
dihidupkan setiap 4 jam sehari. Jika biaya 1kwjam adalah
Rp3.000,00. berapa biaya 1 bulan yang harus dibayar
Uqbah (1 bulan 30 hari)!

15. Perhatikan gambar di atas !
a) Termasuk pesawat sederhana apakah gambar di

atas ?
b) Berapa kg besar gaya F yang dirasakan orang?
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