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1. Seorang siswa sedang mengukur berbagai objek dengan menggunakan mistar, jangka sorong 

dan mikrometer sekrup. Hasil pengukuran panjang di bawah ini adalah … . 

 

A. 7,2 cm 

B. 7,0 cm 

C. 6,7 cm 

D. 6,5 cm 

 

2. Kita dapat membau parfum di dalam suatu ruangan. Hal ini merupakan salah satu  bukti 

bahwa sifat zat gas … . 

A. memuai dan hanya bergetar 

B. mudah bergerak dan bentuknya tetap 

C. menempati ruang dan volumenya tetap 

D. bentuk berubah-ubah dan bergerak sangat bebas 

 

3. Pada suatu saat angka yang ditunjuk oleh termometer Celcius memiliki selisih sebesar 10
o
 

dengan angka yang ditunjuk oleh termometer Reamur. Nilai suhu tersebut adalah … . 

A. 40 
o
R 

B. 50
 o
R 

C. 60
 o
R 

D. 70
 o
R 

 

4. 500 gram es bersuhu -5
o
C akan dileburkan sehingga seluruhnya menjadi air. Grafik perubahan 

wujudnya diilustrasikan oleh gambar berikut ini. 

es

0

50

T  (
0
C)

Q ( joule)

B

A

C

D

 

Jika kalor jenis es 2100 J/kg.
o
C, kalor lebur es 336000 J/kg, dan kalor jenis air 4200 J/kg.

o
C, 

maka besar energi kalor yang dibutuhkan pada grafik C-D adalah … . 

A. 95 kJ 

B. 100 kJ 

C. 105 kJ 

D. 115 kJ 
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5. Gaya sebesar 75 N dikerjakan pada sebuah peti bermassa 15000 gram yang berada di lantai 

datar.  

 

Akibatnya peti bergerak dengan percepatan … . 

A. 5 m/s
2
  

B. 4 m/s
2
  

C. 2 m/s
2
  

D. 1 m/s
2
  

 

6. Benda A bergerak dengan kelajuan 4 m/s menghasilkan energi kinetik sebesar 32 joule. Agar 

benda tersebut menghasilkan energi kinetik 128 jule, maka harus menambah kelajuan sebesar 

… . 

A. 2 m/s 

B. 3 m/s 

C. 4 m/s 

D. 6 m/s 

 

7. Pak Rahmat dan putrinya sedang bermain jungkat jungkit di halaman rumahnya seperti 

ditunjukkan oleh gambar. 

 

 

Pak Rahmat yang beratnya 800 N berada 1 meter dari penumpu. Agar seimbang maka 

putrinya (berat 350 N) harus duduk sejauh …. dari penumpu jungkat jungkit. 

A. 2,3 meter 

B. 2,0 meter 

C. 1,8 meter 

D. 1,4 meter 
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8. Suatu  bak mandi yang memiliki kedalaman 120 cm diisi air hingga mencapai 30 cm di bawah 

mulut bak. Jika massa jenis air 1 gram/cm
3
 dan percepatan gravitasi 10 m/s

2
, maka tekanan 

hidrostatis di dasar bak adalah … . 

A. 12000 N/m
2
 

B. 3000 N/m
2
 

C. 8000 N/m
2
 

D. 9000 N/m
2
 

 

9. Sebuah ayunan diayunkan sehingga frekuensinya 5 Hz. 

 

x y z
 

 

Jika ayunan tersebut digetarkan selama 5 detik maka periodenya menjadi … . 

A. 25 detik 

B. 10 detik 

C. 0,1 detik 

D. 0,2 detik 

 

10. Kedalaman laut akan diukur dengan teknik pantulan ultrasonik. Getaran pulsa ultrasonik yang 

dipancarkan dari kapal, diterima kembali oleh penerima di kapal 4 detik kemudian. Cepat 

rambat bunyi dalam air laut 1400 m/s. Kedalaman laut ersebut adalah ... . 

A. 350 m 

B. 2800 m  

C. 700 m 

D. 5600 m 

 

11. Proses pembentukan bayangan pada sebuah lensa cembung ditunjukkan oleh gambar berikut. 

6 cm

14 cm  

Perbesaran bayangan benda adalah … .  

A. 1 kali 

B. 0,75 kali 

C. 0,50 kali 

D. 0,25 kali 
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12. Salah satu penerapan listrik statis dalam kehidupan adalah sistem penangkal petir. Jika sebuah 

gedung dilengkapi penangkal petir, maka … . 

A. kemungkinan tersambar petir tetap namun tidak membahayakan 

B. kemungkinan tersambar petir makin kecil 

C. tidak akan tersambar petir 

D. kemungkinan tersambar petir lebih besar namun tidak membahayakan 

 

13. Tiga buah hambatan masing-masing 2 ohm, 4 ohm, dan 12 ohm dirangkai seperti gambar. 

4 Ω

2 Ω

12 Ω

1,5 V

  

Besar tegangan pada hambatan 2 Ω adalah … . 

A. 0,6 volt 

B. 0,8 volt 

C. 0,9 volt 

D. 1,2 volt 

 

14. Sebuah setrika listrik berukuran 150W;220V dihubungkan ke sumber tegangan sebesar 220 

volt. Jika terdapat dua setrika sejenis digunakan secara bersamaan, maka pemakaian energi 

listrik dari kedua setrika tersebut selama 1 jam adalah … . 

A. 300 kWh 

B. 15 kWh 

C. 0,3 kWh 

D. 0,1 kWh 

 

15. Membuat magnet bias dilakukan dengan cara melilitkan kawat tembaga pada batang besi AB 

kemudian ujung-ujung kawat dihubungkan pada sebuah sumber tegangan. 

A B

 

Berdasarkan gambar di atas, cara pembuatan magnet dan kutub-kutub yang dihasilkan adalah  
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A. induksi magnetik, A = kutub U dan B = kutub S 

B. induksi elektromagnetik, A = kutub S dan B = kutub U 

C. induksi, A = kutub U dan B = kutub S 

D. elektromagnetik, A = kutub S dan B = kutub U 

 

16. Prinsip dasar sebuah transformator ditunjukkan oleh gambar berikut ini. 

 

Bila tegangan input 6 volt dan jumlah lilitan primer dan sekunder masing-masing 500 dan 

3500, maka besar tegangan output transformator adalah … . 

A. 42 volt 

B. 45 volt 

C. 50 volt 

D. 60 volt 

 

17. Dalam tata surya kita mengenal 8 nama-nama planet. Sebagian besar planet tersebut memiliki 

satelit. Berikut ini planet-planet yang tidak memiliki satelit adalah … . 

A. Merkurius dan Venus 

B. Venus dan Bumi 

C. Bumi dan Mars 

D. Mars dan Jupiter 

18. Berdasarkan wujud dan warnanya, di bawah ini adalah unsur yang berwujud gas dan tidak 

berwarna yaitu … . 

A. Ca B. N C. C D. Na 

 

19. Sebanyak satu sendok garam dapur (NaCl) dilarutkan dalam segelas air. Kemudian kertas 

lakmus dicelupkan ke dalam larutan garam tersebut, ternyata tidak ada perubahan warna pada 

kertas lakmus. Hal ini disebabkan … 

A. karena NaCl termasuk garam yang bersifat basa 

B. karena NaCl termasuk garam yang bersifat asam 

C. karena NaCl adalah garam yang bersifat netral 

D. karena NaCl mengandung unsur Natrium yang menyebabkan kertas lakmus tidak 

berubah warna 
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20. Ketika kita memasukkan satu sendok gula ke dalam air ternyata setelah kita aduk lama-

kelamaan gula larut dalam air. Larutan gula ini dikenal dengan istilah … . 

A. larutan alami 

B. campuran homogen 

C. campuran heterogen 

D. larutan buatan 

 

21. Perhatkan peristiwa berikut ini ! 

1) perkaratan 

2) fermentasi 

3) pengembunan 

Peristiwa diatas yang termasuk perubahan kimia 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 pemutih pakaian adalah … . 

A. 1, 2, dan 3 

B. 1 dan 2 

C. 2 dan 3 

D. 3 saja 

 

23. Perhatikan efek pengguna zat adiktif berikut ini ! 

1) mempercepat denyut jantung 

2) meningkatkan tekanan darah 

3) memperlambat  frekuensi pernafasan 

Yang merupakan efek kafein pada kopi (golongan stimulan) adalah … . 

A. 1, 2, dan 3 

B. 1 dan 2 

C. 2 dan 3 

D. 3 saja 

 

24. Perhatikan pernyataan berikut ini ! 

1) Heterotrof 

2) Autotrof 

3) dapat membuat makanan sendiri 

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

A. 1, 2, dan 3 

B. 1 dan 2 

C. 2 dan 3 

D. 3 saja 
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25. Perhatikan gambar berikut ini ! 

   
 

S T U V 

Berdasarkan penutup tubuhnya, organisme yang satu kelompok adalah … . 

A. S dan V karena tubuhnya ditutupi oleh bulu 

B. S dan T karena tubuhnya ditutupi oleh rambut 

C. T dan U karena tubuhnya ditutupi oleh bulu 

D. U dan V karena tubuhnya ditutupi oleh rambut 

26. Perhatikan bagan berikut ini ! 

 
Berikut adalah dampak yang terjadi bila produsen M mengalami kematian adalah … . 

A. konsumen R mengalami kematian 

B. produsen L bertambah 

C. konsumen P bertambah 

D. konsumen Y bertambah 

 

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

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

aktivitas recycling / daur ulang. Contoh aktivitas recycling adalah … . 

A. membuat tas sekolah dari sampah plastik kemasan 

B. mengganti kantung plastik dengan kantung kertas 

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 

ketersediaan lahan pertanian  adalah … . 

A. A B. B C. C D. D
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29. Perhatikan nama tulang  berikut ini ! 

1. Tulang rusuk 

2. Tulang betis 

3. Tulang pegumpil 

Berdasarkan data diatas, manakah yang termasuk tulang pipa ? 

A. 1, 2, dan 3 

B. 1 dan 2 

C. 2 dan 3 

D. 3 saja 

 

30. Perhatikan gambar berikut ini ! 

4

1

23

 
Enzim yang berperan mengubah protein  menjadi pepton  dihasilkan di … . 

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

 

31. Perhatikan gambar berikut ini ! 

 
Berdasarkan gambar, gerakan diafragma saat udara masuk  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 merah  adalah … . 

A. 1, 2, dan 3 

B. 1 dan 2 

C. 2 dan 3  

D. 3 saja 
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33. Perhatikan gambar berikut ini ! 

 
Pada prinsipnya glukosa, asam amino dan beberapa mineral diserap kembali pada bagian yang 

berlebel … . 

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

 

34. Perhatikan gambar berikut ini ! 

 

Gerak pada gambar disebut … . 

A. thermonasti 

B. fotonasti 

C. fototropi 

D. tigmonasti 

 

35. Perhatikan gambar berikut ini ! 

 
Bagian mata yang berperan memfokuskan cahaya agar jatuh tepat di retina (bintik kuning) 

ditunjukkan oleh …. 

A. 8 

B. 5 

C. 2 

D. 1 
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36. Perhatikan gambar dibawah ini ! 

 
Bagian yang berfungsi mengangkut  hasil fotosintesis  ditunjukkan  nomor … . 

A. A 

B. B 

C. C 

D. D 

 

37. Perhatikan grafik dibawah ini ! 

  
  

A B C D 

GrafIk yang menunjukkan pengaruh laju fotosintesis  terhadap jumlah amilum yang 

dihasilkan adalah … . 

A. A 

B. B 

C. C 

D. D 

 

38. Perhatikan pernyataan berikut ini ! 

1) Ikan memiliki tubuh stramline (pipih lancip) untuk memudahkan bergerak di air 

2) Ikan salmon melakukan migrasi dari laut ke hulu sungai untuk bereproduksi 

3) Tupai Virginia pura-pura mati untuk mengelabui musuhnya 

Berdasarkanpernyataan diatas, adaptasi tingkah laku ditunjukkan oleh nomor … . 

A. 1, 2, dan 3 

B. 1, dan 2 

C. 2, dan 3 

D. 3  saja 
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39. Bunga merah muda (intermediet) disilangkan dengan bunga putih, mengasilkan 120 tanaman 

baru. Kemungkinan muncul keturunan berwarna merah muda sebanyak … . 

A. 30 tanaman 

B. 40 tanaman 

C. 60 tanaman 

D. 90 tanaman 

 

40. Perhatikan produk makanan berikut ini ! 

1) tahu 

2) oncom 

3) tempe 

Produk makanan yang memanfaatkan mikroorganisme sehingga termasuk produk 

bioteknologi adalah  … . 

A. 1, 2, dan 3 

B. 1 dan 2 

C. 2 dan 3 

D. 3 saja 

 


