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PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 78 JAKARTA

Jalan Bhakti IV/1 Komp. Pajak Kemanggisan Telp. 5327115/5482914
Website http://sman78-jkt.sch.id e-mail info@sman78-jkt.sch.id

JAKARTA BARAT
LEMBAR SOAL ULANGAN TENGAH SEMESTER

TAHUN 2012-2013
(UTAMA)

Mata Pelajaran (Beban) :  Fisika 2 ( 4 sks)
Hari/Tanggal :  Senin, 4 Maret 2013
Waktu :  90 Menit

PETUNJUK
 Pilihlah satu jawaban yang paling benar dengan cara menghitamkan pilihan pada

lembar  jawab komputer (LJK)
 Dilarang menggunakan kalkulator, kamus, alat komunikasi elektronik, dan alat bantu

elektronik lainnya.
 Jumlah soal 35 nomor dan harus dikerjakan seluruhnya

Standar Kompetensi
1. Menganalisis gejala alam dan keteraturannya dalam cakupan mekanika benda titik

Ilustrasi berikut untuk nomor 1 dan 2
Seekor semut pindah dari A ke B dalam waktu 20 detik
1. Vektorperpindahan semut adalah  ….

a. 8i – 6j
b. 8i + 6j
c. 6i – 8j
d. 8i + 8j
e. 6i – 6j

2. Besar kecepatan rata-rata adalah ….
a. 2,5 m/s
b. 2,0 m/s
c. 1,5 m/s
d. 1,0 m/s
e. 0,5 m/s

3. Posisi gerak partikel dinyatakan dengan r = (2t2 +4t - 1)i + (3t -7)j. Kecepatan awal partikel
adalah …

a. 2i + 3j
b. –i - 7 j
c. 4i + 3j

d. 4i
e. 3j
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4. Sebuah partikel mula-mula diam dengan posisi awal ro = (2i – 3j)m. Benda ditarik dengan gaya
tertentu, sehingga mengalami percepatan a = (4i + 2j) m/s2. Persamaan posisi benda tersebut
adalah ….

a. (2 + 2t2)i - (3 + t2)j
b. (2 + 2t2)i  + (3 – t2)j
c. (2 + 2t2)i - (3 – t2)j
d. (2 - 2t2)i  + (3 – t2)j
e. (2 - 2t2)i - (3 + t2)j

5. Drum berjari-jari 40 cm menggelinding dengan percepatan sudut 1,2 rad/s. Besar percepatan
tangensial drum adalah ….

a. 4,8 m/s2

b. 3,0 m/s2

c. 2,4 m/s2

d. 1,2 m/s2

e. 0,48 m/s2

6. Perhatikan ilustrasi gerak melingkar berikut ini

Percepatan radial dan tangensial ditunjukan nomor ….
a. 1 dan 2
b. 2 dan 3
c. 2 dan 4

d. 3 dan 2
e. 4 dan 5

Gambar di samping untuk nomor 7 s.d. 10
Sebuah benda dilempar dari atas tebing tinggi.
Benda mengalami gerak parabola dan jatuh ke bawah.
Percepatan gravitasi g = 10,0 m/s2

7. Pernyataan keadaan benda:
(1) vo = 8i + 6j
(2) Posisi awal ro = 36j
(3) Percepatan benda a = 10j
Pernyataan yang benar adalah ….

a. (1) dan (2)
b. (2 ) dan (3)
c. (1) dan (3)
d. (2) saja
e. (3) saja

8. Persamaan kecepatan gerak tersebut adalah ….
a. v = (8)i  + (6 – 10t)j
b. v = (6)i  + (8 – 10t)j
c. v = (8)i  + (6 – 5t)j

d. v = (6)i  + (6 – 10t)j
e. v = (8)i  + (8 – 10t)j

9. Persamaan posisi gerak dinyatakan dengan persamaan ….
a. r = (8t)i  + (36 + 8t – 5t2)j
b. r = (6t)i  + (36 + 6t – 5t2)j
c. r = (8t)i  + (36 + 6t – 5t2)j

d. r = (6t)i  + (36 + 8t – 5t2)j
e. r = (6t)i  + (-36 + 8t + 5t2)j

10. Tinggi maksimum yang dicapai benda dihitung dari bawah adalah ….
a. 1,80m
b. 3,20 m
c. 36,0 m

d. 37,6 m
e. 39,2 m

Vo = 10,0 m/s

53o
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11. Berikut ini faktor yang mempengaruhi gaya gesek.
(1) Gaya tarik
(2) Kekasaran permukaan

(3) Gaya normal
(4) Percepatan

Pernyataan yang benar adalah ….
a. (1), (2), dan (3)
b. (1)dan (3)
c. (2) dan (3)

d. (1) dan (4)
e. (1), (2), (3), dan (4)

Ilustrasi berikut untuk nomor 12 dan 13
Masa balok berkait : 150 gram
Masa tiap koin : 50 gram
Ketika 4 koin diletakkan di atas balok, gaya
maksimum yang tercatat pada neraca pegas
sebelum bergerak adalah 1,4 N

12. Besar koefisien gesek statis yang diperoleh ….
a. 0,50
b. 0,40
c. 0,35
d. 0,25
e. 0,10

13. Jika dua koin diambil dari balok, besar gaya gesek maksimum sebelum bergerak adalah ….
a. 1,0 N
b. 1,2 N
c. 1,4 N

d. 1,6 N
e. 1,8 N

14. Percepatan gravitasi di permukaan Planet:
(1) Sebanding dengan masa planet
(2) Berbanding terbalik dengan kuadrat jarak
(3) Berbanding lurus dengan masa benda
Pernyataan yang benar adalah

a. (1) dan (2)
b. (2 ) dan (3)
c. (1) dan (3)

d. (2) saja
e. (1), (2), dan (3)

15. Benda A (8,0 kg) dan B (4,5 kg) terpisah dengan jarak 5 cm. Benda C (5,0 kg) berada 4 cm dari A
dan 3 cm dari B. Besar gaya yang dialami benda C akibat gravitasi oleh A dan B adalah ….

a. 20000G

b. 20000G√2
c. 25000G

d. 25000G√2
e. 5000G√2

16. Benda P (4,0 kg) dan Q (25 kg) terpisah pada jarak 7 cm. Benda R (2,0 kg) ditempatkan di antara
P dan Q sehingga mengalami resultan gravitasi nol. Letak R adalah ….

a. 3,5 cm dari P maupun Q
b. 3,0 cm dari P dan 4,0 cm dari Q
c. 4,0 cm dari P dan 3,0 cm dari Q
d. 2,0 cm dari P dan 5,0 cm dari Q
e. 5,0 cm dari P dan 2,0 cm dari Q
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17. Satelit geostasioner milik TVRI ditempatkan pada ketinggian 3000 km di atas kota Banjarmasin.
Jika jari-jari Bumi 6000 km dan percepatan gravitasi dipermukaan Bumi 10 m/s2. Agar satelit itu
tidak jatuh, maka kecepatan satelit diperkirakan ….

a. 4√5 km/s

b. 4√3 km/s

c. 4√2 km/s

d. 5√3 km/s

e. 5√2 km/s

Ilustrasi berikut untuk nomor 18 dan 19
Benda elastis dengan luas penampang 4 cm2

mengalami pertambahan panjang karena tarikan
gaya
18. Konsta pegas benda tersebut adalah ….

a. 50 N/m
b. 40 N/m
c. 25 N/m
d. 10 N/m
e. 5,0 N/m

19. Besar modulus elastisitas benda adalah ….
a. 4,0 x 104 N/m2

b. 5,0 x 104 N/m2

c. 4,0 x 105 N/m2

d. 5,0 x 105 N/m2

e. 2,5 x 106 N/m2

Ilustrasi berikut untuk nomor 20 dan 21
Percobaan  berikut tentang  pegas elastis
20. Besar konstanta pegas adalah ….

a. 4,0 N/m
b. 8,0 N/m
c. 10 N/m
d. 40 N/m
e. 80 N/m

21. Perkitaan nilai x adalah
a. 120
b. 140
c. 160

d. 200
e. 220

22. Pegas-pegas di samping adalah identik.

Perbandingan nilai konstanta pegas susunan A dan B
adalah

a. 3 : 2
b. 2 : 3
c. 3 : 4
d. 4 : 3
e. 1 : 3

40 cm

45 cm

F = 2,5 N

Data Percobaan

Perc
Masa beban gantung

(gram)
Skala yang terbaca
pada mistar (cm)

(1) 100 42,5
(2) 120 45,0
(3) 150 49,7
(4) 170 52,2

(5) X 57,5

A B
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Ilustrasi di samping untuk nomor 23 dan 24
Bandul melakukan getaran harmonik dengan titik awal dari A
23. Pernyataan pada berbagai posisi

(1) A memiliki simpangan terbesar
(2) B memiliki kecepatan terbesar
(3) C memiliki percepatan terbesar
(4) Gaya pemulih terbesar di B
Pernyataan yang benar adalah ….

a. 1), (2), dan (3)
b. (1)dan (3)
c. (2) dan (3)
d. (1) dan (4)
e. (1), (2), (3), dan (4)

24. Fase titik B adalah ….
a. 1/5
b. 1/3
c. ½

d. ¾
e. 5/6

Ilustrasi berikut untuk nomor 25 dan 26
Masa 0,2 kg dihubungkan dengan pegas dan digetarkan dengan simpangan y = 0.05 sin 5t (y dalam
meter dan t dalam detik).
25. Besar konstanta pegas yang digunakan adalah …

a. 1,0 N/m
b. 2,50 N/m
c. 5,0 N/m

d. 10 N/m
e. 50 N/m

26. Kecepatan getaran saat simpangannya 3 cm adalah ….
a. 1,0 m/s
b. 0,8 m/s
c. 0,6 m/s

d. 0,4 m/s
e. 0,2 m/s

27. Siswa SMAN 78 ingin mengukur percepatan gravitasi dengan menggunakan ayunan bandul. Ia

menggunakan tali 0,90 m dan mendapatkan waktu 3√10 dtik untuk 5 getaran. Jika digunakan π =
3,1 (sesuai dengan jumlah angka penting), maka nilai percepatan gravitasi yang didapat adalah ….

a. 10 m/s2

b. 9,8 m/s2

c. 9,6 m/s2

d. 9,4 m/s2

e. 9,3 m/s2

28. Frekuensi alamiah ayunan bandul bergantung pada
a. Masa bandul dan panjang tali
b. Masa bandul dan tegangan tali
c. Panjang tali dan percepatan gravitasi
d. Panjang tali dan amplitudo
e. Masa benda dan amplitudo

A

B
C



6 |U T S  F i s i k a  2  T a h u n  2 0 1 3

Ilustrasi di samping untuk nomor 29 s.d. 31
Data eksperimen percobaan getaran harmonik
pada pegas dilukiskan dalam grafik . Dengan
mengurangi masa benda bergetar maka berlaku

persamaan = ( − ). (Gunakan π2 =

9,8)
29. Nilai gradien grafik yang diperoleh adalah ….

a. -0,98
b. 0,49
c. -9,8
d. 4,9
e. 9,8

30. Besar konstanta pegas yang digunakan adalah ….
a. 4 N/m
b. 10 N/m
c. 20 N/m

d. 40 N/m
e. 50 N/m

31. Masa beban awal yang digunakan (Mo) adalah ….
a. 0,3 kg
b. 0,4 kg
c. 0,5 kg

d. 0,6 kg
e. 1,0 kg

32. Sebuah benda (5 kg) mula-mula diam kemudian ditarik dengan gaya 10 N selama 10 detik. Benda
bergerak dengan kecepatan 6 m/s pada akhir detik ke 10. Usaha yang terjadi adalah ….

a. 120 joule
b. 90 joule
c. 80 joule

d. 60 joule
e. 30 joule

33. Benda bermasa m bergerak dengan kecepatan v memiliki energi kinetik E. Benda dengan masa
2m dan kecepatan 2v akan memiliki energi kinetik ….

a. 8E
b. 4E
c. 2E

d. E
e. 0,5E

34. Berikut ini rumusan energi potensial
(1) Ep = ½ m.v2

(2) Ep = ½ k.y2

(3) Ep = m.g.h

(4) Ep =-
.

Pernyataan yang benar adalah ….
a. 1), (2), dan (3)
b. (1)dan (3)
c. (2) dan (3)

d. (1) dan (4)
e. ((2), (3), dan (4)

35. Berikut ini tentang pernyataan usaha
(1) Usaha nol jika gaya tegak lurus perpindahan
(2) Usaha negatif  pada gaya gesek
(3) Usaha positif pada peristiwa memindahkan benda dari atas lemari ke lantai
Pernyataan yang benar adalah ….

a. (1) dan (2)
b. (2 ) dan (3)
c. (1) dan (3)

d. (2) saja
e. (1), (2), dan (3)

T2

m

Y = -0.98X + 0,49


