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MATA PELAJARAN 
  
Mata Pelajaran : Fisika  
Jenjang  : SMA/MA  
Program Studi  : IPA  
  

PETUNJUK UMUM 
  

1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) yang tersedia dengan 
menggunakan pensil 2B sesuai petunjuk di LJUN.  

2. Hitamkan bulatan di depan nama mata ujian pada LJUN.  
3. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut.  
4. Jumlah soal sebanyak 40 butir, pada setiap soal terdapat 5 (lima) pilihan jawaban.  
5. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya.  
6. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, atau tidak 

lengkap.  
7. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat bantu hitung lainnya.  
8. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian.  
9. Lembar soal boleh dicoret-coret untuk mengerjakan perhitungan.  

  
Indikator 1. Membaca hasil pengukuran suatu 
alat ukur dan menentukan hasil pengukuran 
dengan memperhatikan aturan angka penting. 
1. Diameter dalam sebuah pipa PVC diukur 

menggunakan jangka sorong. Hasil pengukuran 
seperti ditunjukkan pada gambar di bawah!. 

 
Diameter dalam pipa adalah ... .  
A. 8,60 cm   C.    9,78 cm  E.  10,76 cm  
B. 8,86 cm   D.    9,86 cm    

2. Hasil pengukuran pelat tipis panjang,diukur  
panjangnya 1,25 cm dan lebar 0,16 cm,maka 
luas pelat tersebut  menurut aturan angka 
penting adalah .......cm2 
A. 0,1875   C.    0,187   E.  0,19 
B. 0,188    D.    0,20    

Indikator 2. Menentukan besar dan arah vektor 
serta menjumlah/mengurangkan besaran-
besaran vektor dengan berbagai cara. 
3. Tiga buah gaya masing-masing besarnya F1 = 

100 N, F2 = 150 N, dan F3 = 150 N bekerja 
setitik tangkap gaya, seperti gambar di bawah.  

 
Resultan ketiga gaya adalah ....N 
A. 25 

B. 50 
C. 75 
D. 100 
E. 125 

4. Sebuah benda bergerak dengan lintasan seperti 
grafik berikut ini!  

 
Perpindahan yang dialami benda sebesar …  
A.  23 m  
B.  21 m  
C.  19 m  
D.  17 m  
E.  15 m  

Indikator 3. Menentukan besaran-besaran fisis 
gerak lurus, gerak melingkar beraturan, atau 
gerak parabola 
5. Perhatikan grafik kecepatan (v) terhadap waktu 

(t) dari sebuah benda yang bergerak lurus.  

 



© drimbajoe.wordpress.com 

 

2 
 

Besar perlambatan yang dialami benda adalah 
…. m/s2 

A. 2,5 
B. 3,5 
C. 4,0 
D. 5,0 
E. 6,0 

6. Benda yang memiliki massa 2kg bergerak 
secara beraturan dalam lintasan melingkar 
berjari-jari 0,5 m dengan kecepatan 4m/s. Dari 
pernyataan berikut.  
(1) Percepatan sentripetalnya 32m/s2   
(2) Gaya sentripetalnya 64N  
(3) Periodenya 0,25 p s  
Pernyataan yang benar berkaitan dengan gerak 
benda tersebut adalah…  
A. (1),(2) dan (3)   C.  (1) dan (3)   E. (3) saja  
B. (1) dan (2)   D.  (2) dan (3)  

Indikator 4. Menentukan berbagai besaran dalam 
hukum Newton dan penerapannya dalam 
kehidupan sehari-hari. 
7. Dua benda massanya m1 =2 kg dan m2 =8kg 

terletak di atas bidang datar yang licin .kedua 
benda dihubungkan dengan tali kemudian ditarik 
dengan gaya F=10√3 N seperti pada gambar 
dibawah ini  

 
Besar gaya tegang tali T diantara kedua benda 
adalah … N 
A. 4√3   C. 3√3  E. 3 
B. 6  D. 2√3 

8. Dua buah satelit mengorbit pada ketinggian R 
dan 2R di atas permukaan Bumi. Jika R = jari-
jari Bumi, perbandingan kuat medan gravitasi 
yang dialami oleh satelit adalah .... 
A. 1 : 2 
B. 2 : 3 
C. 3 : 2 
D. 4 : 9 
E. 9 : 4 

Indikator 5. Menentukan besaran-besaran fisis 
dinamika rotasi (torsi, momentum sudut, momen 
inersia, atau titik berat) dan penerapannya 
berdasarkan hukum II Newton dalam masalah 
benda tegar.   
9. Sebuah batang yang sangat ringan, panjangnya 

140 cm. Pada batang bekerja tiga gaya masing-
masing. F1 = 20 N, F2 = 10 N, dan F3 = 40 N 
dengan arah dan posisi seperti pada gambar. 

 
Besar momen gaya yang menyebabkan batang 
berotasi pada pusat massanya adalah …  
A.  40 N.m  
B.  39 N.m  
C.  28 N.m  
D.  14 N.m  
E.  3 N.m 

10. Perhatikan gambar!  

 
Letak titik berat bidang tersebut terhadap AB 
adalah … cm 
A. 5  C. 11  E. 15 
B. 9  D. 12 

Indikator 6. Menentukan hubungan usaha 
dengan perubahan energi dalam kehidupan 
sehari-hari atau menentukan besaran-besaran 
yang terkait. 
11. Balok 25 N berada di dasar bidang miring yang 

licin seperti pada gambar berikut ini. 

 
Usaha yang diperlukan untuk   memindahkan 
balok ke puncak bidang miring adalah ….  
A. 10J    D.  100J  
B. 60J    E.  125J  
C. 75J 

12. Sebuah benda bermassa m kg, mula-mula diam, 
kemudian bergerak lurus dengan percepatan 
sebesar 2 m/s2. Usaha yang diubah menjadi 
energi kinetik setelah 4 sekon adalah 64 J, maka 
nilai m adalah .... 
A. 1 kg 
B. 2 kg 
C. 4 kg 
D. 8 kg 
E. 12 kg 
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Indikator 7. Menjelaskan pengaruh gaya pada 
sifat elastisitas bahan atau menentukan besaran-
besaran terkait pada konsep elastisitas. 
13. Sebuah logam memiliki konstanta gaya logam 

sebesar 1.600 N/m, luas penampang 20 cm2 
dan, panjangnya 5 m. Modulus Young logam 
tersebut adalah .... × 106 N/m2 
A. 2  
B. 3  
C. 4 
D. 5 
E. 6 

14. .Sebuah pegas digantung dengan beban 200 
gram. Beban ditarik ke bawah sejauh 5 cm 
dengan gaya 5 N sehingga panjang pegas 
menjadi 21 cm. Jika percepatan gravitasi Bumi 
10 m/s2, panjang pegas mula-mula sebelum 
diberi beban adalah .... 
A. 12 cm 
B. 18 cm 
C. 14 cm 
D. 20 cm 
E. 16 cm 

Indikator 8. Menentukan besaran-besaran fisis 
yang terkait dengan hukum kekekalan energi 
mekanik. 
15. Perhatikan gambar berikut ini! 

 
Sebuah bola bermassa 600 gram  didorong dari 
permukaan meja yang tingginya 1,5 m sehingga 
kecepatan bola saat lepas dari bibir meja adalah 
1 m/s. Energi mekanik bola pada saat ketinggian 
30 cm dari lantai adalah… Joule 
A.  0,3 J    C.  2,1 J   E.  9,3 J  
B.  1,8 J    D.  9,0 J    

Indikator 9. Menentukan besaran-besaran fisis 
yang terkait dengan tumbukan, impuls atau 
hukum kekekalan momentum. 
16. Perhatikan gambar berikut ini! 

 
Bola A bermassa 120 gram bergerak kekanan 
dengan kecepatan 20m/s menumbuk bola B 
bermassa 80 gram yang diam .tumbukan yang 
terjadi tidak lenting sama sekali .Kecepatan 
kedua bola setelah tumbukan adalah… m/s 

A.  40    D.  11  
B.  20    E.  6   
C.  12 

17. Dua buah benda titik bermassa m  = 3 kg dan m  
= 2 kg terletak berdekatan di bidang datar licin. 
Sistem ini mendapat impuls gaya hingga kedua 
benda bergerak masing-masing dengan 
kelajuan v1 = 3 m/s dan v2 = 6 m/s dan arah 
saling tegak lurus. Besarnya implus gaya yang 
bekerja pada sistem adalah …. (dalam Ns). 
A. 6 
B. 9 
C. 12 
D. 15 
E. 21 

Indikator 10. Menjelaskan hukum-hukum yang 
berhubungan dengan fluida statik dan dinamik 
dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 
18. Gaya Archimedes yang dialami oleh sebuah 

benda yang dimasukkan ke dalam cairan 
ditentukan oleh..  
A. massa benda dan keadaan benda di cairan  
B. volume benda dan keadaan benda di cairan  
C. volume benda dan massa jenis cairan  
D. massa benda dan massa jenis Cairan  
E. massa cairan dan kedalaman benda di 

cairan 
19. Sebuah benda memiliki berat sebesar 50 N di 

udara dan 37,5 N dalam  air. Jika massa jenis 
air 1 g/cm3massa jenis batu itu adalah .... 
A. 2 g/cm3 
B. 3 g/cm3 
C. 4 g/cm3 
D. 5 g/cm3 
E. 6 g/cm3 

20. Sayap pesawat terbang dirancang agar memiliki 
gaya angkat ke atas maksimal, seperti gambar.  

 
Jika v adalah kecepatan aliran udara dan P 
adalah tekanan udara, maka sesuai dengan 
azas Bernoulli rancangan tersebut dibuat agar 
… 
A. vA > vB  sehingga PA > PB 
B. vA > vB  sehingga PA < PB 
C. vA < vB  sehingga PA < PB 
D. vA < vB  sehingga PA > PB 
E. vA > vB  sehingga PA = PB 
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Indikator 11. Menentukan pengaruh kalor 
terhadap suatu zat, perpindahan kalor, atau asas 
Black dalam pemecahan masalah. 
21. Sepotong es masanya 75 gr saat berada pada 

titik leburnya dimasukan kedalam bejana berisi 
150 gram air bersuhu 1000C (kalor jenis air = 
1kal/gr0C dan kalor lebur es 80 kal/gr).jika 
dianggap tidak kalor yang diserap pada 
wadahnya setelah terjadi keseimbangan 
termal,maka suhu air adalah…  
A. 60 °C    C.  45 °C   E.  36 °C  
B. 50 °C    D.  40 °C    

22. Perhatikan gambar berikut ini! 

 
Kedua batang baja dan kuningan memiliki 
ukuran  sama. Jika koefisien konduksi baja dan 
kuningan masing-masing 0,12 kal/m.s0C dan  
0,06 kal/m.det.0C, maka suhu pada titik hubung 
kedua batang …   
A. 125 °C    C.  175 °C   E.  225 °C  
B. 150 °C    D.  200 °C    

Indikator 12. Menjelaskan persamaan umum gas 
ideal pada berbagai proses termodinamika dan 
penerapannya. 
23. Sejumlah gas ideal dipanaskan secara isobarik, 

maka:  
(1) selama proses volume gas berkurang  
(2) selama proses suhu gas naik  
(3) selama proses usaha gas nol  
(4) selama proses energi dalam gas bertambah  
Pernyataan di atas yang benar adalah .....  
A. (1), (2), (3)        C. (2), (4)     E. (1), (2), (3), (4)  
B. (1), (3)             D. (4) saja    

24. Gas ideal berada dalam ruangan tertutup 
dengan volume V, tekanan p, dan suhu T. 
Apabila volume mengalami perubahan menjadi 
kali ½.  semula dan suhunya dinaikkan menjadi 
4 kali semula maka tekanan gas yang berada 
dalam sistem tersebut menjadi…. 
A. 8 P1  C. ½ P1  E. 1/8 P1 
B. 2 P1  D. ¼ P1 

Indikator 13. Menentukan besaran fisis yang 
berkaitan dengan proses termodinamika pada 
mesin kalor. 
25. Perhatikan gambar berikut ini! 

 

Besar usaha yang dilakukan mesin dalam satu 
siklus adalah…  
A.  300 J  
B.  400 J  
C.  500 J  
D.  600 J  
E.  700 J 

26. Sebuah mesin Carnot yang menggunakan 
reservoir suhu tinggi T K memiliki efisiensi 20%. 
Untuk menaikan efisiensinya menjadi 36%, suhu 
reservoir kalor suhu tinggi dinaikan menjadi 
1.000 K besarnya T adalah .... 
A. 500K 
B. 600 K 
C. 700 K 
D. 800 K 
E. 900 K 

Indikator 14. Menentukan ciri-ciri dan besaran 
fisis pada gelombang. 
27. Gelombang elektromagnetik berikut ini yang 

frekuensinya lebih besar daripada frekuensi 
sinar hijau adalah .... 
A. gelombang radio, gelombang TV, sinar infra 

merah. 
B. sinar-X, sinar ultra ungu, sinar gamma 
C. sinar infra merah, sinar ultra violet, cahaya 

tampak 
D. cahaya tampak, sinar-X, sinar gamma 
E. inframerah, sinar tampak, sinar ultra violet 

Indikator 15. Menjelaskan berbagai jenis 
gelombang elektromagnet serta manfaat atau 
bahayanya dalam kehidupan sehari-hari. 
28. Pemanfaatan gelombang elektromagnetik dalam 

pengobatan memiliki efek menyembuhkan dan 
juga dapat merusak. Jenis gelombang 
elektromagnetik yang energinya paling besar 
sehingga dapat merusak jaringan sel manusia 
adalah …  
A. Inframerah   
B. Sinar gamma   
C. Cahaya tampak  
D. Gelombang mikro   
E. Ultraviolet    

Indikator  16. Menentukan besaran-besaran fisis 
yang terkait dengan pengamatan pada 
mikroskop atau teropong. 
29. Sebuah mikroskop jarak fokus okulernya 2,5 cm 

dan jarak fokus objektifnya 0,9 cm, digunakan 
oleh mata normal (Sn = 5 cm) tanpa 
berakomodasi dan ternyata perbesar-annya 90 
kali. Berarti jarak objekterhadap lensa adalah .... 
A. 1 cm 
B. 1,2 cm 
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C. 1,5 cm 
D. 2 cm 
E. 2,5 cm 

30. Jarak titik api lensa objektif dan okuler dari 
teropong bintang berturut-turut 150 cm dan 10 
cm. Jika teropong dipakai oleh mata normal 
dengan berakomodasi maksimum, panjang 
teropong adalah .... 
A. 140 cm 
B. 158 cm 
C. 160 cm 
D. 166 cm 
E. 180 cm 

Indikator 17. Menentukan besaran-besaran fisis 
pada peristiwa interferensi dan difraksi. 
31. Dalam percobaan celah ganda, jarak kedua 

celah 0,5 mm. Jarak layar ke celah 1 m dan 
dipakai cahaya dengan panjang gelombang 540 
nm. Jarak gelap ketiga terhadap terang keempat 
adalah ... .  
A.  0,27 mm   C.  0,80 mm   E.  1,62 mm  
B.  0,54 mm   D.  1,08 mm 

32. Sebuah kisi difraksi dengan konstanta kisi 500 
garis/cm digunakan untuk mendifraksikan 
cahaya pada layar yang berjarak 1 m dari kisi. 
Jika jarak antara dua garis terang berturutan 
pada layar 2,4 cm, maka panjang gelombang 
cahaya yang digunakan adalah …  
A.  400 nm   C.  480 nm   E.  600 nm  
B.  450 nm   D.  560 nm    

Indikator 18. Menentukan besaran-besaran fisis 
yang berkaitan dengan peristiwa efek Doppler. 
33. Dini berada di dalam kereta api yang berhenti. 

Sebuah kereta api lain (B) bergerak mendekati A 
dengan kecepatan 2 m/s  sambil membunyikan 
peluit dengan frekuensi 676 Hz. Bila cepat 
rambat bunyi di udara 340 m/s , maka frekuensi 
peluit kereta B yang didengar oleh Dini adalah 
…  
A.  680 Hz    C.  660 Hz   E.  640 Hz  
B.  676 Hz    D.  656 Hz    

Indikator 19. Menentukan intensitas atau taraf 
intensitas bunyi pada berbagai kondisi yang 
berbeda. 
34. Sebuah alat pengukur intensitas bunyi 

diletakkan sejauh 4 m dari sumber bunyi dan 
intensitas yang terbaca 5 x 10-6  watt/m2. Apabila 
alat dipindahkan sehingga jarak dari sumber 
menjadi 8 m maka intensitas bunyi yang terbaca 
adalah .....10-6 W/m2 
A. 1,25  C. 2,00  E. 4,00 
B. 1,50  D. 2,50 

Indikator 20. Menentukan besaran-besaran fisis 
yang mempengaruhi medan listrik dan hukum 
Coulomb. 
35. Dua muatan listrik qA =4 µC dan qB = - 2 µC 

berjarak 6,0 cm satu sama lain .bila muatan 1µC 
diletakan ditengah qA dan qB  maka resultan 
gaya yang dialami oleh muatan 1µC Adalah…  
A. 10N    C. 40N   E. 80N  
B. 20N    D. 60N    

36. Dua partikel masing-masing bermuatan q1  dan 
q2  yang besar dan jenisnya tidak diketahui, 
terpisah sejauh d. Antara kedua muatan itu dan 
pada garis hubungnya terdapat titik P pada jarak 
2/3 d dari q1 . Jika kuat medan di titik P sama 
dengan nol, maka ... . 
A. q1 dan q2  adalah masing-masing muatan 

yang tidak sejenis 
B. potensila di titik P yang disebabkan oleh q1 

dan q2 sama 
C. potensila di titik P sama dengan nol 
D. besar muatan q1 = 2q2 
E. besar muatan q1 = 4q2 

Indikator 21. Menentukan besaran fisis fluks, 
potensial listrik, atau energi potensial listrik, 
serta penerapannya pada kapasitas keping 
sejajar. 
37. Dalam susunan kapasitor pada gambar di 

bawah, 

 
besar energi yang tersimpan padarangkaian 
adalah ...10-5 J 
A. 2,4  C. 7,2  E. 9,6 
B. 4,8  D. 8,7 

38. Tiga buah kapasitor yang masing-masing 
kapasitasnya 3 farad, 6 farad, dan 9 farad 
dihubungkan secara seri. Kedua ujung dari 
gabungan tersebut dihubungkan dengan sumber 
tegangan yang besarnya 220 volt. Tegangan 
antara ujung-ujung kapasitor 3 farad adalah ... . 
A. 40 volt  
B. 120 volt 
C. 60 volt 
D. 220 volt 
E. 110 volt 

Indikator 22. Menentukan besaran-besaran listrik 
pada suatu rangkaian berdasarkan hukum 
Kirchhoff. 
39. Perhatikan gambar berikut. 
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Pada gambar tersebut, energi yang timbul tiap 
sekon dalam hambatan 2 Ohm adalah . 
C. 18 W 
D. 12 W 
E. 9 W 
F. 3,75 W 
G. 3 W 

Indikator 23. Menentukan induksi magnetik di 
sekitar kawat berarus listrik.  
40. Dua Potongan Kawat yang diberi arus listrik 

diletakan   seperti gambar disamping!  

 
Besar dan arah induksi magnet dititik P 
adalah…10-5 Tesla 
A. 2, keluar bidang kertas 
B. 1, keluar bidang kertas 
C. 1, masuk bidang kertas 
D. 0,5, masuk bidang kertas 
E. 0,25, masuk bidang kertas 

41. Sebuah kawat yang berbentuk lingkaran dengan 
jari-jari l dialiri arus listrik I. Besar kuat medan 
magnet pada pusat lingkaran itu ... . 
A. tidak tergantung pada I 
B. sebanding dengan I2  
C. berbanding terbalik dengan I 
D. berbanding lurus dengan I 
E. berbanding terbalik dengan I2 

Indikator 24. Menentukan gaya magnetik (gaya 
Lorentz) pada kawat berarus listrik atau muatan 
listrik yang bergerak dalam medan magnet 
homogen. 
42. Suatu muatan listrik sebesar 0,20 C, bergerak 

dengan kecepatan 2 m/s dalam suatu medan 
magnet yang besarnya 5 weber/m2. Jika arah 
kecepatan muatan itu sejajar dengan arah 
medan magnet, maka gaya yang dialami muatan 
itu sebesar ...  
A. 0  N 
B. 2 N 
C. 0,08 N 

D. 50  
E. 0,5 N 

Indikator 25. Menjelaskan faktor-faktor yang 
mempengaruhi GGL induksi atau prinsip kerja 
transformator. 
43. Sebuah transformator yang efisiensinya 75% 

dan dihubungkan dengan tegangan primer 220  
volt, menghasilkan tegangan sekunder 110  volt. 
Jika arus pada kumparan sekunder sebesar 2A, 
maka arus pada kumparan primer adalah …A 
A. 0,75 
B. 0,80 
C. 1,00 
D. 1,20 
E. 1,33 

Indikator 26. Menjelaskan besaran-besaran fisis 
pada rangkaian arus bolak-balik yang 
mengandung resistor, induktor, dan kapasitor. 
44. Reaktansi induktif sebuah induktor akan 

mengecil, bila .........  
A. frekuensi arusnya diperbesar, induktansi 

induktor diperbesar  
B. frekuensi arusnya diperbesar, induktansi 

induktor diperkecil  
C. frekuensi arusnya diperbesar, arus listriknya 

diperkecil  
D. frekuensi arusnya diperkecil, induktansi 

induktor diperbesar  
E. frekuensi arusnya diperkecil, induktansi 

induktor diperkecil 
 
Indikator 27. Menjelaskan berbagai teori atom. 
45. Yang menunjukkan perbedaan pendapat 

tentang atom menurut Rutherford dan Bohr 
adalah … 
 Rutherford Bohr 
A Atom terdiri dari 

elekteron yang 
bermuatan negatif 
dan inti atom yang 
bermuatan positif  

Elekteron tersebar 
merata di dalam inti 
atom 

B Elekteron tersebar 
merata di dalam inti 
atom 

Atom terdiri dari 
elektron yang ber-
muatan negatif dan 
inti atom yang ber-
muatan positif 

C Elekteron mengorbit 
inti atom 

Orbit elektron dalam 
atom menempati 
lintasan yang tetap 

D Orbit elektron dalam 
atom menempati 
lintasan tetap 

Elektron dapat ber-
pindah lintasan dg 
menyerap/melepas 
energi 
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E Elektron yang ter-
eksitasi akan men-
yerap energi 

Elektron yang ber-
transisi ke lintasan 
terdalam akan me-
lepas energi 

46. Pernyataan yang tidak berhubungan dengan 
model atom Thomson adalah ... . 
A. muatan positif tersebar merata dalam inti 

atom 
B. atom bukan bagian terkecil dari suatu unsur 
C. elektron adalah bagian dari atom yang 

bermuatan negatif 
D. elektron memiliki massa yang sama dengan 

massa muatan positif 
E. elektron pada atom tersebar merata di 

antara muatan positif 
Indikator 28. Menjelaskan besaran-besaran fisis 
terkait dengan peristiwa efek foto listrik/efek 
Compton. 
47. Jika energi elektron atom hidrogen pada tingkat 

dasar –13,6 eV, maka energi yang diserap atom 
hidrogen agar elektronnya tereksitasi dari dasar 
ke lintasan kulit M adalah …  
A. 6,82 eV  
B. 8,53 eV  
C. 9,07 eV  
D. 10,20 eV  
E. 12,09 eV   

48. Sebuah keping logam yang mempunyai energi 
ambang 2 elektron.volt disinari dengan cahaya 
monokromatik panjang gelombang 6.000 Å 
hingga electron meninggalkan permukaan 
logam. Jika h = 6,6 ×10-34  joule.sekon dan 
kecepatan cahaya 3 × 108 m/s, maka energi 
kinetik elektron yang lepas adalah ... x10-19 J 
A. 0,1  
B. 0,16 
C. 1,6 
D. 3,2 
E. 19,8 

Indikator 29. Menentukan besaran-besaran fisis 
terkait dengan teori relativitas. 
49. Sebuah pesawat bergerak dengan kecepatan 

0,6 c terhadap pengamat di Bumi. Pengamat 
tersebut menyatakan bahwa panjang pesawat 
40 m. Maka panjang pesawat tersebut diukur 
oleh pengamat di dalam pesawat tersebut 
adalah ... 
A. 2 m  
B. 66,7 m 
C. 24 m 
D. 80 m 
E. 50 m 

Indikator 30. Menentukan besaran-besaran fisis 
pada reaksi inti atom. 
50. Dari reaksi di bawah ini 

 
X adalah partikel …  
A. alpha  
B. beta  
C. gamma  
D. neutron  
E. proton 

Indikator 31. Menjelaskan pemanfaatan zat 
radioaktif dalam berbagai aspek kehidupan. 
51. Suatu zat radioaktif meluruh dengan waktu 

paruh 20 hari. Agar zat radioaktif hanya tinggal 
1/8 bagian saja dari jumlah asalnya, maka 
diperlukan waktu peluruhan ... .  
A. 27,5 hari  
B. 60 hari 
C. 30 hari 
D. 160 hari 
E. 40 hari 

52. Beberapa contoh penerapan radioisotop:  
1. Pengawetan bahan makanan  
2. Sterilisasi alat kosmetika  
3. Radiografi  
4. Mutasi radiasi  
Penerapan radioisotop di bidang industri 
adalah…  
A. (1), (2) dan (3)   
B. (1)dan(3)  
C. (2) dan(4)  
D. (4)saja 
E. (1),(2),(3)dan(4)  

 


