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DINAS PENDIDIKAN  KOTA PADANG 
MKKS SMA KOTA PADANG 

================================================================================================================================= 

KISI- KISI PENULISAN SOAL 
UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL 2015 - 2016 

 

Mata Pelajaran  :  Fisika                  Alokasi Waktu  :  90 menit 

Kelas/ Semester  :  XII MIA/ Ganjil     Jumlah Soal  :  40 buah 

Bentuk Soal   :  Pilihan Ganda      Penulis   :  

Kurikulum   :  2013       1. Hj Esiwati,S.Pd.M.M  ( SMA N 4 Padang )  

                        2. Iswarni.S.PD                 ( SMA N 4 Padang ) 

 

KOMPETENSI INTI. 

KI 1    Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 

KI 2    Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif 

dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 

KI 3   Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa 

ingin tahunya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, 

dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifi k sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 

KI 4  Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinyadi 

sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
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No 
Kompetensi 

Dasar 
Materi Pokok Indikator Pencapaian Indikator Soal 

Ranah No. 
Soal 

1 

3.1 Menerapkan 
konsep dan 
prinsip 
gelombang 
bunyi dan 
cahaya dalam 
teknologi 

Karakteristik 

gelombang bunyi 

dan gelombang 

cahaya 

Mendeskripsikan 
karakteristik gelombang 
bunyi dan gelombang 
cahaya 

Siswa dapat menjelaskan karakteristik / sifat-sifat gelombang 
bunyi atau gelombang cahaya dengan tepat 

C2 1 

Cepat rambat 

gelombang bunyi 

 

Mendeskripsikan cepat 

rambat gelombang 

bunyi 

Siswa dapat menentukan cepat rambat gelombang bunyi pada 
suatu bahan ( cair, gas, padat atau dawai ) bila di berikan data 
yang diperlukan. 

C3 2 

Besaran fisis 

gelombang 

Menganalisis 3 besaran  

dalam gelombang  ( 

frekuensi, periode dan 

kecepatan  gelombang )  

Siswa dapat menghitung salah satu besaran fisis yang terkait 
dengan hubungan frekuensi, panjang gelombang dan  kecepatan 
rambat gelombang. 

C3 3 

Azas Dopler 

 

Mendeskripsikan Azas 

Dopler 

 

Siswa dapat menerapkan persamaan Azas / effek Doppler untuk 
menghitung salah satu besaran terkait bila di berikan data yang 
diperlukan. 

C3 4 

Fenomena dawai 

dan pipa organa 

 Mendeskripsikan 
frekuensi nada – nada 
yang timbul pada pipa 
organa dan dawai 

Siswa dapat menerapkan persamaan  frekuensi nada  pada dawai 
untuk menentukan besaran-  besaran fisis terkait bila di berikan 
data seperlunya 

C4 5 

Siswa dapat menggunakan persamaan  frekuensi nada  pada pipa 
organa untuk menghitung besaran terkait  bila diberikan data 
seperlunya 
 

C3 6 

Siswa dapat menerapkan konsep resonansi pada pipa organa 
 

C4 7 

Intensitas dan 

taraf intensitas 

 

Mendeskripsikan 

Intensitas dan taraf 

intensitas 

 

Siswa dapat menerapkan persamaan daya pada bunyi untuk 
menghitung salah satu besaran terkait bila di berikan data yang 
diperlukan. 

C4 8 

Siswa dapat menerapkan persamaan intensitas / taraf intensitas 
bunyi . untuk menghitung salah satu besaran terkait bila di 
berikan data yang diperlukan 

C4 9 
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No 
Kompetensi 

Dasar 
Materi Pokok Indikator Pencapaian Indikator Soal 

Ranah No. 
Soal 

Spektrum cahaya 
Menjelaskan spectrum 
cahaya 

Siswa dapat mengurutkan spectrum  sinar tampak dengan benar   
 

C2 10 

Difraksi, 

interferensi, 

Polarisasi 

Mendeskripsikan 
peristiwa Difraksi dan 
interferensi 

Siswa dapat menghitung salah satu besaran yang terkait dengan 
peristiwa  diffraksi pada celah tunggal 
 

C3 11 

Siswa dapat menghitung salah satu besaran yang terkait dengan 
peristiwa  diffraksi pada kisi 
 

C3 12 

Siswa dapat menghitung salah satu besaran yang terkait dengan 
peristiwa  interferensi pada celah ganda dari gambar yang 
diberikan 
 

C4 13 

Menjelaskan contoh / 
fenomena interfernsi / 
polarisasi dalam 
kehidupan 

Siswa dapat memberikan contoh fenomena  peristiwa 
interferensi / polarisasi dalam kehidupan sehari-hari 

C2 14 

Teknologi LCD dan 

LED 

Menjelaskan contoh / 
penerapan Teknologi 
LCD dan LED 

Siswa dapat memberikan perbedaan penerapan  LCD dan LED 

dalam kehidupan sehari-hari 

C2 15 

2 3.2 Mengevaluasi 
prinsip  kerja 
peralatan 
listrik searah 
(DC) dalam 
kehidupan 
sehari-hari 

Hukum Ohm 

 

Mendeskripsikan 
karakteristik arus listrik 
dalam rangkaian 

Siswa dapat menerapkan persamaan hubungan kuat arus dengan 
muatan yang mengalir dalam rangkaian untuk menghitung 
besaran terkait 

C3 16 

Siswa dapat menerapkan persamaan hukum Ohm/ tegangan jepit  
untuk menghitung besaran terkait  

C3 17 

Diberikan spesifikasi  5 alat listrik. Siswa dapat menerapkan 
persamaan energi/ daya listrik untuk menghitung besaran terkait 

C4 18 

Siswa dapat menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi 
hambatan . 

C3 19 

Menggunakan prinsip 
Hk Kirchoof pada 
rangkaian  hambatan 
seri dan paralel 

Diberikan gambar rangkaian 3 resistor yang dirangkai seri dan 
paralel yang dihubungkan dengan sumber arus, siswa dapat 
menghitung salah satu besaran terkait. 
 

C4 20 
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No 
Kompetensi 

Dasar 
Materi Pokok Indikator Pencapaian Indikator Soal 

Ranah No. 
Soal 

Hukum Kirchoff 

 

Menerapkan prinsip 

Hukum Kirchoff 

Siswa dapat menerapkan persamaan hukum Kirchoff ( 2loop) 
pada rangkaian tertutup untuk menghitung besaran terkait 

C4 21 

3 

3.5  Menganalis 
gaya listrik, 
kuat medan 
listrik, fluks, 
potensial 
listrik, energi  
potensial 
listrik serta 
penerapanny
a pada 
berbagai 
kasus 

Muatan Listrik 

 

Mendeskripsikan 
karakteristik muatan 
listrik 

Siswa dapat menggunakan karakteristik muatan listrik  untuk 
menentukan jenis muatan  listrik dari interaksi antara 4 muatan 
listrik 
 

C2 22 

Gaya Listrik ( gaya 

Coulomb ), Kuat 

Medan Listrik, 

Potensial Listrik/ 

Energi Potensial 

 

Menerapkan persamaan 
Gaya Listrik ( gaya 
Coulomb ), Kuat Medan 
Listrik dan Potensial 
Listrik/ Energi Potensial 

Diberikan gambar 3 muatan yang terpisah pada jarak tertentu. 
Siswa dapat menghitung salah satu besaran fisis terkait  dengan  
menggunakan konsep   gaya listrik ( gaya Coulomb ) . 

C4 23 

Diberikan gambar 2 muatan yang terpisah pada jarak tertentu. 
Siswa dapat menerapkan persamaan kuat medan listrik untuk 
menghitung salah satu besaran terkait . 

C4 24 

Siswa dapat menentukan besaran  fisis  yang terkait dengan 
energi potensial listrik / usaha listrik  bila di berikan data 
seperlunya 

C3 25 

Kapasitor 

 

Mendeskripsikan 
karakteristik, fungsi dan 
cara kerja  kapasitor 

Siswa dapat menentukan  factor – factor yang mempengaruhi  
kapasitas  kapasitor keping sejajar   
 

C2 26 

Diberikan gambar rangkaian 3 kapasitor gabungan.  Siswa dapat 
menghitung besaran  fisis  yang terkait . 

C4 27 

4 3.6 Menganalisis 

induksi 

magnet dan 

gaya 

magnetik 

pada berbagai 

produk 

teknologi 

 

Induksi Magnit 

pada kawat 

lurus/melingkar 

berarus 

 

Mendeskripsikan Induksi 

Magnit pada kawat 

lurus berarus/ melingkar 

berarus 

 

Siswa dapat menentukan besar dan arah   Induksi Magnit di 
sekitar kawat lurus berarus bila di berikan data yang diperlukan 

C4 28 

Siswa dapat menentukan besar dan arah   Induksi Magnit di 

sekitar kawat melingkar  berarus bila di berikan data yang 

diperlukan 

C4 29 

Induksi Magnit 

pada solenoid / 

toroida 

Mendeskripsikan Induksi 

Magnit pada solenoid / 

toroida 

 

Siswa dapat menentukan besaran  fisis  yang terkait dengan 

Induksi Magnit pada solenoid/ toroida  berarus bila di berikan 

data yang diperlukan 

C3 30 
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No 
Kompetensi 

Dasar 
Materi Pokok Indikator Pencapaian Indikator Soal 

Ranah No. 
Soal 

Gaya Magnetik 

 

Menentukan besaran  
fisis  yang terkait 
dengan besar dan arah 
gaya magnetic ( gaya 
Lorentz) pada kawat 
berarus / muatan listrik 
yang bergerak dalam 
medan magnet 
homogen 

Diberikan gambar muatan yang bergerak dalam medan magnet 
homogen, siswa dapat menentukan arah  gaya Lorentz yang 
bekerja pada muatan tersebut.  

C2 31 

Siswa dapat menentukan besaran  fisis  yang terkait dengan besar 
dan arah gaya magnetic ( gaya Lorentz) pada 2 kawat berarus  
listrik yang bergerak dalam medan magnet homogen  bila di 
berikan data yang diperlukan 
 

C4 32 

5 3.7  Memahami 
fenomena 
induksi 
elektromagn
etik  
berdasarkan 
percobaan 

GGL Induksi 

 

Menjelaskan factor – 
factor yang 
memepengaruhi GGL 
induksi  

Siswa dapat menjelaskan factor – factor yang memepengaruhi 
GGL induksi dengan benar 

C2 33 

Menentukan besaran  

fisis  yang terkait 

dengan GGL Induksi 

 

Siswa dapat menentukan besaran  fisis  yang terkait dengan GGL 

Induksi  maksimum berdasarkan data yang diberikan 

C3 34 

Siswa dapat menentukan  arah arus dan besar GGL  yang mengalir 

pada kawat yang digerakan dalam medan magnet berdasarkan 

gambar dan data yang diberikan 

C4 35 

Induksi Diri 

 

Menentukan besaran  

fisis  yang terkait 

dengan Induksi Diri 

Siswa dapat menentukan besaran  fisis  yang terkait dengan 

Induksi Diri ( induktansi ) dari data yang diberikan 

 

C3 36 

 Induksi Faraday 

pada produk 

teknologi 

Menentukan besaran  
fisis  yang terkait 
dengan prinsip kerja 
transformator   

Siswa dapat menentukan besaran  fisis  yang terkait dengan 
prinsip kerja transformator  dari data yang diberikan 

C4 37 

6 3.8  Menganalisis 
rangkaian 
arus bolak-
balik (AC) 
serta 

Arus dan tegangan 

Bolak-Balik 

 

Mendeskripsikan 
rangkaian arus dan 
tegangan Bolak balik 

Siswa dapat menentukan salah satu sifat rangkaian RLC seri 
dengan grafik atau diagram fasor 
 
 
 

C2 38 
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No 
Kompetensi 

Dasar 
Materi Pokok Indikator Pencapaian Indikator Soal 

Ranah No. 
Soal 

penerapanny
a 

Rangkaian Arus 

Bolak-Balik 

 

Menganalisis rangkaian 

RLC seri untuk 

menentukan  besaran 

terkait  

Di berikan gambar rangkaian RLC seri beserta data , siswa dapat 

menentukan besaran  fisis  yang terkait  

C4 39 

Menentukan besaran  
fisis  yang terkait 
dengan peritiwa 
resonansi 

Siswa dapat menerapkan konsep resonansi pada rangkaian RLC 
seri untuk menentukan besaran terkait 

C2 40 

 
 
 
 
 

              Padang, 20 Oktober 2015 
 
         Penulis Soal : 
 
     
 
 
 
         Hj Esiwati,S.Pd.M.M                Iswarni,S.Pd 
         NIP: 195905041982022001               NIP: 196609151990032003 


