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1. Tabel 1 

 

Dari tabel 1 di atas yang benar menurut sistem SI adalah …. 

A. 1 dan 3 

B. 2 dan 4 

C. 1, 2, dan 3 

D. semua benar 

 

2. Bila kita merebus air dalam panci maka lama kelamaan air dalam panci itu akan habis. Proses 

perubahan zat yang terjadi disebut … 

A. mencair 

B. mengembun 

C. menguap 

D. menyublim 

3. Pada siang hari suhu di suatu tempat mencapai 86
o
F, jika diukur dengan thermometer 

o
C 

maka hasilnya adalah ... 

A. 30
o
 

B. 37
o
 

C. 44
o
 

D. 54
o
 

4. Air bermassa 400 gr dengan suhu 30
o
C dicampur dengan air bersuhu 80

o
C yang mempunyai 

massa 600 gr. Suhu air campuran tersebut adalah …
o
C 

A. 50 

B. 60 

C. 70 

D. 80 

5. Grafik kecepatan terhadap waktu di bawah ini menunjukkan gerak seorang pengendara mobil. 

Pada saat pengendara mobil itu melakukan GLB ditunjukkan oleh grafik … 
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No. Besaran Satuan 

1. Daya watt 

2. Kecepatan m/s 

3. Usaha Joule 

4. Massa Jenis Kg/m
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6. Sebuah benda bermassa 8 kg berada di atas permukaan yang licin dipercepat dari kondisi 

diam hingga bergerak dengan percepatan 3 m/s
2
. Usaha yang dilakukan terhadap benda itu 

selama 10 detik adalah … Joule 

A. 1.800 

B. 2.400 

C. 3.000 

D. 3.600 

7. Kita akan lebih mudah memindahkan batu di bawah ini dengan pesawat sederhana pada 

gambar jika … 

 

 

A. Titik tumpu berada di tengah tengah lengan kuasa dan lengan beban 

B. Titik tumpu lebih dekat ke titik kuasa 

C. Lengan beban lebih panjang daripada lengan kuasa 

D. Lengan beban lebih pendek daripada lengan kuasa 

8. Gambar di bawah ini yang memiliki tekanan paling besar terhadap lantai adalah … 

30 kg

5 m
2 m

2 m 2 m

1 m
2 m

10 kg

Benda 1 Benda 2 Benda 3 Benda 4

7 m

2 m

77 kg

7 m

5 m

154 kg

 

A. Benda 1 

B. Benda 2 

C. Benda 3 

D. Benda 4 

 

9. Lihat gambar dibawah ini ! 

A

B

C
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Jika jarak A – C adalah 20 cm dan bandul itu berayun dari A ke C selama 0,5 detik kemudian dari 

C ke B selama 0,25 detik, amplitudo dan frekuensi yang terjadi adalah … 

A. 10 cm dan 1 Hz 

B. 10 cm dan 1,5 Hz 

C. 20 cm dan 1 Hz 

D. 20 cm dan 1,5 Hz 

10. Suara yang dihasilkan gitar dari pernyataan berikut yang paling rendah jika kekencangan 

senar sama adalah … 

1. Gitar panjang dengan massa jenis senar besar 

2. Gitar panjang dengan massa jenis senar kecil 

3. Gitar pendek dengan massa jenis senar besar 

4. Gitar pendek dengan massa jenis senar kecil 

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

11. Tinggi benda  pada gambar dibawah ini adalah … 

Benda

Bayangan

5 cm

F 2FF2F 3 cm

6 cm
 

A. 1 cm  

B. 2 cm  

C. 3 cm  

D. 4 cm  

12. Jika kain wol digosokkan ke penggaris mika maka … 

A. Penggaris mika akan bermuatan negatif karena kehilangan elektron 

B. Penggaris mika akan bermuatan negatif karena mendapat elektron 

C. Penggaris mika akan bermuatan positif karena kehilangan elektron 

D. Penggaris mika akan bermuatan positif karena mendapat elektron 

13. Perhatikan gambar dibawah ini ! 

4

3 5

28V; 2
 

Besar tegangan pada hambatan 4Ω dan 

5Ω adalah … 

A. 4V dan 6V 

B. 8V dan 10V 

C. 12V dan 14V 

D. 16V dan 18V 
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14. Perhatikan gambar di bawah ini ! 

200 W

 

Jika alat diatas dihidupkan selama 2 jam 

dengan listrik bertegangan 220V, maka 

besar energi listrik yang digunakan 

adalah … 

A. 88 kJ 

B. 400 kJ 

C. 1.440 kJ 

D. 2.400 kJ 

15. Pernyataan yang benar tentang gambar dibawah ini adalah … 

P Q

S

U

MAGNET

BESI

 

A. Pada ujung terakhir besi yang digosok, akan mempunyai kutub yang sama dengan 

kutub ujung magnet penggosoknya. 

B. Ujung besi P akan menjadi kutub Utara 

C. Ujung besi P akan menjadi kutub Selatan 

D. Jika besi sudah menjadi magnet maka P akan tarik menarik dengan kutub selatan 

magnet 

16. Sebuah trafo step down digunakan untuk menyalakan lampu yang hambatannya 4   seperti 

pada gambar di bawah. Besarnya arus yang mengalir pada kumparan primer adalah … . 

~ X24V ~12V

 

A. 25 A 

B. 50 A 

C. 75 A 

D. 100 A 

 

17. Perhatikan hal – hal di bawah ini : 

1. Gerak semu harian matahari 

2. Gerak semu tahunan matahari 

3. Pembelokan arah angin 

4. Perbedaan lamanya siang dan malam 
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Hal – hal yang disebabkan oleh gerak rotasi bumi adalah ... 

A. 1, 2 , dan 3 

B. 2 dan 4 

C. 1 dan 3 

D. Hanya 1 

18. Gerhana bulan terjadi pada saat fase bulan .... 

A. kuartir awal 

B. kuartir akhir 

C. konjungsi 

D. oposisi 

 

19. Zat kimia yang digunakan untuk mengawetkan dan mempertahankan warna daging adalah…. 

A. Natrium nitrit 

B. Natrium klorida 

C. Asam cuka 

D. Natrium benzoat 

 

20. Dampak negatif dari penggunaan zat penenang (sedatif-hipnotika) mempunyai gejala awal... 

A. Nafsu makan bertambah 

B. Denyut nadi menjadi teratur 

C. Bicara dan tindakannya cepat 

D. Daya pikir menurun 

 

21. Zat- zat berikut ini yang termasuk dalam pewarna alami adalah .... 

A. caramel, tartrazin, dan karoten 

B. karmoisin, tartrazin, dan kurkumin 

C. karotent, amarant, dan klorofil 

D. kurkumin, karoten, dan karamel 

22. Seorang pengguna zat adiktif menunjukkan gejala sebagai berikut : 

1) pupil mata mengecil   

2) tulang dan gigi keropos 

3) sering buang air kecil 

4) mengalami kejang-kejang 

Ciri-ciri yang menunjukkan pengguna ganja adalah nomor .... 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 3 

C. 2 dan 4 

D. 3 dan 4 

23. Perhatikan gambar di bawah ini ! 
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Dari gambar tumbuhan putri malu tersebut menunjukkan bahwa mahluk hidup memiliki ciri .... 

A. beradaptasi dan peka terhadap rangsang  

B. bernapas dan memerlukan makan 

C. tumbuh dan berkembang biak 

D. peka terhadap rangsang dan bergerak 

 

24. Perhatikan beberapa tumbuhan berikut: 

1. padi   4. melinjo 

2. pakis haji   5. mangga 

3. kelapa   6. pinus 

Yang termasuk kelompok gymnospermae adalah: 

A. 1,3 dan 5     

B. 1,3 dan 6 

C. 2,4 dan 6   

D. 2,4 dan 5

 

25. Perhatikan jaring-jaring makanan berikut! 

Fitoplankton    Zooplankton  udang  

 

 

Ganggang         ikan kecil        ikan besar        manusia 

Sumber energi utama pada jaring-jaring makanan di atas adalah .... 

A. fitoplankton dan zooplankton  

B. fitoplankton dan ganggang 

C. ganggang dan zooplankton 

D. ikan kecil dan ikan besar 

 

26. Membuang sampah tidak pada tempatnya dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan dan 

menimbulkan berbagai macam penyakit. Usaha yang dilakukan untuk menanggulangi 

permasalahan tersebut adalah .... 

A. mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos  

B. membakar sampah di tempat terbuka 

C. menimbun sampaah plastik di dalam tanah 

D. membuang sampah di sungai agar tidak menumpuk 
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27. Negara Indonesia merupakan negara agraris. Mata pencaharian utama penduduknya adalah 

bertani. Dalam beberapa tahun terakhir disadari bahwa pertumbuhan penduduk negara ini 

bertambah dengan pesat.  

Manakah di antara grafik berikut yang nenunjukkan hubungan antara jumlah penduduk dan 

luas lahan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Perhatikan gambar berikut ! 

  

 

 

 

 

 

 

Pernyataan berikut yang benar adalah... 

A. X kontraksi, Y kontraksi, lengan bawah terangkat 

B. X kontraksi, Y relaksasi, lengan bawah terangkat 

C. X relaksasi, Y kontraksi, lengan bawah terangkat 

D. X relaksasi, Y relaksasi, lengan bawah lurus 

 

29. Perhatikan gambar berikut ini! 
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Darah yang  kaya karbondioksida  dari  seluruh tubuh  akan  masuk  ke jantung  pada  

ruang bernomor ....  

A. 1     

B. 2    

C. 3  

D. 4 

 

Enzim yang dihasilkan oleh organ yang diberi tanda X adalah .... 

A. pepsin, renin, HCl 

B. tripsin, amilase, dan lipase 

C. ptialin, tripsin ,dan amilase 

D. erepsin, pepsin, dan amilase 

 

30. Perhatikan peristiwa-peristiwa berikut! 

1) otot otot antar tulang rusuk relaksasi 

2)  rongga dada dan paru-paru mengempis 

3) tekanan udara dalam paru-paru 

meningkat 

Peristiwa-peristiwa tersebut terjadi pada proses .... 

A. Inspirasi pernafasan dada 

B. ekspirasi pernafasan dada 

C. inspirasi pernafasan perut 

D. ekspirasi pernafasan perut 

31. Perhatikan gambar jantung berikut ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Perhatikan gambar organ ekskresi berikut ! 
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Bagian yang berfungsi sebagai tempat penyaringan darah dan penampung urine secara 

berturut-turut ditunjukkan oleh nomor .... 

A. 1 dan 2     

B. 1 dan 3    

C. 3 dan 4  

D. 3 dan 2 

 

33. Perhatikan gambar organ reproduksi di bawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian endometrium terdapat pada bagian organ bernomor .... 

A. 2     

B. 3    

C. 4 

D. 5 

 

34. Neuron eferen berfungsi membawa rangsang dari .... 

A. saraf pusat ke efektor (otot) 

B. reseptor ke efektor (otot) 

C. indra ke saraf pusat 

D. sel saraf yang satu ke lainnya 

 

35. Perhatikan gambar Penampang melintang batang dikotil di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

Bagian yang termasuk jaringan pengangkut ditunjukkan nomor .... 

A. 1 dan 3    

B. 1 dan 5    

C. 3 dan 5 

D. 3 dan 4
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36. Gerak akar tumbuhan menuju ke dalam tanah merupakan contoh dari gerak .... 

A. fototropisme   

B. geotropisme positif  

C. geotropisme negatif 

D. tigmotropisme 

 

37. Pengujian akhir untuk mengetahui adanya amilum sebagai hasil fotosntesis pada percobaan 

sachs dilakukan dengan cara …. 

A. merebus daun dalam air panas 

B. menetesi daun dengan larutan iodium 

C. merendam daun dalam alkohol panas 

D. merebus daun dalam larutan asam 

 

38. Pada musim kemarau, kelompok tumbuhan tropofit bertahan hidup dengan cara .... 

A. menggiatkan fotosintesis untuk pertumbuhan 

B. memperbesar batang untuk cadangan makanan 

C. memanjangkan akar untuk menyerap air 

D. menggugurkan daun untuk mengurangi penguapan 

 

39. Tikus berambut hitam kasar (BBDD) disilangkan dengan tikus berambut putih halus (bbdd). 

Apabila gen hitam dan gen kasar memiliki sifat dominan, maka jika F1 disilangkan dengan 

salah satu induknya yang homozigot resesif maka perbandingan genotip F2 nya adalah .... 

A. 9 : 3 : 3 : 2    

B. 4 : 3 : 2 : 1  

C. 1 : 1 : 1 : 1   

D. 2 : 2 : 1 : 1 

 

40. Mikroorganime yang berperan dalam pembuatan Kecap yaitu ... 

A. Saccharomyces cerevisiae 

B. Rhizopus sp. 

C. Aspergilus wentii 

D. Lactobacillus bulgaricus 

 


