
1 

 

  

 

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA 
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 

MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAH (MKKS) SMA 
TRY OUT  UJIAN NASIONAL 2010 

 

                 Mata Pelajaran :  Fisika 

Kelas   :  XII IPA 

Alokasi Waktu  :  120 menit 

Tanggal  :  11 Februari 2010 

Pukul   :  08.00 – 10.00 WITA. 

 

Petunjuk Umum: 

1. Jumlah soal seluruhnya 40 butir, dengan 5 pilihan jawaban 

2. Bacalah soal dengan teliti dan sungguh-sungguh sebelum menetapkan jawaban 

3. Setiap soal hanya memiliki 1 jawaban yang benar/paling benar 

4. Pilihlah jawaban yang benar/paling benar, dan arsirlah huruf yang sesuai dengan pilihan 

anda pada lembar jawaban komputer (LJK) 

5. Gunakan pinsil 2B yang benar untuk mengarsir jawaban 

6. Tidak diperlukan kalkulator atau alat elektronik lainnya untuk membantu anda 

menjawab semua pertanyaan 

7. Selamat bekerja. 

 

   

1. Sebuah uang logam diukur ketebalannya dengan menggunakan jangka sorong dan 

hasilnya terlihat seperti pada gambar.   

     

      0                  1 

 

                 

0 10        

1  

      Ketebalan uang logam tersebut adalah....    

a. 0,20 cm 

b. 0,21 cm 

c. 0,23 cm 

d. 0,24 cm 

e. 0,25 cm 

 

2. Perhatikan arah gaya-gaya pada gambar berikut.   

                                                 

     Jika nilai sisi satu kotak 1 N, maka resultan dari kedua gaya 

tersebut adalah.... 

a. 8 N 

b. 9 N 

c. 10 N 

d. 11 N 

e. 12 N 

 

3. Sebuah mobil direm dengan perlambatan konstan dari kelajuan 25 m/s menjadi 15 m/s 

dalam jarak 40 m. Jika akhirnya mobil tersebut berhenti maka jarak total yang ditempuh 

mobil adalah.... 

a. 40 m 

b. 62,5 m 

c. 80,5 m 

d. 102 m 

e. 130 m 

 

4. Seluruh roda mobil memiliki jari-jari 33 cm. Mobil tersebut bergerak dengan kelajuan 66 

km/jam. Jika roda mobil itu diganti dengan roda yang berjari-jari 36 cm, maka kelajuan 

mobil menjadi.... 

a. 15 m/s 

b. 16 m/s 

c. 18 m/s 

d. 20 m/s 

e. 22 m/s 
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5.    Perhatikan gambar berikut.    

     

        A 

      

              μk = 0,2        B 

           g = 10  m / s
2 

                                        25 m  

    

      

Balok A massanya 2 kg dan balok B massanya 1 kg. Jika mula – mula balok B diam dan 

dilepaskan maka balok B akan bergerak ke bawah sejauh 25 m hingga menyentuh 

tanah. Waktu yang dibutuhkan balok B hingga menyentuh tanah adalah…. 

a. 2 s 

b. 3 s 

c. 4 s 

d. 5 s 

e. 6 s 

 

6. Sebuah benda berada pada bidang miring seperti gambar. 

 

 

 

                          

                            30 0  

  

       Ternyata benda tepat akan meluncur kebawah. Jika g = 10 m/s2 maka koefisien 

gesekan statis antara benda dengan bidang miring adalah.... 

a. 2
2

1
 

b. 3
3

1
 

c. 2
3

1
 

d. 3
2

1
 

e. 3
3

2
 

 

7.  Berat A saat di bumi 2420 N maka saat A di jupiter dimana jari-jari jupiter 11 kali jari-

jari  bumi dan massanya 318 kali massa bumi beratnya adalah.... 

a. 3180 N 

b. 6360 N 

c. 9540 N 

d. 12720 N 

e. 15900 N 

 

8.   Y 

   10  

  

  

   4  

  

  

                                         16         x 

 

Dari bangun berupa luasan dengan bentuk dan ukuran seperti gambar diatas, maka 

koordinat titik beratnya adalah.... 

a. ( 8 ; 4 ) m 

b. (8 ; 3,7 ) m 

c. (8 ; 4,2 ) m 

d. (8 ; 4,5 ) m 

e. (8 ; 5) m 
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9. Bola pejal berjari-jari 40 cm dan bermassa 5 kg berotasi terhadap sumbunya dan 

memiliki momentum anguler 1,2 kg m2/s. Laju anguler silinder tersebut adalah.... 

a. 0,94 rad/s 

b. 1,87 rad/s 

c. 3,75 rad/s 

d. 7.50 rad/s 

e. 15 rad/s 

 

10. Sebuah benda massa 2 kg bergerak pada suatu permukaan licin dengan kecepatan 2 

m/s. Beberapa saat kemudian benda itu bergerak 

dengan kecepatan 5 m/s. Usaha yang 

dikerjakan pada benda selama selang waktu 

tersebut adalah … 

a.. 4 joule 

b. 9 joule 

c. 15 joule 

d. 21 joule 

e. 25 joule 

 

 11.Batang serba sama (homogen) panjang L, ketika ditarik dengan gaya F bertambah  

panjang sebesar ΔL. Agar pertambahan panjang menjadi 4 ΔL maka besar gaya 

tariknya adalah … 

a. ¼ F 

b. ½ F 

c. 2 F 

d. 4 F 

e. 16 F 

 

12. Dua benda A (5 kg) dan B (1 kg) bergerak saling mendekati dengan kecepatan masing-

masing 2 m/s dan 12 m/s. Setelah tumbukan kedua benda saling menempel. 

Kecepatan sesaat setelah kedua benda tumbukan adalah … 

       a.  0,25 m/s searah dengan benda A  

       b.  0,33 m/s berlawanan benda A  

       c.  0,45 m/s searah dengan benda A 

       d.  0,45 m/s berlawanan benda A 

       e.  0,55 m/s searah dengan benda A 

 

13. Sebuah balok bermassa 5 kg berada di atas meja licin yang tingginya 150 cm. pada 

benda bekerja gaya sehingga sampai B mempunyai kecepatan  m/s dan akhirnya 

jatuh di lantai C. Jika percepatan gravitasi 10 m/s2, maka kuadrat kecepatan benda ( 

vc
2 ) pada saat jatuh dilantai adalah…. 

a. 10 m/s            A            B 

b. 20 m/s 

c. 30 m/s 

d. 40 m/s                          150 cm 

e. 50 m/s                                         C    

 

14. Jika 75 gram air yang suhunya 00C dicampur dengan 50 gram air yang suhunya 1000C, 

maka suhu akhir campuran itu adalah…. 

a. 250C 

b. 400C 

c. 600C 

d. 650C 

e. 750C 

 

15. Air yang sedang mendidih sebanyak 1 kg dituangkan ke dalam tabung alumunium yang 

massanya 2 kg dan suhunya 150C, ternyata suhu air di dalam tabung sekarang menjadi 

750C. Kalor jenis alumunium adalah…. 

a. 0,12 kal/g0C 

b. 0,21 kal/g0C 

c. 0,24 kal/g0C 

d. 0,42 kal/g0C 

e. 0,65 kal/g0C 
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16. Air mengalir melalui pipa yang bentuknya seperti gambar.Bila diketahui luas penampang 

di A dua kali penampang B, maka    sama dengan : …… 

a. ¼      

b. ½ 

c. 1 

d. 2 

e. 4 

 

17. Suatu gas ideal dipanaskan dalam ruang tertutup sehingga kecepatan rata-rata partikel 

gas menjadi dua kali lipat kecepatan mula-mula. Jika suhu mula-mula 27oC, maka suhu 

akhir gas tersebut adalah … 

a. 27oC 

b. 54oC 

c. 927oC 

d. 1.200oC 

e. 1.473oC 

 

18. Sebuah mesin Carnot bekerja di antara dua reservoir panas 327oC dan reservoir dingin 

27oC. Jika mesin tersebut menyerap kalor 1000 joule dari reservoir panas, maka usaha 

yang dilakukan mesin adalah … 

a. 200 joule 

b. 300 joule 

c. 400 juole 

d. 500 joule 

e. 600 joule 

 

19.  Percobaan  sebuah cermin cembung dihasilkan grafik hubungan antara  dan  seperti 

pada gambar ( s = jarak benda, s’ = jarak bayangan ). Dari grafik tersebut agar lensa 

dapat menghasilkan bayangan nyata pada jarak 10 cm, maka obyek harus diletakkan di 

muka lensa pada jarak.... 

a. 3 cm              

b. 5 cm       0,2 

c. 7 cm 

d. 8 cm 

e. 10 cm                    0,2         

 

20.  Pernyataan di bawah ini, yang bukan sifat gelombang elektromagnetik adalah..., 

a. merupakan gelombang longitudinal 

b. dapat mengalami polarisasi 

c. dapat merambat di ruang hampa 

d. merambat pada medan magnet dan medan listrik 

e. arah getar dan arah rambat saling tegak lurus 

  

 21. Sebuah gelombang berjalan dengan persamaan  y  = 0,02 sin π ( 50 t + x ) m, Dari 

persamaan gelombang tersebut pernyataan yang benar adalah…. 

     (1) frekuensi gelombangnya 25 Hz 

     (2) panjang gelombangnya 2 m 

     (3) cepat rambat gelombang 50 m/s 

     (4) dua titik yang berjarak 50 m sefase 

a. 1, 2 dan 3 

b. 1 dan 3 

c. 2 dan 4 

d. 4 saja 

e. 1, 2, 3, dan 4 

 

22. Pada percobaan interferensi Young dua celah disinari dengan cahaya monokromatis ( = 

6000 Å).  Jika jarak antara layar dengan celah 3,2 m, jarak dua garis terang pola 

interferensi yang terbentuk pada layar 9,6 mm. maka jarak dua celah sejajar tersebut 

adalah ... 

a. 1  10-7 m  

b. 5  10-5 m 

c. 2  10-4 m 

d. 2  106 m 

e. 2  109 m 
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23. Gelombang bunyi menyebar dari sumbernya ke segala arah sama rata. Titik A berjarak 

a1 dari sumber dan titik B berjarak a2 dari sumber. Jika a1 = 1,5 a2 maka perbandingan 

intensitas bunyi yang diterima titk A dengan yang diterima titik B adalah....     

      a.  1 : 1,5 

      b. 1 :  3 

      c. 1 :  9 

      d. 4 :  9 

      e. 9 :  4 

 

24.  Suatu sumber bunyi bergerak relatif terhadap pendengar yang diam. Bila cepat rambat 

bunyi diudara 325 m/s dan kecepatan sumber 25 m/s, maka perbandingan frekuensi 

yang diterima pendengan itu pada saat bunyi mendekati dan menjauhi adalah.... 

      a. 5 : 6 

      b. 5 : 4 

      c. 6 : 7 

      d. 6 : 5 

      e. 7 : 6 

 

25.    q1             x                 q2                     P 

 

 

Dua buah muatan masing-masing q1 = 32 μC dan q2 = -2 μC terpisah sejauh x satu 

sama lain seperti gambar diatas. Bila di titik P yang berjarak 10 cm dari q2 resultan kuat 

medan listriknya = nol. Maka besar x adalah .... 

a. 60 cm 

b. 50 cm 

c. 40 cm 

d. 30 cm 

e. 20 cm 

 

26. Sebuah kapasitor keping sejajar diudara mempunyai kapasitas C. Bila jarak kedua 

kepingnya diubah menjadi ½ kali semula dan kedua keping dicelupkan ke dalam 

medium dengan konstanta dielektrikum 2 , maka kapasitasnya menjadi…. 

a. ¼ C 

b. ½ C 

c. C 

d. 2 C 

e. 4 C 

 

27. Perhatikan gambar berikut. 

 

.  

 

     

     

     

     

 

       Pembacaan kuat arus yang ditunjukkan amperemeter pada gambar diatas adalah....  

      a. 70 µA 

      b. 70 mA 

      c. 0,8 A 

      d. 3,5 A 

      e. 7 A 

 

28. Perhatikan rangkaian di bawah ini. 

             

             

   

   

   

        

  

  

 

 

 

 

 

 

o 1 A                
50 

             
  30                             70 

o 5 A    0                            100     
  

 

o 0                    0 – 100 µA 

                                
2 Ω

                  
 

                                              
                                        

 

            4 v               2 Ω                     2 Ω 

 

 

               

               2 Ω                            
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 Kuat arus I pada rangkaian   adalah.... 

 a. 0,5 A  

 b. 1,2 A  

 c. 1,45 A      

 d. 2 A  

 e. 8 A  

 

29. Kawat lurus yang sangat panjang hampir bersinggungan dengan sebuah kawat 

melingkar yang berpusat di P.  

 
Jika i1 = i2 = 5 ampere dan jari-jari lingkaran = 10 cm, maka besar dan arah induksi 

magnetik di P adalah ........ 

a. 2,14 x 10-5 tesla, arah ke dalam 

b. 2,14 x 10-5 tesla, arah ke luar 

c. 2,14 x 10-7 tesla, arah ke dalam 

d. 2,14 x 10-7 tesla, arah ke luar 

e. 0 

 

30. Sepotong kawat berarus listrik berada di dalam medan magnet homogen seperti pada 

gambar di bawah ini, maka kawat tersebut akan mengalami gaya magnet yang arahnya 

.... 

 
a. menembus kertas mendekati pembaca 

b. Menembus kertas menjauhi pembaca 

c. Ke atas 

d. Ke bawah 

e. Ke segala arah 

 

31. Perhatikan Rangkaian di bawah ini :  

 
 

 Jika saklar S tiba-tiba dibuka, maka ........  

(1) fluks magnet pada kumparan (1) berkurang  

(2) arus induksi mengalir dari Q ke P lewat R  

(3) arah induksi magnet pada kumparan (1) sebelum S dibuka ke kanan  

(4) arah induksi magnet pada kumparan (2) saat S dibuka, ke kanan.  

Pernyataan di atas yang benar adalah ........ 

a. (1), (2), (3) 

b. (1), (3) 

c. (2), (4). 

d. (4) saja 

e. (1), (2), (3), (4) 
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32. Akibat pengaruh arus bolak-balik pada rangkaian R-L seri, maka diperoleh data yang 

tertera pada gambar di bawah ini. 

 
 

Berdasarkan data tersebut maka nilai reaktansi induktornya adalah ........ 

a. 60  

b. 80  

c. 120  

d. 140  

e. 180  

 

33. suatu atom H memancarkan spektrum pada deret Balmer. Loncatan elektron yang 

terjadi pada atom H adalah lintasan dengan bilangan kuantum …. 

a. n = 6 ke n = 3   

b. n = 6 ke n = 4   

c. n = 3 ke n = 1  

d. n = 4 ke n = 1  

e. n = 5 ke n = 2 

  

34. Jika n adalah tingkat energi electron pada atom hidrogen, maka transisi elektron  dalam 

sebuah atom hidrogen yang memancarkan foton dengan frekeunsi paling tinggi dari 

deret balmer adalah dari…. 

       a.   n = 3 ke n = 2 

       b.   n = 4 ke n = 3 

       c.   n = ~ ke n = 3 

       d.   n = ~ ke n = 2 

       e.   n = ~ ke n = 1 

 

35.  Suatu benda hitam pada suhu 270C memancarkan  R Joule/ sekon. Jika benda hitam 

dipanasi hingga suhunya 3270C maka energy yang dipancarkan menjadi…. 

a. 2 R 

b. 4 R 

c. 6 R 

d. 12 R 

e. 16 R 

 

36.  Sebuah tabung sinar X dengan panjang gelombang minimum λ. Beda potensial antara 

katoda dan anoda yang diperlukan untuk menghasilkan sinar ini adalah….( h =tetapan 

planck, e = muatan electron, c = kelajuan cahaya ) 

       a.    

       

b.  

 

c.   

 

d.  

 

e.  
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37. Sebatang besi pada suhu 1270C memancarkan energi dengan laju 40 W. pada suhu 

3270C batang besi yang sama akan memancarkan energi dengan laju…. 

a.  81 W 

b. 102 W 

c. 244 W 

d. 430 W 

e. 640 W 

 

38. Jika energi total elektron atom hidrogen di kulit N = - E, maka energi total elektron di 

kulit K adalah.... 

       a.  – 1/4 E 

       b.  – ½ E 

       c   – 2E 

       d. – 4 E 

       e.  – 5 E 

 

39. Besar energi ikat partikel alfa jika massa proton = a sma, massa netron = b sma, 

massa partikel alfa = c sma, dan 1 sma = 931 Mev adalah.... 

      a. {( a + 2b) – c } 931 Mev 

      b. {( a + b) – c } 931 Mev 

      c. {( 2a + b) – c } 931 Mev 

      d. {( 2a + 2b) – c } 931 Mev 

      e. {( a + 2b) – 2c } 931 Mev 

 

40. Suatu unsur radioaktif meluruh dan tinggal 25 % jumlah semula setelah 20 menit. Bila 

mula-mula massa unsur tersebut 120 gram, maka setelah ½ jam meluruh unsur yang 

belum beluruh.... 

      a. 60 gram 

      b. 40 gram 

      c. 30 gram 

      d. 15 gram 

      e. 10 gram 
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