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Bacalah dengan cermat petunjuk mengerjakan soal 

Selamat bekerja 

ILMU PENGETAHUAN ALAM 



 

1. Perhatikan gambar di bawah ini ! 
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Benda yang identik, dicelupkan ke dalam gelas ukur seperti gambar di atas.  

Volume satu buah benda adalah … 

a. 50 cm3       c.    30 cm3 

b. 40 cm3       d.    20 cm3 

2. Seorang siswa melakukan pengukuran volume benda yang tidak teratur. Volume benda tersebut 40 ml dan 

masanya 50 gram. Massa jenis benda tersebut adalah … 

a. 1, 25 gram/cm3      c.    0,90 gram/cm3 

b. 1,00 gram/cm3      d.    0,80 gram/cm3 

3. Seorang ibu menuangkan air mendidih pada gelas yang mengakibatkan gelas pecah. Hal tersebut disebabkan 

oleh … 

a. angka muai gelas lebih kecul dari angka muai air 

b. air memuai dan gelas tidak memuai 

c. pemuaian gelas tidak merata 

d. gelas terkena suhu yang tinggi 

4. Perhatikan grafik perubahan wujud air berikut ! 
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        0  B           C   waktu (menit) 

 

       -5    A 

Sebongkah es yang masanya 50 gram dengan suhu -5⁰C pada tekanan 1 atm, dipanaskan sehingga seluruhnya 

berubah menjadi air dengan suhu 60⁰C. Jika kalor lebur es = 80 kal/gram dan kalor jenis air = 1 kal/gram⁰C, 

maka banyak kalor yang diperlukan pada saat proses dari C ke D adalah … 

a. 125 kalori        

b. 3.000 kalori 

c. 4.000 kalori 

d. 7.125 kalori 

 

 

       



 

5. Perhatikan gambar berikut ! 

Gerakan kelapa jatuh (gambar 1) dan gerak bola dilempar vertical ke ara 

oleh seorang sisw (gambar II) memiliki jenis gerak … 

 Gambar I Gambar II 

A. GLBB dipercepat GLBB diperlambat 

B. Gerak Lurus Beraturan GLBB dipercepat 

C. GLBB diperlambat GLBB dipercepat 

D. GLBB diperlambat Gerak Lurus Beraturan 

 

6. Sebuah mobil memiliki berat 16.000 newton, ditempatkan pada piston berukuran 4.000 cm2. Jika piston 

lainnya berukuran 50 cm2, untuk dapat mengangkat mobil diperlukan gaya F sebesar … 

a. 50 N       c.    200 N 

b. 80 N       d.    400 N 

7. Ninda mengendarai sepeda, sewaktu mendekati malam lampu sepedanya dinyalakan dengan cara 

menempelkan dynamo ke karet roda. Perubahan energy yang terjadi pada lampu adalah … 

a. energy kimia – energy listrik – energy kalor + energy cahaya 

b. energy listrik – energy cahaya – energy kalor + energy gerak 

c. energy kimia – energy cahaya  energy listrik + energy kalor 

d. energy gerak – energy listrik – energy cahaya + energy kalor 

8. Perhatikan gambar di bawah ini ! 

 

 

 

 

               h = 2 m 

       

    F = 20 N 
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Usaha keseluruhan untuk memindahkan balok seperti gambar di atas sebesar … 

a. 36 joule       c.    100 joule 

b. 80 joule       d.    180 joule 

9. Perhatikan gambar pesawat sederhana berikut ! 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Sesuai gambar di atas yang menggunakan prinsip bidang miring adalah … 

a. 1 dan 2       c.    2 dan 4 

b. 1 dan 3       d.    2 dan 3 

 

 

W = 10 N 



 

10. Jika panjang gelombang 40 cm ditempuh selama 0,5 sekon, maka cepat rambat gelombangnya adalah … 

a. 0,2 m/s       c.    2,0 m/s 

b. 0,8 m/s       d.    2,5 m/s 

11. Perhatikan fenomena berikut 

1. Dengan suaranya, Kelelawar dapat mengindarkan diri dari benturan benda keras di depannya walaupun 

gelap 

2. Dengan gelombang bunyi manusia dapat mengetahui kedalaman dasar samudera 

3. Pembicaraan di ruang tertutup terdengar lebih jelas 

4. Ruang pertunjukkan/ teater dilapisi karper sebagai peredam agar penonton lebih menikmati 

Dari fenomena di atas yang berhubungan dengan bunyi pantul dan pemanfaatannua adalah… 

a. 1 dan 3       c.    1 dan 4 

b. 2 dan 4       d.    1, 2, dan 3 

12. Sebuah cermin cekung memiliki jari-jari kelengkungan 20 c dan benda diletakkan pada jarak 50 cm dari 

cermin maka jarak bayangan yang terbentuk adalah … 

a. 8.3 dari cermin      c.    38,5 dari benda asli 

b. 12, 5 dari cermin      d.    42,7 dari benda asli 

13. Seorang dengan mata miopi mempunyai titik jauh 2 m, ia hendak melihat normal, maka jenis lensa kacamata 

dam kuat lensanya adalah … 

a. Lensa cembung dengan kuat lensa + 0,5 dioptri c.    Lensa cembung dengan kuat lensa + 0,2 dioptri 

b. Lensa cekung dengan kuat lensa – 0,5 dioptri d.    Lensa cekung dengan kuat lensa – 0,2 dioptri 

14. Pak Alam seorang praktisi fisika. Ia hendak membuat desain ujung penangkal petir dari tembaga. Agar alat 

yang dibuat berfungsi dengan optimal dia harus memilih bentuk ujung penghantar yang tepat. Diantara 

bentuk-bentuk ujung penangkal petir pada gambar yang akan ia pilih adalah … 

a. Gb 2, karena permukaan datae dam lebar 

b. Gb 1, karena ujung runcing potensial listrinya lebih tinggi 

c. Gb 2, karena dapat menampung jumlah electron lebih banyak 

d. Gb 1, karena lebih efisien bahan  

     

   1    2 

15. Jika sebuah seterika listrik mempunyai hambatan sebesar 800 ohm dan kuat arus listrik yang melewatinya 

500 mA, maka daya listrinya adalah … 

a. 500 watt       c.    300 watt  

b. 400 watt       d.    200 watt 

16. Sebuah rumah menggunakan energy listrik dengan rincian sebagai berikut: 3 buah lampu pijar 40 watt 

menyala selama 8 jam sehari, 3 buah lampu TL 20 watt menyala selama 4 jam sehari, 1 buah TV 150 watt 

menyala selama 4 jam sehari dan. Jika PLN menetapkan tariff Rp. 700,00/kWh, maka biaya pemakaian listrik 

yang harus dibayar setiap bulan (30 hari) adalah … 

a. Rp 37.800,00      c.   Rp 24.500,00 

b. Rp 1.260,00      d.   Rp 49.800,00 

17. Perhatikan gambar berikut ! 

 

 

 

Apabila kutub B adalah kutub positif, maka pernyataan yang benar adalah … 

A                       B C                       D 



 

a. Kutub a positif, kutub c positif, dan kutub D positif 

b. Kutub A positif, kutub C negative dan kutub F negative 

c. Kutub A negative, kutub C negative dan kutub D negative 

d. Kutub A negative, kutub C negative, dan kutub D positif 

18. Perhatikan pernyataan berikut ! 

1. Jumlah lilitan yang menyusun kumparan 

2. Kekuatan medan magnet yang dibangkitkan 

3. Besar kuat arus yang dihasilkan 

4. Ukuran inti besi yang dipasang 

5. Kecepatan perubahan medan magnet yang tercipta 

6. Arah perubahan medan magnet yang diciptakan 

Yang mempengaruhi besar GGL induksi keluaran generator adalah … 

a. 1, 2, 5       c.    3, 4, 5 

b. 2, 3, 4       d.    4, 5, 6 

19. Pengamatan terhadap benda langit diperoleh data sebagai berikut : 

1. Bercahaya terang 

2. Memiliki atmosfer yang berupa gas 

3. Tidak setiap hari dapat dinikmati meskipun udara cerah 

4. Kala revolusinya 76 tahun atau lebih 

Kemungkinan yang paling tepat untuk benda langit yang memiliki cirri seperti di atas adalah … 

a. Merkurius       c.   Asteroid 

b. Meteor       d.   Komet 

20. Seluruh masyarakat dunia telah merasakan dampak pemanasan global karena buruknya lingkungan alam kita 

akibat perilaku manusia. berikut adalah perilaku yang kita temukan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasangan nomor yang memungkinkan sebab dan akibat adalah … 

a. 1 dan 8       c.   3 dan 5 

b. 2 dan 6       d.   4 dan 8 

21. Perhatikan gambar ! 

Gambar tersebut menunjukkan cirri makhluk hidup …. 

a. Bergerak 

b. Iritabilita 

c. Layu 

d. Adaptasi 

 

 

Sebab Akibat 

1. Pembakaran sampah plastik dan organic 5. Banjir bandang 

2. Buangan gas Freon dari mesin pendingin 6. Kenaikan permukaan laut 

3. pembakaran sumber energi fosil oleh mesin 7. Naiknya suhu rata-rata harian 

4. membuang sampah di sungai 8. Hujan asam 



 

22. Perhatikan gambar berikut ! 
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Yang tergolong kelas mamalia adalah … 

a. 1 dan 2       c.    1 dan 3 

b. 2 dan 3       d.    1, 2, dan 3 

23. Perhatikan jarring-jaring makanan berikut ! 

 

 

 

 

 

 

 

Yang merupakan konsumen tingkat 3 adalah … 

a. Padi dan Ular      c.    Harimau dan Elang 

b. Kucing dan Elang      d.   Ular dan Kelinci 

24. Berikut ini berbagai usaha manusia untuk mencegah pencemaran: 

1. Membangun taman kota 

2. Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil 

3. Meningkatkan gizi masyarakat 

4. Mengolah sampah menjadi kompos 

5. Membangun bak penampungan di setiap rumah 

Usaha yang bertujuan untuk mencegah pencemaran udara oleh CO2 adalah … 

a. 1 dan 2       c.   2 dan 5 

b. 2 dan 4       d.   3 dan 4 

25. Usaha pelestarian hutan dengan membangun cagar alam sangat membantu penelitian ilmiah karena flora dan 

fauna di cagar alam dapat …. 

a. berkembang biak secara alamiah 

b. dilokalisir habitatnya 

c. diatur populasinya 

d. dibudidayakan 

26. Dampak tingkat kepadatan penduduk yang tinggi terhadap lingkungan adalah … 

a. keseimbangan lingkungan semakin terjaga 

b. kerusakan ekisistem meningkat 

c. lingkungan akan stabil 

27. Apabila kita menggangkat benda yang berat dengan menggunakan tangan, maka bagian otot yang mengalami 

kontraksi dan relaksasi adalah … 

a. otot bisep relaksasi dan otot trisep kontraksi 

Padi  Kelinci 

Ular Tikus 

Kucing 

Elang 

harimau 



 

b. otot bisep dan trisep kontraksi 

c. otot bisep relaksasi dan otot bisep kontraksi 

d. otot trisep dan bisep relaksasi 

28. Perhatikan gambar berikut ! 
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Enzim pepsin dihasilkan oleh organ nomor … 

a. 1        c.    3 

b. 2        d.   4 

29. Bagian darah yang berfungsi membekukan darah saat terjadi luka dan pendarahan adalah … 

a. leukosit       c.    eritrosit 

b. trombosit       d.    plasma darah 

30. Di bawah ini adalah urutan proses pembentukan urine, yaitu … 

a. reabsorbsi – augmentasi – filtrasi 

b. filtrasi – reabsorbsi – augmentasi 

c. augmentasi – reabsorbsi – filtrasi 

d. filtrasi – augmentasi - reabsorbsi 

31. Perhatikan gambar sel saraf berikut ! 

 

Berdasarkan gambar di samping, bagian yang bertanda X 

berfungsi sebagai …. 

a. menerima dan menghantarkan impuls ke badan sel  

b. mengolah rangsang dari badan sel ke sel yang lain 

c. meneruskan rangsang dari badan sel saraf ke sel saraf lain 

d. mengendalikan kegiatan sel saraf dan menerima impuls 

 

 

32. Perhatikan penampang melintang batang dikotil berikut ! 

 

Fungsi jaringan yang bertanda X adalah … 

a. pertumbuhan sekunder batang dan pembuluh tapis 

b. mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun 

c. mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan 

d. tempat menyimpan cadangan makanan dan mengangkut air 

 

33. Berikut adalah beberapa contoh gerak pada tumbuhan. 

1. Pertumbuhan batang tanaman menuju ke arah cahaya matahari 

2. Menutupnya daun putrid malu jika disentuh 

3. Pertumbuhan akar tanaman menuju gravitasi bumi 



 

4. mekarnya bunga pukul empat pada sore hari 

5. Menutupnya daun lamtoro di sore hari 

Berdasarkan contoh di atas yang termasuk gerak nasti adalah nomor … 

a. 1, 2, 5 

b. 1, 3, 5 

c. 2, 3, 4 

d. 2, 4, 5 

34. Perhatikan gambar percobaan ingenhouse berikut ! 

Percobaan di atas membuktikan bahwa dalam proses fotosintesis 

dihasilkan … 

a. gelembung udara yang ditangkap tabung reaksi 

b. gas karbondioksida yang ditangkap pada tabung reaksi 

c. gak oksigen yang ditangkap pada tabung reaksi 

d. karbohidrat yang dibuktikan Hydrilla semakin banyak 

 

35. Beberapa contoh adaptasi tumbuhan: 

1. Pohon Mahoni menggugurkan daunnya di saat musim kemarau 

2. Tumbuhan Kaktus yang hidup di daerah kering memiliki daun yang kecil tebal 

3. Daun kunyit mengering di musim kemarau 

4. Tumbuhan Talas berdaun tipis dan lebar 

Berdasarkan contoh di atas yang termask adaptasi morfologi adalah nomor … 

a. 1 dan 2      c.    2 dan 3 

b. 1 dan 3       d.   2 dan 4 

36. Persilangan antara bunga pukul empat berwarna merah (MM) dengan buka pukul empat berwarna putih 

(mm) diperoleh keturunan pertama (F1) 100% bunga pukul empat berwarna merah muda (Mm). Jika sesama 

F1 disilangkan maka diperoleh keturunan kedua (F2) dengan perbandingan genotip … 

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

b. 50% merah : 50 % putih    d.    50% merah : 25% merah muda : 25% putih 

37. Berikut sifat tanaman  baru yang dihasilkan dari teknologi kultur jaringan dalam rekaya reproduksi adalah … 

a. memiliki sifat lebih unggul, dalam jumlah banyak, dalam waktu singkat 

b. memiliki sifat sama dengan induknya, dalam jumlah banyak, dalam waktu lama 

c. memiliki sifat lebih unggul, dalam jumlah yang banyak, dalam waktu singkat 

d. memiliki sofat sama dengan induknya, dalam jumlah banyak, dalam waktu singkat 

38. Tabel berikut jenis bahan, macam mikroorganisme yang dimanfaatkan dan produk bioteknologi yang benar 

adalah … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bahan Mikroorganisme yang terlibat Produk 

A Ketela pohon Jamur Rhizopus Tape 

B Air kelapa Acetobacter xylinym Nata de coco 

C Kedelai Latcobacilus Tempe 

D Susu Acetobacter Yogurt 

A = hydrilla 

B = tabung reaksi 



 

39. Berikut daftar pewarna makanan: 

1. klorofil  4.    karetonoid 

2. biru berlian 5.    Tatrazin 

3. kurkumin 

Pewarna makanan alami dari data di atas adalah … 

a. 1, 2, 3        c.     1, 4, 5 

b. 1, 3, 4        d.     2, 4, 5 

40. Tanda-tanda fisik korban ketergantungan psikotropika antara lain … 

a. Berat badan turun drastis, mata cekung dan merah, muka pucat dan bibir kehitaman 

b. Nafsu makan tidak menentu, sangat sensitif dan cepat bosan, dan berat badan menurun drastic 

c. Emosi naik turun dan tidak ragu memukul orang lain atau bicara kasar terhadap orang di sekitarnya 

d. Jika ditegur atau dinasehati menunjukkan sifat membangkang 

 

 

 

 

☺ 

 

 

10 Juni 2011, 

TPM Kab Kulon Progo (dengan sedikit perubahan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


