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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
JAKARTA BARAT

LEMBAR SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER 
 (UTAMA)

Mata Pelajaran (Beban) :  Fisika 4 ( 4 sks)
Hari/Tanggal : Senin, 30 Nopember 2009 
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 30 nomor dan harus dikerjakan seluruhnya

Standar Kompetensi:

2. Menganalisis berbagai besaran fisis pada gejala kuantum dan 
batas-batas berlakunya relativitas Einstein dalam paradigma 
fisika modern

Berikut ini untuk nomor 1 s.d nomor 3
Dony berdiri di puncak apartemen yang tingginya 120 m, mengamati 
burung yang bergerak ke timur dengan laju 4 m/s. Posisi burung pada t = 
0 berada pada jarak horisontal 200 m dan tingginya 80 m dari puncak 
apartemen. 
Harry adalah pengamat yang bergerak horisontal ke utara melewati 
pelataran di lantai dasar apartemen degan laju 3 m/s. Tia adala penerjun 
yang turun dengan laju 3 m/s.
Pada saat t = 0 Tia berada 100 m tepat di atas Dony, sedangkan Harry 
tepat di bawah Donny.
1.  Posisi Burung menurut Dony saat t = 10 s adalah ....

a. 240i + 80j
b. 240i + 200j
c. 160i + 80j

d. 160i + 200j
e. 200i + 80j

2. Kecepatan burung menurut Harry adalah ....
a. 1 m/s
b. 3 m/s
c. 4 m/s

d. 5 m/s
e. 7 m/s

3. Posisi Burung menurut Tia saat t = 20 s adalah ....
a. 220i + 60j
b. 200i + 60j
c. 280i – 40j

d. 220i – 60j
e. 200i + 120j
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4.   Dua pesawat  enterprice teramati dari bumi saling mendekat dengan 
laju 0,5 c dan 0,4 c. Kecepatan relatif pesawat satu terhadap lainnya 
adalah ....
a. 0,90 c
b. 0,80 c
c. 0,75 c

d. 0,62 c
e. 0,50 c

5. Ilustrasi berikut adalah hasil foto pengamat diam dan pengamat 
bergerak

Kemungkinan gerak pengamat adalah ....
a. sejajar sumbu x
b. sejajar sumbu y
c. sejajar sumbu z

d. sejajar diagonal xy
e. sejajar diagonal xz

6.  Rest mass of object is mo, and when the object is moving at speed of 
0.8 c is m. Comparison between m and mo ....
a. 5 : 4
b. 5 : 3
c. 4 : 5

d. 3 : 5
e. 3 : 2

7. Firdaus dan Dini adalah dua orang kembar yang pada tanggal 30 
Nopember 1984 merayakan ulang tahun ke 30. Esoknya Firdaus pergi 
ke angkasa dengan pesawat enterprice dengan laju 0,6 c dan kembali 
pada tanggal  30 Nopember 2009. Menurut Firdaus umurnya pada 
tanggal 30 Nopember 2009 adalah ....
a. 65 tahun
b. 60 tahun
c. 55 tahun

d. 50 tahun
e. 45 tahun

8.  Momentum partikel alpha yang bergerak dengan kecepatan 0,6 c 
adalah p, sedangkan menurut pengamat di Laboratorium 
momentumnya p’. Perbandingan antara p dan p’ adalah ....
a. 5 : 4
b. 5 : 3
c. 4 : 5

d. 3 : 5
e. 3 : 2

9. The relation between mass and energy acording to Einstein’s formula is 
….
a. E = ½ m.v2

b. E = 
m

p

2

2

c. E = 2 mv

d. E = m.c2

e. E = m2.c

x

y

z

x’

y’

z’
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10. Energi kinetik partikel yang bergerak dengan kecepatan v sama 
dengan dua kali energi diamnya. Besar kecepatan v adalah ....

a. 3
3

2
c

b. 2
3

2
c

c. 3
3

1
c

d. 2
3

1
c

e. 3
2

1
c

Standar Kompetensi:

3.  Menunjukkan penerapan konsep fisika inti dan radioaktivitas 
dalam teknologi dan kehidupan sehari-hari 

11. The symbol of nuclide is  6X13

It has
(1)13 nucleons
(2)7 neutrons

(3)6 protons
(4)6 electrons

The correct statement is ....
a. 1, 2, and 3

b. 1 and 3
c. 2 and 4

d. 4 only
e. 1, 2, 3, and 4

12. Pernyataan yang benar tentang pita kestabilan inti adalah ....
a. inti berat dengan N = Z stabil
b. inti ringan dengan N = Z stabil
c. inti ringan selalu stabil

d. inti berat selalu tidak stabil
e. inti ringan selalu tidak stabil

13. Massa proton dan neutron penyusun inti adalah 1,0078 sma dan 
1,0086 sma. Massa inti 3Li7 adalah 7,0028 sma. Jika 1 sma setara 
dengan 931 MeV/c2, maka besar energi ikat inti 3Li7 adalah ....
a. 22,4 MeV
b. 25,2 MeV
c. 25,6 MeV

d. 50,5 MeV
e. 51,2 MeV

14. Berikut ini pernyataan tentang nuklida
(1) nuklida ringan cenderung stabil karena volume nuklida relatif kecil
(2) nuklida berat cenderung tidak stabil karena nukleon lebih banyak
(3) keterbatasan jangkauan gaya inti menyebabkan nuklida tidak 

stabil
(4) nulklida makin stabil jika jumlah neutron lebih banyak dari proton
Pernyataan yang benar adalah ....
a. 1, 2, dan 3
b. 1 dan 3
c. 2 dan 4

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

15. Perhatikan reaksi berikut:
5B12 +  3Li7 + 24 + a
(1)merupakan jenis reaksi 

peluruhan
(2)dihasilkan neutron

(3)merupakan reaksi fisi
(4)terjadi perubahan  neutron 

menjadi proton
Pernyataan yang benar adalah ....
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a. 1, 2, dan 3
b. 1 dan 2
c. 2 dan 4

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

16. Massa proton dan neutron penyusun inti adalah 1,0078 sma dan 
1,0086 sma. Massa inti 2He4 adalah 4,0018 sma. Jika 1 sma setara 
dengan 931 MeV/c2, maka besar energi ikat per nukleon adalah ....

a. 28.9 MeV
b. 14.4 MeV
c. 7,22 MeV

d. 3.61 MeV
e. 1,80 MeV

17. Look at this graph

What is the halftime value!
a. 10 s
b. 20 s
c. 30 s
d. 40 s
e. 60 s

18. Dua mol isotop radioaktif meluruh dengan waktu paruh 0,231 detik. 
Jika NA = 6 x 1023 aktivitas peluruhan isotop adalah ....
a. 4,16 x 1023 Bq
b. 3,60 x 1023 Bq
c. 2,08 x 1023 Bq

d. 1,80 x 1023 Bq
e. 1,39 x 1023 Bq

19. Komposisi isotop C14 dalam batuan ternyata tinggal 25% dari semula. 
Jika waktu paro C14 5600 tahun, umur batuan diperkirakan ....
a. 22400 tahun
b. 11200 tahun
c. 5600 tahun

d. 2800 tahun
e. 1400 tahun

20. Look at theese reaction
(1) 6C14  7N14 + -10

(2) 92U235 + 0n1  55Cs140 + 37Rb93 + 20n1

(3) 1H2 + 1H3  2He4 + 0n1

(4) 1H2 + 3Li7  4Be7 + 1H1

The type of fission nuclear is ….
a. 1, 2, and 3
b. 3 and 4
c. 1 and 4

d. 1
e. 2

21. Look at tis following reaction
1H2 + 3Li7  4Be7 + 20n1 + Energy
Data of mass are:
1H2 = 2.0035 smu ; 3Li7 = 7.0045 smu; 4Be7 = 7.0125 smu; 0n1 = 
1.0086 smu
1 smu is equal 931 MeV/c2

m (g)

200

100

0 t (s)
10 60
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The corect statement is ....
a. 918,8 MeV is needed
b. 918,8 Mev is produced
c. 91,8 MeV is needed

d. 20,2 MeV is produced
e. 20,2 MeV is needed

22. Berikut ini pernyataan tentang sinar radioaktif
(1) sinar alpha dibelokan medan listrik
(2) sinar gamma memiliki daya tembus terbesar
(3)sinar beta memiliki daya ionisasi terbesar
Pernyataan yang benar adalah ...
a. 1, 2, dan 3
b. 1 dan 3
c. 1 dan 2

d. 2 saja
e. 3 saja

23. Perhatikan rekasi yang terjadi dalam reaktor atom
92U235 + 0n1  55Cs140 + 37Rb93 + 20n1 + Eenergi
Tiap detik dalam reaktor nuklir dibebaskan 200 MeV per nuklida. Jika 
25% dapat membangkit-kan generator penghasil energi listrik, maka 
energi listrik tiap jam jika terdapat 6 x 1023 nuklida adalah ....
a. 4,80 x 1015 Joule
b. 3,16x 1015 Joule
c. 2,99 x 1015 Joule

d. 2,88 x 1015 Joule
e. 1,73 x 1015 Joule

24. Look at this ilustration

The number of HVL (half value 
layer) is ....
a. 1 cm
b. 2 cm
c. 3 cm
d. 4 cm
e. 6 cm

25. Berikut ini beberapa komponen utama reaktor nuklir, kecuali
a. moderator
b. turbin
c. batang kendali

d. air pendingin
e. perisai

26. Komponen reaktor yang berfunngsi menurunkan energi neutron 
adalah ....
a. bahan bakar
b. pendingin
c. batang kendali

d. moderator
e. perisai

27. Berikut ini manfaat dari reaktor nuklir, kecuali ....
a. pembangkit tenaga listrik
b. produksi isotop
c. membuat bahan senjata 

nuklir

d. menghasilkan bahan bakar 
nuklir

e. membuat bahan senjata 
kimia

6 cm

Io ¼ Io
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28. Look at this figure

The figure is about detecot radiation of ....
a. sinctillationi
b. kamar kabut
c. Geiger

d. catoda’s ray
e. gamma’s ray

29. Untuk merunut terjadinya kanker dalam darah, biasanya digunakan 
radioisotop ....
a. Iodium
b. Natrium
c. Carbon

d. Silikon
e. Cesium

30. Jika rata-rata tiap fisi nuklir dalam reaktor menghasilkan satu neutron 
untuk fisi berantai dan seterusnya, maka keadaan reaktor dalam 
keadaan ....
a. stabil
b. labil
c. kritis

d. subkritis
e. superkritis
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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
JAKARTA BARAT

LEMBAR SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER 
(SUSULAN/REMEDIAL)

Mata Pelajaran (Beban) :  Fisika 4 ( 4 sks)
Hari/Tanggal : Senin,  7 Desember 2009 
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 30 nomor dan harus dikerjakan seluruhnya

Standar Kompetensi:

2. Menganalisis berbagai besaran fisis pada gejala kuantum dan batas-
batas berlakunya relativitas Einstein dalam paradigma fisika modern

Berikut ini untuk nomor 1 s.d. 3
Dony berdiri di puncak apartemen yang tingginya 120 m, mengamati 
burung yang bergerak ke timur dengan laju 4 m/s. Posisi burung berada 
pada jarak horisontal 200 m dan tingginya 80 m dari puncak apartemen. 
Harry adalah pengamat yang bergerak horisontal ke utara melewati 
pelataran di lantai dasar apartemen degan laju 3 m/s. Tia adala penerjun 
yang turun dengan laju 3 m/s.
Pada saat t = 0 Tia berada 100 m tepat di atas Dony, sedangkan Harry 
tepat di bawah Donny.

1.  Posisi Burung menurut Dony saat t = 5 s adalah ....
a. 220i + 200j
b. 220i + 80j
c. 180i + 80j

d. 180i + 200j
e. 200i + 100j

2.  Kecepatan burung menurut Harry adalah ....
a. 7 m/s 
b. 5 m/s
c. 4 m/s 

d. 3 m/s 
e. 1 m/s

3. Posisi Burung menurut Tia saat t = 50 s adalah ....
a. 220i + 60j
b. 200i + 60j
c. 280i – 40j

d. 280i – 60j
e. 400i + 30j

J A Y A  R A Y A
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4.  Dua pesawat  teramati dari bumi saling mendekat dengan laju 0,5c 
dan 0,5c. Kecepatan relatif pesawat satu terhadap lainnya adalah ....
a. 1,00 c
b. 0,90 c
c. 0,80 c

d. 0,72 c
e. 0,50 c

5.  Ilustrasi berikut adalah hasil foto pengamat diam dan pengamat 
bergerak

Kemungkinan gerak pengamat adalah ....
a. sejajar sumbu x
b. sejajar sumbu y
c. sejajar sumbu z

d. sejajar diagonal xy
e. sejajar diagonal xz

6.  Rest mass of ovject is mo, and when the object is moving at speed of 
0.6 c is m. Comparison between m and mo ....
a. 5 : 4
b. 5 : 3
c. 4 : 5

d. 3 : 5
e. 3 : 2

7.  Firdaus dan Firdayanti adalah dua orang kembar yang pada tanggal 30 
Nopember 1984 merayakan ulang tahun ke 30. Esoknya Firdaus pergi 
ke angkasa dengan pesawat enterprice dengan laju 0,8 c dan kembali 
pada tanggal  30 Nopember 2009. Menurut Firdaus umurnya pada 
tanggal 30 Nopember 2009 adalah ....
a. 65 tahun
b. 60 tahun
c. 55 tahun

d. 50 tahun
e. 45 tahun

8. Momentum partikel alpha yang bergerak dengan kecepatan 0,8 c 
adalah p, sedangkan menurut pengamat di Laboratorium 
momentumnya p’. Perbandingan antara p dan p’ adalah ....
a. 5 : 4
b. 5 : 3

c. 4 : 5
d. 3 : 5

e. 3 : 2

9. The relation between mass and energy acording to Einstein’s formula is 
….
a. E = ½ m.v2

b. E = 
m

p

2

2

c. E = 2 mv

d. E = m2.c 
e. E = m.c2

y

z

x

y’

z’

x’
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10. Energi kinetik partikel yang bergerak dengan kecepatan v sama 
dengan energi diamnya. Besar kecepatan v adalah ....

a. 3
3

2
c

b. 2
3

2
c

c. 3
3

1
c

d. 2
3

1
c

e. 3
2

1
c

Standar Kompetensi:

3.  Menunjukkan penerapan konsep fisika inti dan radioaktivitas dalam 
teknologi dan kehidupan sehari-hari 

11. Look at the symbol of nuclide 7Y15

It has
(1)22 nucleons
(2) 8 neutrons

(3) 7 electrons
(4) 7 protons

The correct statement is ....
a. 1, 2, and 3
b. 1 and 3
c. 2 and 4

d. 4 only
e. 1, 2, 3, and 4

12. Pernyataan yang benar tentang pita kestabilan inti adalah ....
a. inti berat dengan N = Z stabil
b. inti ringan dengan N = Z stabil
c. inti ringan selalu stabil

d. inti berat selalu tidak stabil
e. inti ringan selalu tidak 

stabil

13. Massa proton dan neutron penyusun inti adalah 1,0078 sma dan 
1,0086 sma. Massa inti 3Li7 adalah 7,0128 sma. Jika 1 sma setara 
dengan 931 MeV/c2, maka besar energi ikat inti 3Li7 adalah ....
a. 20,9 MeV
b. 24,5 MeV
c. 25,6 MeV

d. 41,9 MeV
e. 51,2 MeV

14. Berikut ini pernyataan tentang nuklida
(1) nuklida ringan cenderung stabil karena volume nuklida relatif kecil
(2) nuklida berat cenderung tidak stabil karena nukleon lebih banyak
(3) keterbatasan jangkauan gaya inti menyebabkan nuklida tidak 

stabil
(4) nulklida makin stabil jika jumlah neutron lebih sedikit dari proton
Pernyataan yang benar adalah ....
a. 1, 2, dan 3
b. 1 dan 3
c. 2 dan 4

d. 3 dan 4
e. 1, 2, 3, dan 4
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15. Massa proton dan neutron penyusun inti adalah 1,0078 sma dan 
1,0086 sma. Massa inti 2He4 adalah 4,0038 sma. Jika 1 sma setara 
dengan 931 MeV/c2, maka besar energi ikat per nukleon adalah ....
a. 28.9 MeV
b. 14.4 MeV
c. 7,22 MeV

d. 3.61 MeV
e. 1,80 MeV

16. Perhatikan reaksi berikut:
5B11 +  4K9 + 1p1 + a
(1)merupakan reaksi fisi 
(2) dihasilkan neutron
(3) merupakan jenis reaksi peluruhan
(4) terjadi perubahan  neutron menjadi proton
Pernyataan yang benar adalah ....
a. 1, 2, dan 3
b. 1 dan 2
c. 2 dan 3

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

17. Look at this graph

What is the halftime value!
a. 10 s
b. 20 s
c. 30 s
d. 40 s
e. 60 s

18. Satu mol isotop radioaktif meluruh dengan waktu paruh 0,231 detik. 
Jika NA = 6 x 1023 aktivitas peluruhan isotop adalah ....

a. 4,16 x 1023 Bq
b. 3,60 x 1023 Bq
c. 2,08 x 1023 Bq

d. 1,80 x 1023 Bq
e. 1,39 x 1023 Bq

19. Komposisi isotop C14 dan C12 dalam batuan adalah 1: 15. Jika waktu 
paro C14 5600 tahun, umur batuan diperkirakan ....
a. 22400 tahun
b. 11200 tahun
c. 5600 tahun

d. 2800 tahun
e. 1400 tahun

20. Look at theese reaction
(1) 6C14  7N14 + -10

(2) 92U235 + 0n1  55Cs140 + 37Rb93 + 20n1

(3) 1H2 + 1H3  2He4 + 0n1

(4) 1H2 + 3Li7  4Be7 + 1H1

The type of fussion nuclear is ….
a. 1, 2, and 3
b. 3 and 4
c. 1 and 4

d. 1
e. 2

21. Look at this following reaction
1H2 + 3Li7  4Be7 + 20n1 + Energy

m (g)

20

10

0 t (s)
20 60
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Data of mass are:
1H2 = 2,0235 smu ; 3Li7 = 7,0045 smu; 4Be7 = 7,0125 smu; 0n1 = 
1,0086 smu
1 smu is  equal 931 MeV/c2

The corect statement is ....
a. 975,1 MeV is needed
b. 975,1 Mev is produced
c. 97,5 MeV is needed

d. 36,1 MeV is produced
e. 32,1 MeV is needed

22. Berikut ini pernyataan tentang sinar radioaktif
(1) sinar beta dibelokan medan magnet
(2)sinar gamma memiliki daya tembus terbesar
(3)sinar alpha memiliki daya ionisasi terbesar

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

d. 2 saja
e. 3 saja

23. Perhatikan rekasi yang terjadi dalam reaktor atom
92U235 + 0n1  55Cs140 + 37Rb93 + 20n1 + Eenergi
Tiap detik dalam reaktor nuklir dibebaskan 200 MeV per nuklida. Jika 
50% dapat membangkitkan generator penghasil energi listrik, maka 
energi listrik tiap jam jika terdapat 6 x 1023 nuklida adalah ....
a. 4,80 x 1015 Joule
b. 3,46x 1015 Joule
c. 2,99 x 1015 Joule

d. 2,88 x 1015 Joule
e. 1,73 x 1015 Joule

24. Look at this ilustration

The number of HVL (half value 
layer) is ....
a. 1 cm
b. 2 cm
c. 3 cm
d. 4 cm
e. 6 cm

25. Berikut ini beberapa komponen utama reaktor nuklir, kecuali
a. katalisator
b. bahan bakar
c. batang kendali

d. air pendingin
e. perisai

26. Komponen reaktor yang berfunngsi mengatur populasi neutron adalah 
....
a. bahan bakar
b. pendingin
c. batang kendali

d. moderator
e. perisai

4 cm

Io ¼ Io
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27. Berikut ini manfaat dari reaktor nuklir, 
(1)pembangkit tenaga listrik
(2)produksi isotop
(3)menghasilkan bahan bakar
(4)membuat bahan senjata kimia
Pernyataan yang benara adalah ....
a. 1, 2, dan 3 saja
b. 1, 2, dan 4 saja
c. 2 dan 3 saja

d. 3 dan 4 saja
e. 1 dan 4 saja

28. Perhatikan gambar detektor berikut

Gambar di atas merupakan jenis detektor ....
a. sintilasi
b. kamar kabut
c. Geiger

d. sinar katoda
e. sinar gamma

29. Untuk rekayasa genetika khusunya dalam membentuk varietas bibit 
unggul, biasanya digunakan radioisotop ....
a. Iodium
b. Natrium
c. Carbon

d. Silikon
e. Cesium

30. Jika rata-rata tiap fisi nuklir dalam reaktor menghasilkan dua neutron 
atau lebih untuk fisi berantai dan seterusnya, maka keadaan reaktor 
dalam keadaan ....
a. stabil
b. labil
c. kritis

d. subkritis
e. superkritis


