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1. Ayah mengendarai mobil dari kota Jember ke Surabaya dengan kecepatan rata-rata 15 m/s. 

Setelah perjalanan satu jam pertama Ayah mengisi bensin 20 liter di sebuah SPBU dengan 

harga Rp 90.000,00. 

Besaran pokok yang terdapat dalam ilustrasi di atas adalah … . 

A. kecepatan dan harga 

B. waktu dan volume 

C. waktu 

D. panjang dan waktu 

 

2. Jarak antar partikel berjauhan, gaya tarik antar partikel sangat kecil, bergerak bebas, bentuk 

dan volumenya berubah-ubah sesuai tempatnya. Pernyataan tersebut merupakan sifat dari ... . 

A. gas 

B. zat cair 

C. zat padat 

D. gel 

3. Dalam suatu percobaan pengukuran suhu diketahui bahwa suhu suatu zat sebesar 86 
o
F. besar 

suhu ini dinyatakan dalam Kelvin adalah … . 

A. 30 K 

B. 203 K 

C. 233 K 

D. 303 K 

4. 100 gram es bersuhu -10 
o
C dipanaskan sehingga seluruhnya menjadi air bersuhu 20 

o
C 

seperti ditunjukkan oleh gambar. 
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Jika kalor lebur es 80 kal/gram dan 

kalor jenis air 1 kal/gram, maka besar 

energi kalor pada grafik B – D adalah 

… . 

A. 8000 kalori 

B. 10000 kalori 

C. 11000 kalori 

D. 12500 kalri 

 

5. Sebuah peti bergerak dengan gaya 20 N sebagaimana ditunjukkan oleh gambar berikut ini. 

 

Jika percepatan yang dialami peti 0,5 

m/s
2
 maka massa peti …. . 

A. 15 kg 

B. 20 kg 

C. 40 kg 

D. 50 kg 
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6. Andy meletakkan sebuah bola besi bermassa 6,5 kg di atas meja yang tingginya 1,2 meter. 

Tiba-tiba bola jatuh sehingga meretakkan keramik lantai. Jika percepatan gravitasi di tempat 

itu 10 m/s
2
, maka bola jatuh di lantai dengan energi sebesar … . 

A. 78 J 

B. 65 J 

C. 32 J 

D. 12 J 

7. Bola seberat 150 N digantungkan pada titik B dari sebuah batang AC. 

 

A B

C

F

150 N

 

Jika panjang AB 1 meter dan panjang BC 2 meter, maka besar gaya minimal F (kuasa) yang 

harus diberikan agar bola dapat terangkat adalah … . 

A. 30 N 

B. 50 N 

C. 75 N 

D. 150 N 

8. Seekor ikan berada di kedalaman 0,2 meter dari permukaan air akuarium. Massa jenis air 

akuarium 1000 kg/m
3
 dan percepatan gravitasi 9,8 m/s

2
. Ikan tersebut mengalami tekanan 

hidrostatis sebesar … . 

A. 1000 pascal 

B. 1800 pascal 

C. 1960 pascal 

D. 2000 pascal 

 

9. Perhatikan gambar berikut ini! 
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Cepat rambat gelombang di atas adalah … . 

A. 10 cm/s 

B. 30 cm/s 

C. 40 cm/s 

D. 50 cm/s
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10. Kedalaman laut akan diukur dengan teknik pantulan ultrasonik. Getaran pulsa ultrasonik yang 

dipancarkan dari kapal diterima kembali oleh penerima di kapal 2 detik kemudian. Cepat 

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

A. 400 m 

B. 700 m 

C. 1400 m 

D. 2800 m 

11. Jika sebuah objek diletakkan diantara titik fokus dan titik kelengkungan dari sebuah cermin 

cekung maka bayangannya nampak diperbesar. Jika jarak benda dan jarak fokus berturut-turut 

8 cm dan 6 cm, maka benda tersebut diperbesar … . 

A. 3 kali 

B. 2 kali 

C. 1½ kali 

D. ¾ kali 

12. Perhatikan gambar berikut ini! 

 

Gambar 1 

 

 

Gambar 2 

 

Berdasarkan gambar di atas benda yang semula netral setelah didekati benda bermuatan 

negatif ternyata susunan muatannya berubah seperti ditunjukkan gambar 2. Hal ini dapat 

terjadi … . 

A. karena induksi muatan terjadi pada benda positif 

B. karena muatan-muatan yang senama saling menjauhi 

C. karena induksi muatan terjadi pada benda negatif 

D. karena muatan-muatan senama saling tolak dan saling tarik secara bersamaan  

13. Dua buah hambatan masing-masing 18 Ω dan 9 Ω dirangkai seri kemudian ujung-ujungnya 

dihubungkan dengan sumber tegangan 1,5 V. Sebuah ammeter dipasang seri pada rangkaian 

tersebut, maka ammeter akan menunjukkan nilai arus listrik sebesar … . 

A. 1,5 ampere 

B. 2,0 ampere 

C. 6,0 ampere 

D. 9,0 ampere

14. Konsumsi energi listrik dari dua buah lampu berukuran 18W;220V dinyalakan selama 5 jam 

adalah … . 

A. 0,15 kWh 

B. 0,18 kWh 

C. 0,36 kWh 

D. 0,90 kWh
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15. Berdasarkan gambar di bawah ini, cara pembuatan magnet dan kutub-kutub yang dihasilkan 

adalah … . 

U

S

A B
 

A. induksi, A menjadi kutub utara, B menjadi kutub selatan 

B. menggosok, A menjadi kutub selatan, B menjadi kutub utara 

C. induksi, A menjadi kutub selatan, B menjadi kutub utara 

D. menggosok, A menjadi kutub utara, B menjadi kutub selatan 

 

16. Pada sebuah transformator terdapat jumlah kumpaan primer 1.200 dan jumlah kumparan 

sekunder 1.000. Bila arus listrik pada sisi primer 4 A, maka besar arus listrik sekunder adalah 

...  

A. 3,0 A 

B. 6,0 A 

C. 4,8 A 

D. 3,3 A 

 

17. Dilihat dari bumi, bulan Nampak lebih besar daripada bintang. Hal ini disebabkan oleh … . 

A. jarak bumi ke bulan lebih jauh daripada jarak bulan ke bintang 

B. jarak bumi ke bulan lebih jauh daripada jarak bumi ke bintang 

C. jarak bumi ke bulan lebih dekat daripada jarak bulan ke bintang 

D. jarak bumi ke bulan lebih dekat daripada jarak bumi ke bintang  

 

18. Pernyataan yang menjelaskan rumus kimia CO2 adalah … . 

A. Satu molekul karbon dioksida terdiri atas 1 atom karbon dan 2 atom oksigen 

B. Satu molekul air terdiri atas 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen 

C. Satu molekul karbon dioksida terdiri atas 2 atom karbon dan 1 atom oksigen 

D. Satu molekul air terdiri atas 2 atom hidrogen dan 2 atom oksigen 

 

19. Kertas lakmus merah tetap berwarna merah ketika dicelupkan ke dalam larutan jeruk nipis. 

Berdasarkan informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa … . 

A. larutan jeruk nipis bersifat basa lemah 
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B. larutan jeruk nipis bersifat asam 

C. larutan jeruk nipis bersifat basa 

D. larutan jeruk nipis bersifat netral  

 

20. Perhatikan pernyataan berikut ini! 

1) Zat yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia 

biasa. 

2) Zat yang dibentuk dari dua unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu. 

3) Gabungan dua zat atau lebih dan zat pembentuknya masih memiliki sifat zat yang 

dihasilkan. 

Pernyataan yang sesuai dengan senyawa adalah … . 

A.   2 saja 

B. 1 dan 2 

C. 3 saja 

D. 2 dan 3 

 

21. Perhatikan pernyataan berikut ini ! 

1) kelarutan 2) kemagnetan 3) perkaratan 

Berdasarkan sifat-sifat diatas, yang termasuk sifat kimia 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 fosfat  dalam molekulnya 

(organofosfat) 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 diazepam (golongan  depresan) adalah … . 

A. 1, 2, dan 3 

B. 1 dan 2 

C. 2 dan 3 

D. 3 saja
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24. Perhatikan pernyataan berikut ini ! 

1) bergerak  pasif 

2) bergerak aktif 

3) menyimpan cadangan makanan berupa glikogen 

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 tipe fertilisasinya, organisme yang satu kelompok adalah … . 

A. S dan T karena mengalami fertilisasi internal 

B. S danU karena mengalami fertilisasi eksternal 

C. T dan U karena mengalami fertilisasi eksternal 

D. T dan V karena mengalami fertilisasi eksternal 

 

26. Perhatikan bagan berikut ini ! 

 

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

A. konsumen S bertambah 

B. produsen M berkurang 

C. konsumen P bertambah 

D. konsumen Y berkurang 
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27. Aktivitas modern dapat menyebabkan terjadinya efek rumah kaca. Berikut adalah usaha untuk 

menanggulangi dampak tersebut, kecuali … . 

A. menggunakan gas CFC untuk pendingin ruangan 

B. menggunakan transportasi masal 

C. menggunakan bahan bakar alternatif 

D. menanam banyak tanaman  

28. Perhatikan grafik berikut ini ! 

    

A B C D 

Berdasarkan grafik diatas, yang menunjukkan hubungan antara jumlah penduduk dengan 

tingkat pencemaran lingkungan adalah … . 

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

29. Perhatikan nama otot berikut ini ! 

1. Otot polos 

2. Otot jantung 

3. Otot rangka 

Otot  dengan ciri respon terhadap cepat, mudah lelah dan disarafi oleh saraf sadar adalah  … . 

A. 1, 2, dan 3 

B. 1 dan 2 

C. 2 dan 3 

D. 3 saja 

30. Perhatikan gambar berikut ini ! 

 

Pencernaan karbohidrat pertama kali terjadi pada bagian berlabel … . 

A. A B. B C. C D. D
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31. Perhatikan gambar berikut ini ! 

 

Berdasarkan gambar, bagian yang menyebabkan udara masuk dan keluar pada pernafasan 

perut adalah  … . 

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

 

32. Perhatikan pernyataan berikut ini ! 

1. Varises 

2. Wasir/ambeien 

3. Arterosklerosis 

Kelainan pada sistem sirkulasi yang terkait dengan pembuluh nadi adalah … . 

A. 1, 2, dan 3 

B. 1 dan 2 

C. 2 dan 3 

D. 3 saja 

 

33. Perhatikan gambar dibawah ini ! 

 

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

manakah tidak  ditemukan urea ? 

A. di Z saja 

B. di X dan Z 

C. di X saja 

D. di X, Y dan Z 
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34. Perhatikan gambar dibawah ini ! 

 

Bagian yang berperan menjaga keseimbangan tekanan udara di dalam telinga ditunjukkan 

oleh … . 

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

 

35. Perhatikan gambar dibawah ini ! 

 

Bagian yang berfungsi memperluas bidang 

penyerapan  akar ditunjukkan  nomor … . 

A. A 

B. B 

C. C 

D. D 

 

36. Perhatikan gambar berikut ini ! 

 

Berdasarkan gambar, gerak akar tanaman tersebut disebut … . 

A. geotropi 

B. fototropi 

C. hidrotropi 

D. higroskopis 
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37. Perhatikan gambar percobaan berikut ini ! 

 

Berdasarkan gambar diatas, percobaan B membuktikan bahwa gas X hasil fotosintesis yang  

dihasilkan tumbuhan dimanfaatkan oleh hewan. Gas tersebut adalah … . 

A. karbondioksida 

B. karbon monoksida 

C. oksigen 

D. nitrogen 

 

38. Perhatikan pernyataan berikut ini ! 

1) memiliki perakaran yang panjang dan lebat 

2) memiliki daun yang lebar dengan stomata yang banyak 

3) memiliki batang yang berongga 

4) memiliki akar yang berongga 

Berdasarkan pernyataan diatas, adaptasi tumbuhan higrofit ditunjukkan oleh … . 

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

 

39. Bunga merah disilangkan dengan bunga putih, menghasilkan filial pertama (F1) putih semua. 

Bila F1 disilangkan dengan sesamanya, akan menghasilak keturunan F2 dengan perbandingan 

fenotip … . 

A. merah  :  putih  =  3  :  1  

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

C. merah  :  putih  =  1  :  3 

D. merah  :  merah muda  =  1  :  1 

 

40. Produk makanan khas Bondowoso adalah tape. Dalam pembuatannya tape memanfaatkan 

mikroorganisme … . 

A. Aspergillus wentii 

B. Neurospora crassa 

C. Acetobacter xylinum 

D. Saccharomyces cerevicea 


