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1. Perhatikan tabel berikut ! 

No Besaran Satuan Alat Ukur 

1.  Berat newton Dinamometer 

2.  Kecepatan m/s Spidometer 

3.  Volume liter Gelas ukur 

4.  Massa jenis kg/m3 Hidrometer 

5.  Gaya kg Neraca pegas 

Besaran turunan, satuan dalam SI dengan alat ukur yang benar dari tabel di atas adalah 
nomor …. 

A. (1), (2), (4) 
B. (1), (3), (4) 
C. (2), (3), (5) 
D. (2), (4), (5) 

 
2. Perhatikan tabel massa jenis beberapa zat padat di bawah ini ! 

Benda Massa Jenis (g/cm3) 

P 
Q 
R 
S 

0,40 
1,20 
2,80 
7,90 

Empat benda tersebut dimasukkan ke dalam bejana yang berisi minyak (massa jenis 
minyak : 0,8 g/cm3). Gambar yang tepat menunjukkan kedudukan benda-benda 
tersebut adalah …. 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Ibu memanaskan air hingga suhu air tersebut mencapai 80C. Jika air tersebut 

kemudian diukur dengan menggunakan termometer Reamur maka suhu air tersebut …. 
A. 100 R 

B. 64 R 

C. 60 R 

D. 40 R 
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4. Sekelompok siswa memanaskan 500 gram zat X dari suhu 30C sampai 60 C 
memerlukan kalor sebesar 1.950 J. Siswa – siswa tersebut ingin mengetahui jenis zat X 
tersebut dan mereka memperoleh data kalor jenis beberapa zat seperti tabel di bawah 
ini : 

No Jenis Zat Kalor Jenis (J/kgC) 

1.  Aluminium 900 

2.  Besi 450 

3.  Tembaga 390 

4.  Timbal 130 

Dengan memperhatikan tabel di atas, maka jenis zat X adalah …. 
A. aluminium 
B. besi 
C. bembaga 
D. timbal  

 
5. Perhatikan 4 buah benda yang diberi gaya seperti gambar di bawah ini ! 

 

 

 

 

 

 
Jika massa keempat benda tersebut sama maka benda yang mempunyai percepatan 
terkecil adalah …. 
A. (1) 
B. (2) 
C. (3) 
D. (4) 

 
6. Perhatikan gambar di bawah ini ! 
 
 
 
 
 
 

 
Dua buah bola menggelinding di lantai yang licin dengan massa dan kecepatan seperti 
gambar. Perbandingan energi kinetik benda P dan benda Q adalah …. 
A. 1 : 1 
B. 1 : 2 
C. 1 : 4 
D. 2 : 3 
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7. Sebuah benda yang berat akan dinaikkan ke atas bak truk dengan menggunakan papan 
sebagai bidang miring seperti gambar di bawah ini. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jika massa benda tersebut 500 kg dan percepatan gravitasi bumi =10 N/Kg, maka gaya 
dorong yang diperlukan untuk mendorong benda tersebut agar sampai di atas bak truk 
adalah …. 
A. 250 N 
B. 1.000 N 
C. 2.500 N 
D. 10.000 N 

 
8. Empat buah balok yang mempunyai massa berbeda diletakkan di atas meja dengan 

posisi seperti gambar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jika percepatan gravitasi sebesar 10 N/kg, maka balok yang memberikan tekanan 
terbesar pada meja adalah …. 
A. (4) 
B. (3) 
C. (2) 
D. (1) 

 
9. Perhatikan gambar berikut ini.              

 
 
 
 
 
Seutas tali digetarkan sehingga membentuk gelombang seperti gambar di atas. Jika 
jarak   A - D ditempuh selama 0,5 sekon, maka cepat rambat  gelombang adalah ….  
A. 1,5 m/s  
B. 3,0 m/s  
C. 6,0 m/s  
D. 9,0 m/s  
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10. Perhatikan pernyataan tentang bunyi berikut: 
1) Bunyi audiosonik mempunyai frekuensi kurang dari 20 Hz 
2) Kuat lemahnya bunyi dipengaruhi oleh amplitudonya 
3) Arah rambatnya sejajar dengan arah getarannya 
4) Bunyi dapat merambat melalui ruang hampa 
Pernyataan yang benar tentang bunyi adalah .... 
A. (1) dan (2) 
B. (1) dan (4) 
C. (2) dan (3) 
D. (3) dan (4) 

                  
11. Lilin diletakkan di depan cermin cekung seperti tampak pada gambar. 

 
Jarak fokus cermin 3 cm, bayangan akan 
terbentuk dengan perbesaran dan sifat .... 

A. 3 kali, maya, tegak, diperbesar 
B. 3 kali, nyata, terbalik, diperbesar 
C. 1/3 kali, maya, tegak, diperkecil 
D. 1/3 kali, nyata, terbalik, diperkecil 

  
12. Perhatikan gambar lima buah benda bermuatan listrik berikut: 

 
 

      
 
 
 
 

Interaksi kelima benda bermuatan listrik terlihat pada gambar di atas. Jika muatan listrik 
pada benda B dan benda E adalah bermuatan positif (+), maka dapat disimpulkan 
bahwa muatan listrik pada benda A, C, dan D yang benar adalah…. 
 

 Benda A Benda C Benda D 

A. Bermuatan positif Bermuatan positif Bermuatan negatif 

B. Bermuatan negatif Bermuatan negatif Bermuatan positif 

C. Bermuatan positif Bermuatan negatif Bermuatan negatif 

D. Bermuatan positif Bermuatan negatif Bermuatan positif 

 
13. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. 

Jika 3 buah lampu dirangkai pada tegangan 3 volt. 
Maka besar kuat arus listrik yang mengalir melalui 
rangkaian listrik tersebut adalah …. 
A. 0,3 A 
B. 0,6 A 
C. 1,5 A 
D. 2,0 A 

 



51 YG/SMP  IPA/IX/14 

5 

 

14. Daya dan tegangan listrik pada sebuah kipas angin tertulis 50 W, 220 V seperti gambar 
di samping. Jika kipas angin tersebut digunakan selama 30 menit, maka besar energi 
listrik yang terpakai adalah…. 
A. 66 kilo joule 
B. 80 kilo joule 
C. 90 kilo joule 
D. 150 kilo joule 

 
 
 

15. Dua magnet didekatkan sehingga magnet A-B dan magnet P-Q saling tarik menarik 
seperti gambar berikut: 
 

Kutub-kutub magnet yang terjadi adalah …. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
16. Perhatikan gambar transformator berikut! 

Jika perbandingan jumlah lilitan sekunder 
dengan lilitan primernya adalah 1 : 2, maka 
besar tegangan sekunder dan jenis 
transformator yang benar adalah …. 
 
 
 

A. 75 volt, transformator step up 
B. 300 volt, transformator step up 
C. 75 volt, transformator step down 
D. 300 volt, transformator step down 

 
17. Perhatikan ciri benda langit berikut! 

1. Mempunyai pusat orbit Matahari 
2. Memendarkan cahaya seperti ekor 
3. Terdiri dari partikel debu dan gas 
Ciri benda langit tersebut dimiliki oleh …. 

A. Komet 
B. Meteor 
C. Planet 
D. Satelit 

 
 
 

 Kutub magnet 

A B P Q 

A. selatan utara selatan utara 

B. utara selatan utara selatan 

C. selatan utara utara selatan 

D. utara selatan selatan utara 
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18. Perhatikan data berikut! 

No Nama Zat Rumus kimia 

1 Air H2O 

2 Gula C6H12O6 

3 Oksigen O2 

4 Hidrogen H2 

Menurut data di atas, molekul unsur ditunjukkan oleh data nomor …. 
A. 1 dan 2 
B. 1 dan 3 
C. 2 dan 4 
D. 3 dan 4 

 
19. Menurut data hasil pengujian derajad keasaman berbagai zat berikut, zat yang 

mempunyai sifat basa adalah …. 

 Zat pH 

A. I 1 

B. II 3 

C. III 7 

D.  IV 8 

 
20. Perhatikan data berikut! 

No Nama zat 

1. Natrium 

2. Kalsium 

3. Helium 

4. Chlor 

 
Unsur logam ditunjukkan oleh nomor …. 

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

 
21. Bensin mempunyai sifat sebagai berikut: 

1) Mudah menguap 
2) Mudah terbakar 
3) Berwujud cair pada suhu kamar 
4) Tidak menyebabkan perkaratan 
Sifat kimia yang dimiliki bensin ditunjukkan oleh …. 
A. 1 dan 2 
B. 1 dan 3 
C. 2 dan 3 
D. 2 dan 4 
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22. Untuk menghilangkan noda yang membandel pada pakaian sering digunakan pemutih. 
Bahan kimia yang terdapat dalam pemutih pakaian adalah …. 
A. natrium hipoklorit 
B. surfaktan 
C. fragrance 
D. transflutrin 

 
23. Berikut ini cara yang paling tepat untuk menghidarkan diri dari pengaruh zat adiktif dan 

psikotropika adalah …. 
A. tidak pernah mencoba sekalipun sehingga tidak ketagihan 
B. mencoba tetapi terus dihentikan sehingga punya pengalaman 
C. mencoba dengan dosis rendah dehingga tidak berbahaya 
D. memakai dengan resep dokter sehingga tetap aman 

 
24. Perhatikan kondisi hutan jati berikut! 

 
Kondisi tersebut menunjukkan ciri maklhuk hidup 
yaitu …. 
A. memerlukan nutrisi 
B. peka terhadap rangsang 
C. beradaptasi dengan lingkungan 
D. mengalami pertumbuhan dan perkembangan 

 
 

25. Berikut ini beberapa nama hewan laut: 
1) anjing laut 
2) kuda laut 
3) pesut 
4) ikan hiu 

Kelompok hewan yang tergolong mamalia adalah …. 
A. 1 dan 2 
B. 1 dan 3 
C. 2 dan 4 
D. 3 dan 4 

 
26. Perhatikan gambar jaring-jaring makanan pada ekosistem kebun berikut ini!  

Banyaknya rantai makanan pada jaring-jaring 
makanan di atas adalah ....  
A. 6 
B. 7 
C. 8 
D. 9 
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27. Sungai di kota-kota besar sering terjadi gejala eutrofikasi yang akan mengakibatkan 
blooming, sehingga kehidupan ikan di sungai tersebut menjadi terganggu. Usaha yang 
dapat mengatasi timbulnya gejala eutrofikasi adalah …. 
A. dilarang membuang sampah organik di sungai 
B. mendaur ulang sampah anorganik 
C. membuat jalur hijau di sepanjang daerah aliran sungai 
D. melepaskan  berbagai macam ikan air tawar ke sungai 

 
28. Perhatikan grafik berikut 
 

 
 
 
 
 
 

Bila sumbu Y menunjukkan jumlah penduduk dan sumbu X  menyatakan kebutuhan 
pangan, maka grafik hubungan antara Y dan X yang paling tepat adalah …. 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
 

29. Perhatikan gambar sendi yang dibentuk oleh tulang X dan Y berikut! 

Pernyataan yang benar tentang nama sendi dan gerak tulang 
pada sendi tersebut di atas adalah .... 
A. engsel, tulang x tetap dan tulang Y bergerak ke satu arah 
B. pelana, tulang x tetap dan tulang Y bergerak seperti naik 

kuda 
C. peluru, tulang X tetap dan tulang Y bergerak ke segala arah 
D. putar, tulang x tetap dan tulang Y bergerak ke dua arah 

 
30. Perhatikan tabel berikut! 

 

No Nama enzim Fungsi 

I Pepsin mencerna protein menjadi pepton 

II Amilase mencerna maltosa menjadi glukosa 

III Renin menggumpalkan protein susu (kasein) 

IV Tripsin mencerna pepeton menjadi asam amino 

Berdasarkan tabel di atas, nama dan fungsi enzim yang di hasilkan oleh lambung yang 
benar adalah …. 

A. I dan II 
B. I dan III 
C. II dan III 
D. II dan IV 
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31. Perhatikan gambar berikut! 

Proses yang terjadi pada organ  X terhadap udara 
pernafasan yang masuk paru-paru adalah …. 

A. penyesuaian suhu dan kelembaban udara 
B. pengikatan oksigen oleh pembuluh darah kapiler 
C. penyaringan debu oleh epitelium bersilia 
D. pertukaran gas secara difusi 

 
 

32. Perhatikan data berikut 
1) membawa darah neninggalkan jantung 
2) diameter lobangnya besar 
3) memiliki banyak katup 
4) ototnya lebih elastis 
5) letak dekat permukaan kulit 

 
Ciri-ciri yang di miliki oleh pembuluh darah vena adalah …. 

A. 1, 2, dan 3 
B. 1, 3, dan 4 
C. 2, 3, dan 5 
D. 2, 4, dan 5 

 
33. Perhatikan gambar organ reproduksi berikut! 

Bagian yang ditunjuk oleh huruf  X adalah.... dan 
berfungsi untuk.... 

A. ovarium, tempat terjadinya oogenesis 
B. tuba falopii, tempat terjadinya fertilisasi 
C. uterus, tempat tumbuh dan berkembangya embrio 
D. vagina, tempat terjadinya kopulasi 

 

34. Soleh sedang melakukan olahraga lari pagi yang membuat tekanan darahnya naik dan 
pembuluh darahnya melebar. Aktivitas ini diatur oleh … 

A. otak kecil 
B. sumsum lanjutan 
C. saraf simpati 
D. saraf parasimpati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 YG/SMP  IPA/IX/14 

10 

 

35. Perhatikan  diagram struktur daun tumbuhan berikut ini! 
 

Bagian jaringan yang ditunjuk oleh huruf  X dan Y 
berturut-turut berfungsi untuk... 
 
 
 
 

A. melindungi jaringan di sebelah dalamnya dan  mengangkut hasil fotosintesis 
B. melindungi jaringan di sebelah dalamnya dan tempat terjadinya fotosintesis 
C. tempat terjadinya fotosintesis dan  mengangkut hasil fotosintesis 
D. tempat terjadinya fotosintesis dan  menyimpan hasil fotosintesis 

 

36. Pergantian siang ke malam mempengaruhi perubahan temperature dan intensitas 
cahaya yang berkaitan dengan gerak pada tumbuhan. Berdasarkan keadaan tersebut, 
respon yang dilakukan oleh daun tanaman petai cina adalah … 
 
A. menutup pada siang hari dan membuka pada waktu malam hari 
B. menutup pada malam hari dan membuka pada siang hari 
C. mengeluarkan aroma wangi saat terjadi perubahan temperature 
D. membuka sepanjang hari dan menutup menjelang gugur 
 

37. Perhatikan langkah-langkah pada percobaan berikut! 
 
 
 
 
 
                                                                                 
                                               
 
Langkah dalam percobaan yang bertujuan untuk mendeteksi adanya zat amilum sebagai 
hasil fotositesis adalah .... 

A. menutup  daun dengan aluminium foil 
B. merebus daun pada air mendidih 
C. merebus daun dalam larutan alkohol 
D. menetesi daun dengan indikator lugol 

 
38. Untuk hewan-hewan yang hidup di air tawar, ekskresi air diperlukan karena… 

A. air dalam lingkungan eksternal mempunyai konsentrasi mineral dan garam yang 
lebih rendah dari pada yang ada di dalam sel-sel tubuh hewan 

B. air cenderung mengalir dari konsentrasi garam yang lebih tinggi ke konsentrasi yang 
lebih rendah 

C. sel-sel tubuh cenderung kehilangan air yang disebabkan karena konsentrasi 
garamnya tinggi 

D. sel-sel tubuh menahan konsentrasi air yang tinggi  
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39. Tanaman anggrek bermahkota Ungu kaku ( UUKK) disilangkan dengan anggrek 
bermahkota putih lemas (uukk). Jika keturunan pertama ( F1 ) disilangkan dengan 
sesamanya. Pernyataan berikut yang benar adalah …. 

A. genotipe keturunan kedua ( f2) memiliki perbandingan 9 : 3 : 3 : 1 
B. fenotipe keturunan kedua (f2) memiliki perbandingan 1 : 2 : 2 : 4 : 1 : 2 : 1 : 2 : 1 
C. prosentase keturunan kedua ( f2 ) yang bermahkota putih kaku adalah 6,25 %. 
D. prosentase keturunan kedua ( F2) yang memiliki genotipe UuKk adalah 25 % 

 
40. Bakteri Acetobacter xylinum dapat digunakan untuk membuat bahan makanan 

dikarenakan… 

A. mampu mengubah air kelapa menjadi produk asam laktat 
B. mengubah enzim dalam air kelapa untuk dijadikan antibiotik 
C. mampu melakukan fermentasi air kelapa menghasilkan alkohol 
D. mengubah gula dalam air kelapa menjadi lembaran serat selulosa 

 


