
1. Perhatikan table berikut ini: 
No Besaran Satuan 
1 Panjang Inci 
2 Massa Kilogram 
3 Suhu 0C 
4 Waktu Menit 

Yang merupakan besaran pokok dengan 
satuan SI adalah…  
a. 4   c. 2 
b. 3  d. 1 

2. Sebuah balok dari logam mempunyai 
ukuran panjang 2 cm, lebar 2 m dan tinggi 
1 cm. Bika balok tersebut mempunyai 
massa 32 gram, maka massa jenis balok 
adalah…? 
a. 8000 kg/m3  c. 7000 kg/m3 
b. 800 kg/m3  d. 1300 kg/m3 
Perhatikan peritiwa berikut ini! 
1) ban pelampung 
2) spiritus mongering dipermukaan tangan 
3) balon udara 
4) kamper melenyap 

3. Contoh penerapan konsep massa jenis 
adalah… 
a. 1 dan 2  c. 2 dan 3 
b. 1 dan 3  d. 2 dan 4 

4. Suhu badan seorang diukur dengan 
menggunakan skala celcius menunjukkan 
angka 30 0C bila diukur dengan 
menggunkan skala Fahrenheit adalah…0F 
a. 22  c. 54 
b. 86  d. 303 

5. Perhatikan peristiwa berikut ini! 
1) air direbus 
2) paku yang dibakar ujungnya 
3) angina darat 
4) menyetrika baju 
perpindahan kalor secara konveksi terjadi 
pada… 
a. 1 dan 2  c. 1 dan 3 
b. 2 dan 4  d. 3 dan 4 

6. Perhatikan gambar berikut ini! 
 
 
 
 

Tentukan besar dan arah resultan gaya yang 
bekerja pada balok? 
a. 8 N ke kanan c. 8 N ke kiri 
b. 22 N ke kanan d. 22 N ke kiri 

7. Perhatikan benda-benda berikut ini ! 
 
 
 
 
 
 

Jika massa semua benda sama dan 
dijatuhkan dari ketinggian yang sama, maka 

yang menghasilkan tekanan terbesar adalah 
gambar… 
a. 1   c. 3 
b. 2  d. 4 

8. Buah kepala jatuh ke tanah, terjadi 
perubahan energi… 
a. potensial –  kinetic - kalor 
b. kalor – potensial – kinetic 
c. kinetic – potensial – kalor 
d. potensial – kinetic – gravitasi 

9. Seekor burung terbang mendatar di udara 
dengan kecepatan 4 m/s. Besar energi 
kinetic yang dimiliki burung adalah…? 
a. 8 J  c. 32 J 
b. 16 J  d. 80 J 

10. Catut memanfaatkan fungsi pesawat 
sederhana… 
a. pengungkit c. bidang miring 
b. katrol  d. bidang datar 

11. Perhatikan gambar berikut ini ! 
 
 
 
 

Jika jarak PQ = 45 cm, panjang gelombang 
diatas adalah..? 
a. 15 cm  c. 30 cm 
b. 22,5 cm  d. 45 cm 

P Q 

12. Sebuah benda dengan tinggi 5 mm berdiri 
tegak 6 cm didepan cermin cekung yang 
fokusnya 4 cm. Bayangan yang terbentuk 
bersifat…? 
a. nyata, diperbesar 12 kali 
b. maya, diperbesar 10 kali 
c. maya, diperbesar 4 kali 
d. nyata, diperbesar 2 kali 

13. Penderita miopi dapat ditolong dengan 
menggunakan kaca mata..? 
a. positip  c. cekung 
b. rangkap  d. cembung 

14. Sisir plastic yang digosok dengan rambut 
kering dapat menarik potongan kertas kecil 
yang didekatkan padanya. Hal ini terjadi 
karena… 7 N 15 N 

a. sisir jadi bermuatan listrik positif 
karena electron dari sisir berpindah ke 
rambut kering 

b. sisir jadi bermuatan listrik negative 
karena electron dari rambut kering 
berpidah ke sisir 

c. kertas kecil dan sisir keduanya 
kehilangan electron sehingga saling 
tarik menarik 

d. kertas kecil dan sisir bermuatan listrik 
yang tak sejenis sehingga saling tarik 
menarik 

41 3 2 15. Pada suatu rangkaian mengalir muatan 
listrik sebesar 60 C selama 2 menit. Arus 
listrik yang mengalir sebesar …A 



a. 0,5   c. 15  
b. 30  d. 120 

16. Pasangan Amperemeter dan voltmeter yang 
benar adalah… 
 
a.      c 
 
 
 
 
 
b.      d. 

 
17. Berdasarkan gambar berikut ini dapat 

ditentukan bahwa… 
 
 
 
 
 
 

a. A kutub selatan, B kutub utara 
b. A kutub selatan, B kutub selatan 
c. A kutub utara, B kutub utara 
d. A kutub utara, B kutub selatan 

18. Jarak terdekat antara planet dengan 
matahari disebut .. 
a. aphelium c. helium 
b. heliosentris d. perihelium 

19. Revolusi bumi terhadap matahari 
menyebabkan terjadinya… 
a. perbedaan waktu tempat dibumi 
b. perubahan siang dan malam 
c. perubahan musim di bumi 
d. perbedaan suhu di bumi  

Daerah utama yang tertimpa bayangan gelap 
bumi ketika terjadi gerhana bulan disebut… 

a. paralaks 
b. umbra 
c. titik focus 
d. penumbra 


