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PAKET

A
PETUNJUK UMUM:
I. Tulis nomor Anda pada lembar jawaban komputer (LIK)!
2. Periksalah dan bacalah soal-soal dengan teliti sebelum menjawabnya!
3. Dahulukan menjawab soal-soal yang Anda anggap mudah!
4. Kerjakan pada LJK yang disediakan!
5. Hitamkanlah bulatan pada huruf jawaban yang Anda anggap benar dengan menggunakan pensil 2B!
6. Apabila adajawaban yang Anda anggap salah maka hapuslah jawaban yang salah tersebut sampai bersih,

kemudian hitamkan bulatan pada huruf jawaban lain yang Anda anggap benar!

CONTOH: A. Sebelum dijawab a b c d
0 0 0 0

B. Sesudah dijawab a b c d
0 • 0 0

C. Sesudah diperbaiki a b c d
0 0 0 •PETUNJUK KHUSUS :

Hitamkanlah bulatan pada huruf A, B, C, atau D yangAnda anggap benar pada lembar jawaban komputer!

Jika massa logam tersebut 252 g, berdasarkan
data tentang massa jenis, logam yang ditemukan
siswa tersebut adalah ....
A. emas C. tembaga
B. besi D. alumunium

Tabung reaksi berisi penuh air. Apabila tabung
tersebut dipanaskan, kemungkinan yang terjadi
adalah ....
A. air tidak tumpah karena air dan tabung

memuai bersamaan
B. sebagian air tumpah karena pemuaian air

lebih besar dari tabung
C. ada ruang kosong di permukaan tabung

karena tabung memuai sedangkan air tidak
memUal

D. setengah bagian air tumpah karena koefisien
muai kaca 2 kali koefisien muai air

4. Air yang massanya 800 g dipanaskan dari suhu

200C hingga mendidih pada tekanan normal.

Apabila kalor jenis 4200J/kgOC, kalor yang
diperlukan air adalah ....
A. 67200 joule C. 336000 joule
B. 268800 joule D. 672000 joule

mi
~~O

::-SI}

Logam Massa jenis
Logam Massa jeni~

(kg1m') (kg1m') .
Emas 19300 Tembaga 8400
Besi 7900 Alumunium 2700

A. 172 DC 140 3.
B. 108 ac
C. 77,8 DC
D. 60DC

1. Seorang siswa mengukur suhu air dengan dua
thermometer seperti gambar. C F

Suhu air tersebut dalam
skala Celcius adalah ....

2. Seorang siswa menemukan sepotong logam,
kemudian dilakukan pengukuran untuk
mengetahui jenisnya dengan data sebagai berikut:

•
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C. 48 J
D. 24J

C. 2 dan 4
D.3dan4

5. Perhatikan beberapa kegiatan berikut!
1. Peluru ditembakkan secara vertikal.
2. Dua orang saling mendorong.
3. Nelayan mendayung perahu.
4. Seorang atlet sedang berenang.

Kegiatan yang termasuk penerapan hukum !II
Newton adalah ....
A. 1 dan 2
B. 2 dan 3

6. Peluru yang massanya 60 g meluncur di udara
dengan kecepatan 40 mis. Energi kinetik peluru
tersebut adalah ....
A. 2600 J
B. 96J

10. Dua orang astronot yang sedang berada di ruang
angkasa tidak dapat berkomunikasi secara
langsung karena bunyi ....
A. tidak dapat merambat di ruang hampa
B. hanya dapat merambat melalui udara
C. tidak dapat merambat pada suhu yang sangat

tinggi
D. diserap oleh ruang hampa yang bertekanan

rendah

11. Benda terletak di depan lensa seperti gambar.

obyek ~-l~~-
: '"bayangan
! 15cm 1 60cm t

C. 9 volt
D. 10 volt

40
~2n

v
Berdasarkan data pada gambar, beda tegangan
V adalah ....
A. 2,5 volt
B. 6 volt

14. Solder listrik dihubungkan pada sumber tegangan
listrik 200 V dan arus yang mengalir 0,5A. Energi
listrik yang diperlukan solder tersebut selama 20
menit adalah ....
A. 2000 J
B. 6000 J
C. 20000 J
D. 120000 J

Jika benda (obyek) digeser sejauh 5 cm menjauhi
lensa, sifat bayangan dan jarak bayangan dari
lensa ....
A. nyata dan 30 cm C. maya dan 7,5 cm
B. nyata dan 7,5 cm D. maya dan 30 cm

12. Pada waktu hujan dan awan bermuatan listrik
negatif, ujung atas penangkal petir terinduksi dan
bermuatan listrik ....
A. positif, elektron melompat dari awan

kepenangkal petir menuju bumi
B. positif, proton melompat dari penangkal ke

awan
C. negatif, elektron melompat' dari awan ke

penangkal petir menuju bumi
D. negatif, elektron melompat dari penangkal

petir ke awan

13. Beberapa penghambflt dihubungkan dengan
sumber tegangan listrik seperti gambar.

120

D.SA

5dm'

4

3dm'--.Zat Cair

beban

7. Perhatikan tuas seperti gambar berikut!kuasa

Agar beban mudah diangkat, dapat dilakukan
dengan menggeser titik tumpu berada di titik ....
A. 2 dan kuasa di titik 4
B. 2 dan kuasa di titik 3
C. I dan kuasa di titik 3
D. 1 dan kuasa di titik 4

8. Perhatikan benda tenggelam dalam zat cair seperti
gambar berikut!

9. Perhatikan urutan ayunan pegas seperti gambar
berikut!

B

Jika masa jenis zat cair 1000 kg/m' dan (g= I0 mjs')
gaya ke atas yang diterima air adalah ....
A. 20000 N C. 200 N
B. 2000N D. 20N

Jika gerak bandul dari A - B - A - B memerlukan
waktu 0,6 s dan jarak A ke B 4 cm, periode dan
amplitudo pegas tersebut adalah ....
A. 0,3 s dan 4 cm .
B. 0,25 s dan 2 cm
C. 0,4 s dan 2 cm
D. 0,8 s dan 4 cm
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C. fisika pada saat gula mencair dan kimia pada
saat gula menjadi arang

D. kimia pada saat gula mencair dan fisika pada
saat gula menjadi arang

21. Berikut merupakan dampak fisiologis terhadap
pengguna narkoba, adalah ....
A. suka berbohong, bertindak agresif, selalu

cun ga
B. suka mencuri, berperilaku kasar, senng

menyendiri
C. pupil mata menyempit, gigi keropos, muka

merah
D. tekanan darah naik, detak jantung meningkat,

lamban berfikir

22. Bagi orang yang alergi terhadap MSG (Monosodium
glutamat), maka makanan yang dikonsumsi
mengandung MSG dapat menyebabkan penyakit
"Restoran Cina" (Chinese Restaurant Syndrome).
Gejala penyakit ini,adalah ....
A. timbul rasa mual, haus, pegal-pegal pada

tengkuk, sakit dada
B. tubuh gemetar, mendadak pingsan, kulit ari

mengelupas
C. rambut memutih, tekanan darah naik, ujung

kuku menggulung
D. kelumpuhan pada anggota gerak, otot terasa

kaku, hidung tersumbat

23. Meningkatnya jumlah tanaman bambu pada suatu
tempat dalam kurun waktu tertentu, menunjukkan
bahwa makhluk hidup memiliki ciri ....
A. tumbuh dan berkembang
B. berkembang biak
C. mampu beradaptasi
D. memerlukan makan

24. Perhatikan gambar berikut!

p
~

16. Kumparan primer sebuah trafo terdiri dari 1200
lilitan dan kumparan sekundernya terdiri dari 300
lilitan. Jika pada kumparan sekunder mengalir
arus listrik 3A, maka pada kumparan primer
mengalir arus listrik sebesar ....
A. 6A C. 0,7SA
B. I,SA D. O,SA

17. Perhatikan beberapa fenomena berikut!
1. Menurunnya tingkat kekebalan tubuh
2. Meningkatnya kasus penyakit tulang
3. Meningkatnya jumlah penderita kanker kulit
4. Bertambahnya populasi hama tanaman

Akibat negatif dari peningkatan sinar ultraviolet
matahari ke bumi adalah ....
A. Idan2 C. 2dan3
B. I dan 3 D. 3 dan 4

18. Pada salah satu minuman yang mengandung ion
terdapat rasa asin. Ini menunjukkan bahwa di
dalam larutan tersebut terdapat ion ....
A. natrium dan klorin
B. hidrogen dan besi
C. hidrogen dan alumunium
D. natrium dan besi

19. Dalam suatu pengamatan terhadap alkohol
diperoleh data sebagai berikut:
I. Tidak berwarna dan berwujud cair.
2. Mudah menguap.
3. Mudah terbakar.
Dari data tersebut dapat diketahui bahwa sifat ....
A. I, 2 sifat kimia dan 3 sifat fisika
B. 1,2 sifat fisika dan 3 sifat kimia
C. I sifat fisika dan 2, 3 sifat kimia
D. 2 sifat fisika dan I, 3 sifat kimia

20. Ketika gula dipanaskan, mula-mula gula mencair,
kemudian gula berubah menjadi arang berwarna
hitam. Pada proses tersebut terjadi perubahan ....
A. fisika pada saat gula mencair maupun saat

berubah menjadi arang
B. kimia pada saat gula mencair maupun

berubah menjadi arang
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Bentuk dan arah garis gaya magnet yang benar
setelah E-F dan G-H digosok berulang-ulang
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15. Perhatikan pembuatan magnet dengan cara
gosokan seperti gambar berikut!
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27. Grafik yang menunjukkan hubungan dari akibat
peningkatan jumlah penduduk setiap tahun
terhadap keadaan lingkungan adalah ....

amilase

II lipase pankreas

mengubah amilum
menjadi glukosa
menghancurkan lemak
menjadi asam lemak
dan gliserol

JII tripsin pankreas mencerna protein
menjadi asam amino

lY pepsin. lambung mengubah protein
menjadi pepsinogen

A. peredaran darah yang kaya oksigen menuju
paru-paru

B. proses pertukaran gas karbondioksida dan
oksigen

C. pengaturan kelembaban dan tekanan udara
pernafasan

D. penyaringan udara oleh cilia dalam saluran
bronkiolus

31. Perhatikan pernyataan berikut!
I. Tulang usus 3. Tulang duduk
2. Tulang selangka 4. Tulang kemaluan
Penyusun tulang gelang panggul terdiri atas ....
A. 1,2, dan 3
B.I,2,dan4
C. 2,3, dan 4
D. 3,4, dan I

Pernyataan yang paling tepat ditunjukkan oleh
nomor ....
A. I dan II C. II dan III
B. I dan III D. JI dan IV

30. Perhatikan gambar sistem pernafasan berikut!

Pada bagian yang ditunjuk
dengan huruf X berlangsung

Peran dari sel darah seperti ditunjuk oleh gambar
tersebut diantaranya adalah ....
A. membantu menghasilkan zat antibodi
B. mengangkut 0, dan CO, dalam tubuh
C. melawan toksin yang merusak jaringan
D. menghasilkan trombokinase saat luka

29. Perhatikan tabel berikut!

28. Perhatikan sel darah berikut!

c. _~"

D. J,()~:,
A. b' •

t

~,
B.

Berdasar ciri yang dimiliki, kelompok tumbuhan
yang kekerabatannya paling dekat ditunjukkan
oleh nomor. ...
A. I dan II
B. I dan III
C. Jl dan III
D. Jl dan IV

25. Perhatikan bentuk interaksi dari duajenismakhluk
hidup berikut!
I. Tanaman paku dengan pohon nangka yang

ditumpangi.
2. Tanaman tali putri dengan tumbuhan inang.
3. Tanaman kacang tanah dengan bakteri

nitrogen.
4. F/agellala yang hidup dalam usus rayap

dengan rayap tersebut.

Pemyataan yang menunjukkan simbiosis mutu-
alisme adalah ....
A. 1 dan 2
B. I dan 3
C. 2 dan 3
D. 3 dan 4

26. Perhatikan gambar berikut! .

Usaha yang seharusnya dilakukan agar tidak
terjadi pencemaran seperti ditunjukkan oleh
gambar adalah ....
A. membuang limbah ke laut dalam sehingga

aman bagi penduduk
B. melakukan pengolahan limbah sebelum

dibuang ke perairan
C. membuat sumur yang dalam untuk

menampung limbah tersebut
D. menanami jenis tanaman paku untuk

menguraikan limbah tersebut
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34. Jaringan mesofii pada daun tersusun atas ....
A. tulang-tulang daun dan epidermis atas
B. jaringan palisade dan bunga karang
C. jaringan spons dan epidermis bawah
D. jaringan pengangkut dan kiorofii daun

35. Respon yang dilakukan oleh kelompok tanaman
Leguminaceae saat menjelang malam hari adalah

32. Infeksi oleh bakteri Streptococcus pada bagian
ginjal menyebabkan ....
A. terjadinya peradangan pada bagian

glomerulus
B. meningkatnya daya filtrasi pada bagian

badan malphigi
C. kandungan zat kapur dalam rongga ginjal

meningkat
D. gagalnya lengkung henle melakukan

reabsorbsi

33. Perhatikan pernyataan berikut!
l. Meningkatkan gerak peristaltis.
2. Memperlebar pupil.
3. Menghambat sekresi ludah.
4. Meningkatkan sekresi lipase.

Peran dari saraf simpatik ditunjukkan oleh
. nomor ....

A. menutup daunnya karena terjadi perubahan
tekanan turgor pada tangkai daun

B. membukanya kelopak bunga yang disebab-
kan rangsangan kelembaban

C. bergeraknya klorofil pada daun dari jaringan
palisade menuju jaringan spons

D. meningkatnya kekuatan daya isap daun
dalam menyerap air dan garam mineral

36. Pada uji fotosintesis melalui percobaanSachs, daun
tanaman sebagian ditutup dengan menggunakan
kertas karbon atau alumunium foil. Berdasarkan
langkah tersebut menunjukkan bahwa ....
A. proses fotosintesis menghasilkan amilum

dan oksigen
B. pada proses fotosintesis sangat memerlukan

klorofil
C. dalam proses fotosintesis klorofii

memerlukan cahaya
D. CO,' dan H,O diperlukan dalam proses

fotosintesis

A. Idan2
B. I dan 3

C. 2dan3
D. 3dan4

37. Berikut merupakan contoh dari suatu bentuk
perkembangan pada makhluk hidup diantaranya ....
A. meningkatnya jumlah sel-sel baru pada

jaringan meristem
B. bertambahnya tinggi badan akibat pem-

belahan sel-sel muda
C. mulai munculnya tanda-tanda kelamin

sekunder pada manusia
D. diameter batang membesar, akibat aktivitas

jaringan meristem kambium

38. Contoh bentuk adaptasi fisiologi ditunjukkan oleh

A. kerbau berkubang dalam lumpur saat udara
panas

B. paus bergerak ke arah permukaan secara
periodik

C. kambing menghasilkan selulase dalam
lambungnya

D. harimau memiliki corak warna tubuh loreng
sesuai dengan habitatnya

39. Persilangan antara tanaman Mirabilis ja/apa
berbunga merah dengan tanaman berbunga putih,
ternyata semua anaknya berbunga merah muda.

Apabila F I disilangkan dengan sesamanya maka
akan diperoleh ....
A. 75% tanaman berbunga merah
B. 50% berbunga merah muda
C. 30% tanaman berbunga putih
D. 15% tanaman berbunga merah

40. Produk bioteknologi modern seperti antibiotik
bermanfaat untuk ....
A. menghambat pertumbuhan bakteri patogen

dalam tubuh
B. meningkatkan daya tahari tubuh saat cuaca

sangat dingin
C. memberi kekebalan bagi tubuh terhadap

penyakit tertentu
D. memperbarui jaringan tubuh yang terserang

oleh penyakit
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