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1. Perhatikan tabel di bawah ini! 

No. BESARAN SATUAN 

1. Intensitas cahaya candela 

2. Kecepatan meter/sekon 

3. Waktu menit 

4. Energi joule 

5. Kuat arus listrik ampere 

6. Suhu kelvin 

7. Gaya  newton 

8. Massa kilogram 

Besaran pokok dan satuannya yang benar menurut SI adalah … . 

A. 1, 3, 6, dan 7 

B. 2, 4, 6, dan 8 

C. 1, 5, 6, dan 8 

D. 2, 5, 6, dan 7 

 

2. Gambar berikut menunjukkan karakteristik berbagai zat. 

A B C

D E F

 

Zat gas dan padat ditunjukkan oleh gambar …. . 

A. gambar B dan D 

B. gambar C dan E 

C. gambar A dan D 

D. gambar F dan E 

 

3. Nilai T pada gambar termometer di bawah ini adalah … . 

 

T70 
o
C

0 
o
C 32 

o
F

Termometer 

Fahrenheit

Termometer 

Celcius

 

A. 102 
o
F 

B. 120
 o
F 

C. 146
 o
F 

D. 158
 o
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4. Pada proses perubahan wujud dari es menjadi air ternyata energi kalor digunakan untuk 

merubah wujud sehingga suhunya tetap. Jika terus menerus diberi kalor maka es yang sudah 

menjadi air akan mengalami kenaikan suhu. Kenaikan suhu ini … . 

A. sebanding dengan massa es yang telah mencair 

B. sebanding dengan energi kalornya 

C. sebanding dengan kalor jenis es 

D. sebanding dengan kalor jenis air 

5. Percepatan benda 2 m/s
2
 dapat diartikan bahwa gaya sebesar 2 N dikerjakan pada benda 

bermassa 1 kg. Jika gaya tersebut ditambah sebesar 3 N, maka percepatannya menjadi … . 

A. 5 m/s
2
 

B. 3 m/s
2
 

C. 2 m/s
2
 

D. 1 m/s
2
 

6. Sebuah benda bermassa 4 kg dijatuhkan dari ketinggian 2 meter di atas tanah. Jika percepatan 

gravitasi di tempat itu 10 m/s
2
, maka energi kinetik ketika menyentuh tanah adalah … . 

A. 200 J 

B. 80 J 

C. 20 J 

D. 8 J 

 

7. Benda bermassa 12 kg di naikkan dengan menggunakan bidang miring seperti ditunjukkan 

oleh gambar.  

 

Jika panjang bidang miring dan percepatan gravitasi di tempat itu masing-masing 3,5 meter 

dan 10 m/s
2
, maka keuntungan mekanik yang dihasilkan bidang miring adalah … . 

A. 2,4 kali 

B. 2 kali 

C. 1,8 kali 

D. 1,5 kali 

8. Seorang pria dengan massa 80 kg menggunakan sepatu dengan ukuran alas sepatu tertentu. 

Ketika pria itu melangkah pada lantai dan seluruh berat badannya ditumpu oleh salah satu 

sepatunya, ia memberikan tekanan 40 kPa pada lantai. Luas alas sepatu pria itu adalah ... . 

A. 200 cm
2
  

B. 300 cm
2
 

C. 350 cm
2
 

D. 400 cm
2
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9. Sebuah slinki menghasilkan gelombang longitudinal yang memiliki cepat rambat 100 m/s. 

Jika panjang gelombangnya 2,5 m, maka frekuensi slinki adalah ... . 

A. 20 Hz 

B. 25 Hz 

C. 40 Hz 

D. 50 Hz 

 

10. Pada suatu saat terlihat cahaya petir (kilat) dan 20 detik kemudian terdengar bunyi petirnya. 

Jika cepat rambat bunyi di udara 330 m/s, maka jarak antara petir dan pengamat adalah ... . 

A. 3300 km 

B. 3600 km 

C. 6400 km 

D. 6600 km 

 

11. Proses pembentukan bayangan oleh cermin cekung ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. 

benda

bayangan

so = 12 cm

si = 4 cm

 

Jari-jari cermin cekung di atas adalah … . 

A. 6 cm 

B. 3 cm 

C. 8 cm 

D. 4 cm 

 

12. Seorang siswa menggosok-gosok selembar mika dengan rambut kering, maka pernyataan 

yang benar adalah … . 

A. mika menjadi bermuatan negatif karena ada aliran proton dari rambut ke mika 

B. rambut menjadi bermuatan positif karena ada aliran elektron dari rambut ke mika 

C. mika menjadi bermuatan positif karena ada aliran elektron dari rambut ke mika 

D. rambut menjadi bermuatan negatif karena ada aliran elektron dari rambut ke mika 

 

13. Dua buah hambatan disusun seri kemudian dihubungkan dengan sebuah ggl berukuran 

20V;1Ω. 
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20V;1Ω

2 Ω 7 Ω

 

Kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian adalah … . 

A. 2,22 A 

B. 2,50 A 

C. 2,00 A 

D. 1,50 A 

 

14. Sebuah televisi berukuran 24in harus dihubungkan ke sumber tegangan 220V agar dihasilkan 

daya 68W. Jika televisi tersebut dinyalakan selama 2 jam, maka konsumsi energi televisi 

dalam seminggu (7 hari) adalah … . 

A. 0,952 kWh 

B. 9,52 kWh 

C. 1,36 kWh 

D. 0,136 kWh 

 

15. Membuat magnet dapat dilakukan dengan cara berikut ini. 

P Q

 

Cara membuat magnet dan kutub-kutub yang dihasilkan adalah … . 

A. induksi, P menjadi kutub selatan, Q menjadi kutub utara 

B. induksui elektromagnetik, P menjadi kutub selatan, Q menjadi kutub utara 

C. induksi, P menjadi kutub utara, Q menjadi kutub selatan 

D. elektromagnet, P menjadi kutub utara, Q menjadi kutub selatan 

 

16. Perbandingan tegangan input dan output dari sebuah transformator adalah 1:4. Setelah diteliti 

ternyata lilitan primer berjumlah 1250 lilitan. Jumlah lilitan pada sisi sekunder adalah … . 

A. 2000 lilitan B. 4000 lilitan 
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C. 5000 lilitan D. 10000 lilitan 

 

17. Bulan sebagai satelit Bumi mengalami tiga gerak, yaitu … . 

A. bersama Bumi mengelilingi Matahari, beredar mengelilingi Bumi, dan beredar 

mengelilingi Yupiter 

B. bersama Bumi beredar mengelilingi Matahari, beredar mengelilingi Bumi, dan 

berputar pada porosnya 

C. bersama Bumi beredar mengelilingi Matahari, beredar mengelilingi Mars, dan 

berputar pada porosnya 

D. bersama bumi beredar mengelilingi Matahari, beredar mengelilingi planet Mars, dan 

beredar mengelilingi Bumi 

 

18. Pada tayangan iklan dari sebuah produk minuman disebutkan bahwa minuman tersebut dapat 

mengganti ion tubuh yang hilang akibat aktifitas sehari-hari. Di bawah ini yang termasuk ion 

adalah  … . 

A. H
+
 

B. CO2 

C. H2SO4 

D. HCl 

 

19. Di bawah ini disajikan beberapa senyawa. 

(1) H2SO4 

(2) NaCl 

(3) MnO2 

(4) HCl 

(5) CO2 

Senyawa yang bersifat asam adalah … . 

A. 4 dan 5 

B. 1 dan 3 

C. 2 dan 3 

D. 1 dan 4 

 

20. Satu sendok gula pasir dicampur dengan setengah gelas bubuk kopi kemudian diaduk sampai 

merata. Campuran yang dihasilkan adalah … . 

A. campuran senyawa 

B. campuran homogen 

C. campuran kimia 

D. campuran heterogen 
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21. Perhatikan pernyataan berikut ini ! 

1) kelarutan 2) kemagnetan 3) perkaratan 

Berdasarkan sifat-sifat diatas, yang termasuk sifat fisika adalah … . 

A. 1, 2, dan 3 

B. 1 dan 2 

C. 2 dan 3 

D. 3 saja 

22.  Berikut ini adalah bahan aktif pada beberapa produk : 

1) aldrin 2) klordan 3) diazinon 

Berdasarkan data diatas, insectisida organik yang mengandung klor dalam molekulnya 

(organoklor) 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) memperlambat frekuensi pernafasan 

2) memperlambat denyut jantung 

3) meningkatkan tekanan darah 

Yang merupakan efek zat depresan adalah … . 

A. 1, 2, dan 3 

B. 1 dan 2 

C. 2 dan 3 

D. 3 saja 

24. Perhatikan pernyataan berikut ini ! 

1) bergerak aktif 

2) bergerak pasif 

3) menyimpan cadangan makananberupa pati/amilum 

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 

 

25. Perhatikan gambar berikut ini ! 

    

S T U V 

Berdasarkan tipe fertilisasinya, organisme yang satu kelompok adalah … . 
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A. S danU karena mengalami fertilisasi internal 

B. S dan T karena mengalami fertilisasi eksternal 

C. T dan U karena mengalami fertilisasi internal 

D. T dan V karena mengalami fertilisasi eksternal 

 

26. Perhatikan bagan berikut ini ! 

 

Berikut adalah bukan dampak yang terjadi bila produsen L mengalami kematian adalah … . 

A. produsen M berkurang 

B. konsumen S mengalami kematian 

C. konsumen P berkurang 

D. konsumen Y berkurang 

27. Usaha untuk mengurangi pencemaran udara adalah menggunakan mobil hibrid. Mobil ini 

menggunakan bahan bakar alternatif untuk mengganti bahan bakar fosil. Teknologi hibrid ini 

mampu mereduksi bahaya lingkungan sebab … . 

A. tidak menghasilkan gas yang berbahaya 

B. mobil hibrid lebih cepat dibandingkan mobil biasa 

C. mobil hibrid lebih murah dri mobil biasa 

D. mobil hibrid lebih kecil dari mobil biasa 

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 otot berikut ini ! 

1. Otot polos 2. Otot jantung 3. Otot rangka 

Otot  dengan ciri respon  terhadap rangsang  lambat, tidak mudah lelah dan disarafi oleh saraf 

tidak sadar (otonom)  adalah  … . 

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/pepton menjadi asam amino dihasilkan di … . 

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

 

31. Perhatikan gambar berikut ini ! 

 

Berdasarkan gambar, bagian yang menyebabkan perubahan tekanan rongga dada saat 

pernafasan perut adalah  … . 

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

32. Perhatikan pernyataan berikut ini ! 

1. Arteroskerosis 

2. Varises 

3. Wasir/ ambeien 

Kelainan pada sistem sirkulasi yang terkait dengan pembuluh darah vena adalah … . 

A. 1, 2, dan 3 

B. 1 dan 2 

C. 2 dan 3 

D. 3 saja 



 

9 

 IPA SMP/MTs 
 

Downloaded from http://tuaffi.wordpress.com 

D13 

33. Perhatikan gambar dibawah ini ! 

 

Gambar di atas menunjukkan ginjal dan 3 saluran yang berkaitan dengan ginjal. Di bagian 

manakah  ditemukan urea ? 

A. di Z saja 

B. di Y dan Z 

C. di X dan Y 

D. di X, Y dan Z 

34. Perhatikan gambar berikut ini ! 

 

Bagian mata yang banyak mengandung sel fotoreseptor ditunjukkan nomor … . 

A. 2 B. 5 C. 7 D. 8 

 

35. Perhatikan gambar dibawah ini ! 

. 

Bagian yang berfungsi melindungi akar ketika menembus tanah adalah ditunjukkan  nomor …  

A. B B. C C. D D. E
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36. Perhatikan gambar berikut ini ! 

 

Berdasarkan gambar, gerak ujung batang tumbuhan disebut … . 

A. fotonasti 

B. heliotropi 

C. tigmotropi 

D. haptotropi 

 

37. Perhatikan grafik peningkatan jumlah oksigen dalam tabung reaksi dibawah ini ! 

 

Beberapa jenis organisme dimasukkan dalam tabung reaksi berbeda yang berisi air, kemudian 

ditutup rapat dan ditempatkan dibawah sinar matahari. Jenis organisme yang mungkin 

menunjukkan grafik seperti diatas adalah … . 

A. ikan air tawar 

B. amoeba 

C. ganggang hijau 

D. paramecium 

 

38. Perhatikan pernyataan berikut ini ! 

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

2) Tupai Virginia pura-pura mati untuk mengelabui musuhnya 

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

Berdasarkanpernyataan diatas, adaptasi morfologi  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 disilangkan dengan bunga merah muda (intermediet) akan menghasilkan 

keturunan dengan fenotip … . 

A. merah  :  merah muda  = 1  :  1 

B. merah  :  putih  =  1  :  1 

C. merah  : merah muda  :  putih  =  1  :  2  :  1 

D. merah muda  :  putih  = 1  :  1   

 

40. Nata de coco adalah makanan produk bioteknologi yang bernilai gizi tinggi. Pembuatan nata 

de coco memanfaatkan mikroorganisme … . 

A. Aspergillus wentii 

B. Neurospora crassa 

C. Acetobacter xylinum 

D. Saccharomyces cereviceae 


