
1. Suatu benda hitam pada suhu 27C memancarkan energi R J/s. Jika dipanskan sampai 327C 
energi radiasinya menjadi …. 
a. 16 R J/s   c.   10 R J/s   e.   4 R J/s 
b. 12 R J/s   d.   6 R J/s  

2. Pernyataan berikut ini yang tidak menggambarkan teori kuantum Planck adalah …. 
a. Semua foton merupakan gelombang elektromagnetik 
b. Efek Compton menerapkan teori kuantum Planck 
c. Kecepatan foton sama dengan kecepatan cahaya 
d. Cahaya terdiri atas kuantum-kuantum 
e. Energi dalam satu foton adalah 퐸 = ℎ  (h = tetapan Planck, c = kecepatan cahaya) 

3. Tiga pernyataan di bawah ini terkait dengan teori atom. 
(1) Elektron mengorbit inti dalam lintasan-lintasan tertentu 
(2) Tidak ada pancaran/serapan energi oleh electron saat berpindah lintasan 
(3) Electron memiliki energi yang besarnya sembarang 
Pernyataan yang sesuai dengan teori kuantum adalah … 
a. (1) dan (2)   c.   (1)    e.   (3) 
b. (1) dan (3)   d.   (2)   

4. Grafik di samping menunjukkan hubungan antara intensitas radaisi (I) dan panjang gelombang 
() pada radiasi energi oleh benda hitam. Jika konstanta Wien = 2,90 x 10-3 m.K, maka besar suhu 
(T) permukaan benda adalah …. 
a. 6 000 K 
b. 5 100 K 
c. 4 833 K 
d. 2 900 K 
e. 1 667 K 

5. Permukaan benda pada suhu 37C meradiasikan gelombang 
elektromagnetik. Apabila nilai konstanta Wien = 2,898 x 10-3 m.K, maka panjang gelombang 
maksimum radiasi permukaan adalah …. 
a. 8,989 x 10-6 m  c.   9,752 x 10-6 m  e.   11,212 x 10-6 m  
b. 9,348 x 10-6 m  d.   10,222 x 10-6 m 

6. Luas permukaan sebuah benda 3 cm2. Diketahui benda tersebut mempunyai nilai emisivitas 0,3 
dan suhunya 1 500 K. Daya kalor radiasi benda tersebut sebesar …. 
a. 1 261,5 watt  c.   1 632,1 watt   e.   1 950,6 watt 
b. 1 486,6 watt  d.   1 722,3 watt   

7. Benda hitam dengan daya radiasi 150 watt, meradiasi gelombang inframerah sebesar 22% dari 
total radiasi cahaya yang dilepaskan. Jika panjang gelombang cahaya merah 6000 A, dan h = 6,6 
x 10-34 J.s; c = 3 x 108 m/s, maka jumlah foton yang dipancarkan tiap sekon adalah …. 
a. 2,0 x 1019 foton  c.   1,2 x 1020 foton  e.   2,0 x 1021 foton 
b. 1,0 x 1020 foton  d.   1,8 x 1020 foton 

8. Elektron bermassa 9,0 x 10-31 kg bergerak dengan kecepatan 2,2 x 107 m/s (tetapan Planck = 6,6 x 
10-34 J.s) memiliki panjang gelombang de Broglie sebesar … 
a. 3,3 x 10-11 m  c.   5,2 x 10-11 m  e.   8,0 x 10-11 m 
b. 4,5 x 10-11 m  d.   6,7 x 10-11 m 

9. Sebuah partikel elektron bermassa 9,0 x 10-31 kg bergerak dengan laju 1,5 x 106 m.s. Jika 
konstanta Planck h = 6,6 x 10-34 J.s. Panjang gelombang de Broglie elektron adalah …. 
a. 3,2 x 10-10 m  c.   5,0 x 10-10 m  e.   8,2 x 10-10 m 
b. 4,9 x 10-10 m  d.   6,6 x 10-10 m 
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10. Intensitas radiasi yang diterima pada dinding dari tungku pemanas ruangan adalah 66,3 W/m2. 
Jika tungku ruangan dianggap benda hitam dan radiasi gelombang elektromagnetik pada panjang 
gelombang 600 nm, maka jumlah foton yang mengenai dinding persatuan waktu adalah …. (h = 
6,6 x 10-34 J.s; c = 3 x 108 m/s) 
a. 1 x 1019 foton  c.   2 x 1020 foton  e.   5 x 1021 foton 
b. 2 x 1019 foton  d.   5 x 1020 foton 

11. Sebuah elektron dipercepat hingga kecepatannya  x 108 m/s. Jika massa elektron 9,0 x 10-31 kg 
dan muatan elektron 1,6 x 10-19 C (h = 6,6 x 10-34 J.s), maka panjang gelombang de Broglie 
elektron adalah …. 
a. 1,10 x 10-11 m  c.   1,50 x 10-11 m  e.   1,80 x 10-11 m 
b. 1,25 x 10-11 m  d.   1,60 x 10-11 m 

12. Grafik berikut menyatakan hubungan intensitas gelombang (I) terhadap panjang gelombang, pada 
saat intensitas maksimum (휆 ) dari radiasi suatu 
benda hitam sempurna. Jika konstanta Wien 2,9 x 
10-3 mK, panjang gelombang radiasi maksimum 
pada T1 adalah …. 
a. 5 000 A 
b. 10 000 A 
c. 14 500 A 
d. 20 000 A 
e. 25 000 A 

13. Perhatikan diagram pergeseran Wien berikut ini! 
Jika suhu benda dinaikkan, maka yang terjadi adalah …. 
a. panjang gelombang tetap 
b. panjang gelombang bertambah 
c. panjang gelombang berkurang 
d. frekuensi tetap 
e. frekuensi berkurang 

 

14. Perhatikan gambar grafik pergeseran Wien berikut ini ! 

 

Berdasarkan grafik di atas maka …. 
a. Panjang gelombang radiasi maksimum sebanding dengan suhu 
b. Panjang gelombang radiasi maksimum sebanding lurus dengan kuadrat suhu 
c. Panjang gelombang radiasi maksimum berbanding terbalik dengan suhu 
d. Kuadrat panjang gelombang radiasi maksimum sebanding dengan suhu 
e. Kuadrat panjang gelombang radiasi maksimum berbanding terbalik dengan suhu 



15. Menurut teori kuantum Planck besar energi foton …. 
a. berbanding lurus dengan panjang gelombang cahaya 
b. berbanding lurus dengan kuadrat panjang gelombang cahaya 
c. berbanding lurus dengan frekuensi cahaya 
d. berbanding terbalik dengan kuadrat frekuensi cahaya 
e. berbanding terbalik dengan frekuensi cahaya 

16. Pernyataan yang benar tentang efek fotolistrik adalah …. 
a. peristiwa dapat dijelaskan dengan menganggap cahaya sebagai gelombang 
b. elektron yang keluar dari permukaan logam akan berkurang jika frekuensi cahanya diperbesar 
c. intensitas cahaya tida mempengaruhi energi elektron yang keluar dari permukaan logam 
d. efek fotolistrik terjadi pada daerah inframerah 
e. efek fotolistrik akan terjadi, asalkan intensitas cahaya yang menngenai logam cukup besar. 

17. Pernyataan yang benar tentang efek fotolistrik …. 
a. Elektron yang keluar dari permukaan logam dipengaruhi oleh medan magnet 
b. Peristiwa efek fotolistrik dapat dijelaskan dengan menggunakan mekanika klasik 
c. Peristiwa efek fotolistrik hanya terjadi pada daerah di sekitar inframerah 
d. Jumlah elektron yang keluar dari permukaan tidak dipengaruhi oleh intensitas cahaya 
e. Energi elektron yang keluar dari permukaan logam akan bertambah jika frekuensi cahaya 

diperbesar 
18. Perhatikan pernyataan berikut: 

(1) Peristiwa efek fotolistrik dapat dijelaskan dengan menganggap cahaya terdiri dari pakaet-
paket energi 

(2) Peristiwa efek fotolistrik dapat membuktikan bahwa cahaya dapat berperilaku sebagai 
gelombang 

(3) Energi elektron yang keluar dari permukaan logam bergantung pada \frekuensi 
(4) Peristiwa efek fotolistrik terjadi pada sekitar daerah inframerah 

Pernyataan yang benar tentang efek fotolistrik adalah …. 
a. (1) dan (2)   c.   (1) dan (4)    e.   (2) dan (4) 
b. (1) dan (3)   d.   (2) dan (3) 


