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Latihan Soal Olimpiade SAINS SD

Spring Camp Persiapan OSN 2018

Departemen Fisika - Wardaya College

1. Hukum Kircho� I menyatakan bahwa: �Arus total yang masuk melalui suatu titik percabangan dalam
suatu rangkaian listrik sama dengan arus total yang keluar dari titik percabangan tersebut.� Di bawah
ini adalah gambar yang menunjukkan penerapan Hukum Kircho� I, tentukanlah besar arus listrik pada
bagian a, b, c, d, e, dan f .

2. Perhatikan gra�k kecepatan sebuah drone terhadap waktu berikut ini. Drone bergerak pada lintasan
lurus.

(a) Berapakah kecepatan terbesar drone pada interval 10 detik pertama?

(b) Pada titik manakah yang menunjukkan drone bergerak maju kemudian mundur?

(c) Pada titik manakah yang menunjukkan drone bergerak mundur kemudian maju?

(d) Pada interval waktu berapa drone bergerak dengan penambahan kecepatan 6 m/s
2
!

(e) Pada interval waktu berapa drone tersebut bergerak dengan kecepatan konstan?

(f) Berapakah percepatan drone pada interval 4 detik sampai 7 detik?

(g) Pada interval berapakah drone mengalami pengurangan kecepatan? Hitung pengurangan kecepatan-
nya!

(h) Hitung jarak yang ditempuh drone selama 10 detik!
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3. Sebuah benda 5 kg diikat dengan tali dan berada di bidang miring seperti gambar berikut.

Hitunglah:

(a) Panjang bidang miring.

(b) Berat benda jika percepatan gravitasi 10 m/s
2
.

(c) Tegangan tali.

4. Pak Ari�n menggerakkan tali naik turun sehingga menimbulkan gelombang yang merambat pada tali
seperti gambar berikut.

(a) Jelaskan arah gerak partikel pada tali!

(b) Berapakah panjang gelombang pada tali?

(c) Cepat rambat gelombang pada tali adalah 2 m/s. Hitunglah frekuensi gelombang!

(d) Pada gambar di atas, gambarkan kondisi tali setelah 0,1 detik dari kondisi gambar tersebut!

5. Perhatikan gra�k hubungan kecepatan terhadap waktu dari kelima jenis gerak berikut ini (A, B, C, D).

(a) Untuk Gra�k A, bagaimanakan nilai kecepatannya terhadap waktu (bertambah, berkurang atau
tetap) dan apakah memiliki percepatan atau perlambatan?

(b) Untuk gra�k C, bagaimanakan nilai kecepatannya terhadap waktu (bertambah, berkurang atau
tetap)?, apakah mengalami percepatan atau tidak?

(c) Untuk gra�k B dan D, bagaimanakan nilai kecepatannya terhadap waktu (bertambah, berkurang
atau tetap) dan apakah memiliki percepatan atau perlambatan?

(d) Dari gra�k B dan D, untuk selang waktu yang sama, percepatan terbesar di gra�k B atau D? jelaskan
alasanmu!
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Jawaban:

• Gra�k A memperlihatkan penurunan kecepatan gerak benda seiring waktu, penurunan kecepatan
benda berarti benda mengalami perlambatan

• Gra�k C memperlihatkan kecepatan benda tetap seiring waktu (v = konstan), sehingga tidak ada
perubahan kecepatan, a = 0

• Gra�k B dan D sama-sama miring ke atas, kedua gradik ini memperlihatkan penambaha kecepatan
seiring waktu, sehingga mengalami percepatan.

• Untuk selang waktu yang sama gerak benda pada gra�k B lebih cepat dibanding gerak benda pada
gra�k D, percepatan terbesar di gra�k B, aB > aD

6. Perhatikan gambar di bawah.

Sebongkah es dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air yang bersuhu 27◦C. Setelah beberapa saat
terjadinya fenomena munculnya titik-titik air pada permukaan luar gelas.

(a) Apakah nama fenomena tersebut?

(b) Jelaskan penyebab fenomena tersebut!

(c) Jika massa air tersebut 300 g dan dilakukan pengukuran suhu air beberapa saat setelah es dimasukkan
ternyata suhunya menjadi 15◦C, kalor jenis air 4200 J/kg ·◦ C, berapakah kalor yang dilepaskan oleh
air tersebut?

Penyelesaian:

• Fenomena yang terjadi pada gambar di atas adalah kondensasi/pengembunan

• Pada gelas berisi es, suhu di dalam gelas lebih rendah (dingin) daripada suhu udara bagian luar
gelas. Akibatnya, uap air yang ada di udara sekitar gelas akan terkondensasi, membuat permukaan
luar gelas menjadi berair seperti embun. Kondensasi atau pengembunan adalah proses perubahan
wujud zat dari gas menajdi cair. Kondensasi atau pengembunan adalah proses perubahan wujud zat
dari gas menajdi cair. Kondensasi merupakan proses perubahan zat yang melepaskan kalor/ panas.
Proses terjadinya pengembunan atau kondensasi ini adalah saat uap air di udara melalui permukaan
yang lebih dingin dari titik embun uap air, maka uap air ini akan terkondensasi menjadi titik-titik
air atau embun.
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• Kalor yang dilepas:

m = 300 g = 0, 3 kg

c =4200 J/kg ·◦ C
∆T = 12◦C

Q = m · c · ∆T

Q = (0, 3 kg) (4200 J/kg ·◦ C) (12◦C)

Q = 15200 J

7. Hukum Kircho� I menyatakan bahwa: �Arus total yang masuk melalui suatu titik percabangan dalam
suatu rangkaian listrik sama dengan arus total yang keluar dari titik percabangan tersebut.� Di bawah
ini adalah gambar yang menunjukkan penerapan Hukum Kircho� I, tentukanlah besar arus listrik pada
bagian c, d, dan e dan f.

Penyelesaian:

IC = 11 A
ID = 13 A
IE = 17 A
IF = 30 A

8. Gambar kaca spion mobil berikut memperlihatkan pemanfaatan cermin dalam kehidupan sehari-hari.

(a) Sebutkan jenis cermin yang digunakan pada kaca spion?

(b) Apakah bayangan yang terbentuk pada spion mobil bersifat divergen atau konvergen?, apa beda nya?

(c) Jika sebuah mobil berdiri tegak sejauh 800 cm dari kaca spion, dan diketahui jarak fokus kaca spion
sebesar 500 cm, berapakah jarak bayangan mobil yang terlihat pada spion?

(d) Dari hasil jawaban yang kamu dapatkan di (c), sebutkan sifat bayangan yang terbentuk pada kaca
spion!

Penyelesaian:

• Jenis cermin yang digunakan pada kaca spion adalah cermin cembung

• Pemilihan cermin cembung karena bisa menjangkau objek penglihatan lebih luas karena cermin
cembung bersifat konvergen (mengumpulkan sinar), sedangkan konvergen (memancarkan sinar)
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• Jarak bayangan pada mobil yang terlihat di kaca spion:

f = −500 cm

s = 800 cm

1

f
=

1

s
+

1

s′

1

−500
=

1

800
+

1

s′

1

s′
=

−13

4000
s′ = 307, 7 cm

• Sifat bayangan= Maya, tegak, diperkecil

9. Keping bimetal adalah dua keping logam yang berbeda jenis dikeliling menjadi satu, seperti tampak pada
gambar dibawah. Keping bimetal dapat dimanfaatkan dalam berbagai keperluan seperti pada termometer
bimetal, setrika listrik, saklar alarm bimetal. Pada suhu normal panjang keping bimetal akan sama dan
kedua keping pada posisi lurus (Gambar (a)). Jika suhu pada kedua keping ditimgkatkan maka keping
akan melengkung tampak seperti Gambar (b).

(a) Setelah peningkatan suhu keping bimetal, Gambar (a), Keping bimetal mana yang lebih mudah
mengalami pemuaian jika dipanaskan?

(b) Logam A dan logam B memiliki koe�sien muai panjang yang berbeda, dari Gambar (a) dan (b),
Manakah logam yang memiliki koe�sien muai panjang yang lebih kecil, jelaskan alasanmu!

(c) Jika diketahui panjang awal keping bimetal logam B sebesar 5 cm, koe�sien muai panjang logam B
12× 10−6/◦C dan peningkatan suhu sebesar 20◦C. Berapakah pertambahan panjang keping bimetal
logam B?

Penyelesaian:

• Dari Gambar (a), keping bimetal B lebih mudah memuai dibanding keping bimetal A, karena arah
lengkungan ke logam A

• Pada Gambar di atas keping bimetal melengkung ke arah keping bimetal A, Ketika dipanaskan
(peningkatan suhu), maka keping bimetal akan melengkung ke arah logam yang memiliki koe�sien
muai panjangnya lebih kecil, sehingga koe�sien muai panjang keping bimetal A lebih kecil dibanding
logam B.

• Pertambahan panjang keping bimetal B

l0 = 5 cm

α = 12 × 10−6/◦C

∆T =20◦C

∆l = l0α∆T

= (5 cm)
(
12 × 10−6/◦C

)
(20◦C)

= 12 × 10−4cm
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10. Pada 9 Maret 2016, seluruh wilayah Indonesia dapat melihat fenomena gerhana matahari total dan gerhana
matahari sebagian. Sedangkan pada 16 September 2016 sebagian wilayah akan mengalami gerhana bulan
sebagian. Fenomena gerhana selalu dipengaruhi oleh posisi bulan terhadap matahari dan bumi yang
dikenal sebagai fase bulan.

(a) Apakah nama fase bulan saat terjadinya gerhana matahari?

(b) Pada peristiwa gerhana matahari total dapat terlihat cahaya putih pada piringan gerhana seperti
pada gambar di bawah. Apakah nama fenomena tersebut? Jelaskan mengapa hal itu dapat terjadi.

(c) Jelaskan mengapa pada saat gerhana matahari kita tidak boleh menatap secara langsung

(d) Gambarkanlah posisi bulan, matahari dan bumi ketika terjadi gerhana matahari!

Penyelesaian:

• fase bulan saat terjadi gerhana matahari adalah fase bulan baru

• korona matahari

• karena bisa merusak retina mata

• gerhana matahari posisi matahari, bulan, bumi berada pada satu garis lurus (cahaya matahari yang
sampai ke bumi tertutupi oleh bulan
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