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1. Perhatikan tabel di bawah ini: 

No Besaran Alat Ukur Satuan ( SI ) 

1 Panjang Mistar X 

2 Gaya Y Newton 

3 Kuat Arus Ampermeter Ampere 

4 Z Neraca sama lengan Kilogram 

Berdasarkan tabel di atas data yang tepat untuk X, Y, dan Z adalah ……. 
A. cm, neraca pegas, berat  

B. m, newtonmeter, massa  

C. m, neraca pegas, massa 

D. cm, neraca pegas, berat 

2. Gambar di bawah menyatakan kedudukan benda berada di dalam air: 

 
Kedudukan benda yang benar berdasarkan tabel berikut terdapat pada nomor ….. 

Nama Zat Massa Jenis (g/cm3) 

Air 1,00 

Seng 7,14 

Es 0,92 

Kayu 0,8 

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

3. Suhu suatu benda 77oF. Jika suhu benda tersebut diukur dengan termometer Kelvin, maka akan 
menunjukkan suhu…… 
A. 290o K 
B. 298o K 
C. 218o K 
D. 250o K 

 
4.  

 
  
 
 

 
 

 
Gambar  di atas menyatakan 20 gram es suhu  -10 oC diberi kalor sehingga suhunya naik. Jika 
kalor jenis es 0,5 kal/g oC dan kalor lebur es   80 kal/g, maka kalor yang diperlukan untuk proses 
A-B dan B-C berturut-turut adalah……..  
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A. 100  kalori dan   800 kalori 
B. 200  kalori dan   400 kalori 
C. 100  kalori dan 1600 kalori 
D. 100  kalori dan 1700 kalori 

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 …….. 
A. 1 dan 3    

B. 2 dan 3 

C. 1 dan 2       

D. 2 dan 4 

6. Dua buah benda mempunyai massa yang sama. Benda  pertama bergerak dengan kecepatan       

5 m/s dan benda kedua bergerak dengan kecepatan 10 m/s. Perbandingan  energi kinetik kedua 

benda tersebut adalah….. 

A. 1 : 2 

B. 2 : 1 

C. 4 : 1 

D. 1 : 4 

7. Perhatikan gambar berikut ! 

 
Jika perbandingan tinggi gerobak dan papan miring adalah 2 : 5 dan berat benda 1000 N, maka 
gaya minimal yang dilakukan orang tersebut supaya benda sampai di titik B adalah…… 
A. 400 N 

B. 800 N 

C. 1000 N 

D. 2500 N 

8. Perhatikan gambar berikut ! 

 
 
Jika percepatan gravitasi bumi 10 N/kg, maka tekanan terkecil yang diberikan balok adalah…… 
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6m  

A. 50.000 N/m2 
B. 20.000 N/m2 
C. 10.000 N/m2 
D. 5.000 N/m2 

9. Perhatikan gambar rambatan gelombang berikut! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cepat rambat gelombang di atas adalah ...... 
A. 0,8 m/s     

B. 1,8 m/s  

C. 4,0 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 berikut ini ! 
 
 

                                                          
 
 

 
Bayangan yang terbentuk terletak ……….. 
A. 20 cm  di depan cermin   
B. 20 cm  di belakang cermin 
C. 15 cm  di depan cermin 
D. 15 cm  di belakang cermin 

   
12. Batang kaca mula-mula netral, setelah digosok dengan kain sutera, maka …….. 
  
 
 
   
  

 
 

A. batang kaca bermuatan negatif, karena  proton kaca pindah ke kaian sutra 
B. batang kaca bermuatan negatif, karena  electron kain sutra pindah ke kaca 
C. batang kaca bermuatan positif, karena  proton kain sutra pindah ke kaca 
D. batang kaca bermuatan positif, karena  elektron kaca pindah ke kain sutra 

M F 

10 cm 

Batang kaca  

sutera 
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13. Perhatikan gambar rangkaian listrik ! 

 

 

 
 
 
 

 
Bila amperemeter menunjuk skala 0,6 A, maka nilai yang terukur pada voltmeter adalah....... 
A. 1,4 V     

B. 3,4 V 

C. 4,5 V 

D. 6,2 V     

14. Pada sebuah rumah terdapat 5 buah lampu masing-masing 10 W , sebuah  TV 50 W , alat-alat 
listrik tersebut rata-rata menyala 8 jam per hari. Jika harga tiap kWh Rp. 1000,00. Biaya yang 
harus dibayar selama 1 bulan ( 30 hari ) adalah…… 
A. Rp.  9.000,00     
B. Rp. 10.100,00 
C. Rp. 18.000,00 
D. Rp. 24.000,00    

15. Perhatikan pembuatan magnet berikut!  

 
Nama kutub-kutub dan sifat magnet buatan pada gambar diatas yang tepat adalah …. 

 K L M N 

A selatan utara utara selatan 

B selatan utara selatan utara 

C utara selatan selatan utara 

D utara selatan utara selatan 

 
16. Gambar di samping merupakan gambar transformator ideal. Besarnya kuat arus yang mengalir 

pada lilitan primer adalah ….. 

A. 8,0 A  

B. 2,0 A 

C. 0,1 A 

D. 0,2 A  

17. Beberapa pernyataan berikut : 

1. Gerak semu harian matahari 

2. Perbedaan musim dikedua belahan bumi 

3. Pergantian  siang dan malam 

4. Gerak semu tahunan matahari 

Dari pernyataan di atas yang merupakan akibat yang ditimbulkan dari revolusi bumi adalah…... 
A. 1 dan 3   

B. 1 dan 4 

C. 2 dan 4 

D. 2 dan 3 
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18. Di antara zat berikut yang merupakan molekul senyawa adalah …. 
A. CO 
B. P4 
C. N2 
D. Br2 

19. Perhatikan tabel berikut ! 

Zat 
Lakmus 

merah biru 

P biru biru 

Q merah biru 

R biru biru 

S merah merah 

Berdasarkan tabel di atas, zat yang bersifat basa adalah…… 
A. P dan Q 
B. P dan R 
C. R dan S 
D. Q dan S 

20. Perhatikan sifat zat di bawah ini! 
1. Penyusunnya mempunyai perbandingan tetap 
2. Zat tunggal yang tidak bisa diuraikan lagi 
3. Masih mempunyai sifat zat penyusunnya 
4. Tidak menghasilkan zat baru 
5. Menghasilkan zat baru 
Yang merupakan sifat dari campuran adalah… 
A. 1, 2 dan 4 
B. 2, 3 dan 4 
C. 3 dan 4 
D. 3 dan 5   

21. 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 

5. Gula dan air direbus jadi sirup 

6. Biji kedelai berubah jadi tempe 

Dari perubahan zat di atas yang termasuk perubahan kimia adalah ……. 
A. 1, 2, dan 3    

B. 2, 5, dan 6    

C. 2 , 4 dan 6 

D. 1, 3 dan 5   

22. Dari kemasan minuman komposisinya terdiri dari natrium benzoate, sakarin, oktil asetat, 
eritrosin,siklamat,allura red dari komposisi tersebut yang termasuk pewarna adalah…. 

A. natrium benzoate dan oktil asetat 
B. sakarin dan sikamat 
C. allura red dan oktil asetat 
D. eritrosin dan allura red  

23. Jenis narkoba, apabila dikonsumsi akan menimbulkan efek : 
1. suka bicara sendiri  4. lemah 
2. mata kemerahan  5. Sulit tidur  
3. pengendalian diri menurun 6. halusinasi 
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Jenis narkoba yang dimaksud adalah… 
A. sabu – sabu 
B. ekstasi 
C. ganja 
D. alcohol 

24. Gambar di bawah ini menunjukkan ciri … 

 
A. Berkembangbiak 
B. Tumbuh 
C. Iritabilita 
D. gerak 

25. Tumbuhan jagung, padi, kelapa dimasukkan dalam satu kelompok karena memiliki persamaan 
ciri yaitu…. 
A. biji berkeping dua, akar tunggang, tulang daun menjari 
B. biji tidak dilindungi daun buah, akar tunggang, tulang daun menyirip 
C. biji berkeping satu, akar serabut, tulang daun sejajar 
D. biji dilindungi daun buah,akar tunggang, tulang daun melengkung 

26. Perhatikan jaring – jaring makanan berikut ! 
 

 
Apabila semua belalang dalam jaring –jaring makanan di atas mengalami kematian akibat 
disemprot insektisida.Yang terjadi pada ekosistem adalah…. 
A. populasi ulat dan tikus menurun 
B. populasi burung pipit dan katak menurun 
C. populasi sawi dan bunga sepatu menurun 
D. populasi burung elang dan katak meningkat 

27. Usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran lingkungan akibat CO2 adalah…. 
A. membakar sampah agar lingkungan bersih 
B. tidak menggunakan alat berbahan CFC 
C. menggunakan masker saat berkendaraan 
D. menggalakkan menanam tumbuhan 

28. Kebutuhan perumahan semakin bertambah seiring dengan lonjakan jumlah penduduk. Dampak 
lingkungan yang timbul akibat dari tingginya jumlah perumahan terhadap lahan hijau 
ditunjukkan oleh grafik…. 
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29. Perhatikan data tentang peredaran darah di bawah ini ! 

1. Darah dari serambi kanan mengalir ke bilik kanan melalui katub trikuspidalis 
2  Darah dari serambi kiri mengalir ke bilik kiri melalui katub bikuspidalis 
3  Bilik kanan berkontraksi, darah masuk ke arteri pulmonalis dan dialirkan ke paru-paru 
4  vena pulmonalis membawa darah yang mengandung oksigen ke serambi kiri 
Urutan peredaran darah kecil adalah…. 
A. 1 – 3 – 2 – 4 
B. 1 – 3 – 4 – 2 
C. 2 – 3 – 4 – 1 
D. 4 – 2 – 3 – 1 

30. Berdasarkan gambar di bawah ini,  yang berhubungan dengan bagian  Z adalah…..... 

 
A. menghasilkan garam empedu untuk mencerna lemak 
B. memproduksi pepsin untuk mengubah protein jadi pepton 
C. memproduksi tripsin untuk membantu pencernaan protein 
D. tempat penghasil renin yang digunakan untuk mencerna protein 

31. Di bawah ini yang menunjukkan mekanisme inspirasi pernapasan dada adalah…. 
A. otot antar tulang rusuk berkontraksi – tulang rusuk terangkat - volume rongga dada    

membesar tekanan udara rongga dada turun  
B. diafragma berkontraksi – volume rongga dada membesar – tekanan rongga udara menurun  
C. otot antar tulang rusuk  relaksasi – tulang rusuk turun – rongga dada mengecil – tekanan 

udara rongga dada besar 
D. diafragma relaksasi – volume rongga dada turun – tekanan udara rongga dada membesar 

 
32. Berdasarkan gambar di samping ! 

No 1, 2 , 3 berturut- turut menunjukkan sendi…..... 
A. peluru, pelana, engsel 
B. peluru, engsel, engsel 
C. putar, pelana, pelana. 
D. putar, engsel, engsel 

 
33. Perhatikan gambar di samping ! 

Yang berhubungan dengan X adalah…. 
A. glomerulus , terjadi proses filtrasi, hasil urin primer 
B. simpai bowmen, terjadi proses penyaringan, hasil urin primer 
C. tubulus proximal, terjadi proses reabsorbsi, hasil urin sekunder 
D. tubulus distal, terjadi proses augmentasi, hasil urin sesungguhnya 
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34. Perhatikan gambar berikut ! 

  
Bagian yang berfungsi menangkap bayangan adalah…..  
A. 1                                              
B. 2 
C. 3 
D. 4 

35. Ciri  jaringan pada tumbuhan 
1.  letak sel-selnya rapat  
2.  hanya satu lapis sel 
3.  letaknya di permukaan tubuh tumbuhan 
4.  fungsinya sebagai pelindung 
Jaringan yang dimaksud adalah…. 
A. epidermis    
B. parenkim    
C. meristem 
D. palisade 

36. Berikut ini  merupakan contoh gerak…. 
 
                     
       
       
 
 
   Siang hari                    malam hari 
A. seismonasti    
B. tigmonasti    
C. niktinasti 
D. termonasti 

37. Perhatikan tabel berikut ! 

 Perlakuan 

Tanaman di pot A Daun di tutup kertas karbon 

Tanaman di pot B Daun tidak di tutup kertas karbon 

Jika daun tanaman A dan B di petik dan diuji dengan cara dipanaskan dalam air dan 
alkohol,kemudian ditetesi larutan lugol maka…. 
A. Daun tanaman pot A berwarna biru tua dan daun pada tanaman pot B berwarna coklat 
B. Daun tanaman pot A berwarna kecoklatan dan daun pada tanaman pot B berwarna biru tua 
C. daun tanaman A dan B sama – sama berwarna kecoklatan 
D. daun tanaman A dan B sama – sama berwarna biru tua 

38. Perhatikan data berikut ! 
 1 tumbuhan xerofit memiliki akar panjang, batang tebal, berduri 
 2 kerbau memiliki enzim selulosa untuk mencerna tumbuhan 
 3 ikan yang hidup di laut urin yang di keluarkan sedikit 
 4 kerbau berkubang pada saat udara panas 
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 Yang termasuk adaptasi fisiologi adalah…. 
A. 1 dan 2 
B. 1 dan 4 
C. 2 dan 3 
D. 2 dan 4    

39. Ayam berbulu hitam ( HH ) disilangkan dengan ayam berbulu putih ( hh ), Dari persilangan ini 
maka : 
1 genotip keturunan pertama ( F1) adalah HH 

 2 fenotip keturunan pertama( F1)  adalah Hh 
 3 Genotip F1 adalah heterozigot 

 4 jika hitam dominan terhadap putih maka fenotip F1 adalah  berbulu hitam 
 Pernyataan yang benar adalah…. 

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

40. Produk bioteknologi dan organisme yang membantu prosesnya adalah…. 

 tempe tape nata decoco 

A Aspergilus oryzae Rhizopus oryzae Lactobacillus bulgaricus 

B Rhizopus oryzae Sacharomyces cereviseae Acetobacter xylinum 

C Rhizopus oligosporus Aspergillus wentii Neurospora crassa 

D Rhizopus stolonifer Aspergillus soyae Propioni bacterium 

 
 


