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1. Perhatikan tabel di bawah ini ! 

No P Q R 

1.  Luas gram Stopwatch 

2.  Waktu Kelvin Neraca 

3.  Massa meter Mistar 

4.  Suhu sekon Termometer  

Berdasarkan tabel pasangan besaran pokok, satuan dalam SI, dan alat ukur yang benar 
adalah …. 
A. P1, Q3, R3 
B. P2, Q1, R1 
C. P2, Q1, R2 
D. P4, Q2, R4 

 
2. Sebuah balok kayu dimasukkan secara bergiliran ke dalam bejana-bejana yang berisi 

empat jenis cairan. Kedudukan balok tersebut dalam tiap jenis cairan ditunjukkan seperti 
gambar berikut ini. 

 
 
 
 
 

 
Dari gambar tersebut jenis zat cair yang mempunyai massa jenis terkecil adalah …. 
A. (4) 
B. (3) 
C. (2) 
D. (1) 

 

3. Pada siang hari yang panas suhu udara di Kota Yogyakarta menunjukkan angka 86F. 
Jika dinyatakan dalam skala Celcius suhu tersebut adalah …. 
A. 540C 
B. 300C 
C. 720C 
D. 770C 

 
4. Perhatikan grafik perubahan es menjadi air di bawah ini ! 
 

Jika kalor jenis es = 2.100 J/kgC, kalor 
lebur es = 340.000 J/kg, kalor jenis air 
4.200 J/kgC, dan massa es 300 gram, 

maka kalor yang diperlukan untuk 
meleburkan es menjadi air seluruhnya 
pada titik leburnya adalah …. 
A. 105.150 joule 
B. 102.000 joule 
C. 50.400 joule 
D. 3.150 joule  
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5. Beberapa buah gaya yang segaris bekerja pada balok seperti gambar di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
6. Dua buah bola meluncur di bidang miring hingga pada suatu titik kecepatannya seperti 

gambar di bawah ini. 
 

Jika benda P bermassa 4 kg dan benda 
Q bermassa 2 kg, perbandingan energi 
kinetik antara benda P dan Q adalah …. 

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

 
7. Perhatikan gambar ! 

  

 

 

 
 
Berat benda yang didorong menggunakan papan miring tersebut adalah …. 
A. 20 N 
B. 200 N 
C. 2.000 N 
D. 20.000 N 
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8. Dua buah benda disusun dan diletakkan di atas meja seperti gambar di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dari keempat gambar tersebut yang melakukan tekanan terbesar pada meja adalah …. 
A. (1) 
B. (2) 
C. (3) 
D. (4) 

 
9. Perhatikan getarnan pegas berikut! 

Beban bergerak vertikal naik-turun dari  A – O – B – O – A – 
O – B selama 0,5 seko. Banyaknya getaran pegas tersebut 
selama 5 sekon adalah …. 
A. 5 getaran  
B. 10 getaran  
C. 15 getaran  
D. 25 getaran 

 
10. Arya berteriak di depan tebing yang berada 

80 m dari posisinya. Jika bunyi pantul 
terdengar 0,5 sekon kemudian, maka cepat 
rambat bunyi di udara saat itu adalah….    

A. 400 meter 
B. 320 meter 
C. 1750 meter 
D. 3000 meter 

 
11. Perhatikan gambar lup berikut! 

Bahan pembuat lup dan sifat bayangan yang terbentuk adalah …. 
A. lensa cekung, maya diperbesar 
B. lensa cekung, nyata diperbesar 
C. lensa cembung, maya diperbesar 
D. lensa cembung, nyata diperbesar 
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12. Sebatang kaca yang telah digosok dengan kain sutera kemudian didekatkan pada 
elektroskop netral. Distribusi muatan yang benar ditunjukkan pada….  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

13. Sekelompok siswa melakukan pengukuran kuat arus listrik (I) dalam suatu rangkaian 
listrik  diperoleh data sebagai berikut: 

No. V (volt) I (ampere) 

1. 1,2 0,24 

2. 6,0 1,20 

3. 3,0 0,60 

4. 1,5 0,30 

Kesimpulan yang benar adalah…. 
A. beda potensial berbanding terbalik dengan kuat arus listrik 
B. makin besar beda potensial, makin besar kuat arus listrik  
C. nilai hambatan yang digunakan selalu berubah-ubah 
D. nilai hambatan merupakan hasil kali antara V dan I 

 
14. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut! 

Hambatan pada lampu L1 = 0,5 ohm dan L2 = 1 ohm 
dipasang pada beda potensial 3 volt. Daya listrik pada 
lampu L1 dan L2 berturut-turut adalah ….  
A. 3,5 W dan 4,0 W 
B. 2,0 W dan 4,0 W 
C. 1,5 W dan 3,0 W 
D. 0,5 W dan 4,5 W 

 

15. Batang besi P-Q dan batang besi X-Y dililiti kawat penghantar seperti gambar. 
Jika magnet P-Q didekati magnet X-Y maka gaya interaksi antara magnet P-Q 
dan X-Y serta kutub Q dan X adalah …. 
 

 

 
 

 Gaya interaksi Kutub magnet 

Q X 

A. tarik menarik utara selatan 

B. tarik menarik selatan utara 

C. tolak menolak utara utara 

D. tolak menolak selatan selatan 
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16. Perhatikan faktor-faktor berikut: 

(1) Jumlah lilitan kawat penghantar pada kumparan 
(2) Kecepatan gerak magnet keluar-masuk kumparan 
(3) Arah lilitan kawat penghantar pada kumparan 
(4) Arah garis gaya magnet dalam kumparan  
(5) Besarnya arus listrik yang digunakan 
Ggl induksi elektromagnetik dipengaruhi oleh faktor…. 
A. (1), (2), dan (5) 
B. (1), (3), dan (5) 
C. (2), (4), dan (5) 
D. (2), (3), dan (4) 

 
17. Perhatikan ciri benda langit berikut! 

1. Terdiri dari kumpulan batu-batu besar 
2. Mengorbit pada Matahari 
3. Lintasan orbitnya di antara Mars dan Yupiter 
Ciri benda langit tersebut dimiliki oleh …. 
A. Komet 
B. Meteor 
C. Planet 
D. Asteroid 

 
18. Menurut gambar berikut, yang menunjukkan ion H+

 adalah …. 
 

 
 

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 basa adalah …. 
A. I dan III 
B. I dan IV 
C. II dan III 
D. III dan IV 
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20. Perhatikan ciri zat berikut! 

1) Pada suhu kamar berwujud padat 
2) Dapat ditempa dan dibentuk 
3) Dapat dimampatkan 
4) Bersifat isolator 
Ciri yang dimiliki oleh unsur logam adalah …. 
A. 1) dan 2) 
B. 1) dan 3) 
C. 2) dan 4) 
D. 3) dan 4) 

 
21. Perhatikan data perubahan zat berikut! 

1) Dapat menghantarkan arus listrik 
2) Mudah bereaksi dengan udara 
3) Mudah larut dalam air 
4) Mudah terbakar 
Sifat kimia zat ditunjukkan oleh data nomor …. 
A. 1 dan 2 
B. 1 dan 3 
C. 2 dan 3 
D. 2 dan 4 

 
22. Penggunaan bahan kimia pemutih pakaian, tidak boleh dicampurkan dengan zat kimia 

lain seperti detergent karena …. 
A. dapat bereaksi menimbulkan gas khlor 
B. hasil reaksinya menimbulkan korosif pada kulit 
C. hasil reaksinya merusak serat-serat kain 
D. menyebabkan detergent tidak bekerja aktif 
 

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 tumbuhan tersebut menunjukkan ciri maklhuk 
hidup yaitu …. 

A. berkembang biak 
B. memerlukan nutrisi 
C. respirasi 
D. bergerak 
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25. Perhatikan gambar tumbuhan berikut! 

Diantara tumbuhan seperti 
terlihat pada gambar di 
samping yang termasuk 
kelompok tumbuhan dikotil 
adalah ….  

A. 1 dan 2 
B. 2 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 samping  adalah ....  

A. 6 
B. 7 
C. 8 
D. 9 

 
27. Semakin bertambah banyaknya pengembang perumahan yang tidak berwawasan 

lingkungan serta kurangnya tempat pembuangan sampah mengakibatkan banyaknya 
sampah di sembarang tempat, terutama sampah plastik, kaca, dan kaleng. Cara yang 
paling tepat untuk mengatasi masalah tersebut  adalah …. 
A. memberi sangsi kepada yang ketahuan membuang sampah sembarangan 
B. membuat tempat-tempat penampungan sampah 
C. mensosialisasikan pengolahan sampah organik menjadi pupuk 
D. pemerintah mendirikan tempat-tempat daun ulang sampah anorganik 

 
28. Perhatikan grafik berikut 
 

 
 
 
 
 
 
Bila sumbu Y menunjukkan jumlah penduduk dan sumbu X  menyatakan ketersediaan air 
bersih, maka grafik hubungan antara Y dan X yang paling tepat adalah … . 

A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
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29. Perhatikan gambar otot berikut! 

Gerak  yang dapat dilakukan oleh jenis otot seperti  pada 
gambar di atas adalah ... 
A. tangan untuk menulis 
B. kaki melompat ketika kena paku 
C. peristaltik pada lambung 
D. memompa darah ke seluruh tubuh 
 

30. Perhatikan gambar berikut! 
Fungsi organ pencernaan yang ditunjuk huruf K adalah  
…. 
A. tempat pembusukan sisa pencernaan 
B. tempat menghasilkan vitamin K 
C. tempat penyerapan sari-sari makanan 
D. menghasilkan erepsin untuk mencerna pepton 

menjadi asam amino 
 
 

31. Seseorang mengalami gangguan pada organ pernapasan dengan gejala paru-parunya 
membesar. Setelah diperiksakan ternyata penyebabnya pembuluh darah terisi udara. 
Dilihat dari gejala dan hasil pemeriksaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 
seseorang tersebut menderita gangguan sistem pernapasan disebut …. 

A. asfiksi 
B. enfisema 
C. pneumonia 
D. pleuritis 

 
32. Perhatikan gambar jantung berikut! 

Nama dan fungsi bagian yang ditunjuk kode IV adalah …. 

A. bilik kanan, untuk memompa darah ke paru-paru 
B. bilik kiri, untuk memompa darah ke seluruh tubuh 
C. serambi kanan, untuk memompa darah ke bilik kanan 
D. serambi kiri, untuk memompa darah ke bilik kiri 

 
33. Perhatikan gambar berikut! 

Pada bagian yang ditunjuk oleh huruf A dihasilkan .... 
A. filtrat glomerulus 
B. filtrat tubulus 
C. urine sekunder 
D. substrat henle  
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34. Perhatikan gambar penampang kulit ini ! 

Bagian saraf peraba tekanan kuat ( korpus pacini ) 
tertunjuk nomor . … 

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

  

 

35. Perhatikan skema penampang melintang akar berikut! 
Bagian akar yang berfungsi untuk memperluas 
bidang penyerapan air dan garam mineral 
adalah .... 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 

 

36. Ketika dilakukan percobaan menanam sebuah kecambah jagung dalam pot dengan 
media tanah yang di salah satu sisi kecambah tersebut diberi kapas basah; setelah 4 
hari tampak akar kecambah tumbuh menuju ke arah kapas basah tersebut. Respon 
yang ditunjukkan oleh akar tumbuhan semacam ini disebut dengan .... 
A. hidrotropi 
B. fototropi negatif  
C. geotropi 
D. higrotropi 

 

37. Dua kelompok siswa melakukan percobaan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 
Kedua percobaan menunjukkan bahwa fotosintesis .... 
A. menghasilkan amilum 
B. menghasilkan oksigen 
C. memerlukan cahaya matahari 
D. tidak tergantung sinar matahari 
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38. Pernyataan berikut yang merupakan upaya makhluk hidup dalam mempertahankan 
dirinya dengan perubahan bentuk organ (adaptasi morfologi) adalah .... 
A. daun jati menggugurkan daunnya di musim kemarau 
B. lumba-lumba bernafas dengan paru-paru karena sering muncul ke permukaan 
C. daun teratai berdaun lebar dan berongga agar bisa terapung di air 
D. kucing rumah bisa bertahan hidup dengan memakan nasi 

  

39. Keturunan pertama (F1) memiliki genotipe MmBb. Sesama F1 disilangkan dan  
menghasilkan 64 keturunan. Banyaknya keturunan F2 yang memiliki genotipe mmBB 
adalah …. 
A. 2    
B. 4 
C. 8 
D. 16 

 
40. Contoh produk bioteknologi dalam bidang kesehatan beserta manfaatnya yang paling 

tepat  adalah .... 
A. insulin dimanfaatkan untuk mengobati penyakit anemia 
B. gen beta globulin dimanfaatkan untuk mengobati penyakit thalasemia 
C. antibodi monoklonal dimanfaatkan untuk penyakit kencing manis  
D. erythropetin dimanfaatkan untuk membunuh sel tumor atau kanker 

 
 

 


