
SOAL TRY OUT FISIKA KELAS 2 
NAMA  :  ………………………. 
KELAS  :  …………………….… 
 
PILIHLAH JAWABAN YANG PALING TEPAT
1. Perpindahan kalor secara alamiah antara 

dua benda bergantung pada… 
a. suhu masing-masing benda 
b. kandungan energi masing-masing 

benda 
c. massa masing-masing benda 
d. wujud benda 

2. Satu kilo kalori setara dengan … 
a. 0,42 x 103 joule 
b. 4,2 x 103 joule 
c. 42 x 103 joule 
d. 420 x 103 joule 

3. Titik didih normal zat adalah titik didih pada 
tekanan … 
a.  0,5 atm  b.  1,0 atm 
c.  1,5 atm  d.  2,0 atm 

4. Besi yang massanya 4 kg dipanaskan dari 
20 oC hingga 70 0C. jika diketahui kalor jenis 
besi 460 J/Kg 0C,energi kalor yang 
diperlukan… 
a.  9200 J  b. 32200 J 
c.  92000J  d.  394000 J 

5. Sebanyak 50 kJ kalor diberikan kepada 20 
kg balok es pada 00C. banyak es yang 
melebur jika kalor lebur es 335 kJ/Kg 
adalah… 
a.  0,093 Kg b.  0,63 Kg 
c.  0,15 Kg  d.  2,5 Kg 

6. Kalor yang berpindah secara konduksi 
terjadi … 
a. hanya pada zat cair 
b. hanya pada zat padat 
c. hanya pada zat cair dan padat 
d. hanya pada gas, cair dan padat 

7. Benda diktkan bergertar apabila benda itu 
bergerak… 
a. bolak balik tidak periodic 
b. bolak balik secara periodic melalui titik 

kesetimbangan 
c. bolak balik secara terus menerus 
d. balok balik tidak periodic melalui titik 

kesetimbangan 
8. Sebuah bandul sederhana bergetar dengan 

frekuensi 20 Hz. Jumlah getarn yang terjadi 
dalam waktu 2 menit adalah… 
a.  10 kali  b.  12 kali 
c.  360 kali  d.  1440 kali 

9. Jika frekuensi suatu gelombang 440 Hz. Dan 
panjang gelombangnya 75 cm, maka 
kecepatan gelombang tersebut merambat 
adalah… 
a.  330 m/s  b. 365 m/s 
c.  515 m/s  d.  586 m/s 

10. Pernyataan yang benar tentang perambatan 
gelombang adalah… 
a. gelombang merambat dengan 

memindahkan mediumnya 
b. gelombang dan mediumnya diam 
c. gelombang merambat sedangkan 

mediumnya tidak ikut merambat 

d. gelombang selalu diam hanya 
mediumnya bergerak 

11. Salah satu peristiwa yang menunjukkkan 
bahwa gelombang bunyi dapat dipantulkan 
adalah… 
a. terjadinya gempa bunyi 
b. terbentuknya ombak laut 
c. penyerapan cahaya matahari oleh 

atmosfer 
d. terjadinya gema dan gaung 

12. Apabila amplitudo dari suatu sumber bunyi 
diperbesar maka … 
a. frekuensinya akan lebih tinggi 
b. nadanya akan lebih tinggi 
c. frekuensinya akan lebih rendah 
d. nadanya akan lebih keras 

13. Suara tembakan terdengan 0,5 detik sesaat 
setelah ditembakkan terhadap pendengar 
yang berada 75 cm dari tempat kejadian. 
Cepat rambat bunyi tembakan ditempat itu 
adalah… 
a.  100 m/s  b.  200 m/s 
c.  300 m/s  d.  400 m/s  

14. Hal-hal dibawah ini yang mempengaruhi 
frekuensi senar, kecuali… 
a. panjang senar 
b. massa jenis senar 
c. luas penampang senar 
d. kualitas senar 

15. Bayang-bayang dibelakang benda gelap 
tidak tembus cahaya akibat… 
a. cahaya dibiaskan  
b. cahaya dipantulkan 
c. cahaya merambat lurus 
d. cahaya diserap benda gelap 

16. Cermin cekung akan menghasilkan 
bayangan maya, jika benda diletakkan … 
a. pada titik fokus cermin 
b. pada titik pusat kelengkungan cermin 
c. antara titik pusat kelengkungan dan titik 

fokus 
d. antara titik fokus dan titik pusat bidang 

cermin   
17. Pembiasan cahaya terjadi karena..... 

a. persamaan sifat medium yang dilalui 
cahaya 

b. perbedaan massa jenis medium yang 
dilalui cahaya 

c. pengaruh penyerapan cahaya oleh 
medium yang dilalui 

d. perbedaan kerapatan medium yang 
dilalui cahaya 

18. Sudut sinar datang yang menghasilkan 
sudut bias sebesar 900 disebut… 
a.  sudut pantul b.  sudut batas 
c.  sudut normal d.  sudut bias 

19. Sebuah benda dilatekkan 6 cm didepan 
lensa cembung dengan jarak titik fokus 4 
cm. bayangan terjadi adalah… 
a. maya pada jarak 12 cm 
b. nyata pada jarak 12 cm 



c. maya pada jarak 2 cm 
d. nyata pada jarak 2 cm 

20. Yang bukan sinar istemewa ada lensa 
cekung adalah.. 
a. cahaya melalui titik pusat lensa 

diteruskan tanpa melalui pembiasan 
b. cahaya sejajar sumbu utama dibiaskan 

seolah-olah dari titik fokus lensa  
c. cahaya melalui titik fokus lensa 

dibiaskan sejajar sumbu utama 
d. cahaya seolah-olah menuju titik fokus 

biaskan sejajar sumbu utama 
21. Keadaan lensa mata berbentuk sepipih-

pipihnya adalah keadaaan saat mata… 
a. berakomodasi maksimum 
b. berakomodasi sekuat-kuatnya 
c. berakomodasi minimum 
d. lelah 

22. Lup dengan jarak fokus 5 cm digunakan 
untuk melihat benda oleh pengamat 
emetrop. Berapa perbesaran bayangan jika 
mata berakomodasi maksimum.. 
a.  4 kali  b.  5 kali 
c.  6 kali  d.  7 kali 

23. Agar seoarang pengamat menggunakan 
mikroskop dengan mata tak berakomodasi, 
maka bayangan yang dibentuk oleh lensa 
objektif terletak di… 
a. titik fokus lensa objektif 
b. antara titik pusat dan titik fokus lensa 

objektif 
c. titik fokus lensa okuler 
d. antara titik pusat dan titik fokus lensa 

kuler 
24. Sepasang prisma siku-siku pada teropong 

prisma berfungsi sebagai.. 
a. pembias cahaya 
b. pengurai cahaya 
c. penguat cahaya 
d. pengaganti lensa pembalik 

25. Untuk memproyeksikan gambar yang tidak 
tembus cahaya supaya menjadi lebih besar 
tertangkap dilayar, maka harus digunakan … 
a. proyektor slide b. episkop 
c. OHP  d. proyektor film 

26. Mata yang tidak dapat melihat benda-benda 
jauh harus menggunakan kaca mata dengan 
lensa negatif. Kaca mata ini disebut.. 
a.  miopi  b.  hipermetropi 
c.  presbiopi  d. emetropi 

27. Alat optik dibawah ini menggunakan sebuah 
lensa, kecuali… 
a.  mata   b.  lup 
c.  kamera  d.  periskop 

28. Seorang kakek dapat membaca buku 
dengan baik jika tulisan pada buku terletak 
40 cm dari matanya. Setelah memakai kaca 
mata ia dapat membaca dengan baik pada 
jarak 25 cm dari matanya. Jarak fokus lensa 
kaca mata tersebut adalah .. 
a.  40/3 cm  b.  25/40 cm 
c.  25/40 cm d. 200/3 cm 

29. Didalam teropong bintang, bayangan 
dibentuk lensa okuler adalah… 
a. nyata, terbalik, diperbesar 
b. nyata, tegak, diperbesar 

c. maya, tegak, diperbesar 
d. maya. Terbailk, diperbesar 

30. Periskop terdiri dari .. 
a. sebuah lensa objektif, dua buah prisma 

siku-siku, sebuah lensa cekung okuler 
b. sebuah lensa cekung objektif, dua buah 

prisma siku-siku, sebuah lensa 
cembung okuler 

c. dua buah lensa cekung dan dua buah 
prisma siku-siku 

d. sebuah lensa cembung sebagai lensa 
objektif, dua buah prisa siku-siku, 
sebuah lensa cembung sebagai lensa 
okuler 

31. Menyisir rambut berulang-ulang merupakan 
bentuk permuatan listrik statis secara … 
a.  induksi  b.  konduksi 
c.  gesekan  d.  radiasi 

32. Sisir yang telah bemuatan listrik statis dapat 
menarik potongan kertas kecil didekatnya. 
Peristiwa itu disebut… 
a.  induksi  b.  menggosok 
c.  konduksi d.  konveksi 

33. Benda bermuatan listrik adalah benda yang 
… 
a. jumlah atom positif sama dengan jumlah 

atom negatif 
b. jumlah atom positif tidak sama dengan 

jumlah atom negatif 
c. tidak mempunyai atom positif maupun 

atom negatif 
d. mempunyai atom positif dan atom 

negatif sebanyak-banyaknya 
34. Elektroskop digunakan untuk .. 

a. mengukur arus listrik 
b. mendeteksi muatan listrik 
c. mengukur besar muatan listrik 
d. melihat bentuk gelombang listrik 

35. Atom dikatakan netral bila jumlah… 
a. proton dan neutron sama 
b. neutron dan elektron sama 
c. proton dan neutron tidak sama 
d. proton dan elektron sama 

36. Pernyataan berikut yang benar adalah.. 
a. elektron mudah berpindah pada isolator 
b. elektron tidak dapat berpindah tempat 
c. konduktor banyak memeliki elektron 

bebas 
d. isolator banyak memeliki elektron bebas 

37. Satuan muatan listrik menurut SI adalah… 
a.  volt  b.  ampere 
c.  neutron  d.  coulomb 

38. Gaya tarik listrik antara dua bola kecil 
bermuatan yang terpisah sejauh 1 meter 
adalah F. jika jarak antara bola dikurangi 
menjadi 0,5 meter, maka gaya listrik statis 
akan menjadi… 
a.  F/2  b. 2F 
c.  F/4  d.  4F 

39. Benda yang bermuatan listrik negatif bila 
dihubungkan dengan bumi akan netral 
karena … 
a. elektron dari bumi pindah kebenda 
b. muatan positif mengalir dari bumi 

kebenda 
c. elektron dari benda pindah kebumi 



d. muatan positif dari benda pindah ke 
bumi  

40. Induksi listrik dapat diartikan sebagai… 
a. pemberian muatan listrik 
b. pemisahan muatan pada sebuah benda 

karena didekati benda lain yang 
bermuatan 

c. penambahan muatan listrik 
d. pengurangan muatan listrik 

41. Yang tidak termasuk bahan tambang 
adalah… 
a.  batu bara b.  pasir 
c.  n\minyak d.  timah 

42. Penyusupan magma hingga mencapai 
permukaan bumi disebut.. 
a.  erosi  b.  intrusi 
c.  sedimentasi d.  erupsi 

43. Jenis garam yang paling banyak terdapat 
diair laut adalah… 
a. natrium klorida 
b. magnesium klorida 
c. kalsium klorida 
d. kalium klorida 

44. Kemampuan udara mengandung uap air 
disebut … 
a. kelembapan udara 
b. termometer 
c. tensimeter 
d. higrometer 

45. Kadar garam air laut ditentukan oleh, 
keculai… 
a. air sungai yang bermuara ke laut 
b. penguapan air laut 
c. angin 
d. curah hujan 
 

JAWABLAH PERTANYAAN BERIKUT INI 
46. Bila kita berdiri di antara duah buah cermin 

datar yang membentuk sudut 90 0 satu sama 
lain, maka berpakah jumlah bayangan yang 
akan kita lihat? 

47. Sebuah benda yang berada di depan cermin 
cekung berjari-jari kelengkungan 20 cm 
membentuk bayangan sejati yang berada 12 
cm didepan cermin. Berpakah jarak benda 
itu didepan cermin? Berapakah 
perbesarannya? 

48. Sebuah benda berada 30 cm di depan lensa 
cembung membetnuk bayangan sejati dan 
terbalik. Ukuran bayangan sama dengan 
ukuran benda tersebut. Berapakah jarak titik 
api lensa? 

49. Menurut orang yang melihat tegak lurus 
pada permukaan air, kedalaman dasar 
telaga 4,5 m. jika indeks bias  air 4/3, maka 
berapakah kedalaman telaga itu 
sesungguhnya? 

50. Seorang yang berpenglihatan jauh harus 
menggunakan lensa kaca mata berkekuatan 

3
23  dioptri supaya dapat membaca pada 

jarak 25 cm. berapakah titik dekat orang itu?   
   


