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PETUNJUK UMUM:
1. Tulis nomorAnda pada lembar jawaban komputer (LJK)!
2. Periksalah dan bacalah soal-soal dengan teliti sebelum menjawab!
3. Dahulukan menjawab soal-soal yangAnda anggap mudah!
4. Kerjakan pada LJK yang disediakan!
5. Hitamkanlah bulatan pada hurufjawaban yang Anda anggap benar dengan menggunakan pensil 28!
6. Apabila ada jawaban yang Anda anggap salah maka hapuslah jawaban yang salah tersebut sampai bersih,

kemudian hitamkan bulatan pada hurufjawaban lain yangAnda anggap benar!
Contoh
a. sebelum di jawab

b. sesudah duawab

c. sesudah diperbaiki
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PETUNJUK KHUSUS:
Hitamkanlah salah satu bulatan pada huruf A, B, C, atau D yang Anda anggap benar pada Iembar jawaban komputer!

1. Gelombang merambatpadatah dengan data seperti
gambar.

Jika jarak K-L sejauh 80 cm, eepat rambat
gelombang tersebut adalah . . ..

A. 240 cm/s
B. 300 crn/s
C. 360 cm/s
D. 420 cm/s

Seorang siswa melakukan pengukuran dengan alat
seperti gambar.

Massa anak timbangan P adalah . . ..

A. 350 gram
B. 250 gram
C. 150 gram
D. 50 gram

3 . Perhatikan beberapa perny ataan berikut!
1) Frekuensi diperbesar
2) Amplitudo diperbesar
3) Sumber bunyi beradapada ruang yangkecil
4) Terjadi resonansi udara di sekttar sumber bunyi
5) Cepat rambat bunyi semakin besar
Bunyi terdengar lebih kuat jika memenuhi syarat

a o aa

A. L),2),3)
B. 2),3), 4)
c. 2),3),5)
D. 3), 4),5)

Alkohol memiliki bentuk berubah-ubah tetapi
volumnya selalu tetap. Hal ini disebabt an gayatarlk
antar partikel alkohol . . ..

A. sangat kuat tetapi geraknya terbatas
B. sangat lemah dan gerak partikelnya sangat

bebas

2.

4.



C. agak kuat dan gerak partikelnya bebas pada
kelompoknya

D. lemah dan gerak partikelnya sangat bebas

5. Troli meluncur pada jalan mendatar, kemudian
meluncur lagi pada jalan menurult. Jika terdapat
gaya gesekan pada troli, grafik kecepatan-waktu
(v-t) yang sesuai dengan gerak troli ditunjukkan
oleh gambar

A.

Air bermassa 200 g bersuhu 40 "C dicampur dengan

alkohol bermassa 400 g dan bersuhu 30 oC. Suhu

carnpuranmenjadi 35 'C. Kalorjenis alkohol adalah

A. 1.050 J/kg"C
B. 2.100 J/kg'C
C. 3.150 J/kg"C
D. 3.400 J/kg"C

Dua gayaberlawanan arahmasing-masing 80 N dan

20 N bekerj a padatroli. Troli mendapat percepatan

3 mlsz. Agar percepatan troli menjadi 2 mls2, ydn5
harus dilakukan pada troli adalah

A. mengurangi muatan troli 20 kg
B. mengurangi massa troli 10 kg

B.

6.

7.

8.

C. menambahkan muatan 10 kg pada troli
D. menambahkan muatan 30 kg pada troli

Perhatikan gambar bidang miring berikut!

Keuntungan mekanis bidang miring tersebut adalah

A. 60
B. 30

c. 12

D.6

Benda terapung pa da zat caff dengan data seperti

tertera pada gambar.

Massa jenis benda tersebut adalah
A. 800 kg/m3
B. 7 50 kg/m3

C. 720 kg/m3
D. 150 kglm3

10. Benda terletak di depan cermin datar seperti gambar.

9.

Bentuk bayangan yang
gambar . . ..

A.

terj adi ditunjukkan oleh

36SN

p-$SS kglrms
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C.

1 1. Benda bermu atan listrik tolak-menolak dengan
gaya 3 N. Jarak kedua benda adalah 2 cm. Jika
muatan kedua benda diperbesar menjadi 2 kali dan
3 kali muatan semula, sedangkan jarakkedua benda
dijauhkan meryadi 6 cm, gayatolak-menolak kedua
bendamenjadi....
A. 54N
B. 12N
C. 6N
D. 2N

12. Perhatikan gambar ranekaian listrik berikut!

Kuat arus yang mengalir pada
rangkatan tersebut adalah . ...
A. 2,4 A
B. 1,5 A
C. 1,2 A
f). 1,0 A

titik percabangan

Air bermassa 2 kg bersuhu 28"C dengan kalor
jeni s 4200 J/kg"C , dipanaskan dengan pemanas air
berdaya 350 watt. Setelah pernanasan berlangsung
selama 10 menit suhu air lnenc apai . . ..

A. 5O,C

B. 53"C
c. 5g"c
D. 60"C

Batu batamassanya 1,5 kg, jatuh dari ketinggian 12

m dari tanah. Diketahui percepatan gravitasi bumi
10 mis2. Energi kinetik batu batapada saat fflencapai
ketinggian 4 m dari tanah adalah
A. 180 J
B. t20 J
C. 60J
D. 4OJ

13.

t4.

elektrsmagnet

hatu haterai

15. Perhatikan gambar berikut!

Jika jumlah baterai dikurangi, yang terj adi adalah
a a aa

A. elektromagnet bergerak menjauhi besi
B. elektromagnet bergerak mendekati besi
c. besi bergerak mendekati elektromagnet
D. besi bergerak medauhi elektromagnet

L6. Kota Jakarta terletak pada koord rnat Lintang-Bujur,
06 LS 106 BT. Jika daerah GMT menunjukkan
waktu lokal pukul 04.00, di Jakarta menunjukkan
waktu lokal pukul . . ..

A. 11 .04

B. tt.20
c. 12.09

D. 12.20

17. Dua gaya berlawanan aruh masing-masing 120 N
dan 30 N bekerj a pada meja. IJsaha yang bekerja
pada meja sebesar 360 J. Jarak perpindahan meja
dari posisi awal adalah . . ..

A. 2,1 m
B. 3,0 m
c. 4,0 m
D. 12m

1 8. Kump aranprimer sebuah trafo 5 kali dari kump aran
sekundernya. Trafo dihubungkan pada sumber
teganganAc 220 volt. Kuat arus padalilitan primer
0,5 A, teg angan sekunder dan arus pada kump aran
sekunder masing-rnasing . . ..

A. 1 100 volt dan 0, 1 A
B. I 100 volt dan 2,5 A
C. 44 volt dan 2,5 A
D. 44 yolt dan 0' 1 A

L9. Perhatikan beberapa rumus kimia pada tabel
berikut !

No Nama Unsur Rumus Kimia
I Tembaga Cu

2 Nikel Ni
1
J Relerang S

4 Kalium Ca

5 Timbal Tb

Nama unsur dan rumus kimia yangbehar
A. \.2,3
B. 1,3,4
c. 2,3,4
D. 3, 4,5

adalah . . ".



20. Perhatikan beber apa perny ataan berikut !

1) Terbentuk dari beberapa zat sembarang
2) Sifat masing-masing zat penyusun tidak

berubah
3) Perbandingan masing-masirg zatpembentuknya

tetap
4) Terbentuk secara kimia

Ciri-ciri campuran ditunjukkan oleh perny ataan. . . .

A. l) dan 2)
B. 1) dan 3)

C. 2) dan 4)
D. 3) dan 4)

21 . Perhatikan beberapa perubahan berikut!
1) Kamper dalam lemari menyublim
2) Timah dipanaskan hingga mencar
3) Besi di ruang terbuka berkarat
4) Singkong difermentasi menjadi tape
Yang termasuk perub ahan fisika adalah . . ..

A. t),2)
B. 1),3)
c. 2),3)
D. 3),4)

22. Perhatikan komposisi makanan kemasan berikut!

Jogung, minyak nabati, gula, keju buhuk,
mononatrium glutamat, lesitin kedelai, natriunt
bikarbonat, kuning FCF Cl 15985 dan kttrkumin
Cl 75300, asam sorbat.

Penguat rasa dan pengaw'et buatan pada komposisi
makanan kemasan tersebut adalah ....
A. mononatrium glutamatdan natrium bikarbonat
B. mononatriurn glutamat dan asam sorbat
C. natrium bikarbonat dan lesitin kedelai
D. asam sorbat dan mononatrium glutamat

23. Ciri-ciri flsik korban ketergantungan zat adiktif dan
psikotropika pengguna shabu-shabu adalah . . ..

A. selera makan menurun
B. bersikap labil
C. mudah terinteksi
D. prestasi belajar menurun

Seorang siswa melakukan pengamatan
mikroorganisme dengan mikrnskop di laboratorium
trPA, bayangan gambar sudah didapatkan namun
belum fokus dan jelas. tlpaya untuk mendapatkan
gamb ar yang fokus dan jelas adalah ... i

A. memutar makrometer
B. memutar mikrometer
C. mengatur cermin
D. mengatur diafragma

24.

25. Perhatikan gambar berikut!
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Ciri makhluk hidup sesuai gambar adalah
A. berkembang biak
B. peka terhadap rungsang
C. tumbuh dan berkembang
D. menyesuaikan diri dengan lingkungan

Perhatikan gambar berikut !

Hewan lunak (Molusca) ditunjukkan oleh gambar
bernomor
A. ldan 2

B. ldan 3

C. 2 dan3
f). 3 dan 4

Perhatikan kunci determinasi berikut!
1. a. Hewan tidak bertulang belakang...r...... ...2

b. Hewan bertulang belakang "'.............. .......2
2" a, Habitat atr tawar....oo.o................,.,..,.o...,.. 3

b. Habit at ttdak di air taw ar .. ..... . ". 3

3 . a. Tubuh bersisik ........... .... r..... Ikan
b. Tubuh tidak bersisik...... .......... ......4

4. a. Bisa terbang... ..... ..... .......1
b. Tidak bisa terbang ., o.......1 r. o.....,............... 5

5. a. Hidup di laut..... o....... o............ o.. ..... .....1
b. Tidak hidup di laut ... o.... o....... o. .,. o. .,....J

6. a. Mglata .... o........... o...................... o... D... o, Ular
b. Tidak Mglat a............ .............. ........ "Cac ing

7. a. Alat gerak utama sayap................ Capung
b. Alat gerak utama bukan sayap ....Belalang

27.
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Kunci determinasi Belalang ad alah
A. la-zb- 3b- 4a-lb
B. la-zb- 3b- 4a-7a
C. la-2a- 3b- 4b-6a
D. La-2a-3b

28. Perhatikan gambar beriktu!

Interaksi antara ikan tersebut merupakan simbiosis
aaaa

A. mutualisme
B. komensalisme
C. parasitisme
D. antibiosis

29. Perhatikan gambar berikut!

IJp ay a y ang di 1 akukan untuk meng atas i p enc e mar an
seperti pada gamb ar adalah ....
A. tidak mendirikan pabrik dekat sungai
B. tidak membuang limbah pabrik ke sun gar
C. mengolah limbah pabrik sebelum dibuang ke

sungai
D. mendaur ulang limbah pabrik menjadi produk

yangbernilai ekonomi

30. Perhatikan grafik penduduk berikut !
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Berdasarkan grafik tersebut, dampak yafig
ditimbulkan terhadap kualitas lingkungan adalah ....
A. udara bersih semakin meningkat
B. kadar oksigen di udara meningkat
C. air bersih semakin sulit diperoleh penduduk
D. air bersih semakin mudah diperoleh penduduk

31. Perhatikan tabel berikut!

NO
BAHAN

MAKANAN

WARNA YANG TERJADI
SETELAH DIUJI DENGAN

INDIKATOR
Lugol Benedict Biuret

I Nasi Biru
kehitaman

Merah
bata

Hijau
muda

2 Putih Telur Coklat Hijau
muda

Ungu

aJ Pisang Biru
kehitaman

Merah
bata

Hijau
muda

4 ubi Biru
kehitarnan

Merah
bata

Hijau
muda

5 Daging Coklat Hijau
muda

Ungu

Berdasarkan tabel tersebut, bahan makanan yang
mengandung glukosa adalah. . ..

A. l, 2, dan 3

B. I,3, dan 4

C. 2, 3, dan 4

D. 2,3, dan 5

32. Perhatikan gambar berikut!

Berdasarkan gambar,
trisep adalah ....
A. sinergis
B. afitagonis
C. fleksor
D. ekstensor

kerja antara otot bisep dan

33. Perhatikan dragram berikut!
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Berdasarkan dragram tersebut, udara tidal adalah ....

A. 5.000 ml
B. 3.500 ml
C. 1.500 ml
D. 500 ml

34. Perhatikan ciri-ciri sel darah berikut:
(1) tidak mempunl,ai bentuk tetap,
(2) mempunyai inti sel,

(3) tidak mengandung hemoglobin,
(4) dapat mencerna sel mati (pagosit),
(5) dapat menembus dinding kapiler (diapedesis).

Berdasarkan ciri-ciri sel darah tersebut, merupakan

sg1 darah ....
A. eritrosit
B. leukosit
C. trombosit
D. pagosit

35. Perhatikan tabel tes urin berikut!

No. Komponen Darah Urin
1 Sel darah +

2. Glukosa ++ +

3. Garam + ++

4. Urea + ++

5. Albumen +

Berdasarkan kandungan zatdalam urin sepert r pada

tabel tes urin tersebut, maka dapat disimpulkan
bahwa urin berasal dari orang yang menderita
penyakit diabetes melitus, karena ....
A. darahnya mengandung gula
B. urinnya mengandung urea

C. urinnya mengandung gula
D. darahnya mengandung protein

36. Proses penyerapafi kembali zat-zat yang masih

berguna bagi tubuh dan penampungan urin
sementara sebelum ke ureter terjadi pada . . ..

A. glomerulus dan tubulus proksimal
B. tubulus proksimal dan tubulus distal
C. tubulus proksimal dan tubulus kolektifus
D. tubulus distal dan tubulus kolektifus

3J . Perhatikan gambar berikut!

- - - - - -
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L___-_
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38.

Fungsi bagiafiyafig diberi tanda huruf S adalah ....

A. pertumbuhan sekunder
B. pertumbuhan primer
C. pertukaraflgas
D. menyalurkan air dan garum mineral

Perhatikan gambar berikut !

Untuk menghasilkan gas dalam tabung reaksi
semakin banyak, faktor-fakto r yang memengaruhi
adalah. . ..

A. menyalakan lampu dan menambahkan air kapur
B. menyalakan lampu dan menambah air
C. menambahkan at dan mengurangi tanaman

Hydrilla
D. menambahkan arr kapur dan mengurangi

tanaman Hydrilla

39. Perhatikan bagan persilangan berikut!

P jeruk besar asarn
(ienotip BBrnm
finmet Brn

FI

' .jeruk kecil rnanis

I trhMM

I bN,I

I

I
)

40.

Variasi genotip Bbmm pada keturunan ke-Z (F2)
bila keturunan pertama (F 1) disilangkan ses amanya

adalah ....
A. 9l16
B. 3l16
c. 2lt6
D. 1l16

Kelebihan PST (Protein Sel Tunggal) dibanding
dengan makanan yang lain adalah sebagai berikut,
kecuali ....

A. kandungan proteinnya tinggi
B. laju pertumbuhannya cepat

C. media tanam berbagar macam
D. kandungan karbohidrat tinggi


