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EBTA-SMK-06-01 
Sebatang kawat baja mempunyai luas penampang 2,20 
mm2, dan panjangnya 37,55 mm. Besarnya volume 
kawat baja tersebut adalah ... 
A. 80,875 mm3  
B. 83,9 mm3  
C. 93,9 mm3 
D. 96,9 mm3 
E. 99,9 mm3 
 

EBTA-SMK-06-02 
Suatu benda bergerak lurus dengan grafik seperti di 
bawah ini, maka besarnya kecepatan benda tersebut 
adalah ...  

 
A. 12 m/s 
B. 15 m/s 
C. 19 m/s 
D. 23 m/s 
E. 25 m/s 
 

EBTA-SMK-06-03 
Suatu benda dilepaskan pada ketinggian 125 m dari 
tanah. Bila percepatan gravitasi bumi g = 10 m/s2, 
maka waktu yang diperlukan oleh benda untuk sampai 
di tanah adalah ... 
A.   5 s 
B.   7 s  
C.   9 s 
D. 11 s 
E. 15 s 
 

EBTA-SMK-06-04 
Sebuah benda mula-mula dalam keadaan diam. 
Kemudian sebuah gaya dengan 50 Newton 
mempengaruhinya, sehingga benda bergerak dan 
setelah 5 sekon kecepatan benda menjadi 20 m/s. 
Maka besarnya massa benda tersebut adalah ... 
A. 10,5 kg  
B. 12,5 kg 
C. 14,5 kg  
D. 16,5 kg 
E. 18,5 kg 
 
 
 
 
 

EBTA-SMK-06-05 
Sebuah benda bergerak di jalan yang lurus. Mula-mula 
kecepatannya 0 m/s, kemudian dipercepat selama 5 s 
secara beraturan dengan percepatan 2 m/s2. Maka 
besarnya kecepatan akhir benda tersebut adalah ... 
A. 10 m/s 
B. 20 m/s 
C. 30 m/s  
D. 40 m/s 
E. 50 m/s 
 

EBTA-SMK-06-06 
Perhatikan kasus gesekan di bawah ini! 

1) Gesekan antara roda dengan porosnya 
2) Gesekan antara pensil dengan buku tulis 
3) Gesekan antara piston dengan silinder 
4) Gesekan antara lantai dengan sepatu 

Dari kasus di atas, gesekan yang bermanfaat 
(menguntungkan) adalah ... 
A. 1, 2, dan 3 
B. 1, 2, 3, dan 4 
C. 1 dan 3 
D. 2 dan 4 
E. 4 saja 
 

EBTA-SMK-06-07 
Untuk mendorong sebuah bangku kelas, seorang siswa 
harus menggunakan gaya 60 N. Jika untuk 
memindahkan bangku sejauh 10 m memerlukan waktu 
0,5 menit, maka daya yang dikeluarkan oleh siswa 
adalah ... 
A.      20 Watt 
B.    100 Watt 
C.    140 Watt 
D.    180 Watt 
E. 1.200 Watt 
 

EBTA-SMK-06-08 
Sebuah benda bergerak melingkar beraturan dengan 
jari-jari lingkaran 0,25 m. Dalam 5 s dilakukan 10 
gerak melingkar. Maka besar kecepatan linearnya 
adalah ... 
A. 3,14 m/s 
B. 4,14 m/s  
C. 5,14 m/s 
D. 6,14 m/s 
E. 7,14 m/s 
 



EBTA-SMK-06-09 
Benda bermassa 600 gram diikat pada ujung tali yang 
panjangnya 75 cm. Benda tersebut berputar dalam 
suatu lingkaran horizontal dengan kelajuan 4 m/s.  
Besar tegangan tali adalah ... 
A. 64,0 N 
B. 32,0 N 
C. 16,0 N 
D. 12,8 N 
E.   3,2 N 
 

EBTA-SMK-06-10 
Batu gerinda berjari-jari 6 cm, berputar pada porosnya 
sehingga menghasilkan momem inersia 2,7 × 10–3 kg 
m2. Massa batu gerinda tersebut adalah ... 
A. 0,75 kg 
B. 1,13 kg 
C. 1,50 kg 
D. 1,75 kg 
E. 2,25 kg 
 

EBTA-SMK-06-11 
Benda bermassa 0,5 kg, diikat dengan tali sepanjang 60 
cm,  kemudian benda diputar horisontal. Jika gaya 
yang timbul pada tali 120 N, maka kecepatan linear 
benda adalah ... 
A.     6 m/det  
B.   10 m/det  
C.   12 m/det 
D. 100 m/det 
E.   36 m/det 
 

EBTA-SMK-06-12 
Pembacaan skala termometer Fahrenheit akan sama 
dengan skala termometer Celcius pada suhu ... 
A. –72oC 
B. –40oC 
C. 20°C 
D. 40°C 
E. 60°C 
 

EBTA-SMK-06-13 
Grafik di samping adalah  
grafik dari sebuah pegas  
yang mengalami per-
ubahan panjang ∆x akibat 
pengaruh gaya (F). 
Energi potensial (EP)  
pada saat gayanya 4 N  
adalah ... 
A. 0,05 J 
B. 0,10 J 
C. 0,20 J 
D. 0,40 J 
E. 0,80 J 
 
 
 
 
 
 
 
 

EBTA-SMK-06-14 
Pada gambar MA = 1,2 kg dan g 
= 10 m/s2. Jika gesekan katrol 
dengan tali diabaikan dan sistem 
dalam keadaan seimbang maka 
massa beban B adalah ...  
A. 1,2 kg 
B. 1,2√2 kg  
C. 1,2√3 kg 
D. 12,0 kg 
E. 12√3 kg 
 

EBTA-SMK-06-15 
Suatu gergaji bentuk piringan mempunyai diameter 50 
cm, berputar sehingga ujung matanya bergerak 
sebanyak 6 putaran tiap detik. Kecepatan linear ujung 
mata gergaji tersebut adalah ... 
A. 3 π m/det 
B. 6 π m/det 
C. 8,7 π m.det 
D. 30 π m/det 
E. 60 π m/det 
 

EBTA-SMK-06-16 
Pada gambar di samping C adalah 
roda katrol dan massa benda B 
lebih besar dari massa beban A. 
Jika percepatan gravitasi = 10 m/s2 

dan tegangan tali T1 = 24 N, T2 
adalah ...  
A. 28 N 
B. 26 N  
C. 24 N 
D. 22 N 
E. 20 N 
 

EBTA-SMK-06-17 
Kereta api yang masuk stasiun mengeluarkan bunyi 
peluit dengan frekuensi 880 Hz. Kecepatan kereta api 
tersebut 20 m/det, dan kecepatan rambat bunyi di udara 
saat itu 340 m/det. Seseorang yang sedang duduk di 
stasiun mendengar bunyi tersebut dengan frekuensi ... 
A.   831 Hz 
B.   931 Hz 
C.   935 Hz 
D. 1200 Hz 
E. 1240 Hz 
 

EBTA-SMK-06-18 
Titik seimbang dan panjang gelombang pada gambar di 
atas adalah ... 

 
A. A, C, E, G, dan B-C-D-E-G 
B. A, C, E, G, dan C-D-E-F-G 
C. A, D, E, G, dan C-D-E-F~G 
D. B, E, D, E, dan C-D-E-F-H 
E. B', C', D', F', dan C-D-F-G-H 



EBTA-SMK-06-19 
Benda diletakkan 15 cm di depan lensa bikonveksi 
yang jarak fokusnya 10 cm. Jarak bayangnya terhadap 
lensa adalah ... 
A. 150 cm 
B.   30 cm 
C.   25 cm 
D.   12,5 cm 
E.     5,0 cm 
 

EBTA-SMK-06-20 
Sebuah lup mempunyai jarak fokus 10 cm. Bila 
digunakan untuk orang bermata normal (Sn = 25 cm), 
maka pembesaran untuk mata berakomodasi 
maksimum adalah ... 
A. 2 kali 
B. 2

2
1

 kali 

C. 3
2
1

 kali 
D. 4 kali 
E. 4

2
1

 kali 
 

EBTA-SMK-06-21 
Besi silinder berdiameter 14 cm dipanaskan dan 
temperatur 30° C menjadi 130° C. Jika koefisien muai 
panjang besi 10–5oC–', pertambahan luas penampang 
yang terjadi sebesar ... 
A. 0,880 cm2 
B. 0,440 cm2  
C. 0,308 cm2 
D. 0,280 cm2 
E. 0,154 cm2 
 

EBTA-SMK-06-22 
Prinsip kerja air pendingin mesin/radiator pada mobil 
adalah perpindahan panas dengan cara ... 
A. konveksi 
B. konduksi 
C. radiasi 
D. evaporasi 
E. absorbsi 
 

EBTA-SMK-06-23 
Sebuah pipa mempunyai diameter penampang berbeda-
beda yaitu 6 cm dan 3 cm. Kecepatan air dalam pipa 
berdiameter 6 cm adalah 1,5 m/s. 
Kecepatan air pada pipa berdiameter 3 cm adalah ... 
A.   3 m/s 
B.   6 m/s  
C.   8 m/s  
D.   9 m/s 
E. 11,5 m/s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EBTA-SMK-06-24 
Sebuah pegas ditarik dengan gaya 20 N sehingga 
bertambah panjang 5 cm. Ujung pegas digantungkan 
beban 4 kg kemudian digetarkan. Besar periode getaran 
adalah ... 
A. 20,0 π det 
B.   5,0 π det 
C.   2,5 π det 
D.   2,0 π det 
E.   0,2 π det 
 

EBTA-SMK-06-25 
Sebuah mikroskop sederhana terdiri atas lensa objektif 
dengan jarak fokus 0,8 cm dan lensa okuler dengan 
jarak fokus 2,5 cm. Bayangan nyata dari objek berada 
16 cm dari lensa objektif. Bila mata normal 
berakomodasi pada jarak 25 cm, maka perbesaran 
sudut mikroskop adalah ... 
A. 209 
B. 190 
C.   19  
D.   11 
E.   10 
 

EBTA-SMK-06-26 
Dua buah muatan masing-masing 20 µC dan 25 µC 
terpisah pada jarak 12 cm dalam udara. Besar gaya 
tolak menolak yang bekerja pada muatan tersebut 
adalah ... 
A. 100 N 
B. 200 N  
C. 300 N 
D. 400 N 
E. 500 N 
 

EBTA-SMK-06-27 
Gaya gerak listrik induksi dapat ditimbulkan dengan 
beberapa cara, satu di antaranya adalah ... 
A. meletakkan kumparan kawat dalam medan magnet  
B. menggerakkan kawat dalam medan magnet searah 

garis gaya magnet  
C. memasang galvanometer pada ujuhg-ujung 

kumparan  
D. mendekatkan batang magnet pada ujung kumparan  
E. menggerakkan kawat dalam medan magnet 

sehingga memotong garis gaya magnet 
 

EBTA-SMK-06-28 
Perhatikan gambar berikut! 

 
Arus yang dihasilkan baterai pada rangkaian listrik 
diatas adalah.... 
A. 1,33 A 
B. 2,00 A 
C. 2,25 A  
D. 3,50 A 
E. 5,00 A 



EBTA-SMK-06-29 
Sebuah baterai mempunyai gaya gerak listrik (emf) 10 
V. Hambatan dalam dari elemen tersebut 1 ohm, dan 
baterai dihubungkan dengan suatu hambatan R = 4 
ohm. Arus yang mengalir dalam rangkaian itu ialah ... 
A. 0,5 A 
B. 1,0 A 
C. 2,0 A 
D. 2,5 A 
E. 4,0 A 
 

EBTA-SMK-06-30 
Sifat ferromagnetik bahan akan hilang jika suhunya 
melebihi suhu tertentu dari bahan tersebut. Suhu 
tertentu yang dimaksud adalah ... 
A. suhu mutlak 
B. suhu curre 
C. suhu kelvin 
D. suhu celcius 
E. suhu jenuh 
 

EBTA-SMK-06-31 
Jika gas ideal dimampatkan secara isotermik sampai 
volumenya menjadi setengahnya, maka ... 
A. tekanan dan suhunya tetap  
B. tekanan menjadi duakalinya dan suhunya tetap  
C. tekanannya tetap dan suhunya menjadi duakalinya 
D. tekanan dan suhu menjadi duakalinya 
E. tekanan menjadi duakalinya dan suhu menjadi 

setengahnya 
 

EBTA-SMK-06-32 
Jenis batuan dalam yang mengandung banyak asam 
silikat disebut ... 
A. liparit 
B. andosit 
C. bosol 
D. granit 
E. diorit 
 

EBTA-SMK-06-33 
Jika kapasitor C, induksi L, dan tahanan R dipasang 
secara seri, maka frekuensi resonansi rangkaian dapat 
diturunkan dengan ... 
A. mengecilkan R 
B. membesarkan R 
C. mengecilkan C 
D. memperbesar tegangan pada ujung-ujung 

rangkaian 
E. mengecilkan arus dalam rangkaian  
 

EBTA-SMK-06-34 
Sebuah kumparan terdiri atas 200 lilitan berbentuk 
persegi panjang dengan panjang diputar dengan 
kecepatan sudut 60 rad/s maka pada ujung-ujung 
kumparan akan timbul GGL bolak-balik maksimum 
sebesar ... 
A.     5 V 
B.   30 V 
C.   60 V 
D. 110 V 
E. 220 V 
 

EBTA-SMK-06-35 
Sebuah mesin menerima kalor sebesar 2000 kalori dari 
reservoir bersuhu tinggi dan melepas kalor sebesar 
1200 kalori pada reservoir bersuhu rendah. 
Jika mesin tersebut adalah mesin ideal maka besar 
efisiensi mesin adalah ... 
A. 80 % 
B. 70 %  
C. 60 %  
D. 50 % 
E. 40 % 
 

EBTA-SMK-06-36 

 
Gambar di atas menyatakan diagram P - V untuk siklus 
Carnot yang terdiri atas empat langkah; Salah satu 
langkah yang tepat untuk siklus tersebut adalah ... 
A. AB dan CD merupakan langkah adiabatis  
B. AB dan CD merupakan langkah isotermis  
C. AB dan BC merupakan langkah adiabatis  
D. AB dan BC merupakan langkah isotermis  
E. BC dan DA merupakan langkah isotermis 
 

EBTA-SMK-06-37 
Akibat rotasi bumi: 

1) Pergantian musim 
2) Pergantian siang dan malam 
3) Pasang surut air laut 
4) Perbedaan suhu di dua tempat berbeda  

Pernyataan di atas yang benar adalah ... 
A. (1), (2), dan (3) 
B. (1), (2), (3), dan (4) 
C. (l) dan (3) 
D. (2) dan (4) 
E. (4) 
 

EBTA-SMK-06-38 
Sebuah kawat lurus yang panjang berarus listrik 10 
ampere. Sebuah titik berada 4 cm dari kawat. Jika µo = 
4 π × 10–7 Wb/A . M, maka besar induksi magnet di 
titik tersebut adalah ... 
A. 0,5 × 10–4 tesla 
B. 1,0 × 10–4 tesla 
C. 3,14 × 10–14 tesla 
D. 4,0 × 10–4 tesla 
E. 5,0 × 10–4 tesla 
 



EBTA-SMK-06-39 
Akibat dari gerak rotasi bumi: 

1) pergantian siang dan malam 
2) adanya pergantian musim 
3) perbedaan waktu di bumi 
4) terjadi pasang atau surut air laut" 
5) pembelokan arah arigin  

Pernyataan yang benar adalah ... 
A. (1), (2), dan (3) 
B. (1), (3), dan (5) 
C. (1), (4), dan (5) 
D. (2), (3), dan (5) 
E. (3), (4), dan (5) 
 

EBTA-SMK-06-40 
Pernyataan-pernyataan di bawah ini mengenai batuan 
beku: 

1) Plutonik adalah hasil pembekuan magma di 
bagian dalam litosfes. 

2) Porfirik adalah hasil pembekuan magma di 
antara lapisan-lapisan litosfer 

3) Efusi adalah hasil. pembekuan magma yang 
merayap di permukaan bumi 

4) Korok adalah hasil pembekuan magma dengan 
proses pendinginan yang sangat lambat 

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

EBTA-SMK-06-41 
Kawat arus dalam medan magnet panjangnya 60 cm 
membuat sudut 30° dengan garis gaya magnet. Bila 
kuat arus yang mengalir 20 A dan kuat medan magnet 
0,4 Tesla, maka besar gaya Lorentz yang dialami kawat 
adalah ... 
A. 2,4 N 
B. 2,4√2 N 
C. 2,4√3 N 
D. 3,6 N 
E. 4,8 N 
 

EBTA-SMK-06-42 
Dua muatan listrik q1 = +2 µC dan q2 = –1,2 µC ber-
jarak 40 cm. Potensial listrik pada titik di tengah-
tengah antara q1 dan q2 adalah ... 
A. –3,6 × 104 V 
B. –5,4 × 104 V  
C. +3,6 × 104 V 
D. +9,0 ×104 V 
E. +14,4 × 104 V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EBTA-SMK-06-43 
Pada gambar berikut ini, besar kuat arus listrik yang 
mengalir adalah ... 

 
A. 0,25 A 
B. 0,67 A 
C. 0,80 A  
D. 1 ,25 A 
E. 1,50 A 
 

EBTA-SMK-06-44 
Ruang dalam tabung tertutup yang volumenya 9 m3 

diisi dengan gas hidrogen bertekanan 5 × 105 N/m2. 
Bila ruang tersebut dimampatkan hingga 8,1 m3 pada 
suhu tetap, tekanan gas dalam ruang .tersebut menjadi 
... 
A. l.S × 105 N/m2 
B. 3,1 × 105 N/m2  
C. 4,5 × 105 N/m2 
D. 5,5 × 105 N/m2 
E. 8,5 × 105 N/m2 
 

EBTA-SMK-06-45 
Sebatang logam mempunyai panjang 1 m dan luas 
penampang 2 cm2. Ujung-ujung batang ditekan dengan 
gaya 200 N, sehingga panjang batang berkurang 
sebesar 1 cm. Besar modulus elastisitas logam tersebut 
adalah ... 
A. 1 × 10–8 N/m2 
B. 1 × 10–4 N/m2 
C. 4 × l04 N/m2 
D. 4 × 10 N/m2 
E. 1 × 108 N/m2 
 
 


