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20. Perhatikan data zat berikut !  

1.NaCl   4. C 

2.Fe   5. H2O 

3.H2SO4      6. Al  

 

Zat tersebut yang termasuk molekul senyawa adalah nomor ….  

A.  (1), (2), dan (3)    C.  (1), (3), dan (5)  

B.  (2), (3), dan (5)    D.  (2), (4), dan (6)  

 

21. Segelas susu dibiarkan di atas meja, ternyata keesokan harinya telah berubah menjadi masam. 

Masamnya susu tersebut termasuk perubahan …. 

A. fisika karena berubah rasa dan bau 

B. fisika karena berubah warna dan bau 

C. kimia karena masam salah satu bentuk senyawa 

D. kimia karena terbentuk zat baru yang rasanya masam 

  .. 

22. Zat aditif pemanis yang sering digunakan sebagai campuran minuman ringan adalah …. 

A. siklamat     C. tetrazine 

B. formalin    D. boraks 

 

23. Berikut ini yang merupakan tindakan dan perilaku yang dapat membantu remaja untuk terhindar 

dari penyalahgunaan zat adiktif dan psikotropika adalah…. 

A. rajin berolah raga, ramah, dan bergaul dengan siapa saja. 

B. rajin berolah raga, aktif berorganisasi, dan sering keluar malam. 

C. taat beribadah, bergaul dengan siapa saja, dan sering pulang larut malam 

D. taat beribadah, rajin berolahraga, dan hubungan dengan keluarga harmonis. 

 

24. Perhatikan gambar berikut ini ! 

 

 

 

 

       

Ciri makhluk hidup tumbuh dan peka terhadap rangsang ditunjukkan oleh gambar nomor… 

A.  1 dan 2    C. 2 dan 3 

B.  1 dan 3    D. 3 dan 4 

  
25. Seorang siswa menemukan tumbuhan yang menempel pada sebatang pohon besar.  Beberapa ciri yang 

ditemui pada tumbuhan tersebut antara lain : 

1. Mempunyai akar, batang dan daun sejati 

2. Daun berwarna hijau 

3. Daun yang masih muda menggulung 

4. berkembang biak dengan spora 

Berdasarkan ciri-ciri tersebut dapat disimpulkan bahwa tumbuhan tersebut termasuk kelompok .... 

A. tumbuhan paku C. tumbuhan berbiji terbuka 

B. tumbuhan lumut   D. tumbuhan berbiji tertutup 

  

1 4 3 2 
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26. Perhatikan gambar berikut ini!             

 

Bentuk simbiosis yang ditunjukkan oleh gambar 

tersebut adalah ....  

A. komensalisme 

B. mutualisme 

C. parasitisme 

D. antibiosis                               

 

 

27. Peran aktif kita dalam kegiatan sehari-hari yang dapat mengurangi global worming adalah… 

A. menggunakan kendaraan pribadi 

B. mengurangi penggunaan bahan bakar fosil 

C. membakar sampah yang sudah menumpuk 

D. membuang sampah pada tempatnya 

 

28. Perhatikan grafik berikut ini ! 

 

Berdasar grafik di atas, kebutuhan air bersih akan lebih mudah didapat di kota ….. 

A.  J C. H 

B.  I D. G 

 

29. Perhatikan gambar otot berikut!  

 

      

 

Organ yang dibentuk otot tersebut antara lain ...  

A. tangan      C. paru-paru  

B. usus besar  D. kerongkongan  

 

30. Perhatikan tabel di bawah ini ! 

 

No Enzim Organ Penghasil Enzim 

1. Pepsin Mulut 

2. Tripsin Pankreas 

3. Renin Lambung 

4. Lipase Usus halus 

5. Amilase Lambung 

  

 Pasangan yang benar  antara enzim dan organ penghasil enzim adalah … . 

A. 1 dan 3     C. 2 dan 4    

B. 2 dan 3     D. 3 dan 5 
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31. Perhatikan gambar berikut. 

         
I. II. 

Keterangan: I = Otot-otot antar tulang rusuk berkontraksi, rongga dada mengembang. 

               II= Otot-otot antar tulang rusuk relaksasi, rongga dada mengempis.  

Proses pernapasan pada Gambar I dan II diatas adalah…. 

A. inspirasi dan ekspirasi pernapasan perut C. inspirasi dan ekspirasi pernapasan dada 

B. ekspirasi dan inspirasi pernapasan perut D. ekspirasi dan inspirasi pernapasan dada 

 

32. Perhatikan data berikut ini! 

 1. dinding tebal dan elastis 

 2. dinding tipis dan tidak elastis 

 3. mengalirkan darah keluar dari jantung 

 4. mengalirkan darah  menuju ke jantung 

 5. katup hanya satu dekat dengan jantung 

 6. katup terletak disepanjang dinding pembuluh 

 

 Ciri-ciri pembuluh vena yang benar ditunjukan data nomor…. 

A. 1, 3, dan 5 C. 2, 4, dan 5 

B. 1, 3, dan 6 D. 2, 4, dan 6 

 

33.  Perhatikan  gambar alat reproduksi sebagai berikut ! 

 

 
 

Bagian yang berfungsi sebagai tempat 

perkembangan zigot apabila terjadi fertilisasi 

ditunjukkan pada nomor . . . . 

A. 1    

B. 2 

C. 3 

D. 4 

 

34. Data alat-alat koordinasi : 

 1. otot    4. saraf sensorik 

 2. saraf motorik   5. neuron perantara 

 3. alat indra   6. otak 

Urutan jalannya rangsangan sampai terjadi tanggapan pada gerak biasa adalah ... 

A.  3 – 2 – 6 – 4 – 1   C.  3 – 4 – 6 – 2 – 1  

B.  3 – 2 – 5 – 6 – 1   D.  3 – 4 – 2 – 6 – 1  

 

35. Perhatikan gambar bunga berikut ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar bunga di atas, bagian yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan adalah nomor .... 

A. 1  C. 3 

B. 2  D.4 

 

      1         2 

     3 4 
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36. Respon yang dilakukan oleh tumbuhan ganggang hijau bersel satu ketika mendapat   

       rangsangan cahaya adalah..... 

A. Bergerak menjauhi cahaya  C. Berkelompok diam ditempat 

B. Bergerak mendekati cahaya  D. Bergerak kesegala arah 

 

37. Perhatikan gambar percobaan fotosintesis berikut! 

 

 

 

 

  

 

  

 Tujuan perlakuan nomor 3 pada gambar adalah… . 

A. menguji pentingnya cahaya matahari 

B. melarutkan butiran klorofil 

C. menguji adanya amilum 

D. mematikan sel-sel daun 

 

38. Berikut ini contoh adaptasi fisiologi yaitu … 

A.  Cecak memutuskan ekornya untuk mempertahankan diri dari musuh 

B.  Serangga mempunyai tipe mulut  sesuai dengan jenis makanannya 

C.  Duri landak akan berdiri ketika dalam keadaan bahaya. 

D.  Tumbuhan berbiji mempunyai benangsari dan putik dengan cirri yang khas 

39. Mangga berbuah besar rasa masam ( BBmm ) disilangkan dengan mangga berbuah kecil rasa  

manis ( bbMM ) menghasikan F1 dengan fenotip berbuah besar rasa manis heterozigot.Jika F1 

disilangkan sesamanya,akan diperoleh F2 yang berbuah besar rasa manis homozigot sebesar…. 

A.  6,25 % 

B. 12,50 % 

C. 18,75 % 

D.56,25 %  

 

40. Tanaman jagung yang disisipi gen dari bakteri Bacillus thuringiensis menghasilkan senyawa  

beracun yang dapat mematikan ulat yang memakan daunnya. 

Tanaman jagung dengan sifat baru tersebut dapat diperoleh melalui proses…. 

A. kloning. 

B. hibridisasi. 

C. transgenik. 

D. kultur jaringan. 

 

  

 1 
  2 

  3 

 4 
 5 
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I. Kerjakan dengan singkat dan jelas !  

 

1. Untuk mendeteksi jarak batu karang, sebuah kapal selam mengirimkan sinyal seperti terlihat 

pada gambar.  

 

Setelah 2 detik sinyal diterima kembali oleh kapal. Jika cepat rambat bunyi dalam air laut 

1.400 m/s, hitunglah jarak kapal sampai dengan batu karang ! 

( Tulislah apa yang diketahui, ditanyakan dan penyelesaiannya! ) 

 

2. Sebutkan 3 ( tiga ) ciri - ciri TRAFO STEP UP ! 

3. Berikan contoh upaya yang dapat dilakukan remaja agar terhindar dari Narkoba! 

4. Jelaskan fungsi rangka bagi tubuh kita! 

5. Jelaskan yang dimaksud dengan adaptasi morfologi dan berikan contohnya! 

Dasar laut

Batu karang


