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1. Perhatikan tabel di bawah ini ! 
 

 
Berdasarkan tabel di atas yang merupakan besaran turunan, satuan dalam SI, dan alat 
ukur yang benar ditunjukkan oleh nomor …. 
A. 1, 2, dan 3 
B. 1, 2, dan 4 
C. 2, 3, dan 4 
D. 2, 4, dan 5 

 
2. Perhatikan tabel massa jenis berbagai zat berikut ini ! 

No Nama Zat Massa Jenis (kg/m3) 

1.  Air 1000 

2.  Alkohol 800 

3.  Bensin 700 

4.  Aluminium 2.700 

5.  Batu Bara 1.600 

6.  Kayu 800 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Di Negara Arab Saudi suhu dapat mencapai 55C. Jika dinyatakan dalam termometer 
Kelvin suhu tersebut adalah …. 
A. 328 K 
B. 218 K 
C. 155 K 
D. 45 K 

 
 

No Nama Besaran Satuan Alat Ukur 

1.  Gaya newton Neraca pegas 

2.  Massa jenis kg/m3 Neraca dan gelas ukur 

3.  Volume liter  Gelas ukur 

4.  Berat newton Dinamometer 

5.  Kecepatan km/jam Arloji  
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4. Irvan memanaskan 500 gram zat R dari suhu 20C sampai dengan 60C memerlukan 
kalor sebesar 46.000 J. Irvan belum mengetahui jenis zat yang dia panaskan dan dia 
memperoleh data kalor jenis beberapa zat berikut ini. 
 

No Jenis Zat Kalor Jenis (J/kgC) 

1.  Raksa 140 

2.  Alkohol 2.300 

3.  Gliserin 2.400 

4.  Air 4.200 

 
Dari data yang ada maka Irvan dapat mengetahui bahwa jenis zat R adalah …. 
A. Raksa 
B. Alkohol 
C. Gliserin 
D. Air  

 
5. Empat buah peti yang massanya berbeda diberi beberapa gaya seperti gambar di bawah 

ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
6. Perhatikan gambar posisi dua benda yang berada pada ketinggian yang berbeda di 

bawah ini. 
 

Jika benda A bermassa 5 kg dan benda B bermassa  
6 kg, perbandingan energi potensial benda A dan 
benda B adalah …. 

A. 9 : 5 
B. 9 : 4 
C. 5 : 4 
D. 3 : 2 
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7. Sebuah mobil yang massanya 1200 kg dinaikkan ke atas truk seperti gambar berikut 
 
 
 
 
 
 
 

Keuntungan mekanis dari penggunaan bidang miring di atas adalah …. 
A. ¼ 
B. 4 
C. 300 
D. 4800 

 
8. Perhatikan gambar di bawah ini! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keempat balok diletakkan di atas lantai, maka balok yang melakukan tekanan paling 
besar pada lantai adalah …. 
A. (1) 
B. (2) 
C. (3) 
D. (4) 

 
9. Perhatikan getaran pegas berikut! 

Beban bergerak vertikal naik-turun dari  B – O – A – 
O – B – O – A selama 0,6 s. Frekuensi dan periode 
getaran pegas tersebut berturut-turut adalah …. 

A. 0,2 Hz dan 5,0 s  
B. 0,4 Hz dan 2,5 s 
C. 2,5 Hz dan 0,4 s    
D. 5,0 Hz dan 0,2 s 

 
 
 

O 

B 

A 
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10. Sebuah kapal mengirimkan gelombang ke dasar laut 
melalui osilator  dan menerima kembali bunti 
pantulnya 2 sekon kemudian. Jika cepat rambat bunyi 
pada air laut 1500 m/s, maka kedalaman laut tersebut 
adalah….    
A. 750 meter 
B. 1500 meter 
C. 1750 meter 
D. 3000 meter 
 

11. Perhatikan cacat mata pada gambar berikut. 
Cacat mata tersebut dapat ditolong dengan 
menggunakan kaca mata…. 

A. lensa cekung 
B. lensa silindris 
C. lensa rangkap 
D. lensa cembung 

 
  

12. Sebuah penggaris yang telah digosok dengan kain wol kemudian didekatkan pada 
elektroskop netral. Distribusi muatan yang benar ditunjukkan pada….  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

13. Perhatikan gambar rangkaian listrik tertutup berikut. 
Dua hambatan listrik R1 = 2 ohm dan             
R2 = 1 ohm dipasang secara seri pada tegangan 
listrik 6 volt. Besar tegangan listrik pada R1 
sebesar…. 

A. 2 volt 
B. 3 volt 
C. 4 volt 
D. 5 volt 
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14. Perhatikan 3 alat listrik berikut: 

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

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

 
15. Perhatikan gambar pembuatan magnet berikut: 

 
 
 
 
 
 

 
 

Batang besi XY digosok dengan magnet tetap sehingga menjadi magnet buatan. 
Kemudian magnet buatan XY didekati magnet tetap AB, maka kutub magnet XY yang 
benar dan gaya magnet XY dengan magnet AB adalah…. 

 

 Ujung X Ujung Y Gaya magnet 

A. selatan utara tolak menolak 

B. utara selatan tolak menolak 

C. utara selatan tarik menarik  

D. selatan utara tarik menarik 

 
16. Perhatikan prinsip kerja dinamo berikut: 

(1) Jumlah garis gaya magnet dalam kumparan berubah 
(2) Menimbulkan gaya gerak listrik (ggl) induksi  
(3) Kumparan berputar dalam medan magnet 
(4) Menghasilkan arus listrik bolak balik 

 

 
Urutan prinsip kerja dinamo yang benar adalah…. 

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

17. Perhatikan ciri benda langit berikut! 
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1. Pusat orbitnya planet Bumi 
2. Bersama-sama dengan planet mengelilingi Matahari 
3. Mempunyai fase penampakan yang digunakan sebagai kalender 
Ciri benda langit tersebut dimiliki oleh …. 
A. Komet 
B. Meteor 
C. Planet 
D. Bulan 

 
18. Perhatikan gambar berikut! 

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

19. Perhatikan data hasil pengujian sifat zat menggunakan lakmus berikut! 

Zat Warna lakmus 
sebelum dicelupkan 

Warna lakmus 
setelah dicelupkan 

I merah merah 

II merah biru 

III biru biru 

IV biru merah 

 
Menurut data di atas, zat yang mempunyai sifat asam adalah …. 
A. I dan III 
B. I dan IV 
C. II dan III 
D. III dan IV 
 

20. Perhatikan data berikut! 

No Nama zat 

1. Besi 

2. Aluminium 

3. Tembaga 

4. Seng 

Unsur yang mudah berkarat jika bereaksi dengan oksigen dan uap air adalah …. 
A. 1  
B. 2 
C. 3 
D. 4 

21. Perhatikan data perubahan zat berikut! 
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1) Kayu dibakar menjadi abu 
2) Kotoran sapi menjadi biogas 
3) Beras ditumbuk menjadi tepung 
4) Minyak goreng membeku pada suhu dingin 
Perubahan kimia ditunjukkan oleh data nomor …. 
A. 1 dan 2 
B. 1 dan 3 
C. 2 dan 3 
D. 2 dan 4 

 
22. Wabah demam berdarah sering terjadi di sekitar kita. Untuk mencegah penularan sering 

digunakan obat nyamuk bakar sebagai pengusir nyamuk. Bahan kimia yang 
dicampurkan pada obat nyamuk bakar 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! 

Perilaku paus tersebut menunjukkan ciri maklhuk 
hidup yaitu …. 
A. berkembang biak 
B. memerlukan nutrisi 
C. melakukan respirasi 
D. peka terhadap rangsang 

 
 
 

25. Berikut ini beberapa ciri makhluk hidup: 
1) perkembangbiakannya dengan membelah diri 
2) hidup di perairan yang terkena cahaya 
3) di dalam plasma selnya terdapat khloroplast 
4) bergerak menggunakan bulu cambuk 
5) material genetik tidak bercampur dengan plasma sel 

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

A. Protista 
B. Monera 
C. Plantae 
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. burung, tikus, dan belalang  
B. ayam, ular, dan elang  
C. belalang, ular, dan katak  
D. tikus, katak, dan elang 

 

27. Bertambahnya gas rumah kaca terutama CO2 akibat aktifitas manusia seperti 
pembakaran sampah, penggunaan kendaraan bermotor, dan aktivitas pabrik. Tindakan 
yang paling tepat untuk mengatasi penumpukan CO2 di atmosfer adalah … 
A. mengurangi penggunaan CFC pada alat pendingin ruangan 
B. reboisasi hutan yang gundul dan pembuatan jalur hijau di tepi jalan 
C. mengurangi penggunaan kendaraan bermotor 
D. semua pabrik membuat cerobong asap yang lebih tinggi 

 

28. Perhatikan grafik berikut 
 
 
 
 
 
 

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

 
29. Perhatikan gambar hasil pengamatan otot secara mikroskopis berikut ini! 

Pernyataan yang tepat tentang  sifat otot tersebut  adalah .... 
A. melekat pada rangka, kerjanya sadar  
B. terdapat pada pembuluh darah, kerjanya tidak sadar  
C. penyusun dinding usus halus, kerjanya tak sadar  
D. terdapat pada jantung, kerjanya tak sadar 

 

 

30. Perhatikan gambar berikut! 
Fungsi dari organ pencernaan yang ditunjuk huruf Y adalah untuk 

menghasilkan enzim …. 

A. erepsin untuk mencerna pepton menjadi asam amino  
B. amilase untuk mencerna karbohidrat menjadi maltosa 
C. pepton untuk mencena protein menjadi pepton  
D. renin untuk menggumpalkan kasein  
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31. Berikut ini beberapa peristiwa yang terjadi dalam proses pernapasan pada manusia: 
1) otot antar tulang rusuk relaksasi 
2) otot diafragma relaksasi 
3) volume rongga dada bertambah besar 
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 yang terjadi pada ekspirasi pernapasan perut adalah …. 

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

 
32. Perhatikan ciri-ciri sel darah berikut! 

1) bentuknya bulat bikonkaf 
2) memiliki inti sel 
3) jumlahnya 4-5 juta sel per mm3 
4) umurnya 13 hari 
5) berfungsi mengangkut oksigen 

Yang merupakan ciri-ciri eritrosit adalah …. 

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

 
33. Perhatikan tabel beberapa nama organ reproduksi dan fungsinya berikut! 

 

No Nama Organ Fungsi 

1 Testis Tempat dihasilkannya cairan semen 

2 Ovarium  Tempat terjadinya kehamilan 

3 Uterus Tempat dihasilkannya sel kelamin betina 

4 Kelenjar prostat Tempat pematangan spermatozoa 

5 Tuba falopii  Tempat terjadinya fertilisasi 

 
Pasangan yang benar antara nama organ dan fungsinya adalah .... 
A. 1 dan 2 
B. 2 dan 3 
C. 3 dan 4 
D. 4 dan 5 
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34. Perhatikan gambar alat indra berikut: 
                     

Bagian yang ditunjuk huruf  P berfungsi untuk …. 
A. meneruskan getaran suara 
B. alat keseimbangan tubuh 
C. mengatur tekanan udara 
D. meneruskan impuls ke otak 

 
35. Berikut merupakan ciri jaringan pada tumbuhan:  

1. Mengandung lebih banyak klorofil 
2. Mengisi seluruh bagian tumbuhan 
3. Mengisi ruang antar sel  
Jaringan yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah .... 

A. jaringan epidermis  
B. jaringan pengangkut 
C. jaringan parenkhim 
D. jaringan palisade 

 
36. Gerak tumbuhan yang merupakan gerak niktinasi adalah ...  

A. daun puteri malu menutup ketika disentuh  
B. daun leguminosae menutup pada waktu malam hari  
C. bunga tulip mekar pada saat musim semi  
D. sulur tanaman suku Cucurbitaceae membelit kayu penyangga  

  
37. Percobaan Such dilakukan untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan 

karbohidrat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menghilangkan klorofil pada 
daun agar ketika ditetesi dengan Iodium akan tampak jelas perubahan warnanya. 
Proses penghilangan klorofil tersebut dilakukan dengan cara …. 
A. merebus daun pada air mendidih 
B. merebus daun pada alkohol 70% 
C. menutup daun menggunakan aluminium foil 
D. memotong-motong daun menjadi ukuran yang kecil 

 
38. Tupai mengelabui musuh untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan cara 

…. 
A. pura-pura mati                      
B. memutuskan ekornya  
C. bersuara menakut-nakuti musuhnya 
D. mengubah warna kulit sesuai dengan lingkungan 

 

39. Ayam jantan berbadan gemuk bulu hitam (homozigot dominan) dikawinkan dengan 
ayam betina berbadan kurus bulu putih (homozigot resesif). Jika F1 dikawinkan dengan 
induk bergenotipe homozigot resesif dan meng-hasilkan 32 ekor anak ayam, maka 
kemungkinan jumlah anak ayam yang berbadan kurus bulu hitam adalah.... 
A. 2 ekor   
B. 8 ekor 
C. 12 ekor 
D. 16 ekor 
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40. Perhatikan mikroorganisme berikut!  

1) Pennicillium notatotum 
2) Streptococus laktis 
3) Lactobacillus bulgaris 
4) Streptomyces sp 
5) Aspergilus oryzae 
Mikroorganisme yang dimanfaatkan dalam pengolahan pangan adalah .... 

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

 


