
SEBARAN DAN KISI SOAL UJIAN SEKOLAH

MATA PELAJARAN FISIKA

BENTUK 
NO.

STANDAR 
KOMPETENSI 

LULUSAN
INDIKATOR

Kls/ 
Smt

KD INDIKATOR SOAL
TULIS PRAK

1 Memahami prinsip-
prinsip pengukuran 
dan melakukan 
pengukuran besaran 
fisika secara 
langsung dan tidak 
langsung secara 
cermat, teliti dan 
obyektif.

Membaca pengukuran salah satu 
besaran dengan menggunakan 
alat ukur tertentu.

X/1 Mengukur besaran fisika 
(massa, panjang, dan 
waktu)

 Disajikan gambar 
jangka sorong atau 
mikrometer, siswa 
dapat menyatakan hasil 
pengukuran

PG

 Disajikan datadan 
ilustrasi tiga vektor 
siswa dapat 
menentukan resultan

 Disajikan ilustrasi 
perpindahan, siswa 
dapat mennetukan 
besar perpindahan 
berdasarkan 
penjumlahan vektor

PGMenentukan besaran skalar dan 
vektor serta menjumlah 
/mengurangkan  besaran-
besaran vektor dengan berbagai 
cara.

X/1 Melakukan penjumlahan 
vektor

 Disediakan alat dan 
bahan (statif, beban 
gantung, busur, 
benang), siswa dapat 
melakukan praktik 
resultan dua vektor

Praktik



BENTUK 
NO.

STANDAR 
KOMPETENSI 

LULUSAN
INDIKATOR

Kls/ 
Smt

KD INDIKATOR SOAL
TULIS PRAK

Menganalisis besaran 
fisika pada gerak  dengan 
kecepatan dan 
percepatan konstan.

 Disajikan data dan 
iolustrasi gerak luirus 
aiswa dapat 
menentukan besaran 
jarak atau kecepatan

2 Memahami gejala 
alam dan 
keberaturannya 
dalam cakupan 
mekanika benda titik, 
benda tegar, 
kekekalan energi, 
elastisitas, impuls, 
dan momentum.

Menentukan besaran-besaran 
fisis gerak lurus, gerak melingkar 
beraturan, atau gerak parabola.

X/1 

Menganalisis besaran 
fisika pada gerak 
melingkar dengan laju 
konstan.

 Disajikan data dan 
ilustrasi gerak melingkar 
beraturan, siswa dapat 
menentukan kecepatan 
atau perscepatan 
sentripetal

PG

Menentukan berbagai besaran 
dalam hukum Newton dan 
penerapannya dalam kehidupan 
sehari-hari.

X/1 Menerapkan Hukum 
Newton sebagai prinsip 
dasar dinamika untuk 
gerak lurus, gerak 
vertikal, dan gerak 
melingkar beraturan 

 Disajikan data dan 
ilustrasi dua benda 
terhubung katrol, siswa 
dapat menentukan 
persepatan 
atautegagan tali

 Disajikan data dan 
ilustrasi benda 
terhubung tali pada 
bidang datar atau 
miring, siswa dapat 
menerapkan hukum 
Newton II

PG
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Menentukan hubungan besaran-
besaran fisis yang terkait dengan 
gaya gravitasi. 

XI/1 Menganalisis keteraturan 
gerak planet dalam 
tatasurya berdasarkan 
hukum-hukum Newton

 Disajikan data dan 
ilustrasi dalam bentuk 
tabel atau gambar, 
siswa dapat 
membandingkan berat 
atau percepatan 
gravitasi

PG

 Disajikan data dan 
ilustrasi benda bidang 
homogen terdiri atas 
susunan segiempat dan 
segitiga, siswa dapat 
menentukan letak titik 
berat

PGMenentukan letak titik berat dari 
berbagai benda homogen.

XI/2 Menformulasikan 
hubungan antara konsep 
torsi, momentum sudut, 
dan momen inersia, 
berdasarkan hukum II 
Newton serta 
penerapannya dalam 
masalah benda tegar

 Disediakan alat dan 
bahan, siswa dapat 
melakukan praktik titik 
berat benda homogen 
dengan mempertim-
bangkan ketelitian

Praktik

Menganalisis hubungan besaran-
besaran yang terkait dengan 
gerak rotasi.

XI/2 Menformulasikan 
hubungan antara konsep 
torsi, momentum sudut, 
dan momen inersia, 
berdasarkan hukum II 

 Dsajikan data dan 
ilustrasi lebih dari dua 
gaya, siswa dapat 
menentukan reultan 
torsi dan arahnya

PG
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Newton serta 
penerapannya dalam 
masalah benda tegar

 Disediakan alat dan 
bahan, siswa dapat 
melakukan praktik 
keseimbangan benda 
tegar

PG Praktik

Menentukan besaran-besaran 
yang terkait dengan usaha dan 
perubahan energi.

XI/1 Menganalisis hubungan 
antara usaha, perubahan 
energi dengan hukum 
kekekalan energi 
mekanik 

 Disajikan data dan 
ilustrasi gerak benda, 
siswa dapat 
menerapkan hubugan 
usaha dengan 
perubahan energi 
kinetik/potensial

PG

Menjelaskan sifat elastisitas 
benda atau penerapan konsep 
elastisitas dalam kehidupan 
sehari-hari.

XI/1 Menganalisis pengaruh 
gaya pada sifat elastisitas 
bahan 

 Dsiajikan data an 
ilustrasi hasil percobaan 
hukum Hooke, siswa 
dapat mennetukan 
konstanta pegas

 Disajikan data dan 
ilustrasi susunan pegas, 
siswa dapat menerpkan 
hukum Hooke atau 
menghitung energi 
potensial

 Disajikan data dan 
ilustrasi benda ditarik 
gaya, siswa dapat 
menentukan modulus 
elastisiitas



PG
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 Disediakan alat dan 
bahan, siswa dapat 
melakukan praktik 
hukum Hooke

Praktik

Menentukan besaran-besaran 
yang terkait dengan hukum 
kekekalan energi mekanik.

XI/1 Menerapkan hukum 
kekekalan energi 
mekanik untuk 
menganalisis gerak 
dalam kehidupan sehari-
hari

 Disajikan data dan 
ilustrasi benda 
bergerak, siswa dapat 
menerapkan hukum 
kekekakalan energi 
mekanik

PG

Menentukan besaran-besaran 
fisis yang terkait dengan impuls, 
momentum, atau hukum 
kekekalan momentum.

XI/1 Menunjukkan hubungan 
antara konsep impuls 
dan momentum untuk 
menyelesaikan masalah 
tumbukan

 Disajikan data dan 
ilustrasi tumbukan 
benda, siswa dapat 
menentukan kecepatan 
sesudah tumbukan

 Siswa dapat 
menerapkan hubungan 
impuls dan perubahan 
momentum

PG

Menganalisis cara 
perpindahan kalor

 Siswa dapat 
menentukan suhu 
sambungan

PG3 Memahami prinsip 
dan konsep 
konservasi kalor sifat 
gas ideal, fluida dan 
perubahannya yang 
menyangkut hukum 
termodinamika serta 
penerapannya dalam 
mesin kalor.

Menjelaskan proses perpindahan 
kalor atau penerapan azas Black 
dalam kehidupan sehari-hari.

Menerapkan asas Black 
dalam pemecahan masalah

 Disajikan data dan 
ilustrasi dalam bentuk 
gambar atau grafik 
pertukaran kalor, siswa 
dapat menentukan suhu 
campuran atau besaran 
salah satu benda

PG
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 Disediakan alat dan 
bahan, siswa apat 
melakukan praktik 
pertukaran kalor 
dengan menerapkan 
azas Black

Praktik

Mendeskripsikan azas Bernoulli 
dalam fluida dan penerapannya.

 Menganalisis hukum-
hukum yang berhubungan 
dengan fluida statik dan 
dinamik serta 
penerapannya dalam 
kehidupan sehari-hari

 Dsiajikan ilustrasi gaya 
angkat pesawat, siswa 
dapat mendeskripsikan 
prinsip Bernoulli

PG

Menentukan variabel-variabel 
pada persamaan umum gas 
ideal.

Mendeskripsikan sifat-sifat 
gas ideal  monoatomik 

 Siswa dapat 
menyatakan hubungan 
antara variabel 
berdasarkan 
persamaan umum gas 
ideal

PG

Menjelaskan faktor-faktor yang 
mempengaruhi energi kinetik 
gas.

Menganalisis perubahan 
keadaan gas ideal dengan 
menerapkan hukum  
termodinamika

 Siswa dapat 
menjelaskan faktor yag 
mempengaruhi energi 
kinetik gas

PG

Menentukan berbagai besaran 
fisis dalam proses 
termodinamika pada mesin 
kalor

Menganalisis perubahan 
keadaan gas ideal dengan 
menerapkan hukum  
termodinamika

 Disajikan grafik atau 
diagram kalor mesin 
Carnot, siswa dapat 
menentukan usaha, 
efisensi, atau kalor yang 
diserap/dilepas

PG
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4 Menentukan besaran-besaran 
yang terkait dengan 
pengamatan menggunakan 
mikroskop atau teropong.

 Menganalisis alat-alat 
optik secara kualitatif dan 
kuantitatif 

PGMenerapkan konsep 
dan prinsip optik dan 
gelombang dalam 
berbagai 
penyelesaian 
masalah dan produk 
teknologi.

Menerapkan alat-alat  
optik dalam  kehidupan 
sehari-hari

 Disajikan data dan 
ilustrasi  atau gambar 
miksroskop/teropong, 
siswa dapat 
menentukan 
perbesaran maksimum

PG

Menjelaskan berbagai jenis 
gelombang elektromagnet serta 
manfaatnya atau bahayanya 
dalam kehidupan sehari-hari.

Mendeskripsikan spektrum 
gelombang 
elektromagnetik

Menjelaskan aplikasi 
gelombang 
elektromagnetik pada 
kehidupan sehari-hari

 Disajikan gamar 
spektrum, siswa dapat 
mengurutkan spektrum 
gelombang 
elektromagnetik

 Siswa dapat 
mengidentifikasi 
manfaat/bahaya 
gelombang 
elektromagnetik

PG

Menentukan besaran-besaran 
tertentu dari gelombang 
berjalan.

Mendeskripsikan gejala 
dan ciri-ciri gelombang 
secara umum

 Disajikan data dan 
ilusstrasi gelombag 
berjalan, siswa dapat 
menentukan persamaan 
simpangan

 Disajikan persamaan 
gelombang berjalan, 
siswa dapat merinci 
besaran-besaran 
terkait.

PG



BENTUK 
NO.

STANDAR 
KOMPETENSI 

LULUSAN
INDIKATOR

Kls/ 
Smt

KD INDIKATOR SOAL
TULIS PRAK

 Dsiajikan data dan 
ilustrasi peristiwa 
difraksi, siswadapat 
menentukan d, N, atau 


PGMenentukan besaran-besaran 
yang terkait dengan peristiwa 
interferensi atau difraksi cahaya

Mendeskripsikan gejala 
dan ciri-ciri gelombang 
bunyi dan cahaya

 Disediakan alat dan 
bahan (kisi difraksi), 
siswa dapat 
melakukan praktik 
untuk menentukan 
panjang gelombang 

Praktik 

Membandingkan intensitas atau 
taraf intensitas dari beberapa 
sumber bunyi yang identik

Mendeskripsikan gejala 
dan ciri-ciri gelombang 
bunyi dan cahaya

 Siswa dapat 
membandingkan 
intesitas, atau taraf 
intensitas gelombang 
bunyi

 Dsiajikan data dan 
ilustrasi dua pipa 
organa, siswa dapat 
menentukan panjang 
gelombang, atau 
panjang pipa

PG

Menentukan besaran-besaran 
tertentu yang menimbulkan efek 
doppler atau menentukan 
perubahan akibat efek doppler 
tersebut.

Menerapkan konsep dan 
prinsip gelombang bunyi 
dan cahaya dalam 
teknologi

 Disajikan data dan 
ilustrasi peristiwa efek 
dopler, siswadapat 
menentukan frekuensi 
layangan

PG
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5. Menerapkan konsep 
dan prinsip 
kelistrikan dan 
kemagnetan dalam 
berbagai masalah 
dan produk 
teknologi.

Menentukan besaran-besaran 
yang terkait dengan hukum 
coulomb atau medan listrik.

Memformulasikan gaya 
listrik, kuat medan listrik, 
fluks, potensial listrik, 
energi potensial listrik 
serta penerapannya pada 
keping sejajar

 Disajikan data dan 
ilustrasi dua atau tiga 
muatan titik segaris, 
siswa daat menentukan 
gaya Coulomb atau 
Kuat medan listrik pada 
salah satu muatan

PG

Menentukan hasil pengukuran 
kuat arus dan atau tegangan 
listrik.

Menggunakan alat ukur 
listrik.

 Disajikan data dan 
ilustrasi pengukuran 
dengan voltmeter dan 
amperemeter, siswa 
dapat menerapkan hasil 
pengukuran 
arus/tegangan

PG

 Disajikan datan dan 
gambar rangkaian listrik 
satu loop, siswa dapat 
menentukan kuat arus

PGMenggunakan hukum ohm dan 
hukum kirchoff untuk 
menentukan berbagai besaran 
listrik dalam rangkaian tertutup.

Memformulasikan besaran-
besaran listrik rangkaian 
tertutup sederhana (satu 
loop).

 Disediakan alat dan 
bahan, siswa dapat 
melakukan praktik 
hukum Ohm dan 
Kirchoff

Praktik

Menentukan besaran-besaran 
yang terkait dengan medan 
magnet induksi di sekitar kawat 
berarus.

Menerapkan induksi 
magnetik dan gaya 
magnetik pada beberapa 
produk teknologi

 Disajikan daa dan 
ilustrasi kawat lurus, 
siswa dapat 
menentukan kuat 
medan magnet di 
sekitarnya

PG
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Menjelaskan timbulnya gaya 
magnet (gaya lorentz) atau 
menentukan besaran-besaran 
yang mempengaruhinya.

Menerapkan induksi 
magnetik dan gaya 
magnetik pada beberapa 
produk teknologi

 Disajikan gambar kawat 
lurus pada medan 
magnet, siswa dapat 
menentukan gaya 
Lorentz

PG

Menjelaskan kaitan besaran-
besaran fisis pada peristiwa 
induksi faraday.

Memformulasikan konsep 
induksi Faraday dan arus 
bolak-balik serta 
penerapannya

 Siswa dapat 
menjelaskan peristiwa 
percobaan induksi 
Faraday (menentukan 
arah arus induksi)

PG

Menentukan besaran-besaran 
fisis pada rangkaian arus listrik 
bolak-balik yang mengandung 
resistor, induktor, dan 
kapasitor.

Memformulasikan konsep 
induksi Faraday dan arus 
bolak-balik serta 
penerapannya

 Disajikan data dan 
rangkaian RLC, siswa 
dapat menentukan 
impedansi atau arus 
listrik

 Disajikan diagram 
fasor/grafik listrik bolak-
balik, siswa dapat 
mengidentifikasi sifat 
rangkaian (induktif, 
kapasitif, resistif)

PG

6. Memahami konsep 
dan prinsip 
relativitas, teori 
atom, dan 
radioaktivitas serta 
penerapannya.

Membedakan teori-teori atom. Mendeskripsikan 
perkembangan teori atom

 Dsiajikan ilustrasi model 
atom dalam bentuk 
gambar atau tabel, 
siswa dapat
membedakan model 
Rutherford dan Niels 
Bohr

PG
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Menganalisis teori relativitas 
dan besaran-besaran yang 
terkait.

Memformulasikan teori 
relativitas khusus untuk 
waktu, panjang, dan  
massa, serta kesetaraan
massa dengan energi yang 
diterapkan dalam 
teknologi

 Siswa dapat 
menerapkan prinsip 
relativitas kecepatan, 
panjang, masa, waktu, 
atau energi

PG

Menjelaskan teori kuantum 
planck dan kaitannya dengan 
radiasi benda hitam.

Menganalisis secara 
kualitatif gejala kuantum 
yang mencakup hakikat 
dan sifat-sifat radiasi 
benda hitam serta 
penerapannya

 Siswa dapat 
menerapkan hukum 
pergeseran Wien

 Siswa dapat 
menerapkan prinsip 
hasil percobaan Efek 
fotolistrik

PG

Menentukan besaran-besaran 
fisis pada reaksi inti atom.

Mengidentifikasi  
karakteristik inti atom dan 
radioaktivitas

 Siswa dapat 
melengkapi persamaan 
reaksi inti

PG

Menentukan jenis-jenis zat 
radioaktif atau mengidentifikasi 
manfaat radioisotop dalam 
kehidupan.

Mendeskripsikan 
pemanfaatan radioaktif 
dalam teknologi dan 
kehidupan sehari-hari

 Siswa dapat 
mengidentifikasi 
manfaat radioisotop 
pada bidang 
kedokteran, pertanian, 
atau industri

PG


