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PEMERINTAH KOTA PADANG 
DINAS PENDIDIKAN 

UJIAN SEKOLAH (USEK) KOTA PADANG 
TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

 
    Mata Pelajaran : FISIKA 
    Satuan Pendidikan : SMA/MA 
    Kelas / Program : XII / IPA 
    Hari / Tanggal  : Rabu/11 Maret  2015 
    Waktu   : 120 menit 

PETUNJUK UMUM: 
1. Tulislah terlebih dahulu Nama dan Nomor Ujian Anda pada lembaran yang telah disediakan. 
2. Perhatikan kolom “PERHATIAN” dan kolom “CONTOH CARA MENGHITAMKAN”  pada 

lembaran jawaban 
a. Tulislah nomor peserta, kode mata ujian (sesuai dengan kode mata ujian yang telah 

terdapat pada lembaran jawaban)! 
b. Cantumkan tanda tangan peserta ujian dalam kolom pernyataan bahwa data yang diisikan 

adalah benar! 
c. Jawaban diisikan pada “LEMBAR JAWABAN” dengan menggunakan pensil 2 B! 

3. Periksa dan bacalah soal-soal dengan teliti sebelum anda menjawabnya! 
4. Dahulukan menjawab soal-soal yang anda anggap mudah! 
5. Periksa ulang lembar jawaban Anda sebelum diserahkan pada pengawas! 

PETUNJUK KHUSUS: 
Pilihan ganda: Pilihlah jawaban yang paling tepat dan hitamkan pada lembaran jawaban! 
 

 

1. Perhatikan gambar pengukuran tebal plat baja 
seperti gambar di bawah ini!  
 
 
 
 
 
 
Hasil pengukuran yang diperoleh adalah .... 

A. 31,450 mm 
B. 31,500 mm 
C. 32,450 mm 

D. 32,400 mm 
E. 33,550 mm 

 

2. Seorang anak bergerak lurus sejauh 60 meter 
arah  Utara, kemudian berbelok ke arah Timur 
sejauh 80 m dan dilanjutkan ke Utara sejauh  
50 m  membentuk sudut 370 maka perpindahan 
anak tersebut adalah…. 
( sin  370 = 0,6  dan  cos 370 = 0,8 ) 

      A. 135  m 
      B. 150 m 
      C. 165 m 

D. 190 m 
E. 225 m  
 

 
 

3. Sepeda motor mula-mula bergerak lurus dengan 
kecepatan 36 km jam-1 selama 10 sekon, 
kemudian dipercepat dengan percepatan 2 m.s-2 
selama 5 sekon dan diperlambat dengan 
perlambatan 1 m.s-2 hingga berhenti. 
Berdasarkan perjalanan tersebut bentuk grafik 
kecepatan (v) terhadap waktu (t) yang benar 
adalah …. 
 

 
A.  

 
 
 
 
 
 
 

B.  
 
 
 
 
 
 
 

C.  
 
 
 
 
 
 

D.  
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E.  

 
 
 
 
 
 
 

4. Baling baling kipas angin panjangnya 
30

2𝜋
 cm 

berputar dengan 120 putaran dalam waktu         
2 menit. Kecepatan linier suatu titik yang berada 
di tengah – tengah baling baling kipas adalah.... 
A. 0,04 m.s-1 
B. 0,05 m.s-1 
C. 0,06  m.s-1 

D. 0,08  m.s-1 
E. 0,15  m.s-1 

 

 

5. Seorang atlit  melempar lembing dengan 
kecepatan awal v0 

 dengan sudut   elevasi  α, 
seperti pada  gambar  di bawah! 

 

 
Jika jarak terjauh yang dicapai R = 80 meter dan   
tg  α =  0,75, maka tinggi maksimum  yang dicapai 
lembing adalah…. 

    A.15 m 
    B. 17,5m 
    C. 22,5 m 
 

D. 235 m 
E. 250 m 

 

6. Perhatikan gambar berikut ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benda A bermassa 8 kg dan benda B bermassa 
12 kg . Jika permukaan licin serta massa katrol 
di abaikan , maka percepatan system benda 
adalah…. 

       A.4 m/s2 

       B. 5 m/s2 
       C. 6 m/s2 

D. 7 m/s2 

E. 8 m/s2  
 

7. Tiga gaya masing-masing F1 = 30 N, F2 = 25 N, 
F3 = 10 N bekerja pada batang yang panjangnya 
L = 40 cm (berat batang diabaikan) seperti pada 
gambar di bawah. Momen gaya dari sistem tiga 

gaya tersebut dengan poros di O adalah ….    
(sin 530 = 0,8, cos 530 = 0,6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. 11,0 Nm 
B. 10,0 Nm 
C. 8,0 Nm 

D. 7,0 Nm 
E. 4,4 Nm 

 
 

8. Letak koordinat titik berat benda homogen 
terhadap titik O pada gambar berikut adalah …. 
 

 
A. (5,00, 3,60) 
B. (5,00, 3,33) 
C. (4,67, 3,60) 
D. (4,67, 3,00) 
E. (4,67, 2,67) 

 

9. Tiga buah bola yang dihubungkan dengan  
kawat  disusun seperti gambar . 
 

 
 
 

   Besar momen inersia jika massa kawat   
diabaikan  dan titik O sebagai poros adalah…. 

 
A. 0,068 kg.m2 

B. 0,68 kg.m2 

C. 1,36 kg.m2 

 
D. 3,00 kg.m2 

E. 3,60 kg.m2 

 
 

10. Sebuah bola pejal ( I = 
2

5
 mR2) dengan massa 6 

kg bergerak menggelinding tanpa tergelincir 
mendaki bidang miring kasar yang memunyai 
sudut elevasi α dengan tan α = 1,3. Jika 
percepatan gravitasi g = 10 m.s-2 dan kecepatan 
awal benda itu  10 m.s-1, maka panjang lintasan 
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bidang miring yang ditempuh benda sebelum 
berhenti adalah …. 
A. 11,5 m  
B. 10.5 m 
C. 9,5  m 

D. 8,75  m 
E. 8,25 m 

 
 

11. Perhatikan  Grafik hubungan antara gaya F 
terhadap pertambahan panjang Δx suatu pegas  
ditunjukkan pada  gambar di bawah ini:  
 

 

Saat gaya 50 N bekerja pada pegas 
menyebabkan pegas bertambah panjangnya 
sebesar x cm. Jika  energi potensial pegas pada 
posisi tersebut 0,5 J, maka nilai x adalah …. 

A. 1,0 cm 
B. 1,5 cm 

C. 2,0 cm 

D. 2,5 cm 
E. 3,0 cm 

 
 

12. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 
Benda bermassa m mula-mula berada di puncak 
bidang miring dan memiliki energi potensial E0. 
Benda kemudian meluncur dan sampai di titik P. 
Energi kinetik yang dimiliki benda saat di titik P 
adalah .... 

A. 
4

5
 E0 

B. 
5

4
 E0 

C. 
6

5
 E0 

D. 2 E0 
E. 4 E0 

 

 

13. Bola A bermassa 0,8 kg bergerak dengan laju 
12 m/s dan menummbuk bola B bermassa 1,2 
kg yang sedang bergerak mendekati bola A 
dengan laju 16 m/s. Kedua bola tersebut 
bertumbukan tidak lenting sama sekali. Laju 
kedua bola setelah tumbukan adalah .... 

      A. 16 m/s 
      B. 12 m/s 
      C. - 4,8 m/s 

D  3,2 m/s 
E. - 3,0 m/s 
 
 

14. Sebuah benda bermassa 6 kg jatuh bebas dari 
ketinggian 20 m,jika percepatan gravitasi bumi 
10 m/s2 maka momentum benda saat 
menumbuk tanah adalah…. 

      A. 120 kgm/s 
      B. 100 kgm/s 
      C. 80 kgm/s 

D  65 kgm/s 
E. 50 kgm/s 
 

 

15. Perhatikan gambar. Air dipompa menaiki bagian 
bawah pipa  dan mengalir ke atas dengan 
kecepatan 1 m.s-1 (g=10 m.s-2) dan massa jenis 
air 1000 kg m-3). Bila tekanan pada bagian atas 
pipa 52,5 kPa, maka tekanan pada bagian 
bawah pipa adalah …. 
 

 
 

A. 107,5 kPa 
B. 92,5 kPa 
C. 80,0 kPa     

D. 67,5 kPa 
E. 40,0 kPa 

 

16. Pada gambar di bawah, bila tinggi minyak  
10 cm, perbedaan ketinggian minyak dengan air 
2 cm dan massa jenis air 1000 kg.m-3, maka 
massa jenis minyak adalah …. 
 

 
 
A. 100 kg.m-3 
B. 400 kg.m-3 
C. 800 kg.m-3 

D. 1000 kg.m-3 
E. 1200 kg.m-3 

 
 

17. Plat aluminium berbentuk persegi dengan sisi  
30 cm dan temperaturnya 250C, koefisien muai 
panjang aluminium 0,000012/0C, maka 
pertambahan luas plat tersebut jika dipanaskan 
hingga 125 0C adalah…. 

      A. 3,16 cm 2 

      B. 2,16 cm2  
      C. 1,44 cm 2 

D 1,12 cm 2 
E. 0,96 cm 2 

 

18. Air sebanyak 60 gram bersuhu 900 C ( kalor jenis 
air 1 kal/gr0 C ) dicampur 40 gram air sejenis 
bersuhu 250, jika tidak ada factor lain yang 
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mempengaruhi proses ini , maka suhu 
campuran air tersebut adalah…. 

      A. 17 0 C 
      B. 32 0 C 
      C. 44 0 C 

D. 64 0 C 
E.  57 0 C 
 

19. Perhatikan grafik hubungan tekanan (p) 
terhadap volume (V) gas berikut ini. 
 

 
         
      Usaha yang dihasilkan pada siklus ini adalah …. 

A. 1000 J 
B. 800 J            
C. 600 J 

D. 400 kJ 
E. 200 kJ 

 

20. Sebuah mesin Carnot mula-mula dioperasikan 
dengan suhu kedua reservoirnya masing-
masingsebesar 300 K dan 400 K. Agar 
efisiensinya naik menjadi 2 kali semula dengan 
suhu reservoir rendah   tetap, suhu reservoir 
kalor yang bersuhu tinggi harus dinaikkan 
menjadi …. 

A. 500 K 
B. 600 K 
C. 800 K 

D. 900 K 
E. 1.200 K 

 

21. Sifat umum dari gelombang adalah sebagai 
berikut : 
(1) tidak dapat merambat dalam ruang hampa 
(2) merambat dengan lurus dalam medium yang 
berbeda 
(3) mengalami refleksi 
(4) mengalami difraksi 
(5) mengalami interferensi 
Dari sifat gelombang di atas, yang sesuai 
dengan ciri-ciri gelombang cahaya adalah…. 

      A. (1) dan (2) saja 
      B. (3) dan (4) saja 
      C. (2), (3), dan (4) 

D. . (3), (4), dan (5) 
E.  .(1), (3), (4), dan (5) 
 

22. Gelombang mikro adalah gelombang 
elektromagnetik yang dapat digunakan untuk.... 
A. membunuh sel 

kanker. 
B. memeriksa cacat 

logam. 
C. mencari jejak 

sebuah benda 

D. mensterilkan 
peralatan 
kedokteran  

E. memasak makanan 
dengan cepat. 
 

 
 

23. Perhatikan gambar jalannya sinar pembentukan 
bayangan pada mikroskop berikut! 

 
 
Seseorang bermata normal (Sn = 25 cm) 
menggunakan mikroskop untuk melihat benda 
yang sangat kecil. Agar mata dapat 
berakomodasi maksimum, maka ….  
A. Lensa okuler digeser mendekati lensa 

objektif sejauh 8,3 mm 
B. Lensa okuler digeser mendekati lensa 

objektif sejauh 7,3 mm 
C. Lensa okuler digeser mendekati lensa 

objektif sejauh 6,6 mm 
D. Lensa okuler digeser menjauhi lensa 

objektif sejauh 8,3 mm 
E. Lensa okuler digeser menjauhi lensa 

objektif sejauh 7,3 mm 
 

24. Diketahui jarak dua celah ke layar 1,5 m dan 
panjang gelombang yang digunakan 4 x 10-7 m. 
Jarak antara terang pusat dan terang ketiga 0,6 
cm. Jarak antara kedua celah adalah …. 

A. 1,5 x 10-4 m     
B. 2,0 x 10-4 m  
C. 3,0 x 10-4 m 
 

D. 3 x 10-5 m  
E. 4,5 x 10-5 m 

 

25. Sebuah ambulance bergerak dengan kecepatan 
36km/jam sambil membunyikan sirine dengan 
frekuensi 990 Hz. Dari arah berlawanan 
bergerak mobil pemadam kebakaran juga 
membunyikan sirine dengan frekuensi 1280 Hz 
dan berkecepatan 72 km/jam, cepat rambat 
bunyi di udara 340 m/s, maka frekuensi sirine 
pemadam kebakaran yang didengar sopir 
ambulans adalah…. 

      A. 800 Hz 
      B. 1400 Hz 
      C. 1650 HZ 
 

D. . 1800 HZ 
E.  . 2000HZ 
 
 

26. Dua gelombang bunyi mempunyai intensitas 1 x 
10-5 W/m2 dan 1 x 10-4 W/m2. Perbedaan taraf 
intensitasnya dalam dB adalah… 

      A. 20 dB 
      B. 16 dB 
      C. 12 dB 

D. 10 dB 
E.   6 dB 
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27. Perhatikan gambar di bawah. Ketiga muatan 
listrik Q1, q, dan Q2 adalah segaris. 

 
 

Bila q = 5,0 µC dan d = 30 cm, maka besar dan 

arah gaya listrik yang bekerja pada muatan q 

adalah .... (k = 9 x 109 N m2 C-2) 

A. 22,5 N menuju q2 

B. 22,5 N menuju q1 

C. 15   N menuju q1 

D. 7,5  N menuju q1 

E. 7,5   N menuju q2 

 

28. Bola konduktor berongga dimuati muatan listrik 
+100 µC seperti pada gambar berikut : 

 
 
Manakah pernyataan berikut yang benar 
A. Potensial listrik di titik Q lebih besar dari  

potensial listrik di titik R 
B. Potensial listrik di titik P lebih  besar dari 

potensial listrik di titik Q 
C. Potensial terbesar di titik T 
D. Potensial listrik di titik S sama dengan 

potensial listrik di titik T  
E. Potensial listrik di titik P sama dengan 

potensial listrik di titik R 
 

29. Perhatikan gambar berikut ! 
 

 
Tiga kapasitor yang masing-masing 

kapasitasnya 3 F, 6 F, dan 9 F dihubungkan 

seri. Kedua ujung dari gabungan tersebut 

dihubungkan dengan sumber tegangan yang 

besarnya 220 V. Tegangan antara ujung-ujung 

kapasitor yang 3 F adalah.... 
      A.160 V 
      B.140 V 
      C.120 V 

D. 100 V 
E.  80 V 

 

 

 

30.  Perhatikan gambar berikut ! 
 

 
.  

Maka kuat arus yang mengalir dalam hambatan di  
2,5Ω dan besarnya beda potensial antara titik A 
dan B adalah…. 

      A.6/9 dan  5 V 
      B.2/9   dan 3 V 
      C.2/9 dan 4 V 

D.4/5 dan 4 V 
E.  2/5 dan 3 V 

 

31. Pada gambar kawat berarus berikut tanda           
menyatakan induksi magnetik keluar tegak lurus 
bidang kertas dan tanda x  menyatakan induksi 
magnetik masuk tegak lurus bidang kertas, 
maka gambar yang benar adalah ….  

A.  
 
 
 

B.  
 
 
 
 

C.  
 
 

D.  
 
 
 
 
 
 
E.    

32. Kawat P dialiri arus 6 A dengan arah ke atas 
seperti gambar berikut : 

 
 
Jika µ0 = 4π x 10-7 wb A-1m-1 dan terjadi gaya 
tolak menolak per satuan panjang antara kawat 
P dengan Q sebesar 1,2.10-5 N.m-1, maka besar 
dan arah arus listrik pada kawat Q adalah .... 
A. 1 A ke atas 
B. 1 A ke bawah 
C. 10 A ke atas 

D. 10 A ke bawah  
E. 20 A ke atas 

 

33. Perhatikan faktor-faktor berikut. 
      (1) jumlah lilitan kumparan 
      (2) laju perubahan fluks magnet 
      (3) perubahan arah medan magnetik 
      (4) perubahan luas bidang 



6 

 

      Faktor yang mempengaruhi GGl induksi   
adalah…. 

      A. (1),(2),(3) dan (4) 
      B. (1),(2),dan (3)  
      C. (1),(2),dan (4) 

D. . (1)dan(2) 
E. . (2), dan (4)  

 

34. Gambar di bawah ini melukiskan transformator 
ideal. 

 
 
Kumparan primer dihubungkan dengan sumber 
tegangan dan kumparan sekundernya dihubungkan 
dengan sebuah lampu (L), maka kondisi lampu akan 
…. 
A. normal tegangannya bila jumlah lilitan dirubah 
B. Terang bila tegangan primer ditambah 
C. lebih terang bila jumlah lilitan sekunder ditambah 
D. lebih redup bila jumlah lilitan sekunder dikurangi 
E. lebih terang bila jumlah lilitan primer dikurangi. 

 

35. Perhatikan rangkaian R-L-C seri berikut. 
 

 
 
Besar beda potensial antara titik C dan D  
adalah …. 
A. 300 volt 
B. 240 volt 
C. 100 volt 

D. 33 volt 
E. 27 volt 

 
 

36. Perbedaan model atom Rutherford dan Bohr 
adalah… 
 

No Rutherford Bohr 

A Radiasi dipancarkan 
ketika elektron 
pindah dari lintasan 
dengan energi tinggi 
ke energi rendah 

Sebagian besar 
massa atom 
berkumpul pada 
sebuah titik di tengah-
tengah atom 
 

B Atom berbentuk 
bola padat dengan 
muatan listrik positif 
merata di seluruh 
bagian bola 

Elektron mengelilingi 
inti atom dalam 
keadaan stasioner 
dan tidak dapat 
berpindah lintasan 
 
 
 
 

C Elektron 
mengelilingi inti 
atom dalam 
keadaan stasioner 
dan tidak dapat 
berpindah lintasan  

Atom berbentuk bola 
padat dengan muatan 
listrik positif merata di 
seluruh bagian bola 
 
 

D Sebagian besar 
massa atom 
berkumpul pada 
sebuah titik di 
tengah-tengah atom 

Radiasi dipancarkan 
ketika elektron pindah 
dari lintasan dengan 
energi tinggi ke energi 
rendah 
 

E Atom berbentuk 
bola padat dengan 
muatan listrik positif 
merata di seluruh 
bagian bola 

Elektron mengelilingi 
inti atom dalam 
keadaan stasioner 
dan dapat berpindah 
lintasan 

 

37. Beberapa sifat penting pada efek fotolistrik : 
(1) energi kinetik maksimum elektron tergantung 

pada intensitas cahaya 
(2) efek fotolistrik dapat terjadi pada setiap 

frekuensi cahaya yang datang 
(3) untuk menghasilkan elektron foto diperlukan 

cahaya datang dengan frekuensi di atas 
frekuensi ambang (fo) 

(4) Energi kinetik maksimum elektron foto 
bertambah jika panjang gelombang cahaya 
yang datang diperkecil 

Pernyataan di atas yang benar mengenai efek 
fotolistrik adalah …. 
A. (1) dan (2) 
B. (1) dan (3) 
C. (1) dan (4) 

D. (2) dan (4) 
E. (3) dan (4) 

 

38. Sebuah benda yang massa diam m0 dan 
panjangnya 10 m teramati oleh pengamat yang 
bergerak dengan kecepatan v. Bila menurut 
pengamat yang bergerak mendekati kecepatan 
cahaya (c) panjang benda tersebut = 8 m, maka 
besar energi kinetiknya  adalah …. 
A. 0,25 m0c

2
 

B. 0,50 m0c
2
 

C. 0,75 m0c
2
 

D. 0,80 m0c
2
 

E. 0,85 m0c
2
 

 

39. Massa inti 4Be
9
 = 9,0121 sma, masa proton = 

1,0078 sma dan massa neutron 1,0086 sma. Bila 1 
sma setara

 
dengan energi sebesar 931 MeV , mka 

energi ikat atom 4Be
9
 adalah…. 

A. 51,39 MeV 
B. 57,82 MeV 
C.  62,10 MeV 

D. 90,12 MeV 
E. 90,74 MeV 

 
 

40. Zat radioisotop C-14 dapat digunakan untuk …. 
A. mendeteksi fungsi kelenjar gondok 
B. mengetahui efektivitas kerja  jantung 
C. membunuh sel kanker 
D. mendeteksi pemalsuan keramik 
E. menentukan usia fosil 


