
SOAL ULANGAN HARIAN I 
KELAS VII 

 
I.  PILIHLAH JAWABAN YANG PALING BENAR 
 
1. Sebuah balok memiliki ukuran 5 cm x 10 cm x 20 cm. Balok 

tersebut diletakkan di lantai sedemikian sehingga tekanannya 
minimum. Luas bidang balok yang menempel dilantai 
adalah... 
a.  50 cm2   c. 200 cm2

b.  150 cm2   d. 100 cm2   
2. Sebuah batu diletakkan di meja. Tekanan dapat diperbesar 

dengan cara... 
a. Memperkecil massa balok dan memperbesar luas balok 

yang menyentuh meja. 
b. Memperkecil massa balok dan memperkecil luas balok 

yang menyentuh meja. 
c. Memperbesar massa balok dan memperbesar luas balok 

yang menyentuh meja. 
d. Memperbesar massa balok dan memperkecil luas balok 

yang menyentuh meja.  
3. Dua tiang silinder mempunyai massa yang sama dan 

diameternya masing-masing 20 cm dan 10 cm. Jika tekanan 
pada tiang besar 500 Pa, maka berapakah tekanan pada 
tiang kecil?... 
a.   500 Pa   c. 2000 Pa 
b.  1000 Pa   d. 4000 Pa 

4. Seekor kerbau berdiri dengan satu kaki yang luas telapaknya 
500 cm2. Maka tekanan yang dilakukan kerbau terhadap 
tanah adalah... 
a.  60 Pa   c. 300 kPa 
b. 150 Pa   d. 600 kPa 

5. Alat minum teko merupakan salah satu contoh penerapan... 
a. Hukum Pascal 
b. Hukum Boyle 
c. Asas Archimedes 
d. Asas Bejana berhubungan 

6. Sebuah bejana U diisi raksa dan zat cair, bila tinggi raksa 2,5 
cm dengan massa jenis 13,6 g/cm3 dan tinggi zat cair 20 cm 
maka hitunglah berapkah massa jenis zat cair tersebut?... 
a. 6,8 g/cm3    c. 3,4 g/cm3

b. 5 g/cm3    d. 1 g/cm3

7. Hukum bejana berhubungan tidak berlaku pada keadaan di 
bawah ini, kecuali... 
a. Jika diisi dengan zat cair yang tidak sejenis. 
b. Jika bejana digoyangkan. 
c. Jika tekanan udara dalam bejana sama. 
d. Jika bejana berupa pipa kapiler. 

8. Berikut ini merupakan alat yang menerapakan asas bejana 
berhubungan adalah... 
a. Jembatan ponton. 
b. Hidrometer  
c. Termometer  
d. Water pass 

9. Pernyataan yang benar dengan tekanan hidrostatik adalah... 
a. Berbanding lurus dengan massa jenis zat cair. 
b. Berbanding terbalik dengan gravitasi bumi. 
c. Berbanding lurus dengan kedalaman. 
d. Jawaban a dan c benar. 

10. Sebuah kaleng berisi minyak tanah dengan tinggi 40 cm. 
Massa jenis minyak 0,8 g/cm3 dan percepatan gravitasi bumi 
10 m/s2. Tekanan minyak tanah pada dasar kaleng adalah.... 
a. 1600 Pa   c. 3200 Pa 
b. 2000 Pa   d. 4000 Pa 

11. Alat di bawah ini yang menerapkan hukum pascal adalah... 
a. Dongkrak hidrolik. 
b. Kapal selam 
c. Teko air. 
d. Galangan kapal. 

12. Kempa hidrolik dengan penampag kicil 2 cm2 dan 
penampang besar 50 cm2. Jika pada penampang kecil diberi 
gaya 4 N maka gaya yang dihasilkan pada penampang besar 
adalah... 
a. 20 N   c. 75 N 
b. 50 N   d. 100 N 

13. Salah satu syarat benda dikatakan melayang adalah... 
a. Berat benda < gaya  keatas 
b. Berat benda > gaya keatas 
c. Berat benda = gaya keatas. 
d. Bergantung pada volume zat cair yang dipindahkan. 

14. Perhatikan gambar di bawah ini! 
 
Besar tekanan air terhadap... 
a. Dasar A > dasar B > dasar C 
b. Dasar A > dasar C > dasar B 
c. Dasar C < dasar B < dasar A A B C d. Dasar A = dasar B = dasar C 

15. Alat–alat yang bekerja berdasarkan hukum Archimedes 
adalah... 
a. Kapal laut, hidrometer, pompa air. 
b. Kapal selam, barometer, galangan kapal. 
c. Balon udara, jembatan ponton, hidrometer. 
d. Galangan kapal, mesing pengangkut mobil, balon udara. 

16. Dari peristiwa gambar di bawah ini, bekerja gaya ke atas 
yang besarnya... Faa. Sama dengan w 
b. Searah dengan w 
c. Lebih besar dari w 

wd. Lebih kecil dari w 
  

17. Berat benda di udara 4,9 N. Bila ditimbang di dalam minyak 
tanah (massa jenis 0,8 g/cm3) bertanya menjadi 4,74 N. 
Gaya ke atas yang dialami benda adalah... 
a. 0,16 N   c. 9,8 N 
b. 1,6 N   d. 16,0 N 

18. Ketika kubus dengan rusuk 5 cm dicelupkan ke dalam air 
maka kubus itu melayang, besar massa kubus adalah... 
a. 50 g   c. 100 g 
b. 75 g   d. 125 g 

19. Tekanan udara ditempat A lebih tinggi dari pada tempat B. Ini 
dikarenakan... 
a. Tempat A lebih rendah dari pada tempat B. 
b. Tempat A lebih tinggi dari pada B 
c. Tempat A lebih lembab dari pada tempat B 
d. Tempat B lebih lembab dari pada tempat A 

20. Gejala alam berikut ini yang disebabkan oleh tekanan udara 
adalah... 
a. Angin   c. Cuaca 
b. Pasang surut  d. Angin topan 

 
II.  JAWABLAH PERTANYAAN BERIKUT DENGAN 

MENYERTAKAN DIKET, DITANYA, DAN JAWAB 
1. Tekanan suatu gas adalah 85 cmHg. Jika tekanan 

udara luar pada waktu itu 1 atm, berapakah tinggi kolom 
raksa ? 

2. Suatu tempat berada pada ketinggian 1000 m di atas 
permukaan laut. Berapakah tekanan pada tempat itu? 

3. Sebuah mesin hidrolik dengan luas penghisap kecil 20 
cm2 dan penghisap besar 400 cm2. Jika pada penghisap 
kecil diberi gaya 100 N maka berapakah berat benda 
yang bisa diangkat oleh mesin itu? 

4. Berat air dalam wadah adalah 120 N alasnya berbentuk 
persegi panjang dengan ukuran 0,2 m x 0,2 m. 
a. Berapakah tekanan air pada dasar wadah? 
b. Berakah kedalaman air? 

5. Sebuah benda terapung dipermukaan air. Bila benda 
yang muncul dipermukaan 25 % dari volumenya dan 
massa jenis air 1 g/cm3, berakah massa jenis benda? 


