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SOAL KLINIK FISIKA KELAS X 
 
PEMANTULAN 
 
1. Dua buah cermin datar membentuk sudut 1000. 

sebuah sinar datang pada cermin pertama dengan 
sudut datang 600 terhadap cermin pertama. maka 
deviasi (sudut yang dibentuk oleh sinar datang pada 
cermin pertama dengan sinar yang dipantulkan oleh 
cermin kedua) sebesar... 
a. 200 
b. 400 
c. 500 
d. 600 
e. 900 

 
2. Sesorang wanita bercermin didepan sebuah cermin 

datar, jika tinggi wanita tersebut adalah 180 cm maka 
panjang minimum cermin agar dapat melihat seluruh 
tubunya.. 
a. 60 cm 
b. 80 cm 
c. 90 cm 
d. 120 cm 
e. 180 cm 

 
3. Seorang anak mula-mula berdiri pada jarak 2 meter 

di depan cermin datar kemudian cermin tersebut 
digerakkan mendekati anak yang diam (tidak 
bergerak) sejauh 1 meter, maka jarak bayangan anak 
tersebut akan bergeser sejauh... 
a. 1 meter 
b. 2 meter 
c. 3 meter 
d. 4 meter 
e. 5 meter 

 
4. Sebuah benda diletakkan di depan sebuah lensa 

konvergen yang jarak forkusnya 10 cm  dan 
dihasilkan banyangan maya diperbesar 2 kali, maka 
benda harus diletakkan pada jarak 
a. 1 cm 
b. 2 cm 
c. 3 cm 
d. 4 cm 
e. 5 cm 

 
5. Sebuah benda setinggi 20 cm di letakkan di depan 

sebuah cermin cembung yang jarak fokusnya 10 cm 
sehingga terbentuk bayangan yang tingginya 5 cm, 
maka jarak benda tersebut kecermin sebesar... 
a. 10 cm 
b. 20 cm 
c. 30 cm 
d. 40 cm 
e. 50 cm 

 
 

PEMBIASAN 
 
6. Seberkas cahaya yang kecepatannya sebesar 3 x 108 

m/s memasuki sebuah medium optis dan 
kecepatannya menjadi 4

9 x 108 m/s maka indeks bias 
medium optis tersebut sebesar ... 
a. 3/4 
b. 4/3 
c. 3/2 
d. 2/3 
e. 1 

 
7. Seberkas cahaya memasuki salah satu sisi sebuah 

prisma, seperti gambar tenyata sinar di biaskan 
sejajar dengan permukaan kaca seperti pada gambar, 
maka nilai cos θ, sebesar ... 
a. 8/9 
b. 1/8 
c. 9/8 
d. 9/17  
e. 17/9  

 
 
 
8. Seekor ikan yang berada 40 cm dari permukaan  

dalam akuarium, maka menurut orang akan yang 
melihat ikan akan tampak terlihat pada jarak...(nair = 
4/3) 
a. 10 cm 
b. 20 cm 
c. 30 cm 
d. 40 cm 
e. 50 cm 

 
9. Didepan sebuah lensa plan-conveks (n = 1,5) yang 

memiliki jari-jari kelengkungan R cm ditempatkan 
sebuah benda pada dajarak 2R cm, maka bayangan 
yang terjadi.... 
a. ½ R 
b. R 
c. 2 R 
d. 4 R 
e. Tak berhingga 

 
10. Dua buah lensa ditempatkan pada satu sumbu optik 

jika diketahui lensa pertama adalah lensa konvergen 
(f = 10 cm) dan lensa kedua adalah lensa divergen   
(f = 5 cm), agar menghasilkan berkasi sinar sejajar 
maka jarak antar dua lensa adalah... 
a. 5 cm 
b. 10 cm 
c. 15 cm 
d. 20 cm 
e. 25 cm 

 

θ 
na = 4/3 

nb = 3/2

d 
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ALAT OPTIK 
 
11. Orang tua didapatkan menggunakan kacamata 

dengan kekuatan +4 dioptri pada usia 40 tahun untuk 
membaca dengan normal (jarak baca 25 cm), pada 
usia 50 tahun tanpa membuka kacamata tesebut 
didapatkan jarak bacanya menjadi 60 cm, maka agar 
dapat membaca dengan normal kuat lensa kacamata 
orang tua tersebut sekarang menjadi .... 
a. +4,0 dioptri 
b. +2,5 dioptri 
c. +5,0 dioptri 
d. +6,0 dioptri 
e. +6,5 dioptri 

 
12. Sebuah kamera fokus tetap (80 mm) mula-mula 

digunakan untuk memotret panorama, kemudian 
lensa tersebut digunakan untuk memotret objek 
sejauh 80 cm, maka lensa kemera tersebut harus 
digerakkan sejauh... 
a. 80 mm mendekati negatif film 
b. 80 mm mejauhi negatif film 
c. 80/9 mm mendekati negatif film 
d. 80/9 mm menjauhi negati film 
e. 90 mm menjauhi negatif film 

 
13. Sebuah film slide projector dengan ukuran 2 cm x 3 

cm di fokuskan oleh lensa proyeksi (f = 30 cm) pada 
sebuah layar yang berjarak 1,5 meter, maka ukuran 
slide pada layar akan berukuran.... 
a. 8 cm x 12 cm 
b. 10 cm x 15 cm 
c. 12 cm x 18 cm 
d. 14 cm x 21 cm 
e. 16 cm x 24 cm 

 
14. Sebuah benda yang diameternya 2 cm di tempatkan 6 

cm didepan sebuah lup yang memiliki titik fokus 6 
cm, maka diameter bayangan yang terlihat 
sebesar....(PP= 30 cm) 
a. 6 cm 
b. 10 cm 
c. 12 cm 
d. 15 cm 
e. 24 cm 

 
15. Sebuah preparat ditempatkan 6 cm di depan sebuah 

lensa objektif (f = 5 cm) dari sebuah mikroskop, 
didapatkan untuk pengamatan mata tidak 
berakomodasi panjang mikroskop 35 cm, maka jarak 
fokus lensa okuler sebesar.... 
a. 5 cm 
b. 10 cm 
c. 15 cm 
d. 20 cm 
e. 25 cm 

 

16. Sebuah mikroskop yang terdiri dari lensa objektif 
dan okuler yang jarak fokusnya masing-masing 2 cm 
dan 10 cm didapati untuk mata berakomodasi 
maksimum panjang mikroskop sebesar 17,5 cm, 
maka jarak preparat di depan lensa objektif 
sebesar...(PP = 30 cm) 
a. 2,0 cm 
b. 2,5 cm 
c. 3,0 cm 
d. 3,5 cm 
e. 4,0 cm 

 
17. Obyektif dan okuler sebuah mikroskop masing-

masing mempunyai jarak titik api 2 cm dan 5 cm 
sebuah benda diletakkan pada jarak 3 cm dari 
obyektif, maka untuk mata berakomodasi maksimum 
pembesaran anguler sebesar... 
a. 4 kali 
b. 6 kali 
c. 24 kali 
d. 25 kali 
e. 50 kali 

 
18. Teropong bintang dengan kuat lensa obyektif  +2/3 

dioptri dan kuat lensa okuler +20 dioptri. Maka 
perbandingan perbesaran sudut teropong untuk 
pengametan tanpa akomodasi dengan pengamatan 
dengan akomodasi maksimum adalah 
a. 6 : 5 d. 4 : 5 
b. 5 : 6 e. 1 : 4 
c. 5 : 4 

 
19. Sebuah teropong bumi yang memiliki perbandingan 

kuat lensa objektif, pembalik dan okuler masing-
masing 1 : 60: 30, didapatkan panjang teropongnya  
1,1 meter, maka untuk kondisi ini jarak fokus lensa 
objektif sebesar... 
a. 1,0 meter 
b. 1,2 meter 
c. 1,4 meter 
d. 1,6 meter 
e. 1,8 meter 

 
20. Sebuah teropong panggung menggunakan lensa 

konvergen dan divergen yang jarak fokusnya 
masing-masing 15 cm dan 5 cm, maka panjang 
teropong tersebut untuk pengamatan tanpa 
akomodasi sebesar... 
a. 5 cm 
b. 10 cm 
c. 15 cm 
d. 20 cm 
e. 25 cm 
 


