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6. Soal Ujian Nasional Fisika 2015/2016

  PETUNJUK UMUM

1. Isikan nomor ujian, nama peserta, dan tanggal lahir pada Lembar Jawaban Ujian Nasional 
(LJUN) 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 butir 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.

Mata Pelajaran : Fisika
Jenjang : SMA/MA
Program Studi : IPA
Hari/Tanggal : Rabu, 6 April 2016
Jam : 10.30—12.30

1. Dengan menggunakan jangka sorong 
diperoleh diameter luar suatu tabung adalah 
4,05 cm. Manakah dari gambar di bawah ini 
yang menunjukkan pengukuran diameter 
tabung tersebut? 

A. 

  

B. 

  
C. 

D.  

E.  

UJIAN NASIONAL
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2. Rute perjalanan sebuah robot track line 
adalah sebagai berikut:
- 9 m menuju ke timur
- 15 m membentuk sudut 53o dari timur ke 

utara
- 9 m menuju ke barat

 Perpindahan robot track line adalah….
A. 5 m
B. 8 m
C. 12 m
D. 15 m
E. 29 m

3. Perhatikan grafik berikut! 

 
 Jarak total yang ditempuh benda adalah….

A. 10 m
B. 20 m
C. 25 m
D. 40 m
E. 80 m

4. Bola A dilemparkan vertikal ke atas dengan 
kecepatan 20 m.s-1. Dua detik setelah bola 
A dilemparkan dari titik yang sama, bola B 
dilemparkan juga vertikal ke atas dengan 
kecepatan 20 m.s-1. Tinggi yang dicapai bola 
B saat bertemu dengan bola A adalah…. 
(percepatan gravitasi 10 m.s-2)
A. 0  D. 60 m
B. 15 m E. 80 m
C. 20 m

5. Tiga buah roda dihubungkan seperti pada 
gambar di bawah. Roda A dan roda B seporos, 
sedangkan roda B dan roda C dihubungkan 
dengan sabuk. Jika RA = 2 cm, RB = 4 cm, dan 
RC = 20 cm maka perbandingan kecepatan 
sudut roda B dan C adalah….

A. 1 : 5
B. 2 : 1
C. 2 : 5
D. 5 : 1
E. 5 : 2

6. Perhatikan gambar di bawah ini!

 Dalam sebuah permainan golf, bola yang 
massanya 0,2 kg (g = 10 m.s-2) akan 
dimasukkan ke dalam lubang C seperti 
tampak pada gambar. Pemukul menyentuh 
bola dalam waktu 0,01 sekon dan lintasan B-C 
ditempuh bola dalam waktu 1 sekon. Gaya 
yang diperlukan pemain golf untuk memukul 
bola supaya tepat masuk ke dalam lubang C 
adalah…
A. 20 N
B. 80 N
C. 120 N
D. 180 N
E. 200 N

7. Dua buah balok dihubungkan dengan katrol 
licin dan massa katrol diabaikan seperti 
pada gambar. Massa A = mA, massa B = 
mB dan balok B turun dengan percepatan a. 
Jika percepatan gravitasinya g maka besar 
tegangan tali yang terjadi pada balok B 
adalah...
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A. T = mB.a
B. T = mA (a - g)
C. T = mA (g - a)
D. T = mB (a - g)
E. T = mB (g - a)

8. Mobil melaju pada sebuah tikungan jalan 
raya di posisi M seperti terlihat pada gambar 
di bawah ini.

 Koefisien gesekan statik antara roda dan 
jalan 0,4 (percepatan gravitasi 10 m.s-2). Agar 
mobil tidak keluar jalur, kecepatan maksimum 
yang diperbolehkan adalah…..

A. 10 m.s-1

B. 2 10 m.s-1

C. 4 10  m.s-1

D. 5 10 m.s-1

E. 6 10 m.s-1

9. Perhatikan gambar berikut! 

 Pada batang ABCD yang massanya 
diabaikan, bekerja tiga gaya. Momen gaya 
sistem dengan poros titik D adalah….
A. 7 N.m searah jarum jam
B. 7 N.m berlawanan arah jarum jam
C. 2 N.m searah jarum jam
D. 2 N.m berlawanan arah jarum jam
E. 1 N.m berlawanan arah jarum jam

10. Perhatikan gambar berikut ini!

 Letak koordinat titik berat bidang berbentuk 
huruf H adalah….
A. (3 ; 4)
B. (3,5 ; 2,5)
C. (3,5 ; 4)
D. (4 ; 3)
E. (4 ; 4)

11. Perhatikan gambar!

 Sebuah benda ketika dimasukkan ke dalam 

zat cair 1 terapung dengan 1
2  bagian 

volumenya berada di bawah permukaan 
dan ketika dimasukkan kedalam zat cair 

2 terapung 3
4  bagian volumenya berada 

di bawah permukaan maka perbandingan 
massa jenis zat cair 1 dan 2 adalah….
A. 3 : 4 D. 1 : 3
B. 3 : 2 E. 1 : 2
C. 2 : 3

12. Sayap pesawat terbang dirancang agar 
memiliki gaya angkat ke atas maksimum, 
seperti pada gambar. Jika v adalah 
kecepatan aliran udara dan P adalah tekanan 
udara maka sesuai dengan asas Bernoulli 
rancangan tersebut dibuat agar….
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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

13. Air dalam bak setinggi 0,2 m terletak 5 m di 
atas permukaan tanah. Di dasar bak terdapat 
lubang keran kecil sehingga air memancar 
keluar dan jatuh di permukaaan tanah pada 
jarak R. Jika g = 10 m.s-2 nilai R adalah….

A. 2 meter
B. 5 meter
C. 7 meter
D. 10 meter
E. 15 meter
 

14. Perhatikan gambar!

 Empat partikel masing-masing bermassa 
m, dihubungkan dengan batang ringan 
tak bermassa. Jika sistem partikel diputar 
dengan poros Y maka besar momen inersia 
sistem partikel adalah….
A. 3 m.a2

B. 4 m.a2

C. 5 m.a2

D. 8 m.a2

E. 15 m.a2

15. Perhatikan gambar berikut!

 Sebuah bola sedang meluncur menuruni 
lintasan licin. Bila laju benda di titik A sama 
dengan 6 m.s-1 dan g = 10 m.s-2, laju benda 
dititik B adalah….

A. 52  m.s-1

B. 65  m.s-1

C. 92  m.s-1

D. 95  m.s-1

E. 128  m.s-1

16. Perhatikan gambar!

 Dua bola identik dijatuhkan bersamaan dari 
ketinggian yang sama pada bidang licin 
berbentuk setengah lingkaran dengan jari-
jari 1,8 m. Jika tumbukan antara kedua bola 
lenting sempurna, kecepatan kedua bola 
sesaat setelah tumbukan adalah…. 
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A. 0
B. 3 m.s-1

C. 6 m.s-1

D. 9 m.s-1

E. 11 m.s-1

17. Sebuah bola bermassa 0,8 kg jatuh bebas 
dari ketinggian 180 cm di atas lantai tanpa 
kecepatan awal. Jika setelah menumbuk 
lantai bola terpantul ke atas dengan 
kecepatan 5 m.s-1 (percepatan gravitasi = 10 
m.s-1) maka besar impuls pada bola adalah….
A. 6,0 N.s
B. 7,2 N.s
C. 8,8 N.s
D. 18,0 N.s
E. 24,0 N.s

18. Pada gambar berikut ini, sebuah bejana kaca 
yang memiliki koefisien muai panjang 3x10-5 

C-1 diisi penuh dengan raksa yang memiliki 
koefisien muai ruang 54x10-5 C-1 pada suhu 
250C. Bila kemudian bejana dipanaskan 
hingga suhunya menjadi 500C, volume raksa 
yang tumpah adalah….

A. 2,375 cc
B. 2,825 cc
C. 3,375 cc
D. 3,825 cc
E. 4,375 cc

19. Dua batang logam P dan Q yang mempunyai 
panjang dan luas penampang sama 
disambung menjadi satu pada salah satu 
ujungnya dan pada ujung-ujung yang lain 
dikenakan suhu berbeda seperti pada 
gambar. Bila konduktivitas termal logam P 
= 4 kali konduktivitas termal logam Q maka 

suhu pada sambungan kedua logam saat 
terjadi keseimbangan termal adalah…. 

A. 1200 C
B. 1000 C
C. 900 C
D. 800 C
E. 600 C

20. Sebuah bejana yang kapasitas kalornya 40 
kal0C-1 berisi 200 gram air suhunya 200 C, 
kemudian ke dalam bejana dimasukkan 100 
gram kuningan yang suhunya 800 C. 

 Jika suhu akhir air 220 C dan kalor jenis 
air 1 kal.g-1C-1 maka kalor jenis kuningan 
adalah.....
A. 0,0083 kal.g-1 C-1

B. 0,0415 kal.g-1 C-1

C. 0,0830 kal.g-1 C-1

D. 0,4150 kal.g-1 C-1

E. 0,8300 kal.g-1 C-1

21. Pernyataan-pernyataan di bawah ini 
berkaitan dengan gas:
(1) Gas terdiri atas partikel-partikel yang 

disebut molekul.
(2) Partikel-partikel gas bergerak dalam 

lintasan lurus dengan laju konstan dan 
gerakannya acak.

(3) Tumbukan yang terjadi antarpartikel 
maupun dengan dinding wadah lenting 
sempurna.

(4) Dalam setiap gerak partikel gas tidak 
berlaku hokum-hukum Newton tentang 
gerak.

(5) Terdapat gaya tarik-menarik antarpartikel 
maupun partikel dengan dinding wadah.

 Pernyataan yang sesuai dengan sifat-sifat 
gas ideal adalah….
A. (1), (2), (3)
B. (1), (2), (5)
C. (1), (4), (5)
D. (2), (3), (4)
E. (3), (4), (5)
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22. Dalam sebuah bejana yang tertutup berisi 
gas ideal. Jika tekanan gas ideal dijadikan 
3 kali semula dan volumenya 2 kali semula 
maka suhu gas menjadi….
A. 1,5 kali semula
B. 3 kali semula
C. 4,5 kali semula
D. 5 kali semula
E. 6 kali semula

23. Seutas senar yang panjangnya 2 m diikat 
salah satu ujungnya dan ujung yang lainnya 
digetarkan dengan vibrator sehingga 
terbentuk 5 simpul gelombang stasioner. 
Letak perut kedua dari ujung pantul adalah….

A. 1
4  meter

B. 3
4  meter

C. 1 meter

D. 2
3  meter

E. 7
4  meter

24. Persamaan gelombang berjalan:
 y = 2 sin 2π (4t - 2x) meter
 dengan t dalam sekon dan x dalam meter.

 (1) Amplitudo gelombang 20 m
 (2) Panjang gelombang 5 m
 (3) Frekuensi gelombang 4 Hz
 (4) Cepat rambat gelombang 2 m.s-1

 Dua pernyataan di atas yang benar adalah….

A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (3)
D. (2) dan (4)
E. (3) dan (4)

25. Sebuah ambulans bergerak dengan kecepatan 
72 km.jam-1 sambil membunyikan sirine dengan 
frekuensi 1.000 Hz, pengendara sepeda motor 
bergerak dengan kelajuan 20 m.s-1 berlawanan 
arah dengan ambulans. Jika kecepatan bunyi 
di udara 300 m.s-1. Perbandingan frekuensi 
yang didengar oleh pengendara sepeda motor 
saat mendekat dan menjauh adalah….

 A. 49
64  Hz

B. 64
49  Hz

C. 40
60  Hz

D. 60
40  Hz

E. 64
40  Hz

26. Titik A, B, dan C berjarak masing-masing 20 
m, 40 m, dan 50 m dari sumber bunyi S. Jika 
di titik A intensitas bunyinya 50 watt.m-2 maka 
perbandingan intensitas bunyi di titik A, B, 
dan C berurutan adalah…. 
A. 16 : 25 : 40
B. 16 : 25 : 100
C. 25 : 16 : 100
D. 40 : 16 : 25
E. 100 : 25 : 16

 
27. Seorang petugas pemilu mengamati 

keaslian kartu suara dengan menggunakan 
Lup berkekuatan 10 dioptri, jarak baca 
normal petugas 25 cm. Perbesaran anguler 
maksimum, yang diperoleh pada pengamatan 
mata berakomodasi maksimum adalah….

 A. 2 kali
 B. 2,5 kali
 C. 3 kali
 D. 3,5 kali
 E. 10 kali

28. Sebuah celah ganda disinari dengan cahaya 
yang memiliki panjang gelombang 400 nm. 
Sebuah layar diletakkan 1 meter dari celah 
tersebut. Jarak kedua celah 0,2 mm. Jarak 
terang kedua dengan terang pusat adalah….

 A. 0,2 mm
 B. 0,4 mm
 C. 2,0 mm
 D. 4,0 mm
 E. 8,0 mm
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29. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut:
(1) Terjadi pemantulan
(2) Terjadi difraksi
(3) Mengalami interferensi
(4) Mengalami disfersi
(5) Mengalami polarisasi

 Pernyataan yang benar tentang sifat 
gelombang bunyi adalah….
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (4)
C. (1), (3), dan (5)
D. (2), (3), dan (4)
E. (2), (4), dan (5)

30. Grafik di bawah menyatakan hubungan 
antara gaya (F) terhadap pertambahan 
panjang (∆L) dari tiga buah pegas P, Q, dan 
R.

 Berdasarkan grafik tersebut, pernyataan 
yang benar adalah….
A. Pegas P memiliki konstanta pegas paling 

besar
B. Pegas Q memiliki konstanta pegas paling 

kecil
C. Pegas R memiliki konstanta pegas paling 

besar
D. Pegas P, Q, dan R memiliki konstanta 

pegas sama besar
E. Pegas Q memiliki konstanta pegas lebih 

kecil daripada pegas R

            
31. Tiga muatan listrik identik ditempatkan seperti 

pada gambar berikut. 

 Jika besar q1= q2= q3= q resultan gaya listrik 
yang dialami muatan q1 adalah….

A. kq
r  

B. 2kq
r

C. 
2

2 2kq
r

D. 
2 2

2 2k q
r

E. 
2 4

4 2k q
r

32. Perhatikan gambar berikut!

 Besar beda potensial pada hambatan 3 Ω 
adalah….
A. 0,17 volt
B. 0,50 volt
C. 1,50 volt
D. 2,00 volt
E. 6,00 volt
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A. Ke atas tegak lurus arah v
B. Ke bawah tegak lurus arah v
C. Ke luar bidang gambar
D. Ke dalam bidang gambar
E. Ke kanan searah v

35. Berikut pernyataan tentang trafo:
(1) Trafo menggunakan tegangan DC
(2) Trafo dapat menaikkan tegangan DC
(3) Trafo dapat menurunkan tegangan AC
(4) Trafo ideal, daya primer sama dengan 

daya sekunder
 Pernyataan yang benar adalah….

A. (1) dan (3)
B. (1) dan (4)
C. (2) dan (4)
D. (2) dan (3)
E. (3) dan (4)

 
36. Perhatikan gambar rangkaian berikut!

 Muatan yang tersimpan dalam rangkaian 
tersebut adalah….
A. 12 µ C
B. 18 µ C
C. 20 µ C
D. 24 µ C
E. 30 µ C

37. Gambar berikut merupakan model atom.

33. Perhatikan gambar rangkaian berikut! 

 Grafik yang benar untuk tegangan, arus 
terhadap waktu rangkaian di atas adalah….

34. Sebuah muatan listrik positif q, bergerak 
dengan kecepatan v dalam sebuah medan 
magnet homogen B seperti ditunjukkan pada 
gambar. Arah gaya magnetik F yang dialami 
muatan listrik q adalah….
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Dari pernyataan-pernyataan berikut:
(1) Tidak dapat menjelaskan model atom 

hidrogen
(2) Tidak dapat menerangkan pengaruh 

medan magnet terhadap spektrum atom
(3) Tidak dapat menjelaskan stabilitas atom
(4) Tidak dapat menerangkan atom berelektron 

banyak
 Pernyataan yang benar tentang kelemahan 

model atom tersebut adalah….
 A. (1) dan (2)
 B. (1) dan (3)
 C. (2) dan (3)
 D. (2) dan (4)
 E. (3) dan (4)

38. Pernyataan-pernyataan berikut ini berkaitan 
dengan efek fotolistrik:
(1) Menggunakan foton dengan panjang 

gelombang yang lebih pendek dari panjang 
gelombang ambang

(2) Menggunakan logam dengan nilai energi 
ambang kecil

(3) Penggunaan dengan frekuensi yang lebih 
besar dapat menyebabkan energi kinetik 
elektron bertambah besar

(4) Banyaknya elektron lepas dari permukaan 
logam bergantung pada frekuensi 
cahayanya

Pernyataan yang benar adalah….
A. (1), (2), (3), dan (4)
B. (1), (2), dan (3)
C. (1) dan (3) saja
D. (2) dan (4) saja
E. (3) saja

39. Perhatikan reaksi inti berikut!
 4 1H

1  → 2He4 + 2 1e
0 + Q

 
 Diketahui:
 1H

1 = 1,0081 sma
 2He4 = 4,0038 sma
 1e

0 = sangat kecil (diabaikan)
 Jika 1 sma= 931 MeV

 Berapa energi yang dihasilkan pada reaksi 
inti di atas?
A. 0,00286 MeV
B. 26,6266 MeV
C. 35,3781 MeV
D. 40,2832 MeV
E. 92,2431 MeV

40. Perhatikan gambar grafik peluruhan!

 Jumlah massa yang belum meluruh setelah 
12 jam adalah….
A. 50   gram
B. 75   gram
C. 100 gram
D. 125 gram
E. 150 gram

----- ooo0ooo -----


