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1. Perhatikan gambar posisi beban geser pada neraca lengan ketika digunakan untuk menimbang 

benda berikut 

 

                                                                                  

                                                                                                             

 

 

Berdasarkan posisi beban geser tersebut hasil penimbangannya adalah …. 

A. 86,60 gram 

B. 84,60 gram 

C. 84,46 gram 

D. 80,46 gram 

2. Zat yang susunan molekulnya tidak teratur dan jarak antar molekulnya renggang disebut .... 

A. zat padat 

B. zat arang 

C. zat cair 

D. gas 

3. Termometer derajad Celcius dan Fahrenheit menunjukkan angka yang sama pada skala .... 

A. - 40
0
  B. - 32

0
  C. 0

0
  D. 40

0
 

4. Yani memasak 2 kg air hingga suhu 95
0
C. Apabila suhu air mula-mula 25

0
C, banyaknya kalor 

yang dibutuhkan adalah .... (cair = 4.200 J/kg
0
C) 

A. 588.000 kJ 

B. 428.000 kJ 

C. 588 kJ 

D. 428 kJ 

5. Yang merupakan hasil ketukan pada kertas ticker timer pada percobaan tentang gerak lurus 

berubah beraturan dipercepat adalah …. 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

 Andi, Bagus, dan Candra bermain tarik tambang. Andi dan Bagus masing-masing dengan gaya 

60 N dan 80 N ke kanan, sedangkan Candra menarik dengan gaya 100 N ke kiri. Ternyata 

tambang bergerak sejauh 3 m. Usaha yang dilakukan oleh mereka adalah …. 

A. 120 N ke kiri 

B. 120 N ke kanan 

C. 720 N ke kiri 

D. 720 N ke kanan 
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6. Perhatikan gambar pesawat sederhana berikut. 

 

Alat-alat yang tergolong dalam tuas jenis kedua adalah …. 

A. (1) dan (2) 

B. (1) dan (3) 

C. (2) dan (3) 

D. (2) dan (4) 

7. Sebuah balok beton yang massanya 300 kg dengan ukuran seperti pada gambar. Jika 

percepatan gravitasi Bumi 10 N/kg, maka tekanan minimum yang dihasilkan balok adalah …. 

 

A. 1.000 N 

B. 2.000 N 

C. 6.000 N 

D. 9.000 N 

 

8. Perhatikan grafik simpangan gelombang terhadap waktu pada gambar berikut. 

 

Jika jarak A – B = 250 cm, maka cepat rambat gelombang tersebut adalah …. 

A. 100 cm/s 

B. 125 cm/s 

C. 400 cm/s 

D. 500 cm/s

3 m 

0,5 

m 1 

m 
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9. Perhatikan data tentang sifat-sifat bunyi berikut. 

1) Memiliki frekuensi antara 20 Hz – 20 

kHz 

2) Bunyi merambat dalam ruang hampa 

3) Ada sumber bunyi 

4) Bunyi merambat melalui medium 

5) Pendengaran kurang normal 

Agar bunyi dapat didengar, maka harus memenuhi data nomor …. 

A. 1, 2, dan 3 

B. 1, 3, dan 4 

C. 2, 3, dan 5 

D. 2, 4, dan 5 

10. Seorang siswa ketika itu duduk di bangku paling belakang di kelasnya. Pada saat itu tidak 

dapat melihat tulisan di papan tulis dengan jelas, sedangkan temannya dapat melihat dengan 

jelas. Berarti siswa tersebut menderita cacat mata ... dan dapat dibantu dengan kacamata 

berlensa .... 

A. Miopi, positif 

B. Miopi, negatif 

C. Presbiopi, positif 

D. Presbiopi, negatif 

11. Gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua muatan listrik adalah …. 

A. Berbanding terbalik dengan muatan-muatannya 

B. Sebanding dengan kuadrat muatan-muatannya 

C. Berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya 

D. Sebanding dengan kuadrat jaraknya 

12.  

 

Besarnya tegangan listrik yang diperlukan untuk rangkaian listrik di atas adalah …. 

A. 22,5 Volt 

B. 25,0 Volt 

C. 40,0 Volt 

D. 60,0 Volt 

13. Sebuah lampu pijar 220 V memiliki hambatan 110 ohm. Apabila digunakan selama 15 menit, 

maka besarnya energi  listrik yang diperlukan adalah .... 

A. 396.000 kal 

B. 95.040 kal 

C. 36.000 kal 

D. 1.800 kal 
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14. Kutub-kutub magnet yang benar pada elektromagnet di bawah ini adalah …. 

A. 

 

B. 

 

C. 

 

D. 

 

 

15. Gaya gerak listrik (ggl) induksi dapat diperbesar dengan …. 

A. Memakai kumparan dengan banyak lilitan 

B. Memakai magnet yang kuat 

C. Mempercepat gerak magnet dalam kumparan 

D. Semua benar 

 

16. Perhatikan gambar berikut 

 

Gerhana Bulan terjadi apabila kedudukan Bulan berada pada posisi …. 

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

 

17. Asam dan basa apabila direaksikan akan menghasilkan .... 

A. Larutan asam 

B. Larutan basa 

C. Garam  

D. Garam dan air
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18. Campuran antara dua zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih dapat 

dibedakan dinamakan …. 

A. Senyawa 

B. Campuran homogen 

C. Campuran heterogen  

D. Larutan 

19. Perubahan pada zat yang menghasilkan jenis baru dinamakan … 

A. Perubahan fisika 

B. Perubahan zat 

C. Perubahan kimia 

D. Perubahan alami

21. Berikut ini merupakan ciri-ciri makhluk hidup ! 

1) Melakukan respirasi 

2) Dapat berfotosintesis 

3) Bergerak aktif 

4) Menyerap energi matahari secara langsung 

Dari berbagai ciri-ciri di atas, manakah yang dimiliki oleh animalia ? 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 3 

C. 2 dan 3 

D. 2 dan 4 

22. Berikut ini merupakan nama-nama hewan : 

1. Cumi-cumi 

2. Lintah 

3. Cicak  

4. Landak laut 

5. Kucing 

6. Laba-laba 

7. Ular 

8. Siput 

9. Anjing   

10. Capung  

 

Dari hewan-hewan tersebut yang tergolong avertebrata adalah…. 

A. 1, 2, 3, dan 4 

B. 3, 5, 7 dan 9 

C. 2, 4, 6 dan 7 

D. 4, 6, 8 dan 10 

 

23. Andi memiliki aquarium besar yang di dalamya berisi ikan hias dan tanaman air. Dia ingin 

sekali memindahkan aquarium tersebut ke dalam kamarnya, namun ibunya melarang karena 

kamar Andi cukup gelap sehinngga dikhawatirkan ikan dan tumbuhan akan mati sebab ... 

A. Ikan tidak dapat bernafas karena di tempat gelap tidak ada suara 

B. Tumbuhan tidak dapat mengadakan fotosintesis di tempat gelap 

C. Perpindahan energi matahari tidak diterima langsung oleh ikan 

D. Di tempat gelap banyak bakteri pembusuk yang memakan ikan 
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24. Saat ini para aktivis lingkungan hidup dunia mengajak seluruh masyarakat dunia untuk 

mengurangi pencemaran lingkungan yang semakin meningkat diberbagai belahan dunia. 

Salah satu usaha kita sebagai siswa di sekolah untuk mengurangi pencemaran plastik dengan 

cara sebagai berikut…. 

A. Membakar sampah plastik dan kertas di sekolah 

B. Menghemat penggunaan air di toilet 

C. Menggunakan kertas bekas untuk mengerjakan tugas 

D. Membeli makanan yang tidak mengandung bahan pengawet 

25. Salah satu pola interaksi organisme di ekosistem ditunjukkan dengan adanya simbiosis. Dari 

beberapa contoh dibawah ini yang membentuk pola simbiosis mutualisme adalah… 

A. Lebah madu dengan manusia 

B. Serangga penyerbuk dengan tanaman 

C. Tanaman budidaya dengan ulat 

D. Tumbuhan dengan herbivora 

26. Berikut ini merupakan karakteristik dan fungsi otot jantung, KECUALI…. 

A. Bekerja secara tak sadar 

B. Memiliki banyak inti sel 

C. Menyusun dinding jantung 

D. Berfungsi memompa darah 

27. Tentukan hasil uji makanan yang paling tepat berdasarkan data di bawah ini ! 

 Bahan makanan Bahan penguji Proses percobaan Hasil percobaan 

A Kentang  Benedict Langsung  Merah bata 

B Minyak goreng Benedict Langsung  Ada butiran lemak 

C Telur  Biuret dipanaskan Biru kehitaman 

D Gula Benedict dipanaskan Merah bata 

 

28. Di dalam usus 12 jari terjadi perubahan peptone menjadi asam amino, enzim yang bekerja 

dalam pencernaan tersebut adalah… 

A.  Amilase 

B. Asam Klorida (HCL) 

C. Renin 

D. Tripsin 

29. Apabila kita menghirup udara sedalam-dalamnya dan menahannya, maka volume udara yang 

ada di saluran pernafasan dan paru-paru sebanyak…. 

A. 1.500 ml 

B. 2.500 ml 

C. 2.000 ml 

D. 4.500 ml 

30. Perhatikan hal-hal berikut ini ! 

1) Mengangkut zat makanan ke seluruh tubuh 
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2) Mengeluarkan urin dari dalam tubuh 

3) Mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh 

4) Mengatur kestabilan suhu tubuh 

Dari pernyataan-pernyataan di atas yang merupakan fungsi dari sistam peredaran darah 

ditunjukkan oleh… 

A. 1, 2 dan 3 

B. 1, 2 dan 4 

C. 1, 3 dan 4 

D. 2, 3 dan 4 

31. Tangan Fani terluka saat mengupas apel, lalu dengan cepat dia menutup luka dengan ibu 

jarinya sehingga beberapa saat kemudian lukanya tidak berdarah lagi. Bagian darah yang 

berperan dalam penutupan luka tersebut adalah…. 

A. Serum darah dan fibrinogen 

B. Fibrinogen dan keping darah 

C. Keping darah dan plasma darah 

D. Plasma darah dan serum darah 

32. Perhatikan gambar nefron berikut ini ! 

 

 

 

 

 

 

Bagian yang bertanda X merupakan bagian yang berperan untuk…. 

A. Pembentukan urin sekunder 

B. Pembentukan urin primer 

C. Penampungan urin sementara 

D. Pengaturan pengeluaran urin 

33. Peristiwa yang terjadi ketika sperma berada di saluran epididimis adalah… 

A. Pematangan sel sperma  

B. Dikeluarkan dari dalam tubuh 

C. Diserap kembali oleh tubuh 

D. Aktivasi enzim hialuronidase 

34. Berikut ini merupakan saluran reproduksi pada pria secara berurutan adalah… 

A. Testis – vas deferens – epididimis – uretra – penis 

B. Testis – epididimis – vas deferens – uretra – penis  

C. Testis – uretra – vas deferes – epididimis – penis  

D. Testis – epididiis – uretra – vas deferens – penis  
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35. Nodus ranvier pada neuron berfungsi untuk… 

A. Menghubungkan selubung meilin yang satu dengan yang lainnya 

B. Mempercepat jalannya impuls saraf 

C. Memperlambat jalannya impuls saraf 

D. Menghubungkan bagian akson satu dengan yang lainnya 

36. Faktor utama yang mempengaruhi rendahnya tingkat reproduksi makhluk hidup adalah… 

A. Daya dukung lingkungan alam tidak mengnyungkan dan tidak dapat beradaptasi 

B. Daya dukung lingkungan akan menguntungkan dan mampu berkembangbiak 

C. Daya dukung manusia tidak menguntungkan dan tidak dapat berkembangbiak 

D. Daya dukung lingkungan alam mendukung dan tidak dapat beradaptasi 

37. Proses perubahan stuktur organ pada organism sedikit demi sedikit dalam waktu yang relatif 

lama disebut… 

A. Adaptasi  

B. Seleksi alam 

C. Ekosistem  

D. Evolusi 

38. Dalam habitat makhuk hidup, suhu lingkungan merupakan salah satu faktor fisik yang sangat 

penting. Bahkan suhu tubuh beberapa jenis hewan dipengaruhi oleh suhu lingkungan, 

diantaranya yaitu…. 

A. Burung dan kucing 

B. Kambing dan harimau 

C. Tikus dan anjing 

D. Katak dan ikan 

39. Pada persilangan rambutan manis dengan sesamanya akan memunculkan rambutan asam 

(manis dominan), maka peluang munculnya fenotif rambutan asam pada persilangan tersebut 

adalah… 

A. 25% 

B. 50% 

C. 75% 

D. 100% 

 

40. Peristiwa dibawah ini yang merupakan teknologi reproduksi buatan adalah… 

A. Inseminasi buatan 

B. Memelihara lebah diperkebunan 

C. Penyerbukan oleh serangga 

D. Teknologi penyimpanan biji unggul 

  


