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1. Benda dengan massa 5 kg bergerak dengan kecepatan konstan 6 m/s. Sebuah gaya 

konstan bekerja pada benda tersebut sehingga berhenti. Jika waktu yang dibutuhkan 

benda untuk berhenti adalah 4 detik maka jarak yang ditempuh benda selama 

pengereman adalah… 

a. 12 m  

b. 24 m 

c. 60 m 

d. 120 m 

 

 

2. Besar energi kinetik sebuah mobil yang bermassa 1500 kg dan melaju dengan kelajuan 

72 km/jam adalah… 

a. 3,89 x 106 J  

b. 3,89 x 105 J  

c. 3,00 x 105 J 

d. 3,00 x 104 J 

 

3. Sebuah benda bermassa 2 kg mula-mula bergerak lurus dengan kecepatan 10 m/s 

kemudian dipercepat sehingga kecepatannya menjadi 15 m/s. Usaha yang dilakukan 

benda tersebut adalah… 

a. 125 J   

b. 130 J   

c. 135 J 

d. 140 J 

 

4. Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan yang tepat, berdasarkan gambar di atas adalah… 

a. balok A akan bergerak dengan percepatan yang paling besar, karena percepatan 

berbanding terbalik dengan gaya yang bekerja pada benda 

b. balok B akan bergerak dengan percepatan yang paling besar, karena percepatan 

berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda 

c. balok A akan bergerak dengan percepatan yang paling kecil, karena percepatan 

berbanding terbalik dengan gaya yang bekerja pada benda 

d. balok B akan bergerak dengan percepatan yang paling kecil, karena percepatan 

berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda 

 

 

5. Sebuah pipa U diisi dengan dua cairan yang berbeda, seperti tampak di bawah ini.  

 

 

 

MA = 4 kg 1 N 

MB = 4 kg 2 N 

 
A 

 

B 
hA = 10 cm 

hB 

ρA = 0,8 g/cm
3
 

ρB = 1    g/cm
3 



  2  
 

      

 

 Tinggi hB adalah. . . . cm 

a. 2     

b. 4     

c. 8 

d. 10 

 

6. Dua anak Tono dan Roni, dari tempat yang sama, dalam waktu yang sama 

mengendarai kendaraan. Tono dengan kecepatan tetap 72 km/jam, sedangkan Roni 

yang semula diam bergerak dengan percepatan tetap 2 m/s2. Roni akan menyusul Tono 

pada saat...  

a. Setelah 10 sekon dan menempuh jarak 100 m   

b. Setelah 20 sekon dan menempuh jarak 100 m   

c. Setelah 10 sekon dan menempuh jarak 400 m  

d. Setelah 20 sekon dan menempuh jarak 400 m  

 

7. Emas yang massanya 193 gram berada di dalam minyak tanah mengalami gaya atas 

sebesar 8000 dyne. Jika percepatan gravitasi 10 m/s2 dan massa jenis minyak tanah 0,8 

gr/cm3, maka massa jenis emas adalah… 

a. 1,93 gr/cm3  

b. 8,65 gr/cm3  

c. 19,3 gr/cm3 

d. 193 gr/cm3 

 

 

8. Sebuah benda X yang beratnya 4 

N digantung dengan tali melalui 

sebuah katrol. Pada benda 

dikerjakan gaya sebesar 2 N dan 

pada ujung tali yang lain ditarik 

dengan gaya sebesar 9 N seperti 

pada gambar di samping ini, maka 

resultan gaya pada benda X 

adalah… 

a. 3 N ke atas   

b. 3 N ke bawah  

c. 7 N ke atas 

d. 7 N ke bawah 

 

9. Sebuah benda bermassa 6 kg bergerak pada bidang datar yang licin, kecepatan benda 

berkurang dari 25 m/s menjadi 9 m/s setelah bergerak selama 4 sekon. Perlambatan 

yang dialami benda adalah… 

a. 4 m/s2   

b. 5 m/s2   

c. 6 m/s2 

d. 7 m/s2 

 

Benda X 

2 N 

9 N 
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10. Sebuah benda memiliki massa 10 kg di permukaan bumi. Jika percepatan gravitasi 

bumi 10 m/s2, berapakah massa benda tersebut jika dibawa ke planet X yang 

mempunyai percepatan gravitasi 2,5 m/s2 ?  

a. 4 kg   

b. 10 kg   

c. 25 kg  

d. 40 kg 

 

11. Seberkas cahaya yang melewati dua medium yang berbeda akan mengalami 

pembiasan. Besaran berikut yang tidak mengalami perubahan ketika terjadi pembiasan 

adalah … 

a. Panjang gelombang 

b. Frekuensi gelombang 

c. Cepat rambat gelombang 

d. Indeks bias kedua medium  

 

12. Sebuah transformator digunakan untuk menurunkan tegangan dari 220 V menjadi 11 V. 

Jika arus yang mengalir pada lilitan primer adalah 0,4 A dan tidak ada daya yang 

hilang, maka arus yang mengalir pada lilitan sekunder adalah .... 

a. 0,02 A  

b. 0,04 A  

c. 8 A 

d. 1,6 A 

 

13. Apabila pada tekanan udara 1 atm 10 gram es dengan suhu 0oC dicampur dengan suhu 

0oC dicampur dengan 20 gram air dengan suhu 0oC, maka pada akhirnya akan 

diperoleh .... 

a. suhu campuran 0oC, 10 gram es dan 20 gram air  

b. suhu campuran 0oC, 30 gram air 

c. suhu campuran 0oC, 30 gram es 

d. suhu campuran > 0oC, 10 gram es dan 20 gram air 

 

14. Sebuah keran mampu mengalirkan air sebanyak 40 cc setiap detik.  Keran tersebut 

digunakan untuk mengisi ember berukuran 60 liter. Ember akan terisi penuh dalam 

waktu ... . 

a. 240 detik  

b. 1200 detik  

c. 1500 detik  

d. 2400 detik 

 

15. Sebuah  balok  kayu  dicelupkan  dalam  minyak.  Ternyata  25%  bagian  berada  

di  atas permukaan minyak dan 75% berada dalam minyak. Bila massa jenis minyak 

0,8 g/cm3  dan percepatan gravitasi bumi 10 m/s2 maka massa jenis balok kayu 

tersebut adalah ... . 

a. 0,200 kg/m3 

b. 0,600 g/cm3 
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c. 0,250 kg/m3 

d. 0,750 g/cm3 

 

16. Sebuah tabung resonansi menghasilkan suara dengungan keras untuk pertama 

kalinya pada saat panjang kolom udara 17 cm dan  suara dengungan keras untuk 

kedua kalinya pada saat panjang kolom udara 51 cm. Bila frekuensi garpu tala yang 

digunakan adalah 500 Hz. Cepat rambat udara di dalam tabung tersebut adalah ... .  

a. 138 m/s 

b. 230 m/s  

c. 340 m/s  

d. 461 m/s 

 

17. Pak Amat  mendengar  suara  halilintar  15  detik  setelah ia melihat penampakan 

kilat. Jika kecepatan cahaya di udara 3×108 m/s dan cepat rambat bunyi di udara saat 

itu 340 m/s, maka dapat ditaksir jarak antara lokasi petir dan Pak Amat mendekati ... 

. 

a. 4,5 km 

b. 5,1 km 

c. 23 km  

d. 45 km 

 

18. Lapisan ozon yang berfungsi untuk mengurangi radiasi matahari di atmosfer bumi 

terdapat pada lapisan ... 

a. Troposfer 

b. Stratosfer 

c. Mesosfer 

d. Termosfer 

 

19. Seutas kawat lurus dialiri arus listrik dari bawah ke atas dan diletakkan dalam medan 

magnet yang arahnya dari Utara ke Selatan. Kawat tersebut akan mengalami gaya 

magnetik ke arah ... 

a. Barat 

b. Timur 

c. Kanan 

d. Kiri 

 

20. Pada dua muatan listrik P dan Q yang terpisah sejauh R bekerja gaya Coloumb sebesar 

F. Jika jarak pisah keduanya diperkecil menjadi ½ R maka gaya Coloumb yang bekerja 

menjadi ... 

a. ¼ F 

b. ½ F 

c. 2 F 

d. 4 F 

  

 

21. Pada perkembangan zaman sekarang terdapat berbagai macam percobaan rekayasa 

genetika yang menggunakan bakteri sebagai penelitiannya. Yang termasuk alasan 

pemilihan mikroorganisme yaitu..... 
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a. Bakteri merupakan eukariot 

b. Menghasilkan metabolit primer 

c. Mudah beradaptasi 

d. Memiliki DNA sirkuler/plasmid 

 

22. Di bawah ini yang bukan tujuan dari kultur jaringan adalah..... 

a. Penyimpanan plasma nutfah 

b. Memproduksi metabolit sekunder 

c. Menghasilkan tanaman yang memiliki sifat beda 

d. Memperbanyak bibit tanaman 

 

23. Di bawah ini merupakan tahapan kultur jaringan : 

1) Pemilihan tanaman sumber eksplan 

2) Aklimatisasi 

3) Tahap inisiasi 

4) Tahap induksi akar 

5) Tahap perbanyakan 

6) Sterilisasi eksplan  

7) Tahap pemanjangan 

 

Dari data di atas, yang termasuk urutan tahapan dalam kultur jaringan adalah..... 

a. 1-2-6-3-5-7-4                                      

b. 1-6-3-5-7-4-2                                                               

c. 1-3-6-5-4-7-2 

d. 1-2-6-5-4-7-2 

 

24. sel – sel yang diperoleh dengan cara peleburan dua tipe sel somatic hasil isolasi dari 

jaringan yang berbeda menjadi satu sel tunggal disebut….. 

a. Hibridoma                                                   

b. Sel yang diklon                                         

c. Sel hasil rekombinan 

d.  Kloning 

 

25. Berikut ini macam-macam makhluk hidup.  Di antara makhluk hidup tersebut, yang 

paling dekat hubungan kekerabatannya antara..... 

1)  Manihot utillisima                 

2)  Hibiscus rosasinensis 

3)  Solanum tuberosum 

4)  Manihot tuberosum 

5)  Oryza sativa 

     Diantara makhluk hidup tersebut, yang paling dekat hubungan kekerabatannya antara..... 

a. 1 dan 2                                                                                        

b. 1 dan 4                                                  

c. 3 dan 4 

d. 3 dan 5 

 

26. Tumbuhan berikut yang termasuk kelas  yang termasuk Coniferae, yaitu daun berbentuk 

jarum, adalah..... 
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a. Cycas  rumphii                               

b. Ginkgo biloba                                 

c. Ephedra altissima  

d. Agathis alba 

 

 

27. Tumbuhan padi (Oryza sativa) dikelompokkan dalam familia Gramineae Karena 

memiliki ciri..... 

a. Bunga kelipatan 3                           

b. Daun berbentuk roset                    

c. Batang berkambium  

d. Daun bertulang menjari 

 

28. Pada tumbuhan yang termasuk Gymnospermae, sel gamet terkumpul dalam badan yang 

berbentuk kerucut. Badan tersebut dinamakan..... 

a. Sporangium                                      

b. Sporofil                                             

c.  Strobilus  

d. Sporofit 

 

 

29. Persilangan antara suatu individu dengan salah satu induknya yang homozygote resesif 

( bb) menghasilkan keturunan dengan fenotipe yang seragam. Genotype dari  Individu 

tersebut adalah….. 

a. BB                                               

b. Bb                                               

c. bb                                       

d. BB  atau  bb 

 

30. Manakah yang  benar tentang sifat dominasi pada manusia ? 

a. DOMINAN ; tidak dapat menggulung lidah-  RESESIF ; dapat menggulung lidah 

b. DOMINAN ; ada lesung pipi - RESESIF ; tidak ada lesung pipi 

c. DOMINAN  ; Iris berwarna biru –  RESESIF ; iris berwarna hitam 

d. DOMINAN ; Telinga melekat – RESESIF ; Telinga menggantung 

 

31. Tanaman kacang kapri , tinggi (T) dominan terhadap pendek ( t), warna bunga merah    

(M) dominan terhadap putih ( m), jika kedua tanaman heterozygote disilangkan maka 

perbandingan yang diharapkan dari keturunannya adalah….. 

a. 3    tinggi merah   :  1 pendek putih 

b. ½   pendek putih  :  ½ tinggi merah 

c. ½   tinggi putih      :  ½ pendek  merah 

d. 9    tinggi merah   :  3 tinggi putih   :   3 pendek merah   :   1 pendek putih 

 

32. Gen ABC berpautan, maka  genotype AaBbCcDd akan membuat macam gamet….. 

a. 16 macam                           

b. 8 macam                             

c. 6 macam                              

d. 4 macam 
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33. Jika seorang perempuan heterozygote untuk butawarna mempunyai suami 

perpenglihatan normal, kemungkinan memiliki  anak perempuan  yang  butawarna  

sebesar….. 

a. 0 %                                       

b. 25 %                                    

c. 50 %                                      

d. 75 % 

 

34. Pada kacang panjang, bunga ungu dominan terhadap bunga putih. Persilangan antara 

galur murni berbunga ungu dengan galur murni berbunga putih menghasilkan keturunan 

F1 berjumlah 40 tanaman, satu tanaman F1 dibiarkan menyerbuk sendiri dan 

menghasillkan tanaman F2, dari 80 tanaman F2 yang berwarna ungu adalah….. 

a. 40 tanaman                     

b. 50 tanaman                     

c. 60 tanaman                           

d. 70 tanaman 

35. Sarah mempunyai golongan darah A.  Di antara jenis darah berikut, manakah yang bisa 

menjadi penerima darah Sarah ? 

a. A dan O                                      

b. O dan B                                       

c. B dan AB  

d. A an AB 

 

36. Individu X melakukan tes urine dan kesimpulannya menunjukkan bahwa dia 

mengalami masalah penyerapan kembali glukosa, ion natrium dan ion klorida. Bagian 

manakah dari nefronnya yang gagal fungsi ? 

a. Lengkung henle dan tubulus distal 

b. Tubulus distal dan duktus kolektivus 

c. Glomerolus dan tubulus proximal 

d. Tubulus proximal dan duktus kolektivus 

  

37.  Emfisema  merupakan gangguan pada jaringan paru-paru yang kehilangan 

elastisitasnya. Apa yang akan terjadi apabila gangguan ini terus berlangsung ? 

a. Proses pengikatan O2 di dalam darah terganggu karena kadar Hb berkurang 

b. Proses inspirasi dan ekspirasi terganggu sehingga beban pernafasan meningkat  

c. Tidak terjadi proses pertukaran O2 dan CO 2 di alveolus 

d. Proses penyampaian oksigen ke dalam sel-sel tubuh meningkat 

 

38. Manakah di antara organ berikut yang tidak terlibat dalam pengaturan internal ? 

a. Jantung                                   

b. Ginjal                                       

c. Pankreas  

d. kulit 

 

39. Pada saat ovum  siap dilepaskan oleh ovarium, proses yang terjadi adalah..... 

a. Progesteron menurun sehingga terjadi pelepasan oosit sekunder 

b. Produksi LH meningkat sehingga mendorong terjadi ovulasi 
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c. Penurunan estrogen dan LH sehingga terjadi ovulasi 

d. Produksi FSH menurun akibat pembentukan oosit sekunder 

 

40. Seseorang akan memperoleh imunitas alami terhadap penyakit cacar setelah..... 

a. Menerima suntikan vaksin Salk poliomielitis 

b. Dijangkiti penyakit difteri 

c. Telah dijangkiti penyakit cacar 

d. Menerima suntikan vaksin penyakit cacar 

 

 

=======OoO======= 

 


