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PAKET 2 

1. Perhatikan gambar pengukuran neraca berikut! 

Hasil pengukuran yang benar 

adalah …. 

A. 278,0 g 

B. 278,5 g 

C. 728,0 g 

D. 728,5 g 

 

 

 

 

 

2. Perhatikan pernyataan berikut! 

1) Partikel benda dapat bergerak bebas.  

2) Kohesi antar partikelnya sangat kuat. 

3) Partikel tersusun tidak teratur dan berjauhan. 

4) Benda  memiliki bentuk dan volume tertentu. 

Pernyataan yang benar dari sifat air pada suhu -20
0
C dengan tekanan udara 1 atm 

ditunjukkan nomor …. 

A. 3) dan 4) 

B. 2) dan 4) 

C. 1) dan 2) 

D. 1) dan 3) 

 

3. Perhatikan skala  dua thermometer berikut! 

Nilai X adalah  …. 

A. 60 

B. 55 

C. 50 

D. 45 

 

 

 

 

4. Sepotong alumunium mempunyai  massa 200 gram suhunya 20
o
C, pada saat dipanaskan 

memerlukan kalor 14.400 joule. Jika kalor jenis alumunium 900 J/kg
 o

C maka suhu akhir 

alumunium pada saat dipemanakan adalah …. 

A. 20 
o
C 

B. 60 
o
C 

C. 80 
o
C 

D. 100 
o
C 



5. Mobil sedang bergerak lurus dengan kelajuan  30  m/s, direm dengan perlambatan tetap  2 

m/s.  Peristiwa ini merupakan penerapan dari …. 

A. hukum I Newton 

B. hukum II Newton 

C. hukum aksi reaksi 

D. hukum kelemban,am 

 

6. Perhatikan gambar berikut! 

Pernyatan yang benar tentang energi pada ayunan tersebut 

adalah .... 

A. energi kinetik terbesar di posisi P 

B. energi potensial terbesar di posisi Q 

C. energi knetik terbesar di posisi Q 

D. energi mekanik tebesar di posisi R   

 

 

7. Perhatikan gambar katrol tetap berikut ini! 

Kuasa minimal untuk mengangkat ember jika gesekan 

tali dan katrol diabaikan adalah …. 

A.   50 N  

B. 100 N  

C. 150 N  

D. 200 N 

 

 

 

8. Sebuah peti beratnya 135 N, terletak di atas lantai seperti gambar berikut:  

 

Tekanan peti terhadap lantai adalah .... 

A. 225 N/m
2
 

B. 450 N/m
2
 

C. 500 N/m
2
 

D. 600 N/m
2
 

 

9. Perhatikan tabel hasil percobaan sekelompok siswa tentang getaran berikut! 

No 
Banyaknya 

getaran (n) 

Lamanya 

bergetar (t) 

Frekuensi (f) 

Hz 

Periode (T) 

sekon 

1 10 kali 20 sekon 0,5 2 

2 20 kali 10 sekon 0,5 2 

3 15 kali 30 sekon 0,5 2 

4 20 kali 15 sekon 0,5 2 

Frekuensi dan periode dari data tersebut yang benar adalah nomor …. 

A. 1 dan 3 

B. 1 dan 4 

C. 2 dan 3 

D. 2 dan 4 



10. Seorang siswa dapat mendengar suara gitar yang dimainkan temannya. Hal ini dikarenakan 

frekuensi bunyi gitar .… 

A. antara 20 hertz sampai 20.000 hertz 

B. lebih besar dari 20.000 hertz 

C. mengalami resonansi bunyi 

D. lebih rendah dari 20  hertz 

 

11. Perhatikan  pembentukan bayangan oleh cermin cekung berikut! 

Jarak  bayangan yang terbentuk adalah…. 

A.  7,14 cm  

B.  8,33 cm   

C. 12,50 cm   

D. 16,67 cm  

 

 

 

12. Batang plastik yang telah digosok dengan kain wol didekatkan pada kepala elektroskop 

netral. Kedudukan elektroskop yang benar seperti pada gambar ….  

 
 
 
 
 
 
 

13. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut ini! 

 

Besar I1 dan I2 adalah …. 

A. 3,0 A dan 1,5 A 

B. 2,0 A dan 1,0 A 

C. 1,5 A dan 3,0 A 

D. 1,0 A dan 2,0 A 

 

 

 

14. Perhatikan spesifikasi alat rumah tangga berikut! 

Alat tersebut digunakan selama 30 menit maka energi listrik 

yang terpakai sebesar …. 

 

A.    0,05 kWh 

B.    0,20 kWh 

C.   50,00 kWh 

D. 200,00 kWh 

 

 

 



15. Perhatikan gambar berikut ! 

Setelah baja tersebut dialiri arus listrik beberapa waktu seperti 

pada gambar, maka…. 

Pilihan Kutub magnet yang 

dihasilkan 

Sifat magnet 

yang 

ditimbulkan Ujung K Ujung L 

A. Utara Selatan Permanen 

B. Selatan Utara Sementara 

C. Utara Selatan Sementara 

D. Selatan Utara Permanen 

 

16. Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

 

 

Arus bolak-balik dapat terjadi pada kumparan A secara terus menerus jika saklar pada 

kumparan B .... 

A. diputus 

B. dihubungkan 

C. dialirkan terus 

D. diputus dan dihubungkan 

  

17. Perhatikan fenomena alam berikut: 

1) Perubahan musim  

2) Adanya perbedaan waktu  

3) Terjadinya siang dan malam  

4) Gerak semu tahunan matahari  

Fenomena alam yang diakibatkan perputaran bumi pada porosnya adalah…. 

A. 1) dan 3) 

B. 1) dan 4) 

C. 2) dan 3) 

D. 2) dan 4) 

 

18. Perhatikan gambar berikut. 

 

 

 

 

Molekul unsur dapat ditunjukkan pada gambar…. 

A. 1) dan 3) 

B. 1) dan 4) 

C. 2) dan 3) 

D. 2) dan 4) 



19. Perhatikan tabel berikut 

Larutan Warna kertas lakmus 

Sebelum Sesudah 

1 merah merah 

2 merah biru 

3 biru biru 

4 biru merah 

Larutan yang bersifat basa ditunjukkan oleh pasangan nomor…. 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 4 

C. 2 dan 3  

D. 3 dan 4 

 

20. Perhatikan zat-zat berikut! 

1) Tembaga 

2) Raksa 

3) Gula 

4) Soda kue 

Zat yang termasuk senyawa adalah nomor  .... 

A. 1) dan 2) 

B. 1) dan 3) 

C. 2) dan 4) 

D. 3) dan 4) 

 

21. Perhatikan beberapa sifat zat berikut! 

1) Eksplosif (mudah meledak) 

2) Keras atau lembek  

3) Mudah terbakar 

4) Elastis 

Sifat kimia suatu zat terdapat pada nomor  .... 

A. 1) dan 2) 

B. 1) dan 3) 

C. 2) dan 3) 

D. 2) dan 4) 

 

22. Perhatikan data zat aditif di bawah ini! 

1) Natrium nitrat 

2) Karamel 

3) Natrium benzoat 

4) Tartrasin 

5) Aspartam 

Zat aditif di atas yang merupakan zat pewarna adalah.... 

A. 1) dan 3) 

B. 2) dan 4) 

C. 3) dan 5) 

D. 4) dan 5) 



 

23. Perhatikan beberapa aktivitas berikut ini! 

1) mampu menangkal bujukan 

2) menjaga keharmonisan hubungan keluarga  

3) berteman dengan semua orang 

4) mencoba semua hal yang baru 

5) meningkatkan keimanan dan ketakwaan 

6) melakukan kegiatan pengembangan diri 

Aktivitas yang sesuai untuk menghindari penyalahgunaan zat adiktif dan psikotropika 

ditunjukkan oleh nomor .... 

A. 1), 2), dan 3) 

B. 1), 3), dan 5)  

C. 3), 4), dan 6) 

D. 2), 5), dan 6) 

 

24. Dinosaurus tidak dapat ditemukan pada saat ini karena rusaknya alam pada zamannya. Hal 

ini menunjukkan bahwa untuk menjaga kelangsungan hidup memerlukan ciri hidup .... 

A. reproduksi 

B. iritabilita 

C. respirasi 

D. adaptasi  

 

25. Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

 

 

Organisme yang termasuk kelompok Protista 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! 

 

Organisme yang berperan sebagai 

konsumen IV adalah .... 

A. serigala dan burung pipit 

B. burung pipit  dan ular 

C. lalat dan capung 

D. elang dan ular 

 

 

 



27. Beberapa usaha manusia untuk menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan. Salah 

satu usaha untuk menanggulangi pencemaran udara adalah .... 

A. menimbun sampah  

B. membuat jalur hijau 

C. membuat cerobong asap 

D. menggunakan bahan bakar fosil 

 

28. Perhatikan grafik pertambahan penduduk berikut! 

 

 Ditinjau dari kualitas lingkungan, pernyataan yang 

benar dari kecenderungan pertumbuhan penduduk 

seperti grafik di atas adalah.... 

A. bertambahnya daerah resapan air 

B. meningkatnya kebutuhan bahan perumahan 

C. meningkatnya ketersediaan bahan pangan 

D. meningkatnya polutan akibat aktivitas 

manusia 

 

29. Perhatikan gambar otot berikut! 

Berdasarkan ciri – ciri yang tampak, pernyataan yang 

benar tentang otot tersebut adalah …. 

 

 

A. bekerja di bawah kesadaran, cepat lelah 

B. bekerja di luar kesadaran, cepat lelah  

C. bekerja di bawah kesadaran, tahan dari kelelahan 

D. bekerja di luar kesadaran, tahan dari kelelahan 

30. Perhatikan data berikut! 

No Zat 

makanan 
Enzym Tempat Hasil 

1 protein Ptialin mulut asam amino 

2 lemak Lipase usus halus asam lemak dan gliserol 

3 karbohidrat Tripsin usus halus glukosa 

4 protein Pepsin lambung asam amino 

Pasangan antara zat makanan, nama enzym, tempat dan hasil pengubahan yang sesuai 

adalah nomor.... 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

 

 

 



31. Perhatikan gambar berikut! 

Peristiwa pembentukan oksihemoglobin terjadi pada bagian 

yang bernomor …. 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

 
 

32. Perhatikan pernyataan-pernyataan tentang sel berikut! 

1) tidak memiliki bentuk tetap 

2) tidak memiliki inti sel 

3) berfungsi membunuh kuman penyakit 

4) mengandung hemoglobin 

5) dihasilkan di sumsum merah tulang 

Ciri-ciri yang dimiliki sel darah merah (eritrosit) adalah …. 

A. 1), 2), 3)     

B. 1), 3), 4)  

C. 2), 4), 5) 

D. 3), 4), 5) 

 

33. Kelainan pada ginjal dapat dideteksi dari kandungan urin yang diekskresikan. Jika di dalam 

urin seseorang terdapat asam amino dan glukosa maka bagian ginjal yang mengalami 

gangguan fungsi adalah.... 

A. arteri renalis dan glomerulus 

B. vena renalis dan glomerulus 

C. glomerulus dan tubulus kontortus proksimal 

D. duktus kolektivus dan tubulus kontortus distal 

 

34. Perhatikan gambar berikut ini! 

Bagian telinga yang mengandung ujung – ujung saraf 

pendengaran ditunjukkan oleh nomor .... 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

 

 
35. Perhatikan skema irisan melintang batang berikut ini! 

Epidermis, korteks dan kambium berturut - turut 

ditunjukkan oleh nomor .... 

A. 1, 2 dan 3 

B. 1, 2 dan 4  

C. 5, 4 dan 2 

D. 5, 4 dan 3 



36. Perhatikan contoh gerak pada tumbuhan berikut ini! 

1) Mengatupnya daun putri malu saat disentuh 

2) Fitoplankton bergerak ke permukaan air yang terkena cahaya 

3) Bunga  Mirabilis jalapa mekar pada sore hari 

4) Akar tanaman tumbuh ke arah sumber air 

Contoh gerak nasti adalah .... 

A. 1) dan 2) 

B. 1) dan 3) 

C. 2) dan 3) 

D. 2) dan 4) 

 

37. Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan percobaan di atas, tujuan langkah ke-2 adalah… . 

A. mematikan sel-sel dari daun  

B. membuktikan adanya amilum 

C. melarutkan amilum pada daun 

D. melarutkan klorofil pada daun 

 
38. Bunglon dalam keadaan bahaya akan mengelabui musuhnya dengan cara….  

A. mengubah warna tubuhnya sesuai lingkungannya 

B. memutuskan ekornya sendiri kemudian menghindar 

C. mengeluarkan bau badan yang sangat menyengat  

D. berpura-pura mati dengan menggulungkan tubuhnya 

 
39. Tanaman mangga berbuah besar rasa masam disilangkan dengan tanaman mangga berbuah 

kecil rasa manis menghasilkan keturunan F1 tanaman mangga berbuah besar rasa manis. Bila 

antar F1 dikawinkan sesamanya maka perbandingan fenotip mangga buah besar manis : 

besar masam : kecil manis : kecil masam adalah … 

A. 9 : 3 : 3 : 1 

B. 3 : 3 : 9 : 1 

C. 1 : 1 : 1 : 1 

D. 3 : 9 : 3 : 1 

 

40. Mentega dibuat dari susu diperkaya dengan krim. Fermentasi pembuatan mentega terjadi 

dengan bantuan mikroorganisme …. 

A. Streptococcus lactis 

B. Lactobacillum plantarum 

C. lactobacillus vulgaris 

D. Streptococcus  thermophilus 



 


