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1. Besaran turunan, satuan, dan alat ukur yang sesuai menurut Sistem Internasional (SI) 
pada tabel di bawah ini yang benar adalah …. 

 Besaran  Satuan Alat Ukur 

A Berat newton Neraca pegas 

B Volume cm3 Gelas ukur 

C Suhu Celcius Termometer 

D Massa kg Dinamometer  

 
2. Perhatikan tabel massa jenis berbagai zat di bawah ini ! 

No Nama Zat Massa Jenis (g/m3) 

1.  Bensin  0,70 

2.  Alkohol 0,80 

3.  Air 1,00 

4.  Kapas  0,04 

5.  Kayu 0,80 

6.  Besi 8,00 

 
Dari tabel di atas gambar posisi benda yang benar jika zat padat dimasukkan ke dalam 
zat cair adalah …. 

 

 
 

3. Perhatikan skala dua termometer di bawah ini! 
 

Jika termometer B menunjuk angka 30 B, maka X pada 
termometer A menunjukkan angka …. 

A. 40 A 

B. 45 A 

C. 55 A 

D. 65 A 
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4. Andi memanaskan 2 kg zat padat dari suhu 25 C sampai dengan 65 C memerlukan 
kalor sebesar 18.400 J. Andi ingin mengetahui jenis zat padat tersebut dan dia 
memperoleh literatur tentang data kalor jenis beberapa zat padat seperti pada tabel 
berikut ini : 

No Nama Zat Kalor Jenis (J/kgC) 

1.  Marmer 860 

2.  Tembaga 390 

3.  Perak 230 

4.  Timbal 130 

Dari data tersebut maka Andi dapat mengetahui jenis zat padat yang dia dipanaskan 
adalah …. 

A. Marmer 
B. Tembaga 
C. Perak 
D. Timbal  

 
5. Empat buah benda yang mempunyai massa sama diberi gaya seperti gambar di bawah 

ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dari keempat gambar tersebut yang mempunyai percepatan terkecil adalah gambar …. 
A. (1) 
B. (2) 
C. (3) 
D. (4) 

 
6. Perhatikan gambar dua buah benda yang menggelinding di permukaan licin dengan 

kecepatan seperti gambar di bawah ini! 
 

 
 
 
 
 

Perbandingan energi kinetik antara benda A dan benda B adalah …. 
A. 5 : 4 
B. 4 : 7 
C. 3 : 5 
D. 1 : 5 
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7. Sebuah benda yang massanya 400 kg akan dinaikkan ke suatu tempat dengan papan 
miring seperti tampak pada gambar. Panjang bidang miring yang diperlukan adalah …. 
(g = 10 m/s2) 
 

A. 4 m 
B. 2,25 m 
C. 1,33 m 
D. 0,4 m 

 
 
 
 
 
 

8. Empat buah balok mempunyai massa yang sama diletakkan di atas sebuah lantai seperti 
gambar di bawah ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dari keempat balok tersebut yang memberikan tekanan terkecil pada lantai adalah balok 
nomor …. 

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

 
9. Perhatikan gambar berikut!           

Seutas tali digetarkan sehingga 
membentuk gelombang seperti gambar 
di atas. Jika jarak   A - E sejauh 4 
meter ditempuh selama 0,5 sekon, 
maka besarnya cepat rambat  
gelombang adalah ….  

A. 0,5 m/s 
B. 2,0 m/s  
C. 4,0 m/s   
D. 8,0 m/s  
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10. Perhatikan pernyataan tentang bunyi berikut: 
1) Menentukan kedalaman laut 
2) Menyelidiki kerusakan pada pipa logam 
3) Mensterilkan susu cair pada pengolahan susu 
4) Menentukan jarak antara kilat dengan pengamat 
Manfaat bunyi pantul yang benar adalah .... 
A. (1) dan (2) 
B. (1) dan (4) 
C. (2) dan (3) 
D. (3) dan (4) 

                  
11. Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

 

 

 
Lukisan perjalanan sinar datang menuju cermin cekung dan sinar pantul yang benar 
ditunjukkan pada gambar nomor …. 

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

  
12. Perhatikan gambar lima buah benda bermuatan listrik berikut! 

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

 Benda B Benda C Benda D 

A. Bermuatan positif Bermuatan positif Bermuatan negatif 

B. Bermuatan negatif Bermuatan negatif Bermuatan negatif 

C. Bermuatan positif Bermuatan negatif Bermuatan negatif 

D. Bermuatan negatif Bermuatan negatif Bermuatan positif 
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13. Perhatikan gambar rangkaian listrik tertutup berikut! 

Dua hambatan R1 = 2 ohm dan R2 = 1,5 ohm 
dipasang  pada tegangan 6 volt dengan hambatan 
dalam 0,5 ohm. Amperemeter menunjukkan kuat 
arus listrik terukur sebesar…. 

A. 0,6 A 
B. 1,2 A 
C. 1,5 A 
D. 3,5 A 

 
14. Sebuah teko listrik digunakan untuk memanaskan air 

selama 20 menit. Jika label teko menunjukkan 150 W, 
220 V, maka energi listrik yang terpakai sebesar …. 
A. 180.000 joule 
B. 264.000 joule 
C. 300.000 joule 
D. 660.000 joule 

 
 

15. Berikut adalah gambar interaksi dua magnet. 
Magnet tetap AB didekatkan pada batang besi XY 
yang sudah menjadi magnet sehingga terjadi gaya 
tolak menolak. Kutub-kutub magnet yang terbentuk 
pada ujung XY dan ujung AB adalah…. 
 

 Ujung magnet 

X Y A B 

A. Selatan utara selatan utara 

B. Utara selatan utara selatan 

C. Selatan utara utara selatan 

D. Utara selatan selatan utara 
 

 
 
 
 
 
 

 
16. Perhatikan gambar transformator berikut. 

 
 
 
 

 
Jika jumlah lilitan pada kumparan primer 500 lilitan maka jumlah lilitan pada kumparan 
sekunder sebanyak….  

A. 125 lilitan 
B. 150 lilitan 
C. 200 lilitan 
D. 250 lilitan 
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17. Perhatikan ciri benda langit berikut! 
1. Terdiri dari planet-planet kecil 
2. Mengorbit pada matahari 
3. Terkadang tertarik gravitasi planet lain 
Ciri benda langit tersebut dimiliki oleh …. 
A. Meteor 
B. Asteroid 
C. Komet  
D. Satelit 

 
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 senyawa 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 asam adalah …. 

 Zat pH 

A. I 3 

B. II 7 

C. III 10 

D.  IV 14 

 
20. Perhatikan data berikut! 

No Nama zat 

1. Natrium 

2. Kalsium 

3. Helium 

4. Chlor 

 
Unsur non logam ditunjukkan oleh nomor …. 
A. 1 dan 2 
B. 1 dan 3 
C. 2 dan 4 
D. 3 dan 4 
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21. Bensin mempunyai sifat sebagai berikut: 
1) Mudah menguap 
2) Mudah terbakar 
3) Berwujud cair pada suhu kamar 
4) Tidak menyebabkan perkaratan 
Sifat fisika yang dimiliki bensin ditunjukkan oleh …. 

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

 
22. Untuk menghilangkan lemak yang menempel pada pakaian sering digunakan detergent. 

Bahan kimia yang terdapat dalam detergent 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 tumbuhan kaktus berikut! 

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

 
25. Berikut ini beberapa nama hewan laut: 

1) ikan hiu 
2) kuda laut 
3) pesut 
4) paus 

Kelompok hewan yang tergolong mamalia adalah …. 

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

 
 
 

27. Meningkatnya polusi udara di kota-kota besar disebabkan oleh bertambahnya kendaraan 
bermotor dan pembangunan pabrik-pabrik yang aktivitasnya menggunakan bahan bakar 
minyak. Usaha yang paling tepat untuk mengatasi pencemaran udara tersebut adalah 
…. 

A. mengurangi jumlah kendaraan bermotor 
B. menambah pembangunan jalan raya 
C. menanami pohon di sepanjang tepi jalan 
D. membatasi pembangunan pabrik 

 
28. Perhatikan grafik berikut 

               
  
 
 
 
 

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

29. Perhatikan gambar rangka berikut! 

Kerja sama antar otot yang menimbulkan gerak flexor dan 
ekstensor terjadi pada bagian yang ditunjuk oleh huruf …. 

A. P dan Q 
B. P dan R 
C. R dan S 
D. Q dan S 
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30. Perhatikan gambar berikut! 
Organ yang menghasilkan enzim untuk mengaktifkan 
tripsinogen menjadi tripsin ditunjuk nomor …. 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 

 

 

31. Perhatikan gambar berikut! 
Proses yang terjadi pada organ  R  terhadap udara 
pernafasan yang masuk paru-paru adalah …. 
A. pertukaran gas O2 dan CO2 secara difusi 
B. penyaringan debu oleh lapisan lendir 
C. penyaringan debu oleh epitelium bersilia 
D. penyesuaian suhu dan kelembaban udara 

 
 

32. Berikut ini ciri-ciri pembuluh darah: 
1) dindingnya tipis kurang elastis 
2) diameternya lobangnya kecil 
3) katupnya satu di dekat jantung 
4) letaknya dekat permukaan kulit 
5) membawa darah meninggalkan jantung 

Yang merupakan ciri-ciri pembuluh darah arteri adalah …. 
A. 1, 2, dan 3 
B. 1, 3, dan 4 
C. 2, 3, dan 5 
D. 2, 4, dan 5 

 
33. Organ reproduksi yang sesuai dengan fungsinya dalam tabel berikut adalah … 

 Organ reproduksi 
pria 

Fungsi 

A Penis  Penghasil sperma dan hormon testoteron 

B skrotum Mengatur suhu testis agar sesuai untuk kehidupan sel 
sperma 

C Testis  Tempat pematangan sel sperma 

D Uretra  Mengangkut sperma matang menuju kantong sperma 

 
34. Perhatikan gambar skema hidung berikut! 

Reseptor pembau ditunjukkan oleh nomor .... 

A. 1 dan 2    
B. 1 dan 3  
C. 2 dan 3 
D. 3 dan 4 
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35. Perhatikan gambar penampang melintang batang dikotil berikut!  
 

 

 

 

Bagian yang diberi tanda X berfungsi untuk …. 
A. mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan 
B. mengangkut air dan mineral dari akar ke daun 
C. membentuk kayu pada proses pertumbuhan ke dalam 
D. membentuk kulit batang pada proses pertumbuhan ke luar 

 
36. Peristiwa yang menunjukkan gerak kemotaksis adalah … 

A. spermatozoid bergerak menuju arkhegonium 
B. akar tumbuhan bakau akan tumbuh ke atas 
C. bunga matahari menghadap kea rah timur saat matahari terbit 
D. daun tanaman bunga kupu-kupu (Bauhinia purpurea) mengatup pada malam hari 

 
37. Perhatikan  gambar percobaan berikut ini! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pernyataan yang benar tentang percobaan di atas adalah …. 
A. hidrilla melepaskan oksigen di percobaan  A 
B. akar hidrilla menyerap mineral di percobaan B 
C. hidrilla membutuhkan cahaya untuk pembelahan sel 
D. tanaman tumbuh dengan baik pada percobaan B 

 
38. Perhatikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam berikut ini ! 

1) Belalang coklat hinggap di daun yang berwarna hijau 
2) Sekelompok kupu-kupu berwarna kuning hinggap di rumput 
3) Ulat warna hitam bersembunyi di batang kelapa yang gelap 
4) Sekelompok katak tinggal di liang tanah yang lembab 

Organisme yang berpeluang bisa lolos dari seleksi alam sehingga dapat melanjutkan 
hidupnya ditunjukkan oleh peristiwa nomor … 
A. 1) dan 2) 
B. 1) dan 3) 
C. 2) dan 3) 
D. 3) dan 4) 
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39. Perhatikan diagram papan catur hasil persilangan dihibrid antar kacang ercis bulat 
kuning (BbKk) berikut! 

 

Gamet BK Bk bK bk 

BK 1 
BBKK 

2 
BBKk 

3 
BbKK 

4 
BbKk 

Bk 5 
BBKk 

6 
BBkk 

7 
BbKk 

8 
Bbkk 

bK 9 
BbKK 

10 
BbKk 

11 
bbKK 

12 
bbKk 

bk 13 
BbKk 

14 
Bbkk 

15 
bbKk 

16 
bbkk 

 Berdasarkan tabel di atas yang berfenotipe bulat hijau adalah kotak nomor .... 
A. 2, 5, dan 6  
B. 4, 7, dan 10 
C. 6, 8, dan 14 
D. 5, 10, dan  12 

 
40. Peranan jamur Rhizopus sp dalam pembuatan tempe, sehingga membentuk padatan 

kompak berwarna putih adalah …. 
A. hasil fermentasinya sehingga biji kedelai dapat saling melekat 
B. adanya miselia jamur yang menghubungkan biji-biji kedelai tersebut 
C. enzimnya yang mampu merombak senyawa organik komplek 
D. proteinnya sehingga mampu mengubah lemak kedelai jadi padat 

 
 
 


