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1. Perhatikan tabel berikut! 

 

Pasangan besaran pokok dengan satuan SI dan alat ukur yang sesuai adalah .... 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 3 

C. 2 dan 3 

D. 2 dan 4 

2. Perhatikan sifat-sifat  zat di bawah ini: 

1) Jarak antar partikelnya saling berjauhan  

2) Gaya tarik antar molekulnya kuat 

3) Gerakan partikelnya cepat 

4) Bentuk dapat berubah sesuai dengan tempatnya 

5) Volumenya tetap 

Yang merupakan sifat-sifat  zat cair adalah nomor .... 

A. 1, 2, 4, dan 5 

B. 1, 2, 3, dan 5 

C. 1, 3, 4, dan 5 

D. 2, 3, 4, dan 5 

3. Suatu benda diukur dengan menggunakan thermometer berskala Celsius menunjukan 55
0
C, 

berapa suhu benda tersebut ketika diukur menggunakan thermometer berskala Farenheit…. 

A. 81 
o
F 

B. 131 
o
F 

C. 147 
o
F 

D. 157 
o
F 

4. Suhu air 20 
0
C dengan massa 1000 gram dipanaskan sehingga suhunya menjadi 40 

0
C. Jika 

diketahui kalor jenis air 1 kkal/kg 
0
C, maka kalor yang diperlukan sebesar …. 

A. 20 kkal  

B. 200 kkal 

C. 2.000 kkal  

D. 20.000 kkal  

5. Perhatikan peristiwa berikut ! 

1. Buah mangga jatuh bebas ke tanah 

2. Bola menggelinding di atas pasir 

3. Kelereng mengelinding ke bawah pada bidang miring dan licin 

4. Peluru yang ditembakkan vertikal ke atas 

Contoh gerak lurus berubah beraturan dipercepat adalah …. 

No. Besaran Satuan Alat ukur 

1. Massa kilogram Neraca pegas 

2. Panjang meter Jangka sorong 

3. Suhu celsius Termometer 

4. Waktu detik Arloji 
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A. 1 dan 2    

B. 1 dan 3   

C. 2 dan 3   

D. 2 dan 4 

 

6.  Perhatikan gambar berikut! 

 

Sebuah kelapa yang bermassa 2,5 kg jatuh dari tangkainya tampak seperti gambar ! 

Jika percepatan gravitasi bumi 10 m/s
2
, besar energi potensial di titik B adalah .... 

A. 125 J 

B. 175 J 

C. 225 J 

D. 275 J 

7. Pesawat sederhana berikut memanfaatkan prinsip tuas, adalah …. 

    

A.   

 

  

B.   

 

    

C.   

 

  

D.       

 

8. Apabila ikan berada dalam bejana yang penuh dengan air seperti terlihat pada gambar, maka 

tekanan yang dialami oleh ikan tersebut adalah .... 

A. 2000 N/m
2
     

B. 4000 N/m
2
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C. 6000 N/m
2
  

D. 10000 N/m
2
 

 

9. Perhatikan gambar gelombang berikut! 

 

 

 

 

 

Cepat rambat gelombang di atas adalah …. 

A. 2,0 m/s    

B. 4,0 m/s   

C. 18 m/s   

D. 36 m/s 

10. Seorang anak berteriak dihadapan tebing yang tinggi.  beberapa detik kemudian terdengar 

gema yang merupakan bunyi pantul suaranya. Jika cepat rambat bunyi saat itu diketahui, 

maka pemanfaatan bunyi pantul itu untuk mengetahui …. 

A. Ketinggian tebing dari permukaan laut 

B. Jarak tebing dari anak tersebut berteriak 

C. Luas dinding tebing yang dituju anak tersebut 

D. Kelembaban udara di sekitar tebing 

11. Perhatikan gambar sebuah lilin di depan cermin cekung berikut berikut! 

Letak bayangan lilin yang dihasilkan dari cermin tersebut adalah .... 

 

A. 5 cm di belakang cermin 

B. 6 cm di belakang cermin 

C. 25 cm di depan cermin 

D. 30 cm di depan cermin 

 

12. Seorang siswa melakukan percobaan mendekatkan benda negatif pada elektroskop netral. 

Gambar elektroskop berikut ini yang tepat menunjukan percobaan tersebut adalah .... 
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13. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut ! 

 

Jika hambatan dalam sumber tegangan diabaikan, besar arus listrik yang terukur oleh 

amperemeter (A) adalah .... 

A. 1 A 

B. 2 A 

C. 3 A 

D. 4 A 

14. Dalam sebuah  rumah terdapat alat-alat listrik yang terdiri lampu neon  20 watt,  lampu pijar  

15 watt, televise 125 watt     lemari es  75 watt. Jika alat-alat  tersebut dipakai rata-rata 10 jam  

sehari dan harga sewa per Kwh Rp. 500,-. Berapakah rekening listrik  yang   harus    dibayar 

Selama satu bulan ? 

A. Rp. 2.350,-                                  

B. Rp. 3.525,-                                    

C. Rp. 23.500,-                                        

D. Rp.35.250,- 

15. Perhatikan gambar ! 

 

 

 

 

 

Ketika magnet digosokkan seperti gambar 

maka jenis kutub pada besi adalah..... 

A. A = kutub utara, B = kutub selatan, bersifat 

permanen 

B. A = kutub utara, B = kutub selatan , bersifat 

sementara 

C. A = kutub selatan, B = kutub utara, bersifat 

permanen 

D. A = kutub selatan, B = kutub utara, bersifat 

sementara 

16. Perhatikan gambar berikut! 

 

 
S 

U 

A B 
BESI 
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Gambar di atas merupakan gambar transformator ideal. Jika arus  pada kumparan primer 4 A, 

maka kuat arus yang mengalir pada kumparan sekunder adalah …. 

A. 8 A     

B. 6 A   

C. 4 A 

D. 2 A 

 

17. Menipisnya lapisan ozon di atmosphere bumi mengakibatkan .... 

A. Meningkatnya curah hujan 

B. Perubahan cuaca secara ekstrem 

C. Terjadinya puting beliung dan Bandai 

D. Meningkatnya jumlah penderita katarak 

18. Perhatikan tabel pengamatan perubahan warna kertas lakmus pada larutan berikut! 

Larutan Lakmus Merah Lakmus Biru 

Asam Merah x 

Basa y Biru 

Garam z Biru 

Yang paling tepat mengganti huruf x, y, dan z pada tabel tersebut adalah …. 

A. Merah, Biru, dan Merah. 

B. Merah, Merah dan Merah 

C. Biru, Merah dan Biru 

D. Merah, Biru dan Biru 

19. Di antara zat berikut yang termasuk molekul senyawa adalah …. 

A. O2 B. H2 C. HBr D. N2 

20. Terdapat beberapa perubahan zat  : 

1. Air dibekukan jadi es 

2. Singkong diolah jadi tape melalui proses fermentasi 

3. Tepung beras dihasilkan dari beras yang ditumbuk halus 

4. Kertas dibakar menjadi abu 

Dari perubahan zat di atas yang termasuk perubahan kimia adalah …. 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 3 

C. 2 dan 3 

D. 2 dan 4 
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Tepung terigu, tepung tapioka, minyak sayur, perisa ayam, rempah-

rempah, pemantap nabati, tartrazin Cl 19140, monosodium 

glutamat, asam folat, garam, gula, dan bubuk cabe, siklamat. 

21. Perhatikan data komposisi pada kemasan makanan berikut ini: 

  

 

 

 

Zat warna sintetis yang terdapat pada kemasan makanan tersebut adalah .... 

A. Monosodium glutamat 

B. Tartrazin Cl 19140 

C. Siklamat 

D. Asam folat 

 

22. Seorang pengguna zat adiktif menunjukkan gejala sebagai berikut : 

1) Pupil mata mengecil   

2) Berhalusinasi 

3) Sering buang air kecil 

4) Mengalami kejang-kejang 

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

A. 1 dan 2 

B. 2 dan 4   

C. 1 dan 3  

D. 3 dan 4 

23. Perhatikan gambar dibawah ini! 

 

 

 

 

Gambar tersebut menunjukkan bahwa makhluk hidup memilki ciri hidup .... 

A. Berkembangbiak  

B. Memerlukan makan  

C. Iritabilitas  

D. Tumbuh dan berkembang  

24. Perhatikan beberapa tumbuhan berikut: 

1. padi   4. melinjo 

2. pakis haji   5. mangga 

3. kelapa   6. pinus 

Yang termasuk kelompok angiospermae adalah: 

A. 1,3 dan 5    

B. 1,3 dan 6    

C. 2,4 dan 5 

D. 2,4 dan 6 
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25. Perhatikan jaring-jaring makanan berikut! 

 

Fitoplankton    Zooplankton  udang  

 

Ganggang         ikan kecil        ikan besar        manusia 

 

Yang bertindak sebagai konsumen II pada jaring-jaring makanan di atas adalah .... 

A. Ikan kecil dan zooplankton  

B. Fitoplankton dan ganggang 

C. Udang dan ikan besar 

D. Manusia dan ikan besar 

 

26. Berikut ini yang bukan langkah tepat dalam menanggulangi meningkatnya kadar O2 di 

atmosfer adalah .... 

A. Penanaman sejuta pohon sebagai paru-paru kota 

B. Reboisasi lahan akibat ilegal loging 

C. Pembakaran sampah  

D. Memperbanyak taman kota 

27. Perhatikan grafik berikut! 

 

 

 

 

 

 

Apabila luas daerah tetap, dampak penambahan jumlah penduduk terhadap kondisi 

lingkungan di daerah tersebut adalah .... 

A. Meningkatnya kadar uap air di udara 

B. Naiknya kandungan oksigen di udara 

C. Kandungan gas karbon dioksida di udara menurun 

D. Lahan pertanian semakin sempit 

 

28. Perhatikan ciri-ciri otot berikut ini ! 

1) Memiliki banyaak inti sel 
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2) Berbentuk silindris bercabang 

3) Memiliki satu inti sel 

4) Bekerja secara tidak sadar 

5) Beberntuk gelendong 

Berdasarkan data tersebut yang merupakan ciri otot penyususun pembuluh darah adalah .... 

A. 1,2, dan 5    

B. 1,2, dan 4  

C. 3,4, dan 5  

D. 2,3, dan 4 

 

29. Perhatikan tabel berikut! 

No Enzim Fungsi enzim 

1 Ptialin Mengemulsikan lemak 

2 Tripsin 
Mengubah karbohidrat 

menadi gula sederhana 

3 Lipase 
Mengubah lemak menjadi 

asam lemak + gliserol 

4 Pepsin 
Mengubah protein menjadi 

pepton 

5 Amilase 
Mengubah amilum menjadi 

glukosa 

Fungsi enzim yang benar adalah .... 

A. 1,2,3    

B. 3,4,5   

C. 2,3,4  

D. 1,3,4  

 

30. Perhatikan peristiwa-peristiwa berikut! 

1) Otot diafragma relaksasi 

2) Diafragma melengkung 

3)  Rongga dada dan paru-paru mengempis 

4) 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 
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31. Perhatikan gambar jantung berikut ! 

 

 

 

 

   

 

 

Darah yang  kaya oksigen  dari paru-paru  akan  masuk  ke jantung  pada  ruang bernomor ....  

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

 

32. Perhatikan gambar organ ekskresi berikut ! 

 

 

 

 

 

 

Bagian yang disebut ginjal dan ureter berturut-turut ditunjukkan pada nomor .... 

A. 1 dan 2    

B. 1 dan 3   

C. 3 dan 4  

D. 3 dan 2 

 

33. Urutan perjalanan ovum setelah ovulasi adalah ....... 

A. Ovarium – infundibulum – oviduk - uterus        

B. Ovarium – oviduk – infundibulum - uterus   

C. Ovarium – uterus – infundibulum - oviduk 

D. Ovarium – infundibulum – uterus – oviduk 

34. Perhatikan gambar sel saraf (neuron) berikut ini! 
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Bagian neuron yang diberi nomor 1, 2 dan 3  secara urut adalah .... 

A. Dendrit, neurit, badan sel  

B. Dendrit, akson, badan sel 

C. Dendrit, badan sel, neurit 

D. Dendrit, sel schwan, neurit

 

35. Bagian-bagian akar dari yang paling luar ke arah dalam meliputi .... 

A. Epidermis – silinder pusat – endodermis – korteks 

B. Korteks – epidermis – endodermis – silinder pusat 

C. Korteks – silinder pusat – endodermis – epidermis 

D. Epidermis – korteks – endodermis – silinder pusat 

 

36. Gerak membelitnya sulur tanaman mentimun pada kayu seperti gambar dibawah ini termasuk 

kedalam gerak .... 

 

 

 

 

 

 

A. Fotonasti    

B. Seismonasti   

C. Geotropisme  

D. Tigmotropisme 

 

37. Perhatikan tahapan percobaan sachs berikut! 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar percobaan fotosintesis di atas tujuan daun dimasukkan kedalam alkohol panas 

adalah agar .... 

A. Sel-sel daun mati  

B. Klorofil daun larut 

C. Daun menjadi pucat 

D. Daun berubah menjadi biru 

 

38. Di bawah ini yang merupakan contoh adaptasi tingkah laku adalah .... 

A. Kaki itik memiliki selaput renang 
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B. Rayap memiliki enzim selulase untuk mencerna kayu 

C. Paus sering muncul kepermukaan laut untuk bernafas 

D. Ikan air laut menghasilkan urine yang lebih pekat dibandingkan dengan ikan air 

tawar 

 

39. Persilangan antara tanaman bunga warna merah (MM) dengan tanaman bunga warna putih 

(mm) menghasilkan F1 tanaman bunga warna merah muda. Apabila F1 disilangkan dengan 

sesamanya, maka kemungkinan diperoleh fenotipe F2 dengan perbandingan ..... 

A. 75% merah dan 25% putih    

B. 50% merah muda dan 50% merah 

C. 75% merah muda dan 25% putih 

D. 25% merah, 50% merah muda, dan 25% putih 

 

40. Contoh makanan yang dibuat melalui proses bioteknologi adalah .... 

A. Tahu dan nata de coco 

B. Tempe dan kecap 

C. Nasi dan sirup 

D. Susu dan nasi 

 


