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PREDIKSI PENJABARAN KISI-KISI 
UJIAN NASIONAL SMP 2016 
ILMU PENGETAHUAN ALAM 

 
A. BIOLOGI 
 

No. Materi 
Sajian Utama Level 

Prediksi Soal P/Tb G/F P A N 
1 Gejala alam biotik dan abiotik a) Identifikasi gejala alam 

b) Deskripsi perbedaan gejala alam 
X 
X 

 X 
X 

  

2 Penggunaan alat-alat Lab/percobaan a) Langkah kerja & bagian mikroskop 
b) Alat lab/percobaan lainnya seperti neraca, 

auksanometer, dsb 

 
X 

X  X 
X 

 

3 Ciri-ciri & karakteristik makhluk 
hidup 

a) Identifikasi ciri-ciri makhluk hidup 
b) Menjelaskan karakteristik makhluk 

 X 
X 

 
X 

X  

4 Keragaman organisasi makhluk hidup a) Contoh klasifikasi tanaman/hewan 
b) Identifikasi keragaman 

X  
X 

 
X 

X  
 

5 Kelangsungan organisme melalui 
kemampuan reproduksi 

a) Memprediksi kelangsungan hidup makhluk 
disebabkan reproduksinya 

b) Perbandingan reproduksi makhluk hidup 
dengan kelangsungan species 

X 
 
 

 
 

X 

 X  
 

X 

6 Interaksi makhluk hidup & 
lingkungan 

a) Ekosistem dan jaring makanan 
b) Identifikasi interaksi antarmakhluk 
c) Pemecahan masalah dampak interaksi 

makhluk hidup & lingkungan 

 
X 
X 

X  X 
X 

 
 

X 

7 Kepadatan populasi manusia a) Prediksi dampak lingkungan 
b) Pengaruh pertambahan penduduk dengan 

lahan, air bersih, udara bersih, dsb 
c) Menerapkan rumus kepadatan populasi 

 
 
 

X 

X 
X 

 
 

X 
 
 

X 

 
X 

8 Pencemaran & kerusakan lingkungan a) Contoh usaha mengatasi krusakn lingkungan 
b) Pengelolaan lingkungan untuk mengatasi 

pencemaran/kerusakan lingkungan 

 
X 

X  X  
X 

9 Sistem Gerak Manusia a) Menjelaskan arah gerak sendi/ciri otot 
b) Menunjukkan nama sendi/tulang/otot 
c) Faktor yang berpengaruh pada sistem gerak 

 
 

X 

X 
X 

X 
X 

 
 

X 

 

10 Sistem Pencernaan Manusia a) Menjelaskan fungsi enzim dari organ 
b) Menyimpulkan hasil percobaan pencernaan 
c) Klasifikasi ketepatan fungsi enzim dan organ 

 
 

X 

X 
X 

X 
 

X 

 
X 

 

11 Sistem peredaran darah a) Menunjukkan mekanisme transportasi darah 
b) Menentukan alur transportasi darah 
c) Identifikasi ciri-ciri sel darah/jantung 

 
X 
X 

X X  
X 
X 

 

12 Sistem pernafasan manusia a) Menjelaskan fungsi organ yang ditunjuk 
b) Menyimpulkan percobaan sistem pernafasan 
c) Perbandingan kapasitas paru-paru 

 
 

X 

X 
X 

X  
X 
X 

 

13 Sistem eksresi manusia a) Menjelaskan fungsi bagian ginjal yg ditunjuk 
b) Contoh menjaga kesehatan organ eksresi 

 
X 

X X  
X 

 

14 Sistem reproduksi manusia a) Menjelaskan fungsi bagian organ yg ditunjuk 
b) Contoh penyakit pada sistem reproduksi 

 
X 

X X  
X 

 

15 Keterkaitan antarsistem organ a) Pemecahan masalah  x    X 

16 Pola hidup sehat a) Klasifikasi pola hidup sehat yang sesuai 
dengan penyakit yang diderita 

X  X   

17 Jaringan Tumbuhan a) Menjelaskan fungsi jaringan tumbuhan 
b) Hubungan struktur & fungsi jaringan tumb 

 
X 

X X   
X 

18 Percobaan fotosintesis a) Menganalisis salah satu tindakan percobaan 
dalam fotosintesis 

b) Menyimpulkan hasil percobaan fotosintesis 

 X 
 

X 

  
 

X 

X 

19 Manfaat tumbuhan dan hewan a) Untung/Rugi penerapan bioteknologi 
b) Hereditas (pewarisan sifat) 

X 
X 

  
 

 
X 

X 
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B. FISIKA – KIMIA  
 

No. Materi 
Sajian Utama Level 

Prediksi Soal P/Tb G/F P A N 
1 Konsep zat dan 

wujudnya 
a) Identifikasi sifat fisika/kimia 
b) Membedakan sifat benda cair/padat/gas 

X 
X 

 X  
X 

 

2 Zat dan 
perubahannya 

a) Identifikasi perubahan fisika/kimia 
b) Mengelompokkan perubahan zat yang terjadi 

X 
 

 
X 

X 
X 

  

3 Zat aditif, zat adiktif, 
dan psikotropika 

a) Menentukan zat aditif yg ditambahkan pd makanan 
b) Menjelaskan kasus/pengaruh zat adiktif/psikotropika 
c) Deskripsikan ciri-ciri zat adiktif/psikotropika 

X 
X 
X 

 X 
X 
 

 
 

X 

 

4 Partikel zat a) Menunjukkan partikel zat unsur/senyawa 
b) Mengelompokkan atom ion/unsur/senyawa 

 
X 

X X 
X 

  

5 Pencemaran a) Menyebutkan polutan pencemaran air/udara/tanah 
b) Menganalisis dampak pencemaran air akibat polutan 

 X 
X 

X   
X 

6 Campuran  a) Membedakan jenis campuran heterogen/homogen 
b) Klasifikasikan jenis campuran heterogen/homogen 

X 
X 

  X 
X 

 

7 Larutan a) Menyebutkan larutan dalam produk sesuai dgn fungsinya 
b) Interpretasi larutan asam/basa/netral dari hasil percobaan  
c) Menyimpulkan hasil percobaan setelah ditetesi larutan asam 

X 
X 
 

 
 

X 

X 
 
 

 
X 

 
 

X 

8 Pengukuran a) Menunjukkan hasil pengukuran dari alat ukur stopwatch/ 
mikrometer sekrup/jangka sorong/neraca 

b) Menghitung massa jenis/volume/massa 
c) Penerapan hukum archimedes pada bejana berisi air 
d) Menghitung selisih muai panjang jika koef diketahui 

 
 

X 
 

X 

X 
 
 

X 

X  
 

X 
X 
X 

 

9 Besaran dan satuan a) Mengelompokkan besaran pokok dan satuannya 
b) Identifikasi besaran turunan dan besaran pokok 

X 
X 

 X 
X 

  

10 Gerak lurus a) Menghitung gerak lurus dua benda saling mendekat 
b) Interpetasi jenis GLB/GLBB/dipercepat/diperlambat 
c) Identifikasi grafik benda bergerak GLB/GLBB/diam 

 X 
X 
X 

 
X 
X 

X 
 

 

11 Hukum newton a) Membedakan contoh dari hukum Newton 1, 2, dan 3 
b) Menemukan percepatan pada gaya paling besar/kecil 
c) Menghitung besar gaya newton 

X  
X 
X 

X  
 
X 

 
X 

12 Usaha dan energi a) Menghitung usaha dari resultan gaya yang diketahui 
b) Menghitung usaha bila diketahui pula gaya geseknya 
c) Menghitung perubahan energi kinetik/potensial 
d) Menganalisis energi kinetik/potensial terbesar/terkecil 

 
 

X 
X 
X 
X 

 X 
X 
X 

 
 

 
X 

13 Pesawat sederhana a) Modifikasi titik tumpu, titik berat, dan titik kuasa 
b) Menghitung usaha/gaya dari bidang miring/katrol/tuas 
c) Menyimpulkan keuntungan mekanis terkecil/terbesar 

 
 

X 
X 
X 

 X 
X 

 
 

X 

14 Suhu dan kalor a) Menghitung kalor jenis/total kalor dari grafik 
b) Menghitung suhu campuran 

 
X 

X   X 
X 

 

15 Tekanan a) Menghitung tekanan pada hukum pascal/hidrolik 
b) Perbandingan kedalaman benda pada zat cair 
c) Hubungan luas permukaan/volume pada tekanan 

 
 
 

X 
X 
X  

 X 
X 

 
 

X 

16 Tata surya a) Menjelaskan tentang benda luar angkasa 
b) Membedakan rotasi bumi/revolusi bumi, dan bulan 

X 
X 

 X 
X 

  

17 Getaran dan 
gelombang 

a) Mengitung amplitudo/frekuensi/periode/cepatrambat 
b) Identifikasi jenis gelombang longitudinal/transversal 

 
X 

X  
X 

X  

18 Bunyi a) Menghitung jarak bunyi pada gema/gaung/petir/laut 
b) Penerapan hukum pemantulan bunyi pada sehari-hari 

X 
X 

  X 
X 

 

19 Alat optik a) Menghitung fokus/perbesaran/dioptri dari lensa/lup 
b) Menjelaskan sifat bayangan yang terjadi 

X  
X 

 
X 

X  

20 Listrik a) Menghitung gaya qoloumb bila didekatkan/dijauhkan 
b) Identifikasi hasil percobaan pada kainwol/plastik/kaca 
c) Menghitung kuat arus salah satu hambatan paralel 
d) Penerapan hukum kirchoff pada rangkaian paralel 
e) Menghitung total biaya listrik selama satu bulan 

X 
X 
 
 

X 

 
 

X 
X 

 
X 

X 
 

X 
X 
X 

 

21 Magnet a) Menentukan kutub yang terbentuk dari induksi/menggosok 
b) Menjelaskan arah medan magnet yang terbentuk 

 X 
X 

X 
x 
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BOCORAN PREDIKSI SOAL IPA SMP 2016 
 

No Prediksi Soal Prediksi 1 Prediksi 2 

1 Identifikasi gejala alam Pada ekosistem sawah : 
1)  padi dan rumput     4) cacing 
2)  air                              5)  tanah lumpur 
3)  belalang                    6)  udara 
Komponen abiotik ditunjukkan oleh nomor ... 
A. 1,3,5         B.  1,4,5       C.  2,4,6       D. 2,5,6 

1) Benda mengalami pemuaian jika dipanaskn 
2) Euglena bergerak menuju cahaya 
3) Sulur mentimun melilit pagar bambu 
4) Air mengalir dari dataran tinggi ke rendah 
Peristiwa yang menujukkan gejala biotik ... 
A. 1-3     B.  1-4     C. 2-3     D.  2-4 

2 Langkah kerja dan 
bagian-bagian mikroskop 
 
 

 

Setelah meletakan preparat di atas meja pre 
parat mikroskop, langkah selanjutnya untuk 
menghasilkan bayangan yang jelas adalah .... 
A. memutar revolver 
B. mengatur diafragma 
C. memutar makrometer/mikrometer 
D. menghadapkan cermin ke sumber cahaya 

Seorang siswa meletakkan preparat di meja 
preparat dan bersiap mengamati. Saat preparat 
diamati mengamati lensa objektik perbesaran 
lemah (10x) bayangan benda blm jelas terlihat. 
Hal yg dapat dilakukan adalah... 
A, mengatur pemutar halus 
B, mengatur posisi cermin 
C, menggeser meja preparat 
D, menaik turunkan tubus mikroskop 

Pada gambar di samping, lensa okuler dan 
diafragma ditunjukan oleh huruf .... 
A.  B dan M 
B.  C dan L 
C.  A dan J 
D.  D dan I 

Sesuai gambar di samping, huruf M dan F 
berfungsi untuk .... 
A. M pemutar kasar dan F meja preparat 
B. M pemutar halus dan F meja preparat 
C. M mengatur fokus cahaya dan F cermin 
D. M mengatur pembesaran lensa objektif dan 
F cermin 

3 Alat lab/percobaan lain Salim diminta ibunya untuk mengukur ukuran 
cincin ibunya karena semakin sempit. Salim 
pun ke ruang laboratorium kecilnya untuk 
mengambil alat. Alat yang tepat untuk 
membantu salim mengukur ukuran diameter 
cincin ibunya adalah .... 
A. mikroskop                         C.  mikrometer 
B.  neraca ohauss                 D.  auksanometer 

Gambar di samping ialah alat 
laboratorium yang berfungsi 
untuk ... 
A. mengukur volume larutan 
B. ambil cairan skala tetes 
C. menampung filtrat hasil penyaringan 
D. menarik benda yang sulit diambil dengan 
tangan  

Salah satu gejala kehidupan adalah bernapas. 
Untuk mengukur laju pernapasan pada hewan 
dengan menggunakan alat yang disebut .... 
A. termometer                   C. respirometer 
B. mikrometer                    D. auksanometer 

Pertumbuhan ditandai dengan bertambahnya 
berat badan. Alat yang digunakan untuk meng 
ukur perubahan berat badan pada hewan 
seperti ayam adalah .... 
A. neraca sama lengan       C. neraca Ohauss 
B. neraca digital                   D. timbangan duduk 

4 Identifikasi ciri-ciri 
makhluk hidup 

1) Lidah manusia dpt merasakan pahit&manis 
2) Burung bangau memangsa ikan di pantai 
3) Daun puteri malu menutup jika disentuh 
4) Cicak memutuskan ekornya 
Ciri makhluk hidup daya irritabila adalah .... 
A. 1-2     B. 2-3     C.   1-4      D. 2-4 

1) mengeluarkan CO2 dan urin 
2) memproduksi sel darah merah 
3) beradaptasi dengan lingkungan 
4) menghasilkan keturunan seragam 
Ciri-ciri makhluk hidup yang tepat adalah .... 
A. 1-2        B. 2-3       C. 1-4         D. 2-4 

 
Ciri makhluk hidup yang ditunjukkan adalah... 
A. iritabilitas                  C. bergerak 
B. tumbuh kembang    D. berkembang biak 

Ciri makhluk hidup di 
samping adalah .... 
A. bergerak 
B. respirasi 
C. irritabilitas 
D. reproduksi 

5 Klasifikasi ciri-ciri pada 
tanaman atau hewan 

 
Ciri yang digunakan untuk mengelompokan 
hewan di atas ke dalam subfilum yang sama 
adalah .... 
A. memiliki antenna 

 
Ciri yang tidak dapat digunakan untuk 
mengelompokkan tumbuhan tersebut dalam 
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B. memiliki banyak kaki 
C.  memiliki kaki yang beruar-ruas 
D.  memiliki alat respirasi berupa trakea 

satu kelompok adalah .... 
A. sistem perakaran     C. letak biji 
B. kambium batang      D. percabangan batang 

Ditemukan hewan dengan ciri-ciri : 
1) merayap, 2) tubuh ditutupi sisik, 3) 
terdapat mata, lubang telinga, mulut 4) 
bernapas dengan paru-paru. Hewan dgn 
ciri-ciri diatas termasuk kelompok .... 
A. aves   B.  pisces    C. reptil   D. amphibi 

Tumbuhan berikut yang termasuk ke dalam 
kelompok Gymnospermae adalah.. 
A. alang-alang, pakis haji, karet 
B. alang-alang, pakis haji, pinus 
C. karet, pakis haji, pinus 
D. pakis haji, karet, pinus 

6 Identifikasi keragaman 1.a. prokariotik        ..................... bakteri 
    b. eukariotik     ........................ 2 
2.a. uniseluler      ........................ amoeba 
    b. multiseluler     ..................... 3 
3.a. autotrof       ......................... 4 
    b. heterotrof       ..................... animalia 
4.a. berkembang biak dgn spora... paku 
    b. berkembang biak dgn biji   .... 5 
5.a. berkeping biji satu ................. jagung 
    b. berkeping biji dua  .............. kacangtanah 
 
Kunci determinasi yang tepat dari tanaman 
Zea Mays adalah .... 
A. 1a, 2b, 3a, 4a               C.  1b, 2b, 3b, 4b, 5b 
B. 1b, 2b, 3b, 4a, 5b         D. 1b, 2a, 3a, 4b 

 
Contoh hewan yang tepat dari kunci dikotomi 
di atas adalah .... 
A. Euglena                         C.  Ubur-ubur 
B. Buaya                            D.  Teripang 

1) padi                              4) tebu 
2) bayam                          5) kangkung 
3) pepaya 
Dari tanaman di atas, tanaman yg memiliki 
ciri akar serabut dan tulang daun sejajar .... 
A. 1 – 2      B. 1 – 4       C.  3 – 4      D.  4 – 5 

1) tulang daun menjari   4) akar tunggang 
2) pembuahan ganda     5) berkambium 
3) berkas pembuluh melingkar 
Contoh yang tepat dari ciri-ciri di atas adalah.. 
A. singkong                    C. pepaya 
B. rambutan                   d. pinus 

7 Memprediksi kelangsung 
an hidup makhluk hidup 
disebabkan reproduksi 
nya 

Kemampuan reproduksi memengaruhi kelang 
sungan hidup jenis organisme. Pernyataan 
yang mendukung hal tersebut adalah .... 
A. Daya regenerasi yang rendah dapat 

memperlambat kepunahan 
B. Tingkat reproduksi yang tinggi dapat 

mempercepat kepunahan 
C. Daya regenerasi yang tinggi dapat 

menyebabkan kepunahan 
D. Tingkat reproduksi yang rendah dapat 

menyebabkan kepunahan 

1) kalajengking memiliki alat sengat 
2) sekelompok belalang hitam hingga di atas 
rerumputan 
3) katak hijau berada di bentangan sawah 
4) tanaman jati mengugurkan daunnya di 
musim kemarau 
Dari fakta di atas, organisme yang berpeluang 
bisa lolos dari seleksi alam sehingga mampu 
melanjutkan keturunan adalah .... 
A. 1,2,dan 3                         C. 1,2, dan 4 
B. 1,3, dan 4                        D. 2,3, dan 4 

8 Perbandingan reproduksi 
makhluk hidup 

  
Pernyataan yang tepat tentang kedua hewan 
di atas adalah .... 
A. badak bercula satu lebih mampu bertahan 
karena lebih cepat menghasilkan keturunan 
B. lumba-lumba berkembang biak dengan 
ovipar 
C. beranaknya badak bercula satu lebih dari 3 
anak sedangkan lumba2 hanya satu saja 
D. lumba-lumba berkembang biak dengan 
vivipar 

  
Kedua tumbuhan di atas memiliki perbedaan 
dalam berkembang biak. Pernyataan yang tepat 
tentang kedua tumbuhan di atas... 
A. singkong lebih banyak ditemui dan selalu ada 
setiap saat dibandingkan durian 
B. durian lebih banyak ditemui dan selalu ada 
setiap saat dibandingkan durian 
C. singkong lebih sulit ditemui karena 
pertumbuhannya lambat dan jarang berbuah 
D. durian lebih cepat panen dibandingkan dgn 
singkong 
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9 Ekosistem dan jaring 
makanan 

Pada ekosistem pantai berkarang terdapat 
beberapa jenis makhluk hidup seperti, ikan, 
udang, rumput laut, hewan karang, fitoplank 
ton, dan kerang. Makhluk hidup yang berpe 
ran sebagai produsen dalam ekosistem 
tersebut adalah .... 
A. ikan dan udang 
B. kepiting dan kerang 
C. rumput laut dan fitoplankton 
D. hewan karang dan zooplankton 

Dalam ekosistem rawa, terdapat eceng gondok 
di air, rumput-rumputan di pinggiran rawa, 
ikan, katak, serangga, dan ular. Jika 
disemprotkan pestisida di rawa agar tidak 
berkembang jentik nyamuk, maka yang akan 
terjadi adalah .... 
A. katak akan semakin banyak 
B. ular akan semakin sedikit 
C. serangga akan semakin banyak 
D. rumput akan menutupi permukaan air 

10 Identifikasi interaksi 
antarmakhluk hidup 

 
Interaksi antara makhluk hidup pada gambar 
tersebut adalah .... 
A. mutualisme                    C. parasitisme 
B. komensalisme                D. antibiosis 

1) protozoa berflagela Mixotricha paradoxa 
dengan rayap Mastotermes darwiniensis 
2) Escheria coli hidup di lambung manusia 
3) Rhizobium hidup dalam akar tumbuhan 
kacang-kacangan 
4) tanaman Anggrek hidup menempel pada 
pohon besar 
Yang termasuk simbiosis mutualisme adalah.. 
A. 1-2       B.  2-3      C.   1-3       D. 2-4 

11 Interaksi makhluk hidup 
dan lingkungan 

Tumbuhan hijau tergolong tumbuhan 
autotrof, disebabkan oleh .... 
A. tidak dapat membuat makanan sendiri 
B. dapat membuat makanan sendiri 
C. hidup menempel pada makhluk hidup lain 
D. hidup mengambil makanan dari makhluk 
hidup lain 

Yang perlu dilakukan warga agar air sungai dan 
air sumur tetap layak dikonsumsi adalah, 
kecuali .... 
A. masyarakat tidak membuang limbah ke 
sungai 
B. membersihkan sampah dan memperdalam 
sumur agar aliran air lancar 
C. membuat daerah penampungan air 
D. menghemat pemakaian air 

12 Contoh penyebab 
dampak lingkungan 

Lapisan ozon yang melingkupi bumi semakin 
tipis akibat tingginya kadar CFC di udara. CFC 
terdapat pada benda berikut ini, kecuali .... 
A. kosmetik berbentuk spray 
B. limbah cair pabrik 
C. gas pendingin mobil 
D. cat mobil berbentuk spray 

Menggunakan body lotion & kacamata hitam 
merupakan salah satu upaya untuk mengatasi 
intensitas paparan sinar ultraviolet. Hal yang 
menyebabkan semakin tingginya paparan sinar 
ultraviolet ke bumi adalah meningkatnya .... 
A. penggunaan bahan bakar fosil 
B. gas CGC yang naik ke atmosfer 
C. gas CO2 di atmosfer 
D. gas NO dan NO2 di atmosfer 

13 Pengaruh pertambahan 
penduduk terhadap air, 
lahan, udara, dsb 

Hal yang bukan merupakan dampak pertum 
buhan penduduk yang terus meningkat ter 
hadap lingkungannya adalah .... 
A. meningkatnya limbah rumah tangga 
B. menurunnya luas hutan 
C. meningkatnya tingkat pencemaran 
D. menurunnya kepedulian thd lingkungan 
 
Akibat adanya urbanisasi ke kota, menimbul 
kan jumlah penduduk yg padat. Grafik yang 
tepat hubungan jumlah penduduk dan air .... 

 

 
Berdasarkan grafik tersebut pengaruh yang 
ditimbulkan terhadap kualitas lingkungan 
adalah .... 
A. peningkatan area habitat hewan 
B. peningkatan lahan pertanian 
C. penurunan limbah rumah tangga 
D. peningkatan keanekaragaman jenis makhluk 
hidup 

14 Menerapkan rumus 
kepadatan populasi 

Jumlah kelahiran di suatu wilayah pada 2000 
– 2001 sebesar 800 orang, jumlah kematian 
150 orang, jumlah emigrasi 50 orang, dan 
jumlah migasi 75 orang. Pertumbuhan 
penduduk di wilayah itu adalah .... 
A. 675 orang             C.  750 orang 
B. 725 orang             D.  825 orang 

Tim peneliti mengamati ekosistem dan dite 
mukan seekor katak diatas batu berlumut, 
serumpun bambu dipinggir sungai, lima ekor 
ikan gurame, sepuluh ekor ikan sapu-sapu, dan 
satu pohon pisang. Berdasarkan data tersebut, 
jumlah populasi adalah ... 
A. 3            B. 4           C. 5          D. 6 
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15 Contoh usaha mengatasi 
kerusakan lingkungan 

Organisasi lingkungan hidup PBB memperki 
rakan 30 tahun mendatang beberapa spesies 
burung akan punah. Tindakan yang sebaik nya 
dilakukan manusia saat ini untuk 
mengantisipasi hal tersebut adalah .... 
A. berburu burung langka untuk dipelihara 
B. mencari burung langka untuk jual beli 
C. menangkar burung langka di sangkar 
D. mengoleksi burung langka sebelum punah 

Usaha yang dapat dilakukan 
untuk memperbaiki keadaan 
seperti pada gambar adalah 
.... 
A. melakukan penegakan 
hukum secara tegas bagi 

pembakar hutan 
B. melakukan penanaman untuk penghijauan 
C. mengubah lahan menjadi pemukiamn 
D. Menjadikan lahan sebagai kawasan industri 

16 Pengelolaan lingkungan 
untuk mengatasi pence 
maran/kerusakan 
lingkungan 

Air sungai di 
kota-kota 
besar sudah 
banyak yang 
tercemar 
sehingga 
mengganggu 

keseha tan masyarakat. Upaya untuk 
mengatasi permasalahan ini adalah .... 
A. mengeluarkan peraturan hanya sampah 
organik yang boleh dibuang ke sungai 
B. membuat saluran septik ke sungai 
C. membuat sengkedan di lereng sungai 
D. mengalirkan limbah ke tangki resapan 
sebelum dibuang ke sungai 

Pesisir pantai 
dalam 
beberapa 
tahun menda 
tang akan 
terus terkikis. 
Dikhawatirkan 

akan mengenai badan jalan utama. Upaya yang 
tepat untuk mengatasi masalah ini adalah ... 
A. pemerintah mengajak masyarakat mena nam 
pohon kelapa di sekitar pantai 
B. mengajak LSM menanam pohon beringin 
C. menggugah kesadaran agar tidak buang 
sampah di sekitar pantai atau ke laut 
D. seluruh elemen masyarakat menyisihkan 
untuk penanaman mangrove di pantai 

1) padi                           3) eceng gondok 
2) cocor bebek             4) kaktus 
Di antara tanaman di atas, yang tetap mampu 
melangsungkan hidup jika terjadi banjir besar 
adalah .... 
A. 1, 2, dan 3                  C. 1 dan 3 
B. 2 dan 4                        D. 4 saja 

Diantara bentuk kaki burung di atas yang akan 
terus mampu melangsungkan hidupnya jika 
terdampar di tepi sungai berlumpur adalah .... 
A. A  
B. B 
C. C 
D. D 

17 Menjelaskan arah gerak 
sendi 

Sendi pada lutut, siku dan ruas antar jari 
memungkin kita untuk menggerakkan ... 
A. ke segala arah 
B. ke satu arah 
C. ke dua arah 
D. ke berbagai arah 

 
           1                 2                  3                4 
Sendi yang dapat digerakkan ke segala arah 
ditunjukkan oleh gambar nomor .... 
A. 1              B.  2             C. 3               D. 4 

18 Menjelaskan atau 
menunjukkan ciri-ciri 
otot 
 

 

1) sifat kerja disadari      4) sel bercabang 
2) tidak mudah lelah      5) menempel rangka 
3) terdapat di jantung 
 
Seorang siswa melakukan pengamatan ana-
tomi otot menggunakan mikroskop dan 
memperoleh gambar disamping. Ciri yang 
sesuai gambar ditunjukkan oleh nomor .... 
A. 1,2, dan 3                     C. 2,3, dan 4 
B. 1,4, dan 5                     D. 2,4, dan 5 

Ciri-ciri otot polos berikut ini benar, kecuali .... 
A. bekerja secara involunteer 
B. berinti satu di tengah 
C. terdapat pada organ dalam termasuk jantuk 
D. Selnya pendek berbentuk gelondong 

 

Nama dari gerakan ini adalah 
A. adduksi 
B. fleksi 
C. supinasi 
D. abduksi 

19 Klasifikasi contoh 
gerakan  

Gerakan lengan bawah hng telapak tangan, 
menengadah & terpelungkup disebut gerakan 
A. supinasi dan ekstensi    C. fleksi dan pronasi 
B. abduksi dan supinasi     D. supinasi –pronasi 

Kerja otot trisep dan bisep terjadi secara .... 
A. sinergis 
B. antagonis 
C. supinator 
D. pronator 
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20 Menunjukkan nama-
nama sendi 

1) sendi pada tulang-tulang pinggul 
2) sendi antara tulang lengan atas & belikat 
3) sendi antara tulang-tulang pergelangan 
tangan 
4) sendi pada pangkal ibu jari 
Contoh sendi yang termasuk sendi peluru 
adalah .... 
A. 1            B. 2             C. 3               D. 4 

Sendi yang ditunjuk adalah ... 
A. sendi putar 
B. sendi engsel 
C. sendi pelana 
D. sendi peluru 

21 Menunjukkan nama-
nama tulang 

Berdasarkan gambar di 
samping, nama tulang a dan b 
secara berurutan adalah ... 
A. hasta dan kering 
B. pengumpil dan hasta 
C. paha dan kering 
D. hasta dan pengumpil 

Tulang berikut yang termasuk tulang pipih 
adalah .... 
A. tulang hasta, pengumpil, dan paha 
B. tulang usus, dada, dan kering 
C. tulang dada, rusuk, dan belikat 
D. tulang rusuk, belikat, dan lengan 

22 Faktor yang berpengaruh 
pada sistem gerak 

1) Tendon (jaringan ikat)     4) Otot 
2) Tulang                                 5) Sendi 
3) Sistem syaraf                     6) Ligamen 
Faktor-faktor yang berpengaruh pada sistem 
gerak adalah .... 
A. 1,3,4,6                        C. 2,4,5,6 
B. 1,2,3,5                        D. Benar Semua 

Kontraksi otot yang berlangsung terus mene 
rus akan menimbulkan kelelahan disebabkan 
oleh .... 
A. penimbunan asam laktat dalam otot 
B. penimbunan energi dalam otot 
C. kekurangan glukosa dalam darah  
D. kelebihan glikogen dalam otot 
 

23 Menjelaskan fungsi 
enzim dari organ 

  
Enzim yang 
terdapat pada 
organ yang ditun 
juk oleh huruf B 
berfungsi untuk 
.... 

A. Lipase, mengubah amilum jadi glukosa 
B. Amilase, mengubah protein jadi pepton 
C. Tripsin, mengubah pepton jadi amino 
D. HCl, membunuh kuman penyakit 

No. Enzim Fungsi 

1 Pepsin Protein menjadi pepton 

2 Amilase Maltosa menjadi glukosa 

3 Renin Menggumpal kasein 

4 Tripsin Protein jadi asam amino 

Nama enzim yang dihasilkan oleh pankreas 
beserta fungsinya adalah .... 
A. I dan II 
B. I dan III 
C. II dan III 
D. II dan IV 

Ferdi pulang lebih cepat dari sekolah. Setelah 
diperiksa dokter di UKS, Ferdi mengalami 
gastritis. Gastritis merupakan gangguan pada 
saluran pencernaan yang terjadi karena 
infeksi pada bagian .... 
A. lambung                         C. mulut 
B. usus halus                       D. anus 

Terjadi pelebaran pembuluh darah pada lubang 
pengeluaran. Sering terasa sakit dan dapat me 
ngeluarkan darah bila sedang terjadi kontraksi. 
Ciri tersebut menunjukkan seseorang menderi 
ta... 
A. maag                              C. partritis 
B. gastritis                          D. wasir 

24 Menyimpulkan hasil 
percobaan pencernaan 

 Lugol Benedict Biuret 

1 Cokelat Biru tua Ungu 

2 Biru kehi 
taman 

Biru 
muda 

Biru 
muda 

3 Biru kehi 
taman 

Merah 
bata 

Ungu 

4 Biru kehi 
taman 

Merah 
bata 

Biru 
muda 

Dari data percobaan di atas, makanan yang 
mengandung amilum adalah .... 
A. 1,2, dan 3                         C. 2, 3, dan 4 
B. 1,3, dan 4                         D. 1, 2, dan 4 
 
Dari data di atas yang mengandung protein.. 
A. 1 dan 2                             C. 2 dan 4 
B. 1 dan 3                              D. 2 dan 3 

 Warna 
asli 

Ditetesi Benedict 

Sblm di 
panaskan 

Stlh di panaskan 

A Biru Biru 
muda 

Biru tanpa 
endapan 

B Kuning Kuning Kuning tanpa 
endapan 

C Biru Biru Orange dengan 
endapan merah 

bata 

D Kuning Kuning 
muda 

Kuning dengan 
endapan kuning 

muda 
 

Dari hasil percobaan di atas, jenis makanan 
yang mengandung glukosa adalah ... 
A. 1             B. 2             C. 3              D. 4 

a 

b 
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25 Menunjukan bagian 
jantung dan fungsinya 
(G) 

 
 
 
 
 
 

Bagian ruang jantung yang banyak berisi 
darah bersih yang kaya oksigen adalah... 
A. I dan II                           C. II dan III 
B. II dan IV                         D. III dan IV 

Pernyataan berikut yg 
sesuai dengan ruang 
jantung yang ditunjuk 
dengan huruf X adalah.. 
A. darah di X kaya CO2 
B. darah berasal dari 
ruang serambi kanan 
melalui paru=paru 
C. pembuluh darah dari paru-paru langsung 
menuju ruang X 
D. mengandung darah yang kaya O2 

26 Menentukan alur trans 
portasi darah (P) 

Proses peredaran 
darah kecil 
ditunjukkan oleh 
nomor .... 
A. 1-4-2-3-5 
B. 2-3-4-5-6 
C. 3-5-1-5-8 
D. 5-8-10-9-1 

1) serambi kanan               5) vena pulmonalis 
2) serambi kiri                    6) arteri pulmonalis 
3) bilik kanan                      7) paru-paru 
4) bilik kiri 
Urutan peredaran darah kecil yang benar 
adalah.... 
A. 2-5-7-6-1-4                    C. 3-5-7-6-2-4 
B. 3-5-7-6-2-4                    D. 3-6-7-5-2-4 

27 Identifikasi ciri-ciri sel 
darah dan penyakit 

Setelah mengalami proses pencernaan, sari 
makanan siap untuk diserap dan dibawa ke 
seluruh tubuh oleh darah. Bagian darah yang 
berperan dalam pengangkutan adalah .... 
A. leukosit                    C. trombosit 
B. eritrosit                    D. limfosit 
 

Gangguan peredaran darah di mana pembuluh 
darah terdapat endapan lemak dan kolesterol 
jahat sehingga pembuluh darah menjadi 
kurang/tidak elastis dan dapat menaikkan 
tekanan darah adalah .... 
A. hipertensi                         C. varises 
B. aterosklerosis                  D. arteriosclerosis 

Komponen darah yang memiliki jumlah paling 
banyak adalah .... 
A. eritrosit                    C. trombosit 
B. leukosit                    D. keping darah 
 
Eritrosit ditunjukkan oleh nomor .... 

    
       A                     B                  C                 D 

Sesuai 
skema, yang 
dimaksud 
oleh nomor 
1, 2, dan 3 
adalah .... 

A. trombin, fibrin, ion Ca dan vitamin K 
B. trombokinase, ion Ca, vitamin K, fibrinogen 
C. fibrinogen, trombin, trombokinase 
D. trombokinase, protrombin, fibrinogen 

28 Identifikasi ciri-ciri dari 
arteri dan vena 

Peredaran darah manusia dikenal adanya tiga 
pembuluh  darah yaitu arteri, vena, & kapiler. 
Pernyataan berikut ini yang berkaitan dengan 
vena adalah ... 
A. jalannya meninggalkan jantung 
B. mengangkut darah dimana kadar darah O2 
tinggi 
C. mengangkut darah dimana kadar darah 
CO2 tinggi 
D. jalannya menuju jantung 

1) kaya oksigen                 
2) bersifat elastis 
3) kaya karbondioksida   
4) dekat kulit 
5) memiliki sebuah katup 
 
Ciri yang dimiliki oleh pembuluh arteri adalah ... 
A. 1,2, dan 3                    C. 2,4, dan 5 
B. 1,3 dan 4                     D. 3, 4, dan 5 
 

29 Menjelaskan fungsi 
organ pernapasan yang 
ditunjuk 

Organ sistem 
pernapasan yang diberi tanda M ber langsung 
.... 
A. penyerapan gas O2 oleh dinding 
B. penyesuaian suhu udara 
C. pengaturan kelembapan udara pernapasan 
D. filtrasi debu dengan lendir dan cilia 

Pada bagian yang ditun 
jukkan huruf X, udara pernapasan akan meng 
alami proses .... 
A. pertukaran antara gas O2 dan CO2 
B. pengaturan kelemba ban dengan 
peningkatan gas O2 
C. pengaturan suhu udara yang masuk di dalam 
D. perubahan kejenuhan udara yang masuk 
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1) penyemputan saluran nafas karena 
hiperaktivitas terhadap rangasangan tertentu 
2) peradangan selaput paru oleh bakteri 
diplococcus pneunomia 
3) infeksi pada alveolus oleh bakteri 
Mycobacterium tuberculosis 
4) peradangan rongga hidung oleh bakteri 
Streptococcus 
Berdasar data di atas, yang merupakan 
penyebab penyakit asma adalah nomor .... 
A. 1         B. 2               C. 3             D. 4 

Dibandingkan melalui hidung, bernapas melalui 
rongga mulut .... 
A. lebih baik 
B. lebih buruk 
C. tidak terdapat perbedaan 
D. lebih mungkin dilakukan 
 
Bagian paru-paru yang paling banyak mengan 
dung pembuluh darah adalah .... 
A. trakhea                             C. bronkiolus 
B. bronkus                             D. alveolus 

30 Menyimpulkan 
percobaan sistem 
pernafasan 

Jika udara 
pernapasan 
dihembuskan 
seperti ini maka 
yg akan terjadi 
adalah .. 
A. air kapur 

menjadi keruh karena bereaksi dengan CO2 
dari pernapasan 
B. air kapur tetap bening karena bereaksi dgn 
oksigen dari udara 
C. air kapur bertambah keruh karena bereaksi 
dengan oksigen dari udara 
D. air kapur bertambah bening karena bereak 
si dengan CO2 dari pernapasan 

 
Galih meniupkan udara melalui selang plastik 
sekuat-kuatnya. Percobaan di atas digunakan 
untuk membuktikan bahwa ... 
A. udara yang dihembuskan mengandung O2 
B. terdapat udara residu pada paru-paru yang 
diperlukan agar paru-paru tetap mengembang 
C. udara yang ditiup membuat air bergejolak 
D. labu erlenmeyer akan pecah karena tekanan 

31 Perbandingan kapasitas 
paru-paru 

Udara yang masuk (inspirasi) dan keluar (eks 
pirasi) sebagai alat pernapasan bisa disebut 
sebagai udara .... 
A. Tidal                     C. Komplementer 
B. Cadangan            D. Residu 
 

Volume kapasitas vital paru-paru adalah ... 
A. 500ml   B. 1.500ml   C. 3.500ml   D. 4.500ml 

Saat inspirasi, oksigen akan berdifusi ke masuk 
alveolus. Reaksi yang terjadi pada darah kapiler 
paru-paru adalah .... 
A. Hb02  Hb + O2 
B. Hb + O2  HbO2 
C. Hb + CO2  HbCO2 
D. H2CO3  H2 + HCO3 

32 Menjelaskan fungsi 
bagian ginjal yg ditunjuk 

Bagian yang ditunjuk oleh 
huruf X berfungsi untuk .... 
A. menyaring darah 
B. menampung urin 
C. menyalurkan urin 
D. mengatur pengeluaran  

                                       urin 

Urutan proses pembentukan urin adalah ... 
A. filtrasi – reabsorbsi – augmentasi 
B. rearbsorbsi – filtrasi – augementasi 
C. filtrasi – augmentasi – reabsropsi 
D. reabsorpsi – augmentasi – filtrasi 

Bagian yang ditunjuk 
terjadi proses .... 
A. rearbsorpsi oleh 
pembuluh darah 
kapiler sehingga 
dihasilkan filtrat 
B. sedimentasi oleh 

kapsula bowman yang dihasilkan urin 
sekunder 
C. augmentasi oleh tubulus proksimal 
menghasilkan urin sesungguhnya 
D. filtasi darah sehingga dihasilkan filtrat 
glomerolus 

Bagian yang ditun 
juk dengan tanda A 
berfungsi .... 
A. menampung urin 
sebelum disalurkan 
ke ureter 
B. menyimpan zat 
kapur agar tidak 

terjadi batu di ginjal 
C. membentuk urin sementara yang dihasilkan 
oleh nefron 
D. meningkatkan filtrasi darah sehingga terben 
tuk urin 

33 Contoh menjaga 
kesehatan organ eksresi 

Cara hidup sehat 
untuk menjaga 
kesehatan agar 
tidak terjadi 
kelainan pada 
gambar di 

samping adalah .... 

1) sering konsumsi buah dan sayuran segar 
2) konsumsi air putih 8 gelas sehari 
3) cukup istirahat 
4) hindari polusi dan terpapar sinar matahari 
dalam jangka waktu lama 
5) minum suplemen vitamin E jika perlu 
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A. konsumsi alkohol yang teratur 
B. memenuhi suplemen mineral dengan rutin 
C. Olahraga minimal 6 jam sehari 
D. kontrol rutin gula darah di puskesmas 

Pola hidup sehat diatas untuk menjaga organ ... 
A. Ginjal 
B. Paru-paru 
C. Kulit 
D. Hati 

34 Menjelaskan fungsi 
bagian organ reproduksi 
yang ditunjuk  

Tempat terjadi 
nya fertilisasi 
ditunjukkan oleh 
nomor .... 
A. 1               C. 3 
B. 2               D. 4 
 

1) vagina                          3) tuba fallopi 
2) ovarium                       4) uterus 
Jalannya sel telur sejak dibentuk sampai menja 
di embrio secara berurutan dimulai dari .... 
A. 2, 3, 4                          C. 2, 1, 4 
B. 2, 4, 3                          D. 3, 1, 4 

35 Contoh penyakit pada 
sistem reproduksi 

Pernyataan berikut yang sesuai adalah .... 
A. menstruasi terjadi karena luruhnya dinding 
ovarium 
B. peristiwa lepasnya sel telur dari indung 
telur disebut ovulasi 
C. hormon estrogen meningkat saat 
menjelang ovulasi 
D. progresteron adalah hormon yang 
diproduksi oleh testosteron 

 Penyakit Penyebab 

A Prostatitis 1. Virus herpes simplex 

B Serviks 2. HIV 

C AIDS 3. Escheria Coli 

D Sifilis 4. Treponema pallidum 
 

Penyakit dan penyebab yang tepat adalah .... 
A. A-3               B. C-4           C. D-1           D. B-4 

36 Hubungan  keterkaitan 
antarsistem organ 

Bagian yang 
ditunjuk berfungsi 
untuk .... 
A. mengatur sekre 
si hormon 
B. mengatur gerak 

refleks 
C. mengoordinasi syaraf tak sadar 
D. mengatur kesetimbangan tubuh 

Sistem organ yang benar agar tersusun suatu 
aktivitas yang harmonis adalah .... 
A. hidung, tenggorokan, bronkus, dan alveolus 
B. mulut, lambung, kerongkongan, usus besar, 
usus halus, dan anus 
C. ovarium, uterus, oviduk, dan serviks 
D. bilik kanan, seluruh tubuh, serambi kiri, bilik 
kiri, paru-paru, serambi kanan 

37 Klasifikasi pola hidup 
sehat 

Kita mengonsumsi wortel yang mengandung 
vitamin A dapat menghindari penyakit .... 
A. sariawan                        
B. gangguan mata 
C. kulit kasar 
D. gangguan saraf 

Untuk mengatur keseimbangan air dalam 
tubuh maka .... 
A. udara dingin banyak mengeluarkan urin 
B. udara dingin mengeluarkan banyak keringat 
C. udara panas sedikit mengeluarkan urin 
D. udara panas mengeluarkan banyak keringat 

Olahraga teratur dan tidak berlebihan sangat 
dianjurkan karena dapat .... 
A. menjaga kebugaran 
B. mempercetak detak jantung 
C. memperlambat peredaran darah 
D. meningkatkan berat badan 

Budaya hidup sehat yang dilakukan untuk men 
jaga kesehatan ginjal adalah .... 
A. minum air putih teratur dan banyak 
B. konsumsi makanan cepat saji 
C. minum minuman bersoda dan pengawet 
D. makan makanan mengandung serat 

38 Menjelaskan fungsi 
jaringan tumbuhan 

1) korteks                     5) empulur 
2) kambium                  6) floem 
3) epidermis                 7) endodermis 
4) xylem  
Urutan anatomi dari luar ke dalam pada 
batang dikotil adalah .... 
A. 3-7-6-4-2-1-5               C. 3-1-7-6-2-4-5 
B. 3-2-4-6-1-5-7               D. 3-1-2-6-4-7-5 

bagian yang berfungsi 
sebagai jaringan pengang 
kut ditunjukkan nomor .... 
A. 1 dan 3 
B. 2 dan 4 

                                       C. 3 dan 4 
                                       D. 3 dan 5 

No Organel Sel hewan Sel tanaman 

1 Kloropla
s 

Tidak 
memiliki 

Memiliki 

2 Mitokon
dria 

Memiliki Tidak 
memiliki 

3 Dinding 
sel 

Tidak 
memiliki 

Memiliki 
(selulosa) 

4 Bentuk 
sel 

Tidak tetap, 
elastis 

Tetap dan 
kaku 

 

Bagian yang 
ditunjukkan 
huruf X 
berfungsi .... 
 
 
 
 

A. menyimpan cadangan makanan 
B. tempat melakukan fotosintesis 
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Perbedaan organel yang terdapat antara sel 
hewan dengan sel tumbuhan adalah .... 
A. 1 dan 2                           C. 2 dan 3 
B. 1 dan 3                           D. 3 dan 4 

C. mengangkut hasil fotosintesis 
D. mengangkut air dan mineral 

39 Hubungan struktur dan 
fungsi jaringan 

Bagian X berfungsi untuk .... 
A. pembelahan sel sehingga 
akar dapat tumbuh 
B. memperkokoh tegaknya 
batang sehingga tidak roboh 
C. menyerap air dan garam 
mineral dari dalam tanah 
D. mengangkut air menuju 

bagian batang 

Bagian yang berfung si 
mengangkut air dari 
dalam tanah masuk ke 
daun ditunjukkan oleh 
nomor .... 
 

A. 1                    C. 3       
B. 2                    D. 4 

40 Menganalisis salah satu 
tindakan percobaan 
dalam fotosintesis 

percobaan dengan 
menutup bagian dari 
daun menggunakan 
alumunium foil untuk 
menunjukkan bahwa 
fotosintesis 
membutuhkan .... 

A. amilum                             C. karbon dioksida 
B. sinar matahari                 D. oksigen 

Gelembung gas 
yang terdapat pd 
ujung tabung re-
aksi hasil perco-
baan fotosintesis 
adalah .... 
   

A. Oksigen                              C. Hidrogen 
B. Karbondioksida                 D. Nitrogen 

 
Tujuan dari penambahan NaHCO3 adalah .... 
A. menambah hydrilla lebih banyak 
B. memberikan CO2 lebih banyak untuk 
membantu hydrilla fotosintesis 
C. menambah gelembung gas di tabung reaksi 
D. menggantikan panas cahaya matahari 

 
Tujuan tindakan yang ditunjukkan oleh nomor 2 
pada percobaan di atas adalah ... 
A. melarutkan klorofil daun 
B. mematikan sel-sel daun 
C. mengetes kandungan amilum 
D. mempercepat daun bercabang 

41 Menyimpulkan hasil 
percobaan fotosintesis 

Pernyataan yang benar 
mengenai keadaan udara di 
dalam dan di luar tutup 
kaca adalah .... 
A. kandungan N2 di dalam 

tutup kaca lebih tinggi daripada di luar 
B. kandungan O2 di luar tutup kaca lebih 
tinggi daripada di dalam 
C. kandungan CO2 di dalam tutup kaca lebih 
rendah daripada di luar 
D. kandungan N2 diluar tutup kaca lebih 
tinggi daripada di dalam 
 
Tumbuhan dapat berfotosintesis pada malam 
hari, disebabkan oleh tumbuhan memiliki .... 
A. cadangan cahaya        C. kloroplas 
B. CO2 dari polusi            D. oksigen berlebih 

 
Pada percobaan A sebuah lilin dinyalakan, lalu 
ditutup dengan penutup kaca. Tidak lama, api 
lilin pun mati. Sedangkan percobaan B, disam-
ping sebuah lilin yang dinyalakan terdapat 
pohon kecil, lalu ditutup penutup kaca. Ternya 
ta api lilin terus menyala. Hal tersebut disebab 
kan oleh .... 
A. kebutuhan CO2 lilin untuk tetap menyala 
dipenuhi oleh pohon kecil 
B. kebutuhan O2 lilin untuk menyala dipenuhi 
oleh pohon kecil 
C. cahaya matahari membuat lilin ters menyala 
D. pohon kecil terus hidup dari cahaya lilin 

42 Keuntungan/ kerugian 
penerapan bioteknologi 

Rekayasa reproduksi pada tanaman yang 
dapat dilakukan tanpa memerlukan tempat 
yang luas dan tidak tergantung musim 
adalah.. 
A. pembastaran               C. hibridasi 
B. kultur jaringan             D. serbuk sendiri 
 
(bastar : penyerbukan silang pada tumbuhan) 

Manfaat inseminasi buatan bagi para peternak 
sapi adalah .... 
A. dapat mengawinkan sapinya setiap saat 
B. dapat mengawinkan sapi tanpa harus 
menghadirkan sapi jantan 
C. dapat mengawinkan sapi tanpa mengguna 
kan sperma 
D. dapat menghasilkan anak sapi yang relatif 
banyak 

A B 
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Manfaat perkembangbiakan dengan kultur 
jaringan adalah .... 
A. menciptakan bibit unggul 
B. individu keturunan yg dihasilkan jumlahnya 
banyak dalam waktu yang tepat 
C. dapat mengganggu proses seleksi alam 
D. dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas 
produksi 

Pak Dani ingin mengawinkan dengan teknik 
inseminasi buatan sapinya yang berada di Bima 
NTB dengan sapi Australia miliki Pak Yosep di 
Makassar agar mendapat bibit sapi yang unggul 
dan banyak. Resiko yang harus siap diterima 
Pak Dani adalah .... 
A. Gagal panen                  C. susah lahir 
B. Biaya mahal                   D. banyak yang mati 

Selain dimanfaatkan dalam pembuatan 
kecap, Aspergillus wentii dapat digunakan 
untuk pembuatan produk .... 
A. yogurt                         C. tauco 
B. keju                             D. margarin 
 
Pernyataan yang benar tentang pemanfaatan 
bioteknologi konvensional adalah .... 

A Oncom Streptococcus lactis 

B Yogurt Aspergillus soyae 

C Tape Acetobacter acetii 

D Keju Neurospora crassa 

 
Hasil bioteknologi modern adalah, kecuali .... 
A. protein sel tunggal      C. domba dolly 
B. mutasi gen                    D. bastar 

Kemajuan bioteknologi mampu mengubah pera 
daban dunia sehingg amenyejahterakan kehidu 
pan manusia. namun, sesuai dengan perkemba 
ngannya pemanfaatan bioteknologi telah ber 
dampak pada kualitas lingkungan dimana manu 
sia hidup di dalamnya. Berikut contoh dampak 
negatif terhadap lingkungan dari pemanfaatan 
bioteknologi.... 
A. dikembangkannya tanaman transgenik yang 
tahan terhadap hama 
B. pengolahan biji besi dengan memanfaatkan 
bakteri Thiobacillus ferrooksidans 
C. ditemukan serangga mutan yang tahan pada 
insektisida 
D. meningkatnya keanekaragaman hayati 
dalam lingkungan 

43 Hereditas Persilangan antara kucing jantan berbulu 
lurus warna hitam dengan kucing betina 
berbulu keriting warna putih ternyata semua 
anaknya berbulu lurus warna cokelat. Apabila 
F1 disilangkan dengan induknya yang berbulu 
keriting warna putih, maka diperoleh F2 .... 
A. 25% berbulu lurus warna cokelat  
B. 50% berbulu keriting dan 25% warna putih 
C. 50% berbulu lurus dan 50% berbulu cokelat 
D. 50% bulu keriting dan 50% bulu putih 

Kelinci jantan berbulu hitam dan halus 
disilangkan dengan kelinci betina berbulu kasar. 
Jika gen hitam dan kasar bersifat dominan 
maka persentase kelinci bergenotif HHKk .....  
A. 6,25%       
B. 12,5% 
C. 25% 
D. 50% 

 

No Prediksi Soal Prediksi 1 Prediksi 2 

44 Identifikasi sifat fisika/ 
kimia 

1) dapat mengantarkan arus listrik 
2) mudah berkarat 
3) sifatnya keras 
4) mudah terbakar 
Pasangan pernyataan yang merupakan sifat 
fisika zat adalah .... 
A. 1 dan 2                              C. 1 dan 3 
B. 2 dan 3                              D. 3 dan 4 
 
Sifat kimia dari H2SO4 adalah .... 
A. mudah menguap        C. mudah terbakar 
B. mudah mendidih        D. mudah mencair 

1) gas elpiji sebagai bahan bakar, karena mudah 
terbakar 
2) tembaga sebagai kabel listrik, karena daya 
hantar listrik nya baik 
3) helium sebagai bahan pengisi balon udara, 
karena massa nya ringan 
4) alumunium sebagai bahan pembuat alat 
masak, karena tidak mudah korosif 
 

Penggunaan bahan di atas yang memanfaatkan 
sifat fisika adalah .... 
A. 1 dan 2                           C. 2 dan 3 
B. 1 dan 4                           D. 3 dan 4 

45 Membedakan sifat 
benda cair/padat/gas 

1) bentuk mengikuti wadahnya 
2) volume tergantung pada tempatnya 
3) gerak partikel sangat bebas 
4) letak partikel renggang 
5) gaya tarik partikel kurang kuat 
 
Berdasarkan sifat zat di atas, sifat zat cair ter 
dapat pada nomor .... 
A. 1,3,dan 5                   C. 2,3, dan 4 
B. 1,4, dan 5                  D. 2,4, dan 5 
 

Karakteristik benda yang tepat adalah .... 
 Sifat Padat Cair Gas 

A Bentuk Tetap Berubah Tetap 

B Volume Tetap Tetap Berubah 

C Ikatan 
partikel 

Lemah Kuat Sangat 
kuat 

D Susuna
n parti 
kel 

Rapat Rapat Renggang 
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46 Identifikasi perubahan 
fisika/kimia 

1) besi berkarat 
2) pisang menjadi busuk 
3) kain perca dapat digabung menjadi keset 
kamar mandi 
4) besi dipanaskan mencair 
Perubahan fisika dan kimia ditunjukkan oleh 
nomor .... 
A. 1,2 dan 3,4                 C. 2,3 dan 1,4 
B. 1,3 dan 2,4                 D. 3,4 dan 1,2 

1) air dipanaskan menguap 
2) logam dipanaskan membara 
3) besi dibiarkan di tempat terbuka berkarat 
4) garam dibuat dengan menyampurkan asam 
dan basa 
Berdasar data di atas, yang termasuk peruba 
han kimia dalah pasangan nomor .... 
A. 1 dan 2                                C. 2 dan 3 
B. 1 dan 3                                D. 3 dan 4 

47 Menentukan zat aditif 
yang ditambahkan pada 
makanan 

Bahan kimia yang sering ditambahkan sebagai 
pewarna sintetis dalam pembuatan makanan 
adalah .... 
A. natrium benzoat, kalium karbonat, asam 
nitrat 
B. eritrosin, sunset yellow, ponceau 4R 
C. sakarin, sorbitol, natrium siklamat 
D. kalsium propionat, boraks, asam folat 

Contoh produk makanan bertuliskan komposisi 
yaitu sakarin, karamel, erythrosin, NaCl, susu 
skim nabati, NaHCO3. Termasuk bahan kimia 
alami yang ditambahkan pada produk makanan 
adalah .... 
A. Sakarin dan susu skim nabati 
B.. NaHCO3 dan karamel 
C. Karamel dan NaCl 
D. Erythrosin dan susu skim nabati 

Berikut ini adalah gejala yang ditimbulkan bila 
orang mengalami penyakit chinese restaurant 
syndrome, kecuali .... 
A. tubuh cepat merasa lelah 
B. mengalami sesak nafas di dada 
C. sering mengeluh kepala pusing 
D. nafsu makan bertambah 

Berikut ini merupakan upaya yang dapat dilaku 
kan untuk mengurangi dampak negatif dari pen 
ggunaan zat aditif makanan, kecuali .... 
A. memakai zat aditif dari alam 
B. memeriksa komposisi makanan yang ada pd 
makanan kaleng atau kemasan 
C. mengurangi penggunaan zat aditif yang meru 
gikan bagi kesehatan 
D. menggunakan boraks sebagai pengawet 
makanan 

48 Menjelaskan 
kasus/pengaruh zat 
adiktif/psikotropika 

Zat psikotropika jenis amfetamin adalah obat 
yang digolongan sebagai psycho-stimulan. 
Jenis ini menyerang kuat pada .... 
A. fungsi keja jantung 
B. sistem saraf pusat 
C. kinerja saraf perifer   
D. kerja otot polos 

1) hemoglobin tidak mampu mengikat O2 
2) hilang rasa malu, selalu curiga 
3) udara pernapasan menjadi bau, gigi hitam 
4) detak jantung meningkat dan kerja keras 
5) berhalusinasi, pupil mata menyempit 
Ciri-ciri orang yang menggunakan zat adiktif 
rokok adalah .... 
A. 1,2, dan 5                       C. 2,3, dan 5 
B. 1,3, dan 4                       D. 3,4, dan 5 

Dampak psikologis dari penyalahgunaan 
narkoba adalah .... 
A. penurut 
B. berperilaku positif 
C. peduli dan percaya diri 
D. gejalan tersiksa dan mengurung diri 

Bila seorang pecandu meng 
gunakan narkoba jenis di 
samping, maka dapat ber 
dampak .... 
A. lebih tampil berani 

B. lebih rendah diri 
C. sering murung 
D. kehilangan kesadaran diri/pingsan 

49 Menunjukkan partikel 
zat unsur/senyawa 

 
Pasangan gambar menunjukan molekul unsur 
dan molekul senyawa secara berurutan .... 
A. 1 dan 2                                    C. 3 dan 4 
B. 2 dan 4                                    D. 4 dan 2 

1) unsur pembentuk sudah tidak terlihat lagi 
2) tidak dapat dipisahkan secara fisika 
3) tersusun dari beberapa zat sembarang 
melalui proses kimia 
4) zat tunggal terbentuk dari beberapa unsur 
tertentu melalui reaksi kimia 
Sifat senyawa yang benar ditunjukkan nomor ... 
A. 1 dan 2                             C. 2 dan 4 
B. 2 dan 3                             D. 3 dan 4 

50 Mengelompokkan atom 
ion/unsur/senyawa 

Dalam salah satu produk pupuk buatan 
berupa pupuk urea terkandung bahan aktif 
yaitu (CO(NH)2)2 yang termasuk sebagai ... 
A. atom                       C. molekul unsur 
B. ion                           D. molekul senyawa 

1) H2                   3)  Cl-             5) SO4
2- 

2) Na+                 4) Cu2+ 
Yang termasuk kation adalah .... 
A. 1 dan 2                             C. 3 dan 4 
B. 2 dan 4                             D. 3 dan 5 
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51 Menganalisis dampak 
pencemaran air akibat 
polutan 

Pasangan polutan udara yang benar adalah .... 

 Udara Air Tanah 

A SO2 Mercury Kaleng  

B CO CFC Plastik 

C Mercury Detergen CO 

D Pb CO SO2 
 

Penggunaan pupuk kimia dalam bidang perta-
nian secara terus menerus dan berlebihan dan 
terkendali dapat mencemari lingkungan. Usaha 
untuk mencegah pencemaran adalah .... 
A. membuat pupuk kimia jenis baru 
B. mengurangi penggunaan pupuk kimia 
C. menggunakan pupuk organik 
D. memberikan pupuk kimia berkala 

52 Membedakan jenis 
campuran heterogen/ 
homogen 

1) air gula                            4) air sirup 
2) air garam                         5) kecap 
3) susu                                  6) tinta 
Campuran heterogen dan homogen adalah .... 
A. 1,3,4 dan 2,5,6             C. 1,2,3 dan 4,5,6 
B. 1,2,4 dan 3,5,6             D. 2,4,5 dan 1,3,6 
 
Zat-zat berikut yang campuran adalah ... 
A. udara, gula pasir        C. emas, air murni 
B. gula pasir, emas          D. udara, air laut 

Pak Asep sedang membangun rumah. Ia 
memiliki tumpukan pasir dan kerikil. Langkah 
yang bisa digunakan Pak Asep untuk 
membangun rumahnya adalah .... 
A. membuat campuran suspensi antara air, 
kerikil, pasir, dan semen 
B. membuat koloid antara pasir, kerikil, dan 
semen 
C. mengaduk hingga hancur air, kerikil, pasir 
D. menunggu endapan pasir dan air 

53 Klasifikasikan pemisahan 
campuran 

Sandi memiliki kapur 
barus dan pasir. Lalu 
ia melakukan percoba 
an di samping. Perco 
baan tersebut yaitu... 
A. evaporasi 
B. sublimasi 
C. filtrasi 
D. kromatografi 

Percobaan di samping 
digunakan untuk pemisahan 
campuran yang berdasarkan 
pada ... 
A. ukuran zat partikel 
B. perbedaan titik didih 
C. pemisahan warna dasar 
D. sifat zat yang sulit larut 
dan meleleh 

54 Menyebutkan larutan 
dalam produk sesuai dgn 
fungsinya 

Pasta gigi merupakan pemutih gigi karena 
mengandung .... 
A. natrium flourida         C. menthol 
B. natrium klorida           D. sabun 
 
Bahan ini digunakan untuk pengawet mayat 
dan berbahaya jika termakan, yaitu .... 
A. etil oksida                    C. formalin 
B. natrium nitrat             D. natrium siklamat 
 
Bahan kimia berikut digunakan utk pemutih... 
A. RCOONa     B. NaCl    C. NaClO     D. NH4OH 

Perhatikan komposisi produk kimia deterjen 
berikut : alkil benzena sulfonat, enzim, borak, 
sodium klorida, karboksimetil selulosa. Bahan  
yang efektif dalam menghilangkan noda 
tertentu adalah ... 
A. karboksimetil selulosa     C. enzim 
B. sodium klorida                  D. boraks 
 
Seorang petani akan membasmi hama wereng, 
maka petani membeli jenis pestisida ... 
A. insektisida                          C. rodentisida 
B. mitisida                               D. fungisida 

55 Interpretasi larutan 
asam/basa/netral dari 
hasil percobaan 

1) rasanya masam 
2) bersifat korosif 
3) mengubah lakmus merah menjadibiru 
4) dalam larutan melepas ion hidroksida 
Ciri-ciri basa ditunjukkan oleh nomor ... 
A. 3 dan 4                           C. 1 dan 3 
B. 1 dan 2                           D. 2 dan 4 

Toni menguji larutan di lab. Larutan itu dilarut 
kan dalam air dan menghasilkan ion hidroksida, 
terasa licin jika disentuh, dan diuji dengan 
kertas lakmus biru, warna kertas tidak berubah. 
Larutan itu kemungkinan berupa ... 
A. H2O                           C. H2SO4 
B. NH4OH                      D. CH3COOH 

56 Menyimpulkan hasil 
percobaan setelah 
ditetesi larutan asam/ 
basa/garam 

Apabila ekstrak bunga sepatu merah dipakai 
untuk indikator asam basa, maka gejala yang 
benar adalah ... 

 Asam Basa 

A Merah Hijau 

B Hijau Merah 

C Ungu Merah 

D Merah Ungu 

 
Larutan air kapur dengan pH 12, jika diuji dgn 
indikator fenolftalein maka warna yang 
terjadi adalah .... 
A. kuning                    C. merah 
B. biru                         D. tak berwarna 

 
Jika lakmus merah yang dimasukkan ke wadah 
A warna nya menjadi merah, dan lakmus biru 
dimasukan ke wadah B menjadi merah. 
Kesimpulan dari percobaan di atas adalah .... 
A. wadah A berisi larutan netral 
B. wadah B berisi larutan basa 
C. wadah A berisi larutan basa 
D. wadah B berisi larutan asam 

A B 
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57 Menunjukkan hasil 
pengukuran dari alat 
ukur 

 
Sentot sedang melakukan pengukuran 
panjang diameter sebuah besi, maka panjang 
diameter besi tersebut adalah  .... 
A. 6,95 mm                        C. 6,45 mm 
B. 6,96 mm                        D. 11 mm 

 
Nandi sedang melakukan pengukuran panjang 
menggunakan jangka sorong. Hasilnya seperti 
pada gambar di atas, maka panjang benda 
tersebut adalah .... 
A. 4,75 cm                                C.  4,55 cm 
B. 4,73 cm                                 D. 4,52 cm 

58 Menghitung massa 
jenis/volume/massa 

Jika massa batu 
M itu 40 gram, 
maka massa 
jenis batu adalah 
A. 20 gr/cm

3
 

B. 50 gr/cm
3
 

C. 0,2 gr/cm
3
 

D. 5 gr/cm
3
 

Sebuah batu bata berukuran 24 x 11 x 4 cm 
Setelah ditimbang hasilnya 1.584 gr. Massa 
jenis batu bata itu adalah .... 
(dalam satuan gram/cm3) 
A. 15 gr/cm3                 C. 2,5 gr/cm3 
B. 1,5 gr/cm3                D. 25 gr/cm3

 

59 Penerapan hukum 
archimedes pada bejana 
berisi air 

Ada 4 buah benda dimasukan dalam bejana 
berisi zat cair dengan volume yang sama, dan 
massa jenis berbeda. Massa jenis manakah 
yang paling besar? 
       A                      B                C                    D 

 

 
Jika kaca, bensin, dan es dimasukkan dalam 
wadah berisi air laut, maka benda yang berada 
di atas permukaan air laut adalah .... 
A. kaca                                C. bensin 
B. es                                    D. tidak ada 

60 Menghitung selisih muai 
panjang jika koefisien 
diketahui 

1) termostat pada setrika listrik 
2) bel atau alarm 
3) sekring listrik 
4) lonceng jam 
Pemanfaatan selisih muai panjang pada kehi 
dupan sehari-hari adalah ... 
A. 1 dan 4                                 C. 3 dan 4 
B. 2 dan 4                                  D. 1 dan 2 

 

 
Lengkung terbesar didapatkan pada bahan ... 
A. alumunium-tembaga   C. besi-perak 
B. alumunium-besi            D. tembaga-perak 

 
Bila logam besi dan tembaga dikeling menjadi 1 
sehingga membentuk bimetal, arah pembeng 
kokan yang tepat jika dipanaskan adalah ... 

 
61 Identifikasi besaran 

turunan dan besaran 
pokok 

Sebuah produk berbentuk balok kaca, pan-
jang, lebar, tinggi masing-masing 5m, 6m, 3m. 
Keliling alas balok 22m, luas alas balok 30m

2
. 

Bila diisi air balok itu memuat 90m
3
. Berat 

balok 3.000 N, massa jenis balok itu 2 kg/m
3
. 

Dari data itu, manakah besara pokok dan 
turunan? 

 Pokok Turunan 

A Panjang, lebar, 
berat, keliling 

Berat, tinggi, 
volum, luas 

B Keliling, panjang 
lebar, tinggi 

Masajenis,keliling 
tinggi, volum 

C Panjang, lebar, Masajenis, tinggi, 

 
Besaran turunan, satuan internasional (SI), dan 
alat ukur yang benar berturut-turut adalah ... 
A. 1, 2, dan 3                      C. 1, 2, dan 4 
B. 1, 3, dan 4                      D. 1, 3, dan 5 
 
Berikut adalah kelompok besaran pokok yaitu... 
A. intensitas cahaya, jumlah zat partikel, suhu 
B. luas, volume, dan usaha 
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berat, luas volum, keliling 

D Lebar, berat, 
panjang, tinggi 

Massajenis, luas, 
Volum, keliling 

 

C. kecepatan cahaya, suhu, dan panjang 
D. gaya, berat, dan intensitas cahaya 

62 Menghitung gerak lurus 
dua benda saling 
mendekat 

Dua buah mobil bergerak pada satu garis 
lurus saling mendekati pada jarak 600 meter. 
Mobil A bergerak dengan kecepatan tetap 12 
m/s dan mobil B bergerak dengan kecepatan 
18 m/s. Jarak yang ditempuh mobil A saat 
bertemu mobil B adalah ... 
A. 360 meter                C.   240 meter 
B. 320 meter                D.  180 meter 

Sebuah mobil sedan ingin memarkir tepat 3 m 
di depan truk yang sedang berhenti. Jika jarak 
sedan dengan truk mula-mula 10 m, maka 
usaha yang dilakukan oleh mobil sedan adalah.. 
A. 30 Joule 
B. 150 Joule 
C. 350 Joule 
D. 500 Joule 

63 Interpretasi jenis GLB/ 
GLBB dipercepat/lambat 

 
Gerak benda yang terjadi pada buah jatuh 
dari pohon dan gerak bola dilempat ke atas 
berturut-turut adalah ... 
A. GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat 
B. GLB dan GLBB dipercepat 
C. GLBB diperlambat dan GLBB dipercepat 
D. GLBB diperlambat dan GLB 

Perhatikan gambar berikut! 
 

 
 

 
 

Percobaan di atas membuktikan bahwa .... 
A. ticker timer A menandakan GLBB dipercepat 
B. ticker timer A menandakan GLBB 
diperlambat 
C. ticker timer B menandakan GLBB dipercepat 
D. ticker timer B menandakan GLBB 
diperlambat 

64 Identifikasi grafik benda 
bergerak GLB/GLBB/ 
diam tak bergerak 

 
Pernyataan yang benar adalah .... 
A. B-C merupakan GLBB diperlambat 
B. C-D merupakan GLB 
C. A-B merupakan GLBB dipercepat 
D. B-D merupakan GLBB diperlambat 

 
Pernyataan yang benar adalah ... 
A. gambar kedua menunjukkan benda diam 
B. gambar pertama menandakan GLBB 
C. gambar pertama menunjukkan benda diam 
D. gambar kedua menunjukkan GLB 

65 Membedakan contoh 
dari hukum Newton 1,2, 
dan 3 

1) koin diatas kertas ditarik dengan cepat 
2) mobil yang dinaiki mengerem mendadak, 
dan terasa seperti terdorong ke depan 
3) gerobak digunakan untuk memindahkan 
hasil panen padi ke lumbung 
4) mendayung perahu ke belakang, maka 
perahu bergerak ke depan 
Contoh yang benar dari penerapan hukum 
Newton 1 adalah .... 
A. 1 dan 2                             C. 1 dan 3 
B. 2 dan 3                              D. 3 dan 4                              

Pada roket air, tekanan air mengandung 
detergen dalam keadaan tinggi, sehingga .... 
A. tutup roket dibuka maka air meneter keluar 
B. tekanan luar dalam keadaan tinggi 
C. tutup roket air di buka maka air akan memun 
crat ke bawah sehingga mendorong roket 
D. berjalan dengan percepatan tetap 

66 Menghitung usaha dari 
resultan gaya yang 
diketahui  

Resultan gaya dari gambar di atas adalah ... 
A. 80 N        B. 65 N            C. 45 N         D. 15 N 

Sebuah benda memiliki berat 500 N. Jika 
gravitasi bumi sebesar 10 m/s

2
 maka massa 

benda adalah ... 
A. 400  kg                         C.  50 kg 
B. 40 kg                            D. 500 kg 

67 Menemukan percepatan 
pada gaya paling besar/ 
paling kecil 

Bila sebuah benda yang sama diberi 3 buah 
gaya yang sama yaitu 50 N dengan arah yang 
berbeda, benda manakah yang memperoleh 
percepatan paling besar? 

 
Seseorang sedang mendorong gerobak dengan 
gaya F. Di tengah jalan dia menaikkan benda 

A 

B 
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yang massa nya sama dengan gerobak. Jika 
gaya mendorong tetap sama dengan gaya awal, 
maka percepatan gerobak .... 
A. 1/4 F                         C. 1/2 F              
B. F                                D. 2F 

68 Menghitung usaha bila 
diketahui gaya geseknya 
juga 

 
Jika gaya gesek lantai sebesar 14 N maka 
usaha yang dilakukan untuk mendorong 
sejauh 5 meter adalah .... 
A. 80 Joule                          C. 226 Joule 
B. 60 Joule                          D. 240 Joule 

1) punya daya elastik yang baik 
2) pastisitas yang baik 
3) mudah pengolahannya 
4) tidak mudah aus (habis karena gesekan) 
5) tidak mudah panas 
Ciri-ciri benda yang berasal dari bahan karet .... 
A. 1,2,dan 4                              C. 3,4,5, dan 1 
B. 2,3, dan 5                             D. 1,2,3,4 dan 5 

69 Menghitung perubahan 
energi kinetik/ potensial 

 
Seorang anak melempar bola 3kg ke atas 
setinggi 2m pada posisi A dari tanah. Bila 
g=9,8m/s

2
 maka Energi Potensial di A dan 

Energi Kinetik ketika bola sampai tanah dgn 
kecepatan 10m/s

2
 adalah .... 

A. 5,8 Joule dan 150 Joule 
B. 96,04 Joule dan 58,8 Joule 
C. 29,4 joule dan 192,08 Joule 
D. 192,08 Joule dan 29,4 Joule 

Jika sebuah mobil mempercepat laju kendaraan 
nya menjadi 1,5 kali kecepatan sebelumnya. 
Jika kecepatan awal 40 km/jam maka 
perbandingan energi kinetik pengendara mobil 
antara sebelum dan sesudah dipercepat yaitu... 

A. 1 : 4                    C. 3 : 5 
B. 4 : 9                    D. 9 : 16 

 
Buah jeruk massanya 200 g, tergantung di atas 
pohon yang tingginya 2m. Jika g=10 m/s

2
 maka 

buah jeruk memiliki energi potensial sebesar... 
A. 4 joule                         C. 400 joule 
B. 40 joule                       D. 4.000 joule 

70 Menganalisis energi kine 
tik/potensial terbesar 

Seorang anak 
yang berayun di 
ayunan memili 
ki energi poten 
sial dan energi 
kinetik terbesar 
pada titik .... 

A. titik A dan O                C. titik O dan B 
B. titik B dan O                D. titik O dan A 

Sebuah bola meng 
gelinding dari A ke D 
maka energi 
potensial terbesar 
ada di titik .... 
A. D                 C. B 
B. C                  D. A 

71 Modifikasi titik tumpu, 
titik berat, dan titik 
kuasa 

Untuk memindahkan beban, manakah kuasa 
yang paling kecil dari gambar berikut? 

 

 

 
Tuas ini akan menghasilkan gaya kuasa F paling 
kecil bila beban W diletakkan di titik .... 
A. 1, tumpu T di titik 2 dan F dititik 7 
B. 1, tumpu T di titik 2 dan F di titik 5 
C. 2, tumpu T di titik 3 dan F di titik 7 
D. 2, tumpu T di titik 4 dan F di titik 5 

72 Menghitung usaha/gaya 
dari bidang miring/katrol 

Seorang anak mengangkat 
beban 50 N menggunakan 
katrol tetap. Gaya angkat F 
anak tersebut yang 
diperlukan untuk 
mengangkat beban tersebut 
adalah ... 
A. 25 N 
B. 50 N 
C. 75 N 
D. 100 N 

 

 
Jika perbandingan lengan kuasa dan beban =3:1 
maka besar gaya yang diperlukan untuk meng 
angkat batu adalah .... 
A. 100 N                                     C. 180 N 
B. 150 N                                     D. 300 N 
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73 Menyimpulkan keuntu 
ngan mekanis terkecil/ 
terbesar 

Keuntungan mekanis dari bidang miring pada 
gambar di samping, jika diurutkan, pasangan 
keuntungan mekanis terbesar ke terkecil yang 
tepat adalah .... 

A. 1 – 4 dan 2 – 3  
B. 1 – 3 dan 2 – 4 
C. 2 – 3 dan 1 – 4 
D. 1 – 2 dan 3 – 4  

 
Keuntungan mekanis dari katrol bebas dan tetap 
adalah .... 
A. KM=0 dan KM=1             C. KM=2 dan KM=1 
B. KM=1 dan KM=2             D. KM=0 dan KM=2 

74 Menghitung kalor jenis/ 
total kalor dari grafik 

 
Zat manakah dalam tabel yang butuh kalor 
577,5 Joule pada setiap derajat kenaikan suhu 
nya, jika massa benda itu 15 kg? 
A. air          B. es            C. besi       D. tembaga 

 
Jika sebuah zat cair 500 gram dipanaskan, maka 
kalor jenis zat cair tersebut adalah .... 
A. 1.680 J/kg.

0
C             C. 2.100 J/kg.

0
C 

B. 2.800 J/kg.
0
C             D. 8.400 J/kg.

0
C 

Es bermassa 250 gram bersuhu -5
0
C dipanasi 

hingga melebur menjadi air bersuhu 0
0
C. Jika 

kalor jenis es 0,5
 
kal/gr.

0
C dan kalor lebur es 

80 kal/gr, kalor yang diperlukan utk proses... 
A. 625 kalori                       C. 20.000 kalori 
B. 20.625 kalori                  D. 30.250 kalori 
 
Air bersuhu 20

0
C dengan massa 200 gr dicam 

pur dengan air bersuhu 90
0
C bermassa 300 g, 

suhu akhir campuran adalah .... 
A. 30

0
C                                 C. 62

0
C 

B. 48
0
C                                 D. 71

0
C 

1) angin laut terjadi pada siang hari, karena 
udara darat lebih panas dari laut 
2) sinar matahari bisa memasuki bumi padahal 
antara bumi matahari terdapat ruang hampa 
3) seorang ibu memakai kain utk mengangkat 
panci panas yang dipakai untuk memasak 
4) Nandi memegang tangkai panci untuk 
memasak, ternyata terasa panas 
5) udara penghantar panas yang buruk 
Peristiwa sehari-hari yang merupakan contoh 
konduksi, konveksi, dan radiasi adalah .... 
A. 1,2,3,dan 4                       C. 3,4,1, dan 2 
B. 2,3,4, dan 5                      D. 5,1,2, dan 3 

75 Menghitung suhu dan 
suhu campuran (azas 
black) 

Andi membuat termometr 
diberi nama Y dan titik 
bawah diberi angka 30

0
, 

sedangkan titik didik diberi 
angka 80. Bila termo Y 
mengukur benda 
menunjukkan 60

0
Y maka 

suhu benda itu jika diukur 
memakai termometer 
Celcius adalah .... 

A. 60
0
C        B. 50

0
C       C. 37,5

0
C       D. 20

0
C 

Sebuah gelas berisi air dingin dengan massa 
200 gram pada suhu 20

0
C dicampurkan dgn air 

panas bermassa pada 80
0
C. jika gelas dianggap 

tidak menerima kalor, maka suhu campuran 
dari kedua zat cair itu adalah .... 
A. 90

0
C         B. 70

0
C          C. 60

0
C          D. 40

0
C 

 

Es massa 200 gr bersuhu -5
0
C dipanasi hingga 

suhunya menjadi -1
0
C, jika kalor jenis es 0,5 

kal/gr
0
C. Kalor yang diperlukan dalam proses.. 

A. 200 kalori                        C. 400 kalori 
B. 300 kalori                        D. 600 kalori 

76 Menghitung tekanan pda 
hukum pascal/ hidrolik 

 
Besar gaya F agar alat hidrolik tetap seimbang 
adalah .... 

Jika gaya dorong 
untuk mengang 
kat sebuah mobil 
sebesar 40 N dan 
luas penampang 
hidrolik adalah 
100 m

2
. Jika 

pompa hidrolik yang mengangkat mobil punya 
luas penampang 250 m

2
 maka berat mobil .... 
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A. 20 N                                         C. 40 N 
B. 25 N                                         D. 50 N 

A. 150 N                                C.  100 N 
B. 125 N                                D.  50 N 

77 Perbandingan kedala- 
man benda pada zat cair 

 
 
 
 
 

Benda A berada di dekat permukaan air. Jika 
benda B berada 2 meter dari dasar bejana, 
dan benda A berada di 10 meter dari dasar. 
Perbandingan tekanan hidrostatistika yang 
dialami benda A dan B adalah .... 
A. posisi A : B = 5 : 4      C. posisi A : B = 0 : 4 
B. posisi A : B = 4 : 5       D. posisi A : B = 0 : 5 

Berikut ini tentang tekanan yang dialami 
sebuah benda di dalam kolam yang berada pd 
kedalaman h dari permukaan air. Pernyataan 
yang benar adalah .... 
A. tekanan sebanding dengan h 
B. tekanan berbanding terbalik dengan h 
C. tekanan punya hubungan linear dgn h 
D. tekanan tidak tergantung pada h 

78 Hubungan luas permuka 
an/ volume pda tekanan 

Diketahui bahwa 
kedalaman zat cair 
di tabung A = 2 kali 
B, massa jenis zat 
cair A = 2 kali B dan 

luas dasar tabung A = 2 kali B. Berdasarkan 
data tersebut, pernyataan yang benar ttg 
tekanan zat cair di dasar tabung adalah .... 
A. PA = 2 x PB                       C. PB = 2 x PA 
B. PA = 4 x PB                       D. PA = PB 

 
Tekanan paling kecil yang dialami lantai di aki-
batkan oleh benda nomor .... 
A. 1                      C. 3 
B. 2                      D. 4 
 

79 Menjelaskan tentang 
benda luar angkasa 

1) berada diantara mars dan jupiter 
2) gas metana menyebabkan warna biru 
3) berada setelah Saturnus 
4) termasuk planet dalam 
Yang merupakan ciri dari planet Uranus 
adalah .... 
A. 1 dan 2                             C. 1 dan 3 
B. 2 dan 4                             D. 2 dan 3 

1) berevolusi thd matahari bersama planet 
2) memancarkan cahaya sendiri 
3) berputar mengelilingi planet 
4) dimiliki oleh semua planet 
Yang merupakan ciri dari satelit adalah nomor... 
A. 1 dan 2                          C. 1 dan 4 
B. 1 dan 3                          D. 2 dan 3 

80 Membedakan rotasi/ 
revolusi bumi dan rotasi/ 
revolusi bulan 

Fenomena alam akibat rotasi bumi 
ditunjukkan oleh .... 

Fenomena Alam A B C D 

Terjadi perubahan 
siang dan malam 

V V X V  

Terjadi dua musim di 
tropis, hujan &kemarau 

X V X X 

Terjadi rasi bintang 
yang berbeda 

X X V X 

Perbedaan waktu di 
berbagai lokasi 

X X X V 

Gerak semu harian 
matahari 

X V X V 

 

1) gerhana bulan, terjadi karena matahari, bumi 
bulan terletak pada 1 garis lurus sehingga bulan 
tertutup oleh bayangan bumi 
2) gerhana bulan, terjadi karena matahari,bulan 
,bumi terletak pada 1 garis lurus sehingga bulan 
tertutup oleh bayangan bumi 
3) gerhana matahari, terjadi karena matahari, 
bulan, bumi terletak pada 1 garis lurus sehingga 
matahari tertutup oleh bayangan bulan 
4) gerhana bulan, terjadi karena matahari bulan 
bumi terletak pada 1 garis lurus sehingga bulan 
tertutup oleh bayangan bumi 
 

Pernyataan terjadinya gerhana bulan dan mata 
hari yang tepat adalah .... 
A. 1 dan 2                     C. 1 dan 3     
B. 2 dan 4                     D. 3 dan 1 

81 Mengitung amplitudo/ 
frekuensi/ periode/ 
cepat rambat gelom-
bang/ getaran 

Jika pegas bergerak 
dari A ke C butuh 
waktu 0,4 sekon 
dan jarak AC 8 cm, 
periode dan 
amplitudo bandul 
adalah .... 

A. 0,8 sekon dan 4 cm 
B. 0,8 sekon dan 8 cm 
C. 1,6 sekon dan 4 cm 
D. 1,6 sekon dan 8 cm 
 

Ayunan sederhana punya bandul yang sama, 
tali yang sama, besar simpang yang berbeda. 
Jika diayun dalam waktu yang sama, ayunan 
mana yang punya frekuensi terbesar? 

  

A 

B 
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82 Menghitung jarak bunyi 
pada gema/gaung/petir/ 
kedalaman laut 

Seseorang membunyikan lonceng di dekat 
tebing. Selang waktu 0,8 sekon kemudian 
terdengarlah bunyi pantulnya. Jika cepat 
rambat bunyi di udara 330 m/s. Jarak tebing 
dengan orang tersebut adalah .... 
A. 132 meter                         C. 330 meter 
B. 264 meter                          D. 660 meter 

Seorang anak berteriak ke dalam sumur kosong 
Selang waktu 0,2 sekon dia mendengar bunyi 
pantulnya. Jika dasar sumur ke arah tersebut 32 
meter, maka cepat rambat bunyi saat itu 
adalah ... 
A. 160 m/s                                C.  320 m/s 
B. 550 m/s                                D. 1.500 m/s 

83 Penerapan hukum 
pemantulan bunyi pada 
kehidupan sehari-hari 

1) ditimbulkan oleh benda bergetar 
2) merupakan gelombang longitudinal 
3) bunyi dapat merambat dalam medium 
4) bunyi merambat paling baik dalam gas 
Yang benar tentang pengertian bunyi adalah.. 
A. 1, 2, dan 3                          C. 2, 3, dan 4 
B. 1, 2, dan 4                          D. 1, 3, dan 4 

1) mengukur kedalaman laut 
2) mempertinggi frekuensi bunyi 
3) memperbesar amplitudo bunyi 
4) mengetahui cacat logam 
Manfaat bunyi pantul ditunjukkan oleh .... 
A. 1 dan 2                                 C. 2 dan 3 
B. 1 dan 4                                 D. 2 dan 4 

84 Menghitung fokus/ pem 
besaran/ dioptri dari 
lensa/ lup 

 
Jenis cacat mata dan kacamata yang dapat 
menolong penderita cacat mata tersebut ... 
A. rabun jauh dan lensa cembung 
B. rabun jauh dan lensa cekung 
C. rabun dekat dan lensa cekung 
D. rabun dekat dan lensa cembung 
 

Benda diamati dengan lup. Jika pengamat 
melihat benda dengan mata tak berakomodasi, 
maka letak benda yang sesuai adalah .... 

 

 

 Kegunaan Lensa Kegunaan Cermin 

1 Miopi ditolong 
lensa cekung, krn 
lensa cekung 
menyebarkan sinar  

Kaca spion pakai 
cermin cembung, 
krn bayangannya 
maya, tegak, dan 
diperkecil 

2 Hipermetropi dito-
long lensa cembung 
krn lensa cembung 
mengumpulkan 
sinar 

Kap lampu mobil 
pakai cermin 
cekung karena 
mengumpulkan 
sinar 

3 Kaca spion pakai 
lensa cembung, krn 
bayangannya maya, 
tegak, dan 
diperkecil 

Kap lampu mobil 
pakai cermin 
cembung karena 
mengumpulkan 
sinar 

4 Presbiopi ditolong 
lensa cekung dan 
cembung (rangkap) 

Cermin datar utk 
bercermin, krn 
bayangannya 
maya, sama 
besar, dan tegak 

Pernyataan tentang kegunaan lensa dan 
cermin yang tepat adalah .... 
A. 1,2, dan 3                      C. 2, 3, dan 4 
B. 3, 4, dan 1                     D. 4, 2, dan 1 

Jika seseorang memiliki cacat mata dengan titik 
dekat 50 cm, ingin membaca pada jarak 30 cm 
maka orang tersebut harus menggunakan lensa 
berkekuatan .... 
A. 1/3 dioptri                          C.  4/3 dioptri 
B. 2/3 dioptri                          D.  4 dioptri 
 
Sebuah lup berfokus 5 cm digunakan untuk 
mengamati benda yang panjangnya 2 mm. 
Panjang bayangan benda bila mata 
berakomodasi adalah .... 
A. 1,2 cm                                C. 1 cm 
B. 1,1 cm                                D. 0,8 cm 
 
Seorang penderita miopi mempunyai titik jauh 
100 cm. Berapakah kekuatan lensa kacamata 
yang harus dipakai orang tersebut agar dapat 
melihat benda jauh dengan normal? 
A. 1 dioptri                             C. 2 dioptri 
B. -1 dioptri                            D. -2 dioptri 
 
Benda diletakkan 20 cm di depan lensa + dengn 
fokus 10 cm, perbesaran bayangan terbentuk.. 
A. -1 kali                                   C. 2 kali 
B. 3 kali                                    D. -1/3 kali 

85 Menjelaskan sifat baya- 
ngan yang terjadi 

 
Pemantulan dua buah cermin datar. Besar 
sudut P adalah .... 
A. 60

0
       B. 50

0
         C. 40

0
         D. 30

0
 

 

 
Jika benda ada di depan cermin, perbesaran 
bayangan yang terjadi ½ dari benda, bila benda 
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Sifat bayangan 
yang dihasil – 
kan lensa 
adalah .... 
 
 

A. R IV, nyata, terbalik, diperbesar 
B. R III, nyata, terbalik, diperbesar 
C. R I, maya, tegak, diperkecil 
D. R III, maya, tegak, diperbesar 

digeser mendekati cermin hingga tepat 20 cm 
dari cermin yang fokusnya 15 cm, maka sifat 
bayangan yang terjadi dan perbesarannya .... 
A. nyata, terbalik, diperbesar, dan perbesaran 
lebih kecil dari semula 
B. nyata, terbalik, diperbesar, dan perbesaran 
lebih besar dari semula 
C. nyata, terbalik, diperbesar, dan perbesaran 
lebih kecil dari semula 
D. nyata, terbalik, diperbesar, dan perbesaran 
lebih kecil dari semula 

86 Menghitung F coloumb 
bila didekatkan/ dijauh 
kan 

Dua buah partikel bermuatan berjarak R satu 
sama lain dan terjadi gaya tolak menolak 
sebesar F, bila jarak keduanya dijadikan 5R 
maka besar gaya tolak menolak menjadi .... 
A. 1/5 F                                    C. 5 F 
B. 1/25 F                                  D. 25 F 

 
Dua buah muatan masing-masing 3μC dan -4μC 
terpisah sejauh 2 cm. Gaya tarik menarik 
diantara kedua muatan.... (k=9x10

9 
Nm

2
/C

2
) 

A. 135 N       B. 270 N        C. 165 N        D. 330 N 

87 Identifikasi hasil percoba 
an pada kain wol/ plastik 
/kaca/ dan sebagainya 

P : sisir plastik digosok kain wol bermuatan (-) 
Q : elektron kain wol berpindah ke sisir plastik 
Pernyataan di atas, P dan Q sebab akibat, 
maka bisa disimpulkan bahwa ... 
A. P benar Q salah          C. P salah Q benar 
B. P salah Q salah            D. P benar Q salah 
 

Sebuah benda dikatakan bermuatan positif 
bila benda tersebut .... 
A. jumlah neutron = jumlah proton 
B. jumlah proton > jumlah neutron 
C. kekurangan elektron 
D. kelebihan elektron 

 
Peristiwa yang terjadi pada gambar adalah .... 
A. penggaris dapat menarik kain wol 
B. penggaris dapat menarik potongan kertas 
C. kain wol tarik menarik dengan penggaris 
D. kain wol lebih kuat menarik kertas daripada 
penggaris plastik 

88 Menghitung kuat arus 
salah satu hambatan 
paralel 

 
Selisih beda potensial di R1 dan R3 adalah ... 
A. 1,2 volt                            C. 2,4 volt 
B. 1,8 volt                            D. 0 volt 

 
Rangkaian di atas terdiri dari 3 buah hambatan 
dan satu buah baterai. Beda potensial antara 
titik B dan D adalah ... 
A. 9,6 volt                                  C. 4,8 volt 
B. 12 volt                                    D. 16,8 volt 

Pada soal di atas, kuat arus yang melalui 
R4 dan R2 berturut-turut adalah ... 
A. 1,2 A dan 0,6 A         C. 0,4 A dan 0,2 A 
B. 1,2 A dan 0,4 A         D. 0,2 A dan 1,2 A 

Pada soal di atas,  beda potensial antara ujung- 
ujung baterai adalah .... 
A. 16,8 volt                               C. 21,6 volt 
B. 27,6 volt                               D. 32,2 volt 

89 Penerapan hukum 
kirchoff/ voltmeter 

 
Pemasangan amperemeter dan voltmeter 
yang benar ditunjukkan oleh nomor .... 
A. 1 dan 2                        C. 3 dan 2      
B. 2 dan 1                        D. 2 dan 4 

 
Jika saklar ditutup, maka pernyataan yang salah 
adalah .... 
A. voltmeter V3 menunjukkan lebih besar 
B. Lampu L3 menyala lebih terang dari L1 – L2 
C. Lampu L1–L2 tetap menyala, meski L3 padam 
D. kuat arus mengalir pada L1 sama dengan L3 
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Besar kuat arus I  pada gambar di atas 
adalah .... 
A. 10 A        B. 7 A         C. 6 A         D. 4 A 

 
Jika I5 = 2.I4 maka nilai I4 adalah .... 
A. 1 A                                C. 4 A 
B. 2 A                                D. 5 A 

90 Menghitung total biaya 
listrik selama satu bulan 

Sebuah rumah sederhana menggunakan 3 
lampu 40 watt selama 5 jam sehari, 1 TV 150 
watt selama 4 jam sehari, dan 1 kipas angin 
75 watt menyala 5 jam sehari, dan rice cooker 
300 watt selama 10 jam sehari. Bila harga 
setiap KWH Rp200,00 maka biaya selama 1 
bulan adalah .... 
A. Rp 339.000                      C. Rp 37.450 
B. Rp 169.500                      D. Rp 27.450 

No Alat listrik Jumlah Waktu 

1 Lampu 20 Watt 3 12 jam 

2 Lampu 10 Watt 3 12 jam 

3 Lampu 80 Watt 1 4 jam 

4 Setrika 300 Wat 1 2 jam 

Besar energi listrik yang digunakan selama 1  
bulan adalah .... 
A. 60 KWH                              C. 102 KWH 
B. 83,4 KWH                           D.  112,8 KWH 

91 Menentukan kutub yang 
terbentuk dari induksi/ 
menggosok/ elektromag 
netik 

 
Pernyataan di bawah ini yang benar adalah ... 
A. P tarik menarik dengan A 
B. P tarik menarik dengan B 
C. A tolak menolak dengan P 
D. B tolak menolak dengan P 

Sebuah besi di dekat 
kan magnet agar 
menjadi magnet 
dengan cara induksi. 
Maka kutub C dan 
jenis kemagnetan 
nya adalah ... 

A. utara dan permanen 
B. selatan dan permanen 
C. utara dan sementara 
D. selatan dan sementara 

 
 

 

 Perhatian!!! 

1. Bocoran Prediksi Soal UN SMP 2016 ini disiapkan untuk kalangan sendiri 
2. Bocoran ini hanyalah bagian dari upaya persiapan UN SMP 2016 untuk kalangan sendiri 

3. Penggunaan Bocoran ini harus tepat agar tidak disalahgunakan oleh oknum 
4. Apabila terdapat kesamaan model soal, tipe soal, nama pada soal,gambar pada soal, 

maka hal itu hanyalah sebuah kebetulan belaka karena soal-soal ini dihimpun dari berbagai sumber 
5. Meskipun ini digunakan untuk kalangan sendiri, kami mempersilahkan 

kepada siapa saja yang ingin menggunakannya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


