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Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan cara menghitamkan lingkaran pada huruf a, b, c atau d 
pada lembar jawaban. 
1. Perhatikan tabel hasil pengukuran empat orang siswa sebagai berikut. 

Siswa Besaran Nilai Pengukuran Satuan 
A Panjang 20 m2

B Kuat Arus 2 A 
C Suhu 32 º C 
D Massa 15 kg 

Data dalam tabel tersebut yang benar berdasarkan SI (Sistem Internasional) disajikan oleh....  
a. siswa B dan D          c. siswa A dan B 
b. siswa A dan C      d. siswa C dan D 

2. Perhatikan Gambar! 
Ani menimbang kotak logam yang diletakkan 
pada A. Supaya neraca dalam keadaan 
setimbang, maka Ani meletakkan beberapa 
anak timbangan di B seperti terlihat pada 
gambar. Besar massa kotak logam tersebut 
adalah …. 
a. 1,065 kg  
b. 1,515 kg   
c. 1,55 kg 
d. 1,65 kg 

3.  
Massa jenis batu di samping  jika massanya 4 gram adalah ….. 

a. 0.15 g/cm3  
b. 0.25 g/cm3  
c. 0.35 g/cm3  
d. 0.45 g/cm3 

3 cm3

19 cm3

BATU 
       4 g 

 
4. Peristiwa di bawah ini merupakan penerapan konsep pemuaian dalam kehidupam sehari-hari, kecuali … 

a. Pemasangan kaca candela dibuat agak longgar dari bingkainya. 
b. Sambungan rel kereta api dibuat ada celahnya. 
c. Membuka tutup botol dari logam dipanasi terlebih dahulu. 
d. Pembuatan jembatan dengan menggunakan bahan dari besi. 

5. Besi yang massanya 4 kg dipanaskan dari 20º C hingga 70º C. Jika diketahui kalor jenis besi 460J/kgº C, 
maka banyaknya kalor yang diperlukan untuk melakukan hal ini adalah….  
a. 9.200 J         b. 32.200 J  c. 92.000 J  d. 394.000 J 

6. Berikut ini 4 contoh gerak benda. 
1. Gerakan kelereng menggelinding di atas lantai 3.   Gerakan sepeda menuruni bidang miring 
2. Buah kelapa jatuh dari tangkainya     4.   Gerakan mobil setelah direm 
Yang termasuk gerak lurus berubah beraturan dipercepat adalah... 
a. 1 dan 2        b. 1 dan 4  c. 2 dan 3  d. 2 dan 4 

7. Seorang penyelam berada di bawah permukaan laut pada kedalaman tertentu mengalami tekanan 
hidrostatik  sebesar 824.000 Pa. Jika massa jenis air 1.030 kg/m3 dan percepatan gravitasi di tempat itu 
10m/s, maka kedalaman penyelam tersebut adalah.... 
a. 80 m         b. 100 m  c. 120 m  d. 140 m 

8. Sebuah lampu senter dinyalakan dengan menggunakan baterai. Perubahan energi yang terjadi pada lampu 
tersebut adalah... 
a. energi kimia menjadi energi cahaya  c. energi kimia menjadi energi listrik menjadi energi cahaya 



  
b. energi listrik menjadi energi cahaya            d. energi listrik menjadi energi kimia menjadi energi cahaya 

9. Dodo dan Dono saling mendorong meja dengan arah yang berlawanan. Dodo mendorong dengan gaya 49 
N dan Dono dengan gaya 29 N. Jika benda bergerak sejauh 50 cm, tentukan besar usaha bersama dan 
arahnya... 
a. 39 J ke arah Dodo b. 39 J ke arah Dono c. 10 J ke arah Dodo  d. 10 J ke arah Dono 

10. Perhatikan gambar berikut! 
Tuas jenis pertama (beban-tumpu-kuasa) ditunjukkan 
oleh nomor…. 

a. 1 dan 2 
b. 1 dan 5 
c. 3 dan5 
d. 4 dan 5 
 
 

 
11. Perhatikan gambar berikut ! 
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Jika waktu yang diperlukan untuk menempuh a – g adalah 0,5 sekon dan jarak yang ditempuh 1,5 meter 
maka besaran gelombang yang benar adalah ….. 
a. panjang gelombng 1 meter, frekuensi 3 Hz c. panjang gelombng 1,5 meter, frekuensi 3 Hz 
b. panjang gelombng 1 meter, frekuensi 6 Hz d. panjang gelombng 1,5 meter, frekuensi 6 Hz 

12. Seorang peneliti mengukur kedalaman laut dengan menggunakan gelombng bunyi. Jika bunyi 
dipancarkan dan diterima kembali setelah waktu 3 sekon. Jika cepat rambat gelombang bunyi di laut 
adalah 1400 cm/s, maka kedalaman laut yang terukur adalah ….. 

 a. 700 meter  b. 2.100 meter  c. 3.500 meter  d. 4.200 meter 

13. Sebuah benda diletakkan diantara F dan 2F lensa cembung. Sifat bayangan yang terjadi adalah ….. 
 a. nyata, terbalik, diperkecil   c. nyata, tegak, diperbesar 
 b. nyata, terbalik, diperbesar   d. maya, tegak, diperbesar 

14. Penderita miopi memiliki cacat dan dapat ditolong dengan kacamata ….. 
 a. bayangan benda jatuh di depan retina, ditolong kacamata lensa cekung. 
 b. bayangan benda jatuh di depan retina, ditolong kacamata lensa cembung. 
 c. bayangan benda jatuh di belakang retina, ditolong kacamata lensa cekung. 
 d. bayangan benda jatuh di belakang retina, ditolong kacamata lensa cembung. 

15. Seorang siswa melakukan percobaan menggosok batang kaca dengan dua macam kain, yaiut kain sutera 
dan kain wool. Diperoleh hasil bahwa batang kaca tersebut bermuatan positif, peristiwa yang terjadi 
akibat penggosokkan tersebut adalah ….. 

 a. electron dari kaca berpindah ke kain sutera.  c. electron dari kain sutera berpindah dari kaca. 
 b. electron dari kaca berpindah ke kain wool.  d. electron dari kain wool berpindah dari kaca. 

16. Perhatikan gambar! 
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Jika besarnya I1 = 8A, I2 = 10A, I3 = 12A maka besar dan arah I4 adalah ….. 
 a. 6A dengan arah keluar    c. 30A dengan arah keluar. 
 b. 6A dengan arah masuk    d. 30A dengan arah masuk 
 



17. Perhatikan rangkaian berikut ! 

 

 

 

 

 

 
 Jika R1 = 12Ω , R2 dan R3 = 6Ω seperti pada rangkaian di atas dialiri sumber tegangan 12 volt, maka 

besarnya arus yang mengalir adalah ….. 

I 
V = 12 Volt

R2 R3

R1

 a. 0,5 A   b. 1,0 A   c. 1,2 A  d. 2,0 A 

18. Sebuah lampu bertuliskan 50 watt/220 volt. Jika lampu tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan 
220 V selama 5 jam, maka energi yang dihasilkan adalah ….. 

 a. 0,25 Kj   b. 1,5 Kj   c. 11 Kj  d. 900 Kj 

19. Anton setiap hari menyalakan TV rata-rata 4 jam. Jika TV tersebut dihubungkan pada tegangan 220 volt 
sehingga kuat arus yang mengalir 0,5 Ampere. Jika tariff tiap kwh adalah Rp. 500,- maka biaya 
penggunaan selama 1 bulan (30) hari adalah ….. 

 a. 7.800   b. 9.400   c. 11.600  d. 13.800 

20. Kutub-kutub magnet yang terjadi pada besi yang digosok magnet seperti pada gambar di bawah adalah ... 
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 a. A = kutub utara, B = kutub selatan, magnet permanent 
 b. A = kutub utara, B = kutub selatan, magnet sementara 
 c. A = kutub selatan, B = kutub utara, magnet permanent 
 d. A = kutub selatan, B = kutub utara, magnet permanent 

21. Seekor anak kucing saat lahir berat 0,3 kg dan belum dapat berjalan dengan sempurna. Satu bulan 
kemudian mencapai berat 0,8 kg dan telah mampu berlari. Ciri-ciri hidup yang tepat pada pernyataan 
tersebut adalah ….. 

 a. makan dan bergerak    c. tumbuh dan berkembangbiak 
 b. tumbuh dan berkembang   d. bergerak dan tumbuh 

22. Tingkat klasifikasi hewan dari paling banyak perbedaannya adalah sebagai berikut ….. 
 a. division-clasis-ordo-familia-genus-spesies c. filum-clasis-ordo-familia-genus-spesies 
 b. division-ordo-clasis-familia-genus-spesies d. filum-ordo-clasis-familia-genus-spesies 

23. Perhatikan bagan jarring-jaring makanan berikut ! 

  1 Kucing 

Tumbuhan Katak Belalang 

ayam elang 3 

2 

 

 

 

 

 
 Kumpulan organisme yang paling sesuai untuk melengkapi bagan no 1, 2 dan 3 sesuai untuk melengkapi 

bagan no 1, 2 dan 3 adalah ….. 
 a. tikus, ular, dan musang    c. tikus, elang dan kelelawar 
 b. musang, elang dan tikus   d. tikus, musang dan kelelawar 

24. Pencemaran lingkungan dapat ditimbulkan oleh sampah rumah tangga. Cara mengatasi sampah tersebut 
agar tidak menimbulkan pencemaran adalah ….. 

 a. dibuang ke perairan    c. dibiarkan begitu saja 
 b. dimanfaatkan untuk pembuatan kompos d. diolah menjadi makanan ternak 
 



 

25. Salah satu usaha agar hutan dapat dilestarikan adalah ….. 
 a. menebang pohon jenis-jenis tertentu  c. mengubah hutan menjadi tanah pertanian 
 b. memberantas hama tanaman di hutan  d. mengadakan reboisasi 

26. Berikut ini bukan merupakan dampak dari pertambahan jumlah penduduk suatu daerah adalah ….. 
 a. peningkatan kriminalitas   c. peningkatan kesempatan pendidikan 
 b. penurunan kwalitas hidup   d. penurunan kesehatan masyarakat 

27. Contoh tulang pipih adalah ….. 
 a. tulang belikat, tempurung lutut, ruas tulang belakang 
 b. tulang kepala belakang, tulang rusuk, tulang paha 
 c. tulang rahang atas, tulang rusuk, tempurung lutut 
 d. tulang paha, tulang lengan, tulang hasta 

28. Berikut ini yang merupakan fungsi enzim tripsin adalah ….. 
 a. mengubah zat tepung menjadi zat gula  c. mengubah lemak menjadi asam amino 
 b. mengaktifkan pepsin dan membunuh kuman d. mengubah protein menjadi asam amino 

29. Golongan darah yang bersifat sebagai donor universal adalah ….. 
 a. A  b. B   c. AB   d. O 

30. Urutan jalannya urine dari rongga ginjal sampai keluar adalah ….. 
 a. ginjal-ureter-kandung kemih-uretra  c. ginjal-kandung kemih-ureter uretra 
 c. ginjal-uretra-kandung kemih-uretra  d. ginjal-kandung kemih-uretra-ureter 

31. Perhatikan data berikut ini ! 
 1. saraf sensoris    3. saraf pusat   5. sumsum tulang belakang 
 2. efektor (otot dan kelenjar)  4. saraf motor     

Reseptor (alat indera) 
 Urutan jalannya impuls (rangsang) pada gerak biasa adalah ….. 
 a. 1-2-3-4-5 b. 3-4-2-6-1  c. 6-1-3-4-2  d. 6-1-2-3-4 

32. Perhatikan beberapa factor berikut ini ! 
 1. Tekanan akar  3. Daya isap daun 
 2. Tekanan air  4. Daya isap batang 
 Faktor-faktor yang mempengaruhi naiknya air dari akar ke daun adalah ….. 
 a. 1 dan 2  b. 1 dan 3  c. 2 dan 3  d. 2 dan 4 

33. Jaringan yang terdapat pada titik tumbuhan akar dan batang adalah ….. 
 a. jaringan parenkim b. jaringan sklerenkim  c. jaringan meristem d. jaringan kolenkim 

34. Gerak menutupnya daun putri malu karena tersentuh disebut ….. 
 a. fotonasti  b. niktinasti  c. seismonasti  d. tigmonasti 

35. Fotosintesis adalah ….. 
 a. gerak pertumbuhan pada tumbuhan yang dibantu oleh matahari 
 b. masuknya sinar matahari dalam tumbuhan 
 c. terserapnya air oleh akar tumbuhan 
 d. proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau dengan bantuan sinar matahari 

36. Tubuh beradaptasi dengan membentuk butir darah merah lebih banyak bila pindah dari dataran rendah ke 
dataran tinggi karena adanya ….. 

 a. penyesuaian tingkah laku terhadap perubahan suhu udara 
 b. adaptasi morfologi terhadap suhu udara 
 c. adaptasi fisiologi terhadap perubahan kadar oksigen lingkungan 
 d. penyesuaian fisiologi terhadap cuaca daerah pegunungan 

37. Bunga mawar warna merah disilangkan bunga mawar warna putih ternyata F1 berwarna merah muda 
semua bila F1 disilangkan sesamanya maka kemungkinan F2 adalah ….. 

 a. 75% merah : 25% putih    c. 75% merah : 25% merah muda 
 b. 25% merah : 50% merah muda : 25% putih d. 50% merah : 25% merah muda : 25% putih 

38. Cara nercocok tanam paling tepat diterapkan untuk daerah dengan  lahan sempit adalah ….. 
 a. sawah plastic  b. intensifikasi  c. hidroponik  d. kultur jaringan 

39. Daun suji dan kunyit merupakan bahan alami yang digunakan untuk ….. 
 a. pemanis   b. pengawet  c. pewarna  d. penyedap 

40. Narkotika dan Psikotropika terdiri dari ….. 
 a. zat sintetis  b. zat alami  c. zat alami dan sintesis d. obat yang diperingatkan  


