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1. Kakak memiliki tongkat bambu setinggi 2 meter dilempar ke atas dengan kecepatan 20 m/s. 

Karena tongkat dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi sebesar 10 m/s
2
 maka tongkat 

kembali ke tangan kakak setelah 4 detik. 

Besaran pokok yang terdapat pada kalimat di atas adalah … . 

A. panjang dan percepatan 

B. kecepatan dan waktu 

C. panjang dan massa 

D. waktu dan panjang 

 

2. Perhatikan gambar berikut ini! 

 

A B C

D E F

 

 

Gambar yang menunjukkan sifat dari zat cair dan gas adalah … . 

A. gambar A dan E 

B. gambar B dan C 

C. gambar A dan F 

D. gambar C dan D 

 

3. Termometer Fahrenheit dan Celcius digunakan mengukur suhu suatu zat secara bersamaan, 

ternyata angka yang ditunjuk oleh termometer Fahrenheit sama dengan tiga kali angka yang 

ditunjuk oleh termometer Celcius. Suhu benda tersebut adalah … . 

A. 26,67 
o
C 

B. 28,50
 o
C 

C. 40,00
 o
C 

D. 46,36
 o
C 

 

 

4. Seorang siswa hendak mendidihkan 250 gram air yang bersuhu 30
o
C. Jika kalor uap air 2,26 

MJ/kg dan kalor jenis air sebesar 4200 J/kg.
o
C, maka energi kalor yang dibutuhkan sebesar … 

. 

A. 2373 J 

B. 3955 J 

C. 31500 J 

D. 73500 J 
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5. Perhatikan gambar di bawah ini! 

F = 15 N

m = 1 kg

(ke kanan)

 

 

Berdasarkan ilustrasi di atas, agar dapat memenuhi hukum Newton yang pertama, maka yang 

harus dilakukan adalah … . 

A. menambah gaya sebesar 5 N ke kanan 

B. memberi gaya 15 N ke kiri 

C. mengurangi gaya sebesar 5 N  

D. menambah gaya sebesar 15 N ke atas  

 

6. Hartono mengangkat sebuah peti bermassa 3 kg yang berada 0,5 meter di atas lantai hingga 

mencapai ketinggian 2 meter. Jika percepatan gravitasi 10 m/s
2
, maka usaha yang dilakukan 

Hartono sebesar … . 

A. 60 J B. 45 J C. 30 J D. 15 J 

 

7. Perhatikan gambar di bawah ini! 

B

20 kg

C

A

F

 

 

Jika AB 3 m dan BC 2 m, maka besarnya F adalah ... . 

A. 200 N 

B. 100 N 

C. 120 N 

D. 20 N 

 

8. Sebuah bejana berisi zat cair setinggi 1 meter seperti ditunjukkan oleh gambar. Massa jenis 

zat cair 0,8 g/cm
3
. 

1 m

zat cair
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Besar tekanan hidrostatis pada titik yang berjarak 80 cm dari dasar bejana adalah … . 

A. 6400 N/m
2
  

B. 4800 N/m
2
  

C. 2400 N/m
2
 

D. 1600 N/m
2
 

 

9. Sebuah beban pada ayunan yang bertali panjang diberi simpangan dari kedudukan 

seimbangnya. Begitu beban tersebut dilepaskan, beban bergerak bolak balik di antara dua titik 

yang terpisah  sejauh 7,0 cm. Beban itu memerlukan waktu satu menit untuk melakukan 100 

kali ayunan. Amplitudo dan periode ayunan tersebut adalah ... . 

A. 3,50 cm dan 0,6 s  

B. 3,50 cm dan 6 s 

C. 7,0 cm dan 6 s 

D. 7,0 cm dan 0,6 s 

 

 

10. Pernyataan yang benar tentang gelombang bunyi adalah ... . 

A. Gelombang bunyi yang merambat di udara adalah gelombang transversal, 

sedangkan yang merambat pada zat padat adalah gelombang longitudinal 

B. Gelombang bunyi yang merambat di udara merambatkan partikel-partikel udara ke 

suatu tempat 

C. Gelombang bunyi disebabkan oleh benda yang bergetar 

D. Gelombang bunyi dapat merambat dalam ruang hampa 

 

11. Gambar berikut ini menunjukkan pembentukan bayangan pada cermin cembung. 

 

 

Diketahui nilai p=12 cm (di depan cermin) dan nilai q=3 (di belakang cermin). Maka jarak 

titik F dari cermin adalah … . 

A. 8 cm 

B. 6 cm 

C. 4 cm 

D. 2,5 cm 
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12. Perhatikan gambar berikut ini! 

 

Gambar 1 

 

 

Gambar 2 

Gambar 2 menunjukkan keadaan benda setelah didekati oleh benda lain yang bermuatan 

negatif. Peristiwa ini sering kita sebut … . 

A. induksi muatan 

B. ggl induksi 

C. induksi magnetik 

D. recharge 

13. Dua buah lampu masing-masing berhambatan 30 Ω dan 60 Ω dirangkai seperti gambar. 

 

 

Arus listrik total yang mengalir pada rangkaian di atas adalah … . 

A. 0,11 ampere 

B. 0,50 ampere 

C. 2,00 ampere 

D. 3,00 ampere 

 

14. Di dalam sebuah rumah terdapat 5 lampu berukuran 10W;220V dinyalakan rata-rata 8 

jam/hari, 1 TV berukuran 150W;220V dinyalakan rata-rata 5 jam/hari, dan 1 lemari es 

berukuran 150W;220V dinyalakan terus-menerus. Energi listrik yang dihasilkan oleh lampu 

selama 1 bulan (30 hari) adalah … . 

A. 12 kWh 

B. 8,5 kWh 

C. 3,2 kWh 

D. 0,4 kWh 
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15. Untuk membangkitkan sifat kemagnetan dari suatu logam ada beberapa cara yang bisa kita 

lakukan, di antaranya seperti ditunjukkan oleh gambar berikut ini. 

 

X

Y

S

U

magnet

besi

 

Cara membuat magnet dan kutub (X, Y) yang dibentuk adalah ... . 

A. induksi, X = utara, Y = selatan 

B. induksi, X = selatan, Y = utara 

C. elektromagnetik, X = utara, Y = selatan 

D. elektromagnetik, X = selatan, Y = utara 

 

16. Transformator banyak dimanfaatkan dalam alat-alat elektronik sehari-sehari, misalnya 

televisi, charger handphone, AVR pada komputer, dan lain-lain. Secara sederhanan 

transformator dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 

Jika perbandingan N1 dan N2 sama dengan 2:5 maka besar tegangan di sisi sekunder adalah … 

. 

A. 15 V 

B. 25 V 

C. 40 V 

D. 50 V 

 

17. Bumi yang kita tempati selain berotasi terhadap porosnya juga berevolusi terhadap matahari. 

Salah satu pengaruh revolusi bumi terhadap matahari adalah … . 

A. terjadinya perbedaan lama siang dan malam 

B. terjadi penggembungan di khatulistiwa dan pemepatan di kutub 
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C. adanya gerak semua harian matahari 

D. terjadi perbedaan waktu antara wilayah satu dengan yang lainnya. 

 

18. Seorang siswa mengidentifikasi sejumlah senyawa seperti di bawah ini. 

(1) H2O 

(2) MgSO4 

(3) OH
-
 

(4) MnO2 

Yang termasuk ion adalah … . 

A. data nomor 1 

B. data nomor 2 

C. data nomor 3 

D. data nomor 4 

 

19. Kertas lakmus biru berubah warna menjadi merah ketika dicelupkan ke dalam suatu larutan. 

Hal ini menandakan bahwa larutan tersebut bersifat … . 

A. asam  B. garam  C. basa  D. netral 

 

20. Dalam tiga molekul air (H2O) terdapat atom hidrogen sebanyak … . 

A. 3 atom 

B. 4 atom 

C. 5 atom 

D. 6 atom 

 

21. Perhatikan peristiwa berikut ini ! 

1) perkaratan 

2) fermentasi 

3) pengembunan 

Peristiwa diatas yang termasuk perubahan fisika adalah … . 

A. 1, 2, dan 3 

B. 1 dan 2 

C. 2 dan3 

D. 3 saja 

 

22. Berikut ini adalah bahan aktif pada beberapa produk : 

1) monofluorofosfat 

2) kalsium gliserofosfat 

3) natrium hipoklorit 

Berdasarkan data diatas, yang merupakan bahan aktif pada pasta gigi adalah … . 

A. 1, 2, dan 3 

B. 1 dan 2 

C. 2 dan 3 

D. 3 saja
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23. Perhatikan efek pengguna zat adiktif berikut ini ! 

1) mempercepat denyut jantung 

2) meningkatkan tekanan darah 

3) mempercepat frekuensi pernafasan 

Yang merupakan efek zat stimulan adalah … . 

A. 1, 2, dan 3 

B. 1 dan 2 

C. 2 dan 3 

D. 3 saja 

 

24. Perhatikan pernyataan berikut ini ! 

1) Autotrof 

2) Heterotrof 

3) tidak dapat membuat makanan sendiri 

Berdasarkan pernyataan diatas, ciri yang dimiliki oleh hewan  adalah … . 

A. 1, 2, dan 3 

B. 1 dan 2 

C. 2 dan 3 

D. 3 saja 

25. Perhatikan gambar berikut ini ! 

   
 

S T U V 

Berdasarkan penutup tubuhnya, organisme yang satu kelompok adalah … . 

A. S dan T karena tubuhnya ditutupi oleh bulu 

B. U dan V karena tubuhnya ditutupi oleh bulu 

C. T dan U karena tubuhnya ditutupi oleh rambut 

D. S dan V karena tubuhnya ditutupi oleh rambut 

 

26. Perhatikan bagan berikut ini ! 
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Berikut adalah bukan dampak yang terjadi bila produsen M mengalami kematian adalah … . 

A. konsumen R mengalami kematian 

B. produsen L berkurang 

C. konsumen P berkurang 

D. konsumen Y berkurang 

27. Untuk mengatasi pencemaran lingkungan , masyarakan mengkampanyekan 3 R (Reduce 

Reuse, Recycle). Salah satu  usaha yang dilakukan untuk mengurangi jumlah sampah adalah 

aktivitas reusing / penggunaan ulang. Contoh aktivitas reusing adalah … . 

A. mengganti kantung plastik dengan kantung kertas 

B. membuat tas sekolah dari sampah plastik kemasan 

C. menggunakan daun untuk membuat kompos 

D. menggunakan botol plastik untuk vas bunga 

 

28. Perhatikan grafik berikut ini ! 

    

A B C D 

Berdasarkan grafik diatas, yang menunjukkan hubungan antara jumlah penduduk dengan 

kualitas air bersih adalah … . 

A. A B. B C. C D. D 

  

29. Perhatikan nama tulang  berikut ini ! 

1. Tulang betis 

2. Tulang pegumpil 

3. Tulang rusuk 

Berdasarkan data diatas, manakah yang termasuk tulang pipih ? 

A. 1, 2, dan 3 

B. 1 dan 2 

C. 2 dan 3 

D. 3 saja 
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30. Perhatikan gambar berikut ! 

4

1

23

 

Enzim yang berperan mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol dihasilkan di … . 

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 

 

31. Perhatikan gambar berikut ini ! 

 

Berdasarkan gambar, gerakan diafragma saat udara keluar adalah … . 

A. A B. B C. C D. D 

32. Perhatikan pernyataan berikut ini : 

1. Leukositosis 

2. Leukemia 

3. Anemia 

Kelainan pada sistem sirkulasi yang berkaitan dengan sel darah putih adalah … . 

A. 1, 2, dan 3 

B. 1 dan 2 

C. 2 dan 3  

D. 3 saja 

33. Perhatikan gambar berikut ini ! 
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Berdasarkan gambar diatas, proses pemisahan darah dari sisa hasil metabolisme terjadi pada 

bagian yang berlabel … . 

A. S B. T C. U D. V 

 

34. Perhatikan gambar berikut ! 

 

Bagian mata yang dapat menjadi lebih pipih dan menjadi lebih cembung ditunjukkan oleh … . 

A. 1 B. 2 C. 3 D. 5 

 

35. Perhatikan gambar dibawah ini ! 

 

Bagian yang berfungsi mengangkut air dan garam mineral ditunjukkan  nomor … . 

A. A B. B C. C D. D 

 

36. Perhatikan gambar berikut ini ! 

 

Gambar tersebut menunjukkan gerak … . 

A. fotonasti 

B. tigmotropi 

C. heliotropi 

D. geotropi
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37. Perhatikan grafik  dibawah ini ! 

    

A B C D 

Grafik yang menunjukkan pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap kecepatan 

fotosintesis adalah … . 

A. A B. B C. C D. D 

 

38. Belut memiliki insang lebar yang berlipat-lipat (labirin) untuk mengikat lebih banyak oksigen. 

Hal tersebut merupakan contoh adaptasi … . 

A. Fisiologi 

B. Tingkah laku  

C. Morfologi 

D. Behavioral 

 

39. Bunga merah muda (intermediet) disilangkan dengan bunga lain, menghasilkan ketrunan yang 

fenotipnya sama dengan induknya. Kemungkinan genotip kedua induknya adalah … . 

A. mm  X  MM 

B. Mm  X  Mm 

C. Mm  X  mm 

D. MM  X  mm 

 

40. Perhatikan mikroorganisme berikut ini ! 

1) Lactobacillus bulgaris 

2) Saccharomyces cereviceae 

3) Rhizopus oligosporus 

Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tempe dan keju adalah … . 

A. 1 dan 2 

B. 2 dan 3 

C. 3 dan 1 

D. 2 dan 1 

 

 


