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PAKET 1 

1. Perhatikan gambar pengukuran menggunakan stopwatch berikut! 

Hasil pengukuran yang benar adalah …. 

A. 30 s 

B. 33 s 

C. 48 s 

D. 52 s 

 

 

 

2. Perhatikan gambar susunan partikel benda 1), 2), dan 3) berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

Pernyataan yang benar adalah …. 

A. benda 2) dan 3) memiliki volume tetap 

B. kohesi benda 1) lebih besar dari benda 3) 

C. partikel benda 2) dan 3) dapat bergerak bebas 

D. benda 1) dan 3) memiliki bentuk tidak berubah 

 

3. Perhatikan pengukuran berikut! 

Jika dinyatakan dalam skala yang sama, 

kesimpulan dari pengukuran tersebut adalah 

…. 

A. A> B  > C 

B. C < B < C 

C. A = B = C 

D. A < C > B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Perhatikan grafik hubungan antara  suhu dan kalor di bawah ini ! 

 

Es mempunyai massa 500 gram, kalor jenis es 

2.100 J/kgºC, kalor lebur es 336.000 J/kg, dan 

kalor jenis air 4.200 J/kgºC, maka jumlah kalor 

pada (Q2)   adalah .... 

A. 168.000 joule   

B. 189.000 joule 

C. 252.000 joule 

D. 273.000 joule 

 

 

5. Sepeda meluncur tanpa dikayuh di jalan seperti pada gambar berikut! 

GLBB diperlambat terjadi  pada posisi 

.... 

A. AB dan CD 

B. BC dan CD 

C. AB dan BC 

D. CD dan AD 

  

6. Perhatikan gambar berikut! 

 

Jika massa buah 2 kg, percepatan grafitasi 10 m/s
2
, 

maka energi kinetik di posisi B adalah .... 

 

A. 20 J 

B. 30 J 

C. 50 J 

D. 80 J 

 

 

 

7. Seorang anak sedang memindahkan kotak seberat 1.500 N ke atas gerobak dengan 

menggunakan bidang miring seperti gambar berikut! 

Gaya yang diperlukan untuk 

memindahkan kotak tersebut adalah .... 

A. 300 N 

B. 750 N 

C. 1.500 N 

D. 3.000 N 

 

 

 

 

 

 



8. Perhatikan gambar berikut ini! 

 

Benda yang mengalami tekanan terbesar adalah 

nomor .... 

A. 1) 

B. 2) 

C. 3) 

D. 4) 

 

9. Amplitudo dan panjang gelombang pada gambar berikut  adalah …. 

  

A. 1 m dan 4 m 

B. 2 m dan 4 m 

C. 4 m dan 1 m 

D. 8 m dan 2 m 

 

 

10. Perhatikan pernyataan berikut! 

1) Ada sumber bunyi. 

2) Berada di ruang hampa udara. 

3) Ada medium atau zat perantara. 

4) Frekuensinya antara 20 Hz - 20.000 kHz 

Pernyataan yang  termasuk syarat terdengarnya bunyi adalah .... 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 3 

C. 2 dan 4 

D. 3 dan 4 

 

11. Perhatikan gambar proses pembentukan bayangan pada mikroskop! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bila A1 adalah obyek/benda dan A2 adalah bayangan akhir, maka sifat bayangan  A2 

terhadap A1 yang benar adalah …. 

A.  maya, diperbesar dan terbalik 

B.  nyata, diperkecil dan tegak 

C.  maya, diperbesar dan tegak 

D.  nyata, diperkecil dan terbalik 

 



12. Perhatikan  gambar percobaan di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lima buah benda A, B, C, D, dan E didekatkan terjadi interaksi seperti pada gambar di atas, 

diketahui benda A bermuatan negatif dan benda D bermuatan positif, maka benda B, C, dan 

E berturut turut bermuatan .... 

A. positif, negatif, positif 

B. positif, negatif, negatif 

C. negatif, positif, positif 

D. negatif, negatif, positif 

 

13. Perhatikan gambar berikut ini! 

 

Jika kuat arus yang mengalir 3A, maka besar 

tegangan pada rangkaian tersebut adalah…. 

A. 15,0 V 

B. 13,5 V 

C.  2,0 V 

D.  0,5 V 

 

14. Perhatikan 3 alat listrik berikut: 

 
Data 60 W, 220 V 400 W, 220 V 350 W, 220 V 

Alat listrik 

 
 

 

 
Lama 

penggunaan 

45 menit 30 menit 2 jam 

 

Berdasarkan data penggunaan alat listrik tersebut, urutan energi listrik yang terpakai dari 

yang besar ke kecil adalah….  

A. blender, micro wave, setrika 

B. micro wave, setrika, blender 

C. setrika, micro wave, blender 

D. micro wave, blender, setrika 

 



15. Perhatikan gambar berikut! 

Setelah batang besi dan kedua paku menjadi magnet, 

kutub-kutub yang dihasilkan adalah …. 

 

 

Pilihan 
Besi Paku 

ujung X ujung Y ujung K ujung L 

A. utara selatan utara selatan 

B. utara utara selatan utara 

C selatan selatan selatan utara 

D. selatan utara utara selatan 

 

 

16. Perhatikan pernyataan berikut!  

1) Jumlah lilitan kawat pada kumparan 

2) Arah garis gaya magnet dalam kumparan 

3) Kecepatan gerak magnet atau kumparan 

4) Arah lilitan kawat pada kumparan 

Faktor yang mempengaruhi besarnya ggl induksi adalah …. 

A. l) dan 3)  

B. l) dan 4) 

C. 2) dan 3) 

D. 2) dan 4)  

 

17. Perhatikan pernyataan berikut! 

1) Bergerak mengelilingi matahari dengan orbit sangat lonjong 

2) Terdiri atas batu-batuan yang membentuk sabuk 

3) Merupakan planet-planet kecil yang mengelilingi matahari 

4) Memiliki ekor yang arahnya selalu menjauhi matahari 

Ciri-ciri komet adalah …. 

A. 1) dan 2) 

B. 1) dan 4) 

C. 2) dan 3) 

D. 3) dan 4) 

 

18. Garam mempunyai rumus kimia NaCl. Jika dilarutkan dalam air, maka terurai menjadi Na+ 

dan Cl
-
. Dalam hal ini Na+ merupakan  …. 

A. kation 

B. anion 

C. atom 

D. molekul 

 

 

 

 

 



19. Perhatikan data hasil pengujian larutan berikut! 

Jenis Larutan Kertas Lakmus Merah Kertas Lakmus biru 

1 merah merah 

2 biru biru 

Berdasarkan data di atas, larutan yang diuji pada 1 dan 2 yang benar adalah …. 

A. air jeruk dan air garam 

B. air jeruk dan air sabun 

C. air sabun dan air cuka 

D. air garam dan air sabun 

 

20. Perhatikan beberapa zat berikut! 

1) Garam dapur 

2) Alkohol 

3) Emas murni  

4) Aluminium 

Berdasarkan data di atas, yang temasuk senyawa adalah nomor  .... 

A. 1) dan 2) 

B. 1) dan 3) 

C. 2) dan 3) 

D. 2) dan 4) 

 

21. Perhatikan beberapa peristiwa berikut! 

1) Besi dipanaskan berwarna merah membara 

2) Sumbu lilin yang dibakar berwarna hitam 

3) Air banjir berwarna coklat karena bercampur tanah 

4) Daun yang hijau lama-lama menjadi kuning 

Perubahan fisika terdapat pada nomor  .... 

A. 1) dan 2) 

B. 1) dan 3) 

C. 2) dan 3) 

D. 2) dan 4) 

 

22. Perhatikan data komposisi pada kemasan makanan berikut! 

Tepung terigu, tepung tapioka, minyak sawit, perisa ayam, monosodium glutamat, rempah-

rempah, tartrazine, siklamat, asam folat, garam dan gula. 

Bahan penyedap dan pemanis sintetis yang terdapat pada makanan tersebut secara 

berurutan adalah... 

A. perisa ayam dan siklamat 

B. minyak sawit dan asam folat  

C. rempah-rempah dan gula 

D. monosodium glutamat dan tartrasin 

 

 

 

 

 



23. Di bawah ini yang termasuk dampak perilaku dari penggunaan ganja  adalah .... 

A. sensitif, sering menguap, mata berair 

B. sensitif, cepat bosan, suka membangkang 

C. kurus, sering menguap,tangan berbintik merah 

D. suka bicara sendiri, mengantuk, pengendalian diri menurun. 

 

24. Perhatikan gambar berikut ! 

Gambar tersebut menunjukkan bahwa makhluk 

hidup memilki ciri .... 

A. bergerak 

B. berkembang biak 

C. tumbuh berkembang 

D. peka terhadap rangsang 

 

 

 

25. Perhatikan gambar berikut! 

Organisme yang termasuk 

kelompok Fungi ditunjukkan 

oleh nomor .... 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 3 

C. 2 dan 4 

D. 3 dan 4 

 

26. Perhatikan gambar jaring-jaring makanan berikut! 

 

Akibat yang akan terjadi apabila populasi 

ular berkurang adalah .... 

A. populasi elang bertambah 

B. populasi katak bertambah 

C. populasi tikus berkurang 

D. populasi serigala bertambah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27. Berikut merupakan usaha manusia untuk menanggulangi pencemaran lingkungan. 

1) Berangkat ke sekolah dengan naik sepeda 

2) Memisahkan sampah organik dan anorganik 

3) Menggunakan ember pecah untuk pot tanaman 

4) Membuat cassing laptop dari bekas bungkus kopi 

Usaha penanggulangan pencemaran lingkungan yang termasuk recycle adalah .... 

A. 1  

B. 2 

C. 3 

D. 4 

 

28. Perhatikan grafik berikut ini! 

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembacaan grafik 

tersebut adalah .... 

A. pertumbuhan penduduk dapat menyebabkan 

bertambahnya oksigen 

B. pertumbuhan penduduk dapat menyebabkan 

berkurangnya oksigen 

C. pertumbuhan penduduk seiring dengan 

pertambahan oksigen 

D. pertambahan oksigen perlu terus dilakukan 

dengan reboisasi 

 

29. Perhatikan gambar berikut! 

Pernyataan yang tepat terkait dengan gambar persendian 

yang ditunjuk oleh huruf S adalah …. 

A. sendi putar, bergerak satu arah 

B. sendi engsel, bergerak satu arah 

C. sendi pelana, bergerak dua arah 

D. sendi peluru, bergerak ke segala arah 

 

 

 

 

30. Kebiasaan makan yang kurang teratur dapat menimbulkan gangguan luka pada dinding 

lambung. Kondisi seperti ini disebut …. 

A. apendisitis 

B. sembelit 

C. diare 

D. maag 

 

 

 

 

 

 



31. Perhatikan pernyataan-pernyataan tentang udara inspirasi berikut! 

1) pembentukan ikatan oksihemoglobin 

2) penyaringan udara pernapasan 

3) penyesuaian kelembaban udara pernapasan 

4) pemisahan gas karbondioksida 

Peristiwa yang terjadi di dalam rongga hidung adalah …. 

A. 1) dan 2) 

B. 1) dan 3) 

C. 2) dan 3) 

D. 3) dan 4) 

 

32. Perhatikan tabel berikut ini! 

No Objek Pembeda Pembuluh Vena Pembuluh Arteri 

1 Dinding pembuluh tidak elastis, tipis elastis, tebal 

2 Arah aliran darah meninggalkan jantung menuju jantung 

3 Letak agak dalam dari permukaan kulit  dekat permukaan kulit 

4 Denyut tidak terasa terasa 

Data tentang pembuluh vena dan arteri yang benar ditunjukkan oleh nomor …. 

A. 1 dan 3 

B. 1 dan 4 

C. 2 dan 3 

D. 2 dan 4 

 

33. Perhatikan  gambar berikut ini! 

 

Proses reabsorbsi dan augmentasi terjadi pada bagian 

nomor .... 

A. 1 dan 3 

B. 2 dan 5 

C. 3 dan 4 

D. 4 dan 5 

 

34. Perhatikan gambar berikut ini! 

 

Bagian dari mata yang berfungsi menangkap bayangan 

benda dan memberikan warna mata ditunjukkan oleh 

nomor .... 

A. 1 dan 2 

B. 2 dan 3 

C. 3 dan 5 

D. 4 dan 5 

 

 

 

 

 



35. Perhatikan skema irisan melintang batang berikut ini! 

Bagian batang yang ditunjuk dengan huruf P dan Q 

berturut-turut berfungsi untuk .... 

A. melindungi bagian di dalamnya dan 

menyimpan cadangan makanan 

B. menyimpan cadangan makanan dan 

mengangkut hasil fotosintesa 

C. melindungi bagian di dalamnya dan 

mengangkut hasil fotosintesa  

D. menyimpan cadangan makanan dan 

mengangkut air  

 

36. Perhatikan daftar contoh gerak pada tanaman berikut ini! 

1) Gerak tidur petai daun petai cina pada malam hari. 

2) Gerak kloroplas menuju sisi sel yang mendapat sinar matahari 

3) Euglena pada pagi hari bergerak kearah datangnya sinar matahari 

4) Gerak  tumbuh buluh sari menuju ke bakal biji karena rangsang zat kimia 

Gerak pada tumbuhan tersebut, yang merupakan contoh gerak taksis adalah .... 

A. 1) dan 2) 

B. 1) dan 3) 

C. 2) dan 3) 

D. 2) dan 4) 

 

37. Perhatikan gambar percobaan fotosintesis berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan kegiatan tahap III adalah .... 

A. mematikan sel-sel yang menyusun jaringan daun 

B. melemahkan bakteri yang melekat pada daun 

C. melarutkan klorofil yang terdapat di daun 

D. menentukan jenis zat hasil proses fotosintesis 

 
 
 
 
 
 
 
 



38. Perhatikan contoh adaptasi makhluk hidup  berikut! 

(1) Anak rayap menjilati dubur induknya untuk mendapatkan  flagelata.  

(2) Ikan yang hidup di laut mengeluarkan urine lebih pekat dan minum air lebih banyak 

dibanding ikan yang hidup di air tawar.  

(3) Bunglon mengubah warna kulit menyesuaiakan warna yang ditempatinya.  

(4) Orang yang tinggal di dataran tinggi memiliki hemoglobin lebih banyak 

dibandingkan orang yang tinggal di dataran rendah.  

Adaptasi fisiologi ditunjukkan oleh nomor ....  

A. (1) dan (2)  

B. (1) dan (3)  

C. (2) dan (3)  

D. (2) dan (4)  

 

39. Kelinci rambut hitam disilangkan dengan kelinci rambut putih menghasilkan keturunan 

pertama semua berambut hitam. Jika keturunan pertama disilangkan sesamanya 

perbandingan fenotip kelinci berambut putih : hitam pada F2 adalah …. 

A. 1 : 1 

B. 2 : 1 

C. 1 : 3 

D. 3 : 1 

 

40. Penggunaan hormon pertumbuhan pada sapi (bovine growth hormone: BGH) dapat 

meningkatkan produksi susu sapi sampai 20%. Hal tersebut menimbulkan dampak negatif di 

bidang sosial dan ekonomi yaitu …. 

A. harga olahan susu menjadi murah 

B. harga sapi perah menjadi mahal 

C. susu sapi dari peternak kecil kurang laku 

D. meningkatnya produk olahan susu  

 


