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BAB 

FISIKA INTI DAN RADIOAKTIVITAS 

 

 

I. SOAL PILIHAN GANDA 

Soal pilihan ganda 

 

1.  202

80 X mewakili suatu atom unsure X.  

setiap atom netral unsure ini 

mengandung …. 

A. 202 elektron dan 80 neutron 

B.  122 elektron dan 202 neutron 

C.  122 elektron dan 202 neutron 

D.  80 elektron dan 122 neutron 

E.  80 elektron dan 202 neutron 

 

2.  Jumlah proton, neutron dan electron 

dalam sebuah atom 232

90 Th adalah … 

A.  90 

B.  142 

C.  180 

D.  232 

E.  322 

 

3.  Manakah dari pernyataan berikut ini tidak 

benar ? 

A.  sebuah atom terdiri dari inti yang kecil 

dikitari oleh electron-elektron pada 

orbitnya 

B.  inti atom yang mengandung sejumlah 

proton dan neutron, disebut nucleon, 

dalam jumlah yang sama. 

C.  proton bermuatan positif, neutron tidak 

bermuatan dan massa keduanya hamper 

sama. 

D.  electron bermuatan negative yang 

besarnya sama dengan muatan proton 

tetapi electron memiliki masa yang jauh 

lebih kecil. 

E.  jumlah electron sama dengan jumlah 

proton dalam sebuah atom netral. 

 

4.  Sebuah litium memiliki nomor massa 7 

dan nomor atom 3. 

(1)  lambangnya 7

3 Li… 

(2)  ia mengandung 3 proton, 4 neutron dan 3 

elektron 

(3)  satu dari isotopnya memiliki 3 proton, 3 

neutron dan 3 elektron 

Pernyataan yang benar adalah… 

A. (1),(2),(3) 

B. (1) dan (2) 

C. (2) dan (3) 

D. (1) saja 

E. (3) 

 

5. dibandingkan dengan inti atom X 

yang bermasa atom 207, inti X yang 

bermassa atom 206 memiliki… 

A. lebi banyak neutron 

B. lebih sedikit neutron 

C. lebih banyak proton 

D. lebih sedikit proton 

E. lebih banyak electron 

 

6. Suatu atom X mempunyai 42 

proton, 42 elektron, dan 65 neutron.  

Symbol untuk atom ini adalah 

A.  147

42 X 

B.  65

42 X 

C.  147

84 X 

D.  107

42 X 

E.  107

84 X 

 

7. Suatu unsure kimia litium ditulis 

sebagai Li dengan BA= 6,94, yang 

berari unsure tersebut cacah neutron 

sebanyak 

A. 2 buah 

B. 3 buah 

C. 4 buah 

D. 5 buah 
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E. 7 buah 

 

8.  Diagram berikut ini menunjukan lintasan 

setengah lingkaran yang akan ditempuh oleh 

ion dengan massa m dan muatan q ketika 

melalui celah dengan kelajuan v dalam suatu 

spektro meter massa.  Arah medan magnet B 

adalah tegak lurus bidang(titunjukan oleh 

tanda titik).  Jika ion Li
+
(lambing nuklida 

8

3 Li) dan ion Al
+
 (lambing nuklida 

27

13 Al)melalui celah dengan kelajuan sama, 

maka akan didapat lintasan busur lingkaran 

dengan jari-jari R1 dan R2, dengan 
2

1

R

R
 sama 

dengan … 

A.  
9

8
   D.  

9

1
 

 

B.  
27

8
  E..

13

1
 

C.  
13

3
 

 

9 Energi ikat inti adalah…. 

A. energi yang diperlukan untuk 

menyatuka proton-proton dan 

neutron-neutron dalam inti atom 

B. energi yang diperlukan untk 

memutuskan inti atom menjadi 

proton-proton dan neutron-

neutron  

C. energi yang diperlukan untuk 

menyatukan proton-proton, 

neutron-neutron dan electron-

elektron dalam sebuah atom 

D. energi yang dibebaskan ketika 

proton-proton dan neutron-

neutron bersatu dalam atom 

E. energi yang dibebaskan ketika inti 

atom pecah menjadi proton-proton 

dan neutron-neutron 

 

10.  Hubungan antara massa inti dengan 

massa partikel-partikel penyusun inti atom 

adalah … 

A.  massa inti = massa proton + massa 

neutron 

B.  Massa inti > massa proton + massa 

neutron 

C.  Massa inti < massa proton + massa 

neutron 

D.  massa proton < massa neutron – massa 

inti 

E.   massa proton = massa neutron – massa 

inti 

 

 

 Untuk soal 11 dan 12, gunakan massa dari 

partikel-partikel berikut; proton=1,0076 sma, 

neutron=1,0090 sma;l u=931 MeV 

 

11.  Energi ikat deutreum 2

1 H (massa= 

2,0140 u) adalah… 

A. 2,8 X 10
-6 

MeV 

B. 2,4 X 10
-3 

MeV 

C. 2,4 MeV 

D. 1,6 MeV 

E. 1,6 X 10
3 
MeV 

 

12.  Massa defek inti 4

2 He (massa = 4,0026 

u) adalah … 

A.  0,0104 u  D.  0,0208 u 

B.  0,0106 u  E.  0,0310 u 

C.  0,0202 u 

 

13.  Ketika energi ikat per nucleon 

bertambah, kesetabilan inti … 

A.  berkurang 

B.  bertambah 

C.  tetap sama 

D.  berkurang kemudian bertambah 

E.  bertambah kemudian berkurang 

 

14.  Gaya nuklir yang mengikat nucleon-

nukleon bersatu dalam atom adalah secara 

relative .. 

A.  kuat dan jangkauan panjang 

B.  kuat dan jangkauan pendek 

C.  lemah dan jangkauan pendek 

D.  lemah dan jangkauan panjang 

E.  sama kuat dengan gaya coloumb antar 

proton 
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Untuk soal 15 dan 16 

 

15.  gambar yang menampilkan jejak-jejak 

sinar α  yang memiliki energi yang sama 

adalah…. 

A. (1) 

B. (2)  

C. (3) 

D. (4)  

E. (5) 

 

16.  gambar yang menampilkan jejak-jejak 

sinar β  adalah … 

A. (1) 

B. (2)  

C. (3) 

D. (4)  

E. (5) 

 

17.  Hasil peluruhan radioaktif yang dapat 

disimpangkan oleh medan magnetic adalah 

…. 

A.  partikel alfa saja 

B.  partikel gamma saja 

C.  sinar gamma dan partikel betta 

D.  partikel alfa dan partikel beta 

E.  sinar gamma dan partikel alfa 

 

18.  Dari pernyataan tentang sinar α  berikut 

ini : 

1) tidak bermuatan listrik 

2) bermuatan listrik 

3) mendapat gaya magnetic yang 

berfungsi sebagai gaya sentripetal 

4) mendapat gaya sentripetal yang 

berfungsi sebagai gaya magnetic 

pernyataan yang merupakan penyebab 

sinarα  membentuk lintasan lingkaran jika 

memasuki medan magnetic homogen secara 

tegak lurus adalah.. 

A. (1) dan (2) 

B. (1) dan (3) 

C. (2) dan (3) 

D. (2) dan (4) 

E. (3) dan (4) 

19.  Partikel α ,partikel β  dan sinar γ  

dipancarkan tegak lurus terhadap suatu 

medan magnetic kuat.  Manakah satu dari 

gambar-gambar berikut ini yang dengan 

tepat menunjukan lintasan sinar dari partikel-

partikel ini ? 

      

      

      

      

  A.  B.  

      

      

      

      

  C.  D.  

      

      

      

      

  E. 

 

20.  Radiasi X,Y,dan Z dari gambar dibawah 

ini adalah… 

 

X 

Y 

Z 

 

              Kertas Alumunium Timbal 

      X         Y              Z 

A.  alfa  beta  gamma 

B.  beta alfa  gamma 

C.  gamma alfa  beta 

D.  gamma beta  alfa 

E.  beta gamma  alfa 

 

21.  Suatu zat radioaktif yang memancarkan 

sinar alfa didekatkan pada sebuah 

elektroskop yang bermuatan negative 

menyebabkan daun-daun elekteroskop akan 

… 

A. membuka lebih lebar kemudian 

berhenti  

B. membuka lebih lebar kemudian 

menutup 

C. menutup sedikit kemudian berhenti 
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D. menutup sedikit kemudian membuka 

lagi 

E. tidak terpengaruh 

 

22. Suatu nuklida stabil dengan nomor massa 

diatas 40 memiliki … 

A.  1=
Z

N
  D.  1<

N

Z
 

B.  2 N=Z  E. 6,1<
Z

N
 

C.  1>
N

Z
 

 

23.  Berdasarkan kesetabilan inti berikut 

perhatikan pernyataan-pernyataan ini. 

1) nuklida ringan yang berada diatas 

pita kesetabilan memancarkan 

partikel neutron. 

2) nuklida dengan nomor atom lebih 

besar dari 83 merupakan unsure 

radioaktif 

3) nuklida ringan berada di bawah pita 

kesetabilan memancarkan partikel 

positron 

4) nuklida yang bersifat radioaktif 

memancarkan partikel alfa 

Pernyataan yang benar adalah …. 

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

B. (1),(2) dan (3) 

C. (1) dan (3) 

D. (2) dan (3) 

E. (3) dan (4) 

 

24.  C
14

 adalah radioaktif, produknya ialah  

A.  N
14

 dan partikel β  

B.  Be
14

 dan partikel positron 

C.  C
14

 dan peluruhanγ  

D.  B
14

 dan peluruhan β  

E.  Ne
10

 dan peluruhan α  

 

25.  sebuah inti meluruh dengan 

memancarkan.  Manakah dari berikut ini 

menampilkan perubahan, jika ada, dalam 

nomor atom dan nomor massa inti ? 

 Nomor atom nomor massa 

A.    -2  -4 

B  -1  -2 

C   0  +1 

D  +1   0 

E  +2  +4 

 

26.  Pada proses peluruhan 215

81Bi menjadi 

215

84 Po terjadi pelepasan … 

A.  positron D.  proton 

B.  Partikel E.  elektron 

C.  Neutronα  

 

27. Peluruhan sebagai isotop thorium 

ditampilkan oleh persamaan reaksi 

234

90 Th  YXPa ++ −
0

1

234

91  

X dan Y masing-masing adalah 

A.  partikel  α dan sinar β  

B.  partikel  α dan sinar β  

C.  partikel  β dan sinar  γ  

D.  proton dan neutron 

E.  neutron dan sinarγ  

 

28.  Suatu zat dengan nonmor atom 84 

meluruh secara radioaktif menjadi atom lain 

dengan nomor atom 83.  radiasi yang 

menyertai proses ini adalah  

A.  hanya partikel alfa 

B.  hanya partikel beta 

C.  partikel beta dan sinar gamma 

D.  partikel alfa dan sinar gamma 

E.  partikel alfa, partikel beta, dan sinar 

gamma 

 

29.  Isotop radioaktif U
239

92 berubah menjadi 

isotof plutonium(Pu) melalui duakali 

berturut-turut peluruhan beta.  Lambing 

isotop yang dihasilkan adalah... 

A.  Pu
235

90   D.  Pu
237

94  

B.  Pu
235

92   E.  Pu
239

92  

C.  Pu
235

94  

 

30.  Perhatikan reaksi inti berikut ini  : 

 XHHeN +→+ 1

1

4

2

14

7  

    YCHB +→+ 11

6

1

1

11

5  
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      nBeZLi
1

0

7

4

6

3 +→+  

 X Y Z 

A.  O
18

9  H
1

1  H
2

1  

B. O
17

9  H
2

1  n
1

0  

C. O
17

8  n
1

0  H
2

1  

D. O
17

9  n
1

0  H
2

1  

E. O
17

8  H
2

1  e
0

1−  

 

31.  U
238

92  bersifat radioaktif dan meluruh 

sambil berturut-turut memancarkan 

partikelα , β , β ,α ,α ,α ,α ,α , β , β ,α , β ,

β dan α , sebelum mencapai inti yang stabil.  

Inti yang stabil ini memiliki nomor massa 

berturut-turut….. 

A.  82 dan 208  D.  84 dan 208 

B.  84 dan 206  E.  86 dan 204 

C.  82 dan 206 

 

32. Apabila Th
232

90  meluruh menghasilkan 

Pb
208

82 , proses ini melibatkan pemancaran 

partikelα dan β  yang dipancarkan adalah…. 

A.  4α  dan 3 β  D.  6α  dan 3 β  

B.  4α  dan 4 β  E.  6α  dan 4 β  

C.  6α  dan 2 β  

 

33.  Energi kinetic maximum electron yang 

dipancarkan dalam peluruhan partikel beta 

dari 11

4 Be adalah… 

(massa atom 11

4 Be= 11,0216 sma; 
11

5 B=11,0093u;1u=931MeV). 

A.  8,8041 MeV D. 11,4513 MeV 

B.  9,6129 MeV E.  12,7005 MeV 

C.  10,9446 MeV 

 

34.  Suatu partikel inti menghasilkan 

partikel-partikel dengan massa m1 dan m2 

yang bergerak saling menjauhi atau sama 

lain.  Jika E adalah energi kinetic total kedua 

massa, maka energi kinetic partikel m2 

(dianggap bahwa inti induknya stasioner 

sebelum meluruh) bernilai … 

A.  E
m

m

2

1    D.  E
mm

m

)( 21

2

+
 

B.  
21 mm

E

+
  E.  E

mm

m

)( 21

1

+
 

C.  E
m

m

1

2  

 

35.  Suatu partikel pion (meson 0Π ) dalam 

keadaan tertentu dapat musnah menghasilkan 

dua foton identik dengan panjang 

gelombang λ .  Bila massa partikel pion 

adalah m, h tetapan Planck,dan c kelajuan 

cahaya dalam vakum, maka λ dapat 

dinyatakan dalam bentuk … 

A.  h/(2mc)  D.  1/(2mc) 

B.  h/(mc
2
)  E.  h/(mc) 

C.  2h/(mc) 

 

36.  Aktivitas suatu radioaktif meluruh 

secara eksponensial terhadap waktu.  

Aktivita unsure pada setiap saat adalah... 

1) sebanding dengan massa unsure aktif 

yang tersisa 

2) sebanding dengan waktu paro unsure 

3) tak bergantung pada waktu dimana 

aktivitas diukur 

pernyataan berikut yang benar adalah 

A. (1), (2) dan (3) 

B. (1)dan (2) saja 

C. (2) dan (30 saja 

D. (1) saja 

E. (2) saja 

 

37 N 

 

    No 

  

   No ------- 

 

 

     10    20    30    40    t(detik) 

Berdasarkan grafik peluruhan diatas ini, 

maka jumlah zat radioaktif setelah meluruh 

selama 1 jam adalah … 

A.  0
4

1
N   D.  No

32

1
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B.  No
8

1
  E.  No

64

1
 

C.  No
16

1
 

 

38.  Waktu paro sebuah isotop natrium 

radioaktif adalah 15 jam.  Jika aktivitas awal 

dari suatu jumlah tertentu isotop ini adalah 

4000 hitungan per sekon, aktivitas isotop ini 

setelah 60 jam, dalam hitungan persekon, 

adalah…. 

A.  2000  D.  250 

B.  1000  E.  125 

C.  500 

 

39.  Suatu bahan radiaktif Sesium-137pada 

awalnya memiliki laju radiasi foton gamma 

sebesar 1,5X10
14

 partikel tiap detik.  Apabila 

waktu paro bahan tersebut 30 tahun, laju 

radiasinya pada 10 tahun berikutnya 

mendekati 

A.  1,6 7 X 10
14

 partikel per detik 

B.  1,5 7 X 10
14

 partikel per detik 

C.  1,2 7 X 10
14

 partikel per detik 

D.  0,75 X 10
14

 partikel per detik 

A.  0,5 X 10
14

 partikel per detik 

 

40.  210 Bi yang waktu paronya 5 hari 

meluruh menurut 
210

Bi    
210

Po + β .  

Jika mula-mula terdapat 96 g 
210

Bi, maka 

setelah 20 hari 
210

Po sebanyak… 

A.  6 g  D.  6 g 

B.  24 g  E.  90 g 

C.  30 g 

 

41.  Waktu paro sebuah unsure radioaktif 

adalah 2,0 hari.  Berapa lama diperlukan oleh 

suatu contoh dari 64 unsur untuk meluruh 

menjadi tinggal 2g? 

A.  2 hari  D.  10 hari 

B.  4hari  E.  12 hari 

C.  5 hari 

 

42.  Dalam suatu batuan meteorit tertentu, 

nilai perbandingan jumlah atom U
238

92  dengan 

jumlah atom timbale Pb
206

82 akibat peluruhan 

U
238

92  adalah 
3

1
.  Jika waktu paro atom 

uranium adalah 6,0 X 10
9
tahun, maka usia 

batuan kira-kira…. 

A.  1,5 X 10
9
tahun 

B.  2,0 X 10
9
tahun 

C.  3,0 X 10
9
tahun 

D.  6,0 X 10
9
tahun 

E.  12 X 10
9
tahun 

 

43.  Waktu paro unsure radon adalah 3,82 

hari.  Waktu yang diperlukan agar unsure 

radon tersebut meluruh menjadi 
6

1
-nya 

keadaan semula mendekati 

A.  1,32 X 10
6
 s D.15,28 hari 

B.  1,32 hari  E.  152,8hari 

C.  13,2 X 10
6
 s 

44.  Seorang ahli purbakala mendapatkan 

bahwa fosil kayu yang ditemukannya 

mengandung radioaktif kira-kira tinggal 1/8 

dari asalnya.  Bila waktu paro karbon 

radioaktif adalah 5600 tahun, berapa kirkira 

umur fosil tersebut? 

A.  1400 tahun  D.  16800 tahun 

B.  2800 tahun  E.  22400 

C.  11200 tahun 

 

45.  Aktivitas isotop radioaktif yang baru 

ditemukan berkurang menjadi 4 % dari harga 

awalnya dalam selang waktu 200jam.  Waktu 

paro isotop itu adalah .. 

A.  10,2 jam  D.  52,4 jam 

B.  34,0 jam  E.  68,6 jam 

C.  43,0 jam 

 

46.  Dua unsure radioaktif X dan Y memiliki 

waktu paro masing-masing 50 menit dan 100 

menit.  Sampel A dan B mula-mula 

mengandung jumlah atom yang sama.  

Setelah 200 menit nilai perbandingan. 

Jumlah atom X yang belum meluruh 

Jumlah atom Y yang belum meluruh 

Adalah… 

A.  4  D.  ½ 

B.  2  E.  ¼ 

C.  1 
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47.   in A 

 

3 

 

2 

 

1 

 

 10 20 30 waktu (s) 

Grafik pada gambar diatas ini menunjukan 

laju hitungan A dari sebuah sumber 

radioaktif seperti diukur oleh pencacah 

Geiger yang berubah terhadap waktu t.  

hubungan antara A dan t adalah ..((anggap ln 

12 = 2,5) 

A. A = 2,5 e
-10t

 D. A = 12 e
-0,1t 

B. A = 12 e
10t 

 E. A = 12 e
0,1t 

C. A = 2,5 e
-0,1t 

 

Gunakan informasi berikut untk soal 48 dan  

 

Aktivitas pergram karbon sehubungan 

dengan karbon -14 dalam makhluk hidup 

kira-kira0,231 peluruhan per sekon dan 

karbon-14 memiliki waktu paro 5400 tahun.  

Tubuh manusia disusun kira-kira 18% 

karbon. (NA= 6,0 X 10
23

 atom/mol. 

 

48.  Massa C-14 dalam 1,0 gram karbon 

dalam makhluk hidup adalah .. 

A.  4,2 X 
10-20

g D.  1,5 X 
10-12

g 

B.  6,4 X 
10-20

g  E.  6,0 X 10
-12

g 

C.  1,3 X 
10-12

g 

 

49.  Jika seseorang memiliki massa 50 kg, 

berapakah radioaktivitas orang itu 

sehubungan dengan C-14 ? 

A.  4,6 x 10
3
 Ba D.  6,3 X 10

-10
 Ci 

B.  2,08 X 10
3
 Bq E.  3,2 X 10

-12
 Ci 

C. 63 nci 

 

50.  Deret radioaktif alam yang memppunyai 

nomor massa kelipatan 4 adalah .. 

A.  deret uranium D.deret neptunium 

B.  deret thorium E. deret plutonium 

C.  deret aktinium 

 

51.  Bila tebal suatu bahan yang digunakan 

untuk menahan intensitas radioaktif sebesar 

1 HVL, maka intensitas radioaktif yang 

dilewatkan adalah setengah dari intensitas 

semula.  Bila tebal bahan diubah menjadi 4 

HVL, maka intensitas sinar yang di lewatkan 

adalah .. 

A. 50%  D.  12,5 % 

B.  25 %  E.  6,25 % 

C.  15 % 

 

52.  Satu curie U
238

 sama dengan .. 

A.  3,7 X 10
10

 g/s  D. 2,31 X 10
-23

 g/s  

B.  3,7 X 10
10

 g/s E.  6,25X 10
-34

 g/s  

C.  1,46 X 10
-11

 g/s  

 

53.  Detektor yang dapat mengukur intensitas 

radiasi zat radioaktif adalah… 

A. pencacah Geiger muller dan detector 

sintilasi 

B. kamar kabut Wilson dan detector 

sintilasi 

C. film fotografis dan kamar kabut Wilson 

D. film fotografis dan pencacah Geiger 

muller 

E. detector sintilasi dan kamar kabut 

 

54.  Alat deteksi yang digunakan untuk 

mengamati jejak partikel radioaktif adalah 

…. 

A.  emulsi film dan kamar kabut 

B.  pencacah Geiger dan imulsi film 

C. pencacah Geiger dan detector sintilasi 

D.  kamar kabut dan pencacah Geiger 

E.  detector sintilasi dan kamar kabut 

 

55.  Alat deteksi radiaktifitas yang mengubah 

timbunan electron menjadi pulsa listrik 

adalah .. 

A.  kamar kabut dan detector sintilasi 

B.  kamar kabut dan imulsi film 

C. detector sintilasi dan pencacah Geiger 

D.  pencacah Geiger dan kamar kabut 

E.  pencacah Geiger dan imulsi film 

 

56.  Kelompok partikel-partikel manakah 

berikut ini yang semuanya dapat dipercepat 

oleh sebuah siklotron ? 
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A.  partikel alfa, electron dan proton 

B.  electron, neutron dan proton 

C.  neutron, proton dan partikel alfa 

D.  proton, partikel alfa dan electron 

E.  proton, neutron dan positron 

 

57.  Neutron digunakan dalam beberapa 

reaksi inti untuk menebak partikel-partikel 

sasaran sebab neutron adalah .. 

A. bermuatan positif sehingga ditolak oleh 

inti atom 

B. bermuatan negative sehingga ditarik oleh 

inti atom 

C. tidak bermuatan sehingga tidak ditolak 

oleh inti atom 

D. tidak bermuatan sehingga tidak ditarik 

oleh inti atom 

E. tidak bermuatan dan massanya diabaikan. 

 

58.  Nilai kalor reaksi Q untuk reaksi 

nCBe +→+ 129 α   

Adalah 
9
Be = 9,012 u; α  = 4,003 u;

12
C = 12,000 u;n 

= 1,009 u;l= 931 MeV 

A. 8,4 MeV D.  5,6 MeV 

B.  7,3 MeV E.  4,9 MeV 

C.  6,2 MeV 

 

59.  Anggap kira-kira 200 MeV  energi 

dibebaskan perfisi dari U-235, maka massa 

U-235 yang harus dikonsumsi perhari dalam 

sebuah reactor daya 1 MW kira-kira..(N = 

6,02 X 10
23

) 

A.  0,025 g  D.  250 g 

B. 1,05 g  E.  1 250 g 

C.  56,5 g 

 

60.  Reaksi berantai adalah … 

A. penggabungan proton dan neutron 

untuk membentuk inti atom 

B. bergabungnya inti ringan untuk 

membentuk inti berat 

C. pembelahan inti berat menjadi dua 

atom lebih ringan 

D. pembelahan inti berat terus menerus 

yang dipengaruhi oleh neutron-

neutron yang dipancarkan oleh 

pembelahan inti berat lainnya 

E. pembakaran uranium dalam suatu 

tungku khusus yang disebut reactor 

atom. 

 

61.  Suatu reactor nuklir yang didesain untuk 

memproduksi plutonium dari uranium 

dikenal sebagai …. 

A.  breeder reactor 

B.  thermonuclear reactor 

C.  thermal reactor 

D.  awiming pool reactor 

E.  fusion reactor 

 

62.  Bahan baker yang digunakan dalam 

sebuah reactor atom, kecuali .. 

A.  uranium alamiah 

B.  uranium oksida 

C.  U-235 murni 

D.  U-235 diperkaya 

U-238 

 

63.  Berikut adalah komponen dasar dari 

sebuah reactor atom, kecuali .. 

A.  bahan baker 

B.  batang pengendali 

C.  perisai beton 

D.  kondensor 

E.  moderator 

 

64.  Yang berfinbgsi untuk memperlambat 

kelajuan neutron sehingga neutron-neutron 

dapat dengan mudah membelah inti atom 

adalah.. 

A.  batang pengendali 

B.  kondensor 

C.  moderator 

D.  pendingin 

E.  perisai beton 

 

65.  keadaan dimana secara rata-rata tersedia 

lebih dari satu neutron untuk proses 

pembelahan disebut keadaan .. 

A.  darurat   D.  subkritis 

B.  normal   E.  superkritis 

C.  kritis 

 

66.  Dalam suatu reactor atom, batang-

batang pengendali digunakan untuk .. 
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A.  memperlambat neutron 

B.  mempercepat neutron 

C.  menyerap neutron 

D.  memproduksi neutron 

E.  menembakan neutron. 

 

67.  Dalam reactor atom untuk memproduksi 

radio isotop, reactor atom berfungsi sebagai 

… 

A.  sumber neutron 

B.  sumber sinarα  

C. sumber sinar β  

D. sumber sinarγ  

E.  sumber kaloor 

 

68.  Bahan baker PLTN fusi adalah .. 

A.  helium  D.  tritium 

B.  hydrogen  E.  air 

C.  deuterium 

 

69.  Dari reaksi fusi berikut : 

QnHeHH ++→+ 1

0

4

2

3

1

2

1  

Bila massa : 

MeVudanuHuH

uHeHeuH

9311;008987,1;016977,3

003879,4;04741,2

1

0

3

1

4

2

2

1

===

===

energi 
yang dibebaskan pada reaksi inti diatas 

adalah .. 

A.  174,6 MeV D.  0.01746 MeV 

B.  17,46 MeV  E.  0,001746 MeV 

C.  1,746 MeV 

 

70.  Suhu sangat tinggi yang diperlukan 

untuk berlangsung reaksi fusi adalah supaya 

…. 

A. tumbukan antar inti memiliki energi 

kinetic yang mampu mengatasi gaya 

tolak menolak antar proton 

B. tumbukan antar inti memiliki energi 

kinetic yang mampu mengatasi gaya 

tolak menolak antar electron 

C. tumbukan antar inti memiliki energi 

kinetic yang mampu mengatasi gaya 

tarik menarik antar nucleon dalam inti 

D. tumbukan antar inti memiliki energi 

kinetic yang mengatasi gaya tarik-

menarik antar proton dan electron. 

E. tumbukan antarinti memiliki energi 

kinetic yang mampu mengatasi gaya 

ikat inti. 

 

71.  Suatu proses fisi U
235

92 mengikuti 

persamaan; 

nKrBaUn
1

0

235

92

1

0 ++→+ .  Jika pada 

proses fisi ini dibebaskan energi 200 MeV, 

massa neutron = 1,009u, massa inti 

U
235

92 =235,04 u, dan l u = 931 MeV, maka 

massa inti(Ba+Kr)adalah(dalam u) 

A.  231,80  D.  234,03 

B.  232,80  E.  234,89 

C.  233,89 

 

72.  Berikut ini adalah manfaat radioisotope, 

kecuali…… 

A. mendeteksi adanya penyempitan 

pembuluh darah 

B. mendeteksi adanya kebocoran pipa 

penyalur minyak 

C. membunuh sel-sel kanker 

D. menentukan umur manusia purba 

E. memotong lembaran baja dengan 

akurat 

 

73. Bahan-bahan radiaktif kadang-kadang 

disuntikan ke dalam tubuh pasien sebagai 

perunut.  Apakah satuan yang sesuai untuk 

waktu paro zat radioaktif seperti seperti? 

A.  satu detik  D.  satu hari 

B.  satu menit  E.  satu bulan 

C.  satu jam 

 

74.  Sumber macam apa yang digunakan 

untuk mendeteksi kebocoran pipa bawah 

tanah dan apa alsannya? 

 Suber   alasan 

A.  α  lebih energetic 

B.  α  dapat memproduksi lebih  

banyak pasangan ion-ion 

C.  β  memiliki daya tembus  

yang sesuai 

D.  β  electron sehingga dapat  

lebih mudah dideteksi 

E.  γ  daya tembusnya tinggi 
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75.  Sebuah fosil tulang binatang purba 

ditemukan dalam tanah.  Berdasarkan 

penelitian laboratorium, sisa karbon C-14 

yang dikandungnya sebesar 12,5% dari 

karbon C-14 yang dikandung oleh binatang 

yang masih hidup.  Jika waktu paro C-14 

sma dengan 5,600 tahun maka umur fosil itu 

adalah…… 

A.  16800 tahun D.  5600 tahun 

B.  14000 tahun E.   2800 tahun 

C.  11200 tahun 

 


