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20. Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

 

Pasang purnama terjadi pada kedudukan bulan bernomor.... 

A. 1 dan 3 

B. 1 dan 4 

C. 2 dan 3 

D. 2 dan 4 

 

21. Komponen mobil yang terbuat dari besi menjadi berkarat akibat terendam banjir. Hal ini 

menunjukan bahwa komponen yang terbuat dari besi tersebut mengalami perubahan …. 

A. fisika karena berubah bentuknya 

B. fisika karena besi menjadi karat  

C. kimia karena terbentuk zat baru yaitu karat 

D. kimia karena karat salah satu bentuk senyawa 

 

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 di bawah ini ! 

  

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

ciri yang teridentifikasi 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 
 

 

 

Ciri-ciri makhluk hidup yang ditunjukan oleh gambar 

tersebut adalah.... 

A. tumbuh 

B. bernapas 

C. berkembang biak 

D. menanggapi rangsang 
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26. Perhatikan contoh interaksi makhluk hidup berikut! 

1.  Ikan remora dengan ikan hiu 

2.  Bunga anggrek dengan tanaman inang 

3.  Lebah madu dengan bunga mangga 

4.  Burung jalak dengan kerbau 

5.  Bakteri pembusuk dalam usus manusia 

 

Contoh simbiosis komensalisme adalah nomor …. 

A. 1 dan 2 C. 3 dan  4 

B. 2 dan 4    D. 3 dan 5 

 

27. Usaha pertanian berikut ini yang dapat mencegah pencemaran tanah adalah… 

A. membuat terasering C. menggunakan pestisida 

B. melakukan pengairan D. menggunakan pupuk organik 

 

28. Perhatikan grafik pertumbuhan penduduk berikut! 
 

    Pertumbuhan penduduk 

    

     

Ketersediaan SDA 

 

 

Jika pertumbuhan penduduk dihubungkan dengan ketersediaan sumber daya alam untuk 

mencukupi kebutuhan manusia dalam hal sandang, pangan, dan papan, dapat disimpulkan… 

A. Persediaan lahan untuk pemukiman dan pertanian semakin sempit 

B. Kawasan hutan semakin meluas untuk mendukung kebutuhan oksigen 

C. Tanah pertanian akan bertambah untuk memenuhi kebutuhan pangan 

D. Rumah pemukiman akan dijadikan tanah pertanian 

 

29. Perhatikan data berikut ! 

1. bentuk silindris atau serabut panjang 

2. bekerja diluar kesadaran 

3. terdapat pada jantung 

4. jumlah inti sel satu 

Dari data di atas ciri-ciri otot  polos  ditunjukkan oleh nomor... 

A. 1 dan 2 C. 2 dan 4 

B. 1 dan 3    D. 3 dan 4 

 

30. Perhatikan gambar berikut ini! 

 

Enzim yang berperan mengubah lemak menjadi asam 

lemak dan gliserol dihasilkan oleh kelenjar yang ditunjukan 

oleh gambar.... 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

 

31. Perbedaan antara pernapasan dada dengan pernapasan perut dalam proses ekspirasi pada tabel 

berikut yang benar adalah.... 

 PERNAPASAN DADA PERNAPASAN PERUT 

A. otot diafragma berkontraksi sehingga 

diafragma mendatar. 

otot antar tulang rusuk berkontraksi 

sehingga tulang rusuk terangkat. 

B. otot antar tulang rusuk berkontraksi 

sehingga tulang rusuk terangkat 

otot diafragma berkontraksi sehingga 

diafragma mendatar 

C. otot diafragma berelaksasi sehingga 

diafragma melengkung 

otot antar tulang rusuk berelaksasi 

sehingga tulang rusuk turun 

D. otot antar tulang rusuk berelaksasi 

sehingga tulang rusuk turun 

otot diafragma berelaksasi sehingga 

diafragma melengkung 
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32. Perhatikan gambar berikut ini!       

Darah yang banyak mengandung O2 terletak pada bagian yang 

ditunjukan oleh gambar no…. 

A. I    dan II 

B. I    dan III 

C. II   dan III 

D. III dan IV  

        

Darah yang banyak mengandung O2 terletak pada bagian yang ditunjukan oleh gambar no…. 

A. I    dan II  C. II   dan III 

B. I    dan III  D. III dan IV 

 

33. Perhatikan data berikut! 

1) Mempercepat denyut jantung. 

2) Mempersempit pembuluh darah. 

3) Memperlebar bronkus. 

4) Memurunkan tekanan darah 

5) Memperlambat gerak peristaltis. 

6) Meningkatkan sekresi ludah. 

 

Fungsi saraf simpatik ditunjukan oleh nomor.... 

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

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

   

34. Perhatikan  gambar alat reproduksi sebagai berikut ! 

 

 
 

Bagian yang berfungsi sebagai tempat 

penghasil ovum ditunjukkan oleh gambar 

nomor . . . . 

A. 1    

B. 2 

C. 3 

D. 4 

 

35. Perhatikan gambar berikut ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaringan pengangkut ditunjukan oleh…. 

A. 1 dan 2 

B. 2 dan 3 

C. 2 dan 4 

D. 3 dan 4 

 

36. Gerak kemotaksis merupakan respon tumbuhan terhadap …. 

A. tekanan C. zat kimia 

B. kadar air D. grafitasi bumi 

 

  

      1         2 

     3 4 
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37.  Perhatikan gambar percobaan fotosintesis berikut! 

 

 

 

 

  

 

  

Tujuan perlakuan nomor 4  pada gambar tersebut adalah… . 

A. menguji pentingnya cahaya matahari  C. melarutkan butiran klorofil 

B. menguji adanya amilum    D. mematikan sel-sel daun 

 

38. Contoh adaptasi tingkah laku pada makhluk hidup dalam mempertahankan kelangsungan 

hidupnya adalah… . 

A. paruh burung pemakan daging tebal,kuat dan runcing melengkung 

B. kerbau memiliki enzim selulosa untuk mencerna serat kayu 

C. bunglon dapat merubah warna tubuh untuk melindungi diri 

D. burung hantu mempunyai penglihatan yang sangat tajam 

 

39. Tanaman  jagung bertongkol besar dan kadar protein rendah  ( BBtt ) disilangkan dengan 

jagung bertongkol kecil dan kadar protein tinggi (bbTT) menghasilkan F1 (BbTt) dengan 

fenotip tongkol  besar berprotein tinggi . Jika F1 menyerbuk sesamanya, perbandingan  buah 

yang bertongkol besar dan berprotein tinggi  adalah ... . 

A. 1/ 16   C. 3/16 

B. 2/ 16    D. 9/ 16   

 

40. Perhatikan tabel di bawah ini! 

No. Jenis mikroorganisme Produk bioteknologi 

1 Rhizopus oryzae A. Keju 

2 Lactobacillus bulgaricus B.  Oncom 

3 Aspergilus wentii C.  Tempe 

4 Neurospora crassa D.  Kecap 

 

Pasangan mikroorganisme dan produk bioteknologi yang tepat adalah.... 

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

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

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

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

  

 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


