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1. Perhatikan tabel di bawah ini ! 

No Besaran Satuan Alat Ukur 

1.  Massa jenis kg/m3 Neraca dan gelas ukur 

2.  Kelajuan km/jam Spidometer 

3.  Volume m3 Gelas ukur 

4.  Berat kg Neraca pegas 

5.  Gaya newton  Dinamometer  

 
Pasangan besaran turunan, satuan dalam SI, dan alat ukur yang benar ditunjukkan oleh 
nomor …. 
A. (5), (4), (3) 
B. (5), (3), (1) 
C. (4), (3), (1) 
D. (3), (2), (1) 

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

No Nama Zat Massa Jenis (g/cm3) 

1.  Raksa 13,6 

2.  Air 1,00 

3.  Bensin 0,70 

4.  Batu Bara 1,60 

5.  Kayu 0,80 

6.  Kapas 0,04 

 
Berdasarkan tabel tersebut posisi yang benar jika zat padat dimasukkan ke dalam zat 
cair adalah …. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ani memanaskan 1 liter air hingga suhunya mencapai 80C. Jika diukur dengan 

termometer Fahrenheit maka suhu air tersebut adalah …. 
A. 44,8 F 

B. 76,8 F 

C. 144 F 

D. 176 F 
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4. Perhatikan grafik pemanasan 1500 gram es berikut ini ! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Jika kalor jenis es 2.100 J/kgC, kalor jenis air 4.200 J/kgC, dan kalor lebur es 336.000 
J/kg,maka kalor yang dibutuhkan dalam proses Q – S adalah …. 
A. 819 kJ 
B. 850,5 kJ 
C. 819.000 kJ 
D. 850.500 kJ 

 
5. Empat buah peti besi yang massanya sama didorong oleh 4 orang anak seperti gambar 

di bawah ini : 
 

 
 

Peti besi yang mempunyai percepatan terbesar adalah …. 
A. (4) 
B. (3) 
C. (2) 
D. (1) 

 
6. Dua buah mangga jatuh dari pohonnya tampak seperti gambar di bawah ini ! 

Jika massa buah A 900 gram dan massa buah B  800 gram, 
maka perbandingan energi potensial antara benda A dan B 
jika percepatan gravitasi = 10 N/kg adalah …. 
  

A. 9 : 8 
B. 4 : 1 
C. 3 : 2 
D. 1 : 4 

 
 



53 YG/SMP  IPA/IX/14 

 

3 

 

7. Sebuah benda massanya 400 kg akan dinaiikan ke suatu tempat yang memiliki 
ketinggian seperti pada gambar. 

Gaya yang diperlukan untuk 
menaikkan benda tersebut sampai 
puncak (g= 10 N/kg) adalah …. 

A. 100 N 
B. 160 N 
C. 1.600 N 
D. 10.000 N 

 
 
 
 

8. Dua buah benda diletakkan di atas meja secara bertumpuk masing-masing seperti 
gambar di bawah ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benda yang memberikan tekanan terkecil pada meja adalah …. 
A. (1) 
B. (2) 
C. (3) 
D. (4) 

 
9. Sebuah benda bergetar sebanyak 25 getaran dalam waktu 5 sekon. Frekuensi dan 

periode ayunan bola tersebut adalah 
A. 0,2 Hz dan 5,0 s 
B. 2,0 Hz dan 5,0 s 
C. 5,0 Hz dan 0,2 s 
D. 5,0 Hz dan 0,5 s 
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10. Perhatikan pernyataan tentang bunyi berikut. 
1) Arah rambatnya berhimpit dengan arah getarannya  
2) Terdengar keras jika frekuensinya semakin banyak 
3) Tidak dapat merambat melalui zat padat 
4) Ditimbulkan oleh benda yang bergetar 
Pernyataan yang benar tentang karakteristik bunyi adalah .... 
A. (1) dan (2) 
B. (1) dan (4) 
C. (2) dan (3) 
D. (3) dan (4) 

 
11. Perhatikan pembentukan bayangan lilin berikut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sebatang lilin diletakkan 8 cm di depan cermin cekung. Jarak fokus cermin dan 
perbesaran bayangannya adalah…. 

A. 6 cm dan 1/3 kali 
B. 6 cm dan 3 kali 
C. 12 cm dan 1/3 kali 
D. 16 cm dan 3 kali 

 
12. Sekelompok siswa melakukan pengamatan pada sisir plastik terhadap serpihan kertas 

seperti gambar berikut : 
 

 
 
 
 
 

 
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sisir plastik dapat menarik serpihan kertas. Hal 
ini disebabkan sisir plastik telah .... 
 

 digosok dengan terjadi perpindahan elektron jenis muatan listrik 

A. kain sutera dari sutera ke sisir negatif 

B. kain sutera dari sisir ke sutera positif 

C. kain wol dari sisir ke wol positif 

D. kain wol dari wol ke sisir negatif 
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13. Perhatikan gambar rangkaian listrik di bawah ini! 
Kuat arus listrik yang masuk titik cabang pada 
rangkaian listrik adalah 50 mA. Jika kuat arus 
listrik yang melalui I1 = 10 mA dan I2 = 2I1, maka 
kuat arus listrik yang melalui I3 sebesar…. 

A. 10 mA 
B. 20 mA 
C. 30 mA 
D. 40 mA 

 
14. Perhatikan 3 alat listrik berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan label dan lama penggunaan pada alat listrik tersebut, urutan energi listrik 
yang terpakai dari yang kecil ke besar adalah….  

A. teko listrik, kipas angin, lampu 
B. lampu, kipas angin, teko listrik 
C. teko listrik, lampu, kipas angin 
D. kipas angin, lampu, teko listrik 

 
 

15. Gambar berikut ini yang menunjukkan pola garis-garis gaya magnet yang benar adalah 
…. 

 
 
 
 
 
 
 

A

A

A

I1

I2

I3

V

I

I'
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16. Perhatikan prinsip kerja pada alat berikut:  
(1) Jumlah garis gaya magnet dalam kumparan berubah 
(2) Kumparan berputar dalam medan magnet 
(3) Menghasilkan arus listrik AC 
(4) Menimbulkan GGL induksi  

(5)  

  
Urutan prinsip kerja alat tersebut yang benar adalah…. 

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

 
17. Perhatikan ciri benda langit berikut! 

1. Berupa pecahan asteroid yang tertarik gravitasi bumi 
2. Berpijar seperti bintang sedang berpindah 
3. Bisa habis ketika bergesekan dengan atmosfer Bumi 
Ciri benda langit tersebut dimiliki oleh …. 
A. Komet 
B. Meteor 
C. Planet 
D. Satelit 

 
18. Menurut gambar berikut, yang menunjukkan molekul unsur adalah nomor …. 

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

 
 
 

19. Menurut data hasil pengujian derajad keasaman berbagai zat berikut, zat yang 
mempunyai sifat netral adalah …. 
 

 Zat pH 

A. I 1 

B. II 3 

C. III 7 

D.  IV 8 

 
20. Unsur berikut yang digolongkan dalam logam mulia adalah …. 

 Nama zat 

A. Aurum 

B. Argentum 

C. Helium 

D. Chlor 
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21. Perhatikan data perubahan zat berikut! 
1) Air membeku di dalam kulkas 
2) Singkong menjadi tape oleh ragi 
3) Kotoran sapi menjadi biogas 
4) Batang kayu diubah menjadi kursi 
Perubahan kimia ditunjukkan oleh data nomor …. 
A. 1 dan 2 
B. 1 dan 3 
C. 2 dan 3 
D. 2 dan 4 

 
22. Bau badan bisa diatasi dengan memberi parfum pada tubuh atau pakaian. Bahan 

campuran yang sering digunakan dalam pewangi 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 gambar berikut! 

 
Kondisi tersebut menunjukkan ciri maklhuk hidup 
yaitu …. 

A. berkembang biak 
B. memerlukan nutrisi 
C. peka terhadap rangsang 
D. beradaptasi dengan lingkungan 

 
 
 

25. Berikut ini beberapa ciri makhluk hidup: 
1) tubuhnya bersel satu 
2) hidup di perairan yang banyak sampahnya 
3) bergerak menggunakan silia 
4) material genetik tidak bercampur dengan plasma sel 

Makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri tersebut di atas termasuk dalam kingdom …. 

A. Monera 
B. Protista 
C. Fungi 
D. Animalia 
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26. Perhatikan gambar jaring-jaring makanan pada ekosistem kebun berikut ini!  

   
Yang menduduki konsumen tingkat dua pada 
jaring-jaring makanan di atas adalah ....  

A. tikus, burung, ayam, dan belalang 

B. tikus, belalang, katak, dan elang 

C. burung, ular, katak, dan elang 

D. belalang, ular, katak, dan elang  

 

27. Beberapa tahun terakhir ini banyak perilaku manusia yang tidak terpuji terjadi di 
masyarakat kota maupun desa, yaitu membuang sampah di sungai atau jalan yang 
akhirnya akan mencemari tanah di sekitarnya. Pencemaran tanah terutama oleh sampah 
plastik dapat diatasi dengan cara … 

A. recycling  
B. reuse 
C. recovery 
D. reduce 

 
28. Perhatikan grafik berikut 

               
 Bila sumbu Y menunjukkan jumlah 

penduduk dan sumbu X  menyatakan 
tingkat pencemaran lingkungan, maka 
grafik hubungan antara Y dan X yang 
paling tepat adalah …  

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

 
 

29. Perhatikan gambar otot berikut!    

Contoh gerak yang dilakukan oleh jenis otot seperti pada 
gambar di samping adalah .... 

A. gerakan kaki melangkah 
B. gerak melebarnya pembuluh darah 
C. lambung meremas-remas makanan 
D. kontraksi jantung memompa darah 
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30. Perhatikan gambar berikut! 

Enzim yang berfungsi mencerna protein menjadi pepton 
dan pepton menjadi asam amino berturut-turut dihasilkan 
oleh bagian yang bernomor .... 

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

 

31. Berikut ini beberapa peristiwa yang terjadi dalam proses pernapasan pada manusia: 
1) otot antar tulang rusuk relaksasi 
2) volume rongga dada bertambah besar 
3) otot diafragma relaksasi 
4) volume rongga dada berkurang 
5) tekanan udara dalam paru-paru bertambah 
6) tekanan udara dalam paru-paru berkurang 
7) udara dalam paru-paru keluar 

Urutan peristiwa pada ekspirasi pernapasan dada adalah …. 

A. 1-4-5-7 
B. 1-2-5-7 
C. 3-4-5-7 
D. 3-2-6-7 

 

32. Sel darah mempunyai banyak sifat, antara lain: 
1) mempunyai inti sel 
2) berfungsi mengangkut oksigen 
3) dapat menembus dinding pembuluh darah 
4) jumlahnya  8 ribu sel/mm3 
5) umurnya 4 bulan 

Ciri-ciri yang dimiliki oleh sel darah putih adalah …. 

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

 
33. Pada siklus reproduksi wanita, penebalan dinding uterus (rahim) mulai terbentuk 

ketika…. 

A. terjadi proses pembuahan ovum oleh spermatozoid 
B. keluarnya darah menstruasi sudah berhenti 
C. ovum telah menempel di dinding rahim 
D. terjadi proses keluarnya ovum dari ovarium  
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34. Perhatikan gambar ! 
Bila bagian yang diberi tanda P mengalami 
kerusakan akan mengakibatkan .... 

A. kerja jantung dan pernapasan terganggu  
B. keseimbangan tubuh hilang 
C. semua gerak reflek terganggu  
D. ingatan menjadi terganggu 

 
35. Perhatikan gambar skema penampang melintang batang secara mikroskopis berikut!    

Jaringan yang berfungsi untuk melakukan 
pengangkutan unsur hara dari akar adalah ....   

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

 
36. Jenis respon tumbuhan beserta contohnya yang sesuai dengan tabel berikut adalah … 

 Termonasti Kemotropisme 

A Bunga Mirabilis jalapa yang mekar pada 
sore hari 

Stomata membuka pada siang hari 

B Daun petai cina bergerak mengatup 
pada malam hari 

Spermatozoid tumbuhan paku 
bergerak menuju sel telur dalam 
arkegonium 

C Daun putri malu akan mengatup bila 
disentuh 

Kloroplas bergerak kearah bagian sel 
yang terkena cahaya 

D Bunga tulip yang mekar ketika suhu 
lingkungan naik 

Akar bergerak menuju tempat yang 
mengandung banyak mineral 

 
37. Perhatikan data berikut! 

1. Air (H2O) 
2. Oksigen (O2) 
3. Glukosa (C6H12O6) 
4. Karbon Dioksida (CO2) 

Dari data tersebut, jika disusun menjadi reaksi fotosintesis. Urutan yang benar adalah … . 
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38. Perhatikan pernyataan-pernyatan berikut ! 
1) Bunga tanaman mengeluarkan bau yang khas 
2) Daun pohon mahoni berguguran pada musim kemarau 
3) Daun tumbuhan jagung menggulung pada siang hari yang terik 
4) Pada ujung daun tanaman paku-pakuan terdapat hidatoda 

Adaptasi tingkah laku ditunjukkan oleh pernyataan nomor … 
A. 1) dan 2) 
B. 2) dan 3) 
C. 2) dan 4) 
D. 3) dan 4) 
 

39. Kacang ercis berbiji bulat berwarna kuning homozigot (BBKK) disilangkan   dengan 
kacang ercis berbiji keriput berwarna hijau (bbkk). Bila antar keturunan pertamanya 
dikawinkan sesamanya, maka persentase individu yang berbiji keriput hijau adalah .... 
A. 25,50 % 
B. 18,25 % 
C. 12,25 % 
D. 6,25 % 

 
40. Dalam tabel berikut jenis-jenis produk bioteknologi yang sesuai dengan manfaatnya 

adalah … 

 Produk Bioteknologi Manfaat 

A Interferon Mengontrol kadar gula darah 

B Penisilin Mengurangi rasa sakit 

C Vaksin Melarutkan darah beku 

D Antibody monoklonal Menyerang dan membunuh sel kanker 

 


