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1.  (poin 1) Tahukah kalian, salah satu keunikan dari laba-laba pelompat 

adalah keistimewaan penglihatannya. Laba-laba pelompat dapat melihat ke 

sekelilingnya, termasuk ke belakang, dengan menggunakan empat pasang 

mata pada bagian atas kepala. Dua di antaranya menonjol ke depan dari 

bagian tengah kepala seperti tabung reaksi. Dua mata yang besar ini dapat 

bergerak kiri-kanan dan atas-bawah di dalam rongga matanya. Keempat 

mata lainnya di sisi kepala tidak mampu melihat benda dengan utuh, tetapi 

dapat mendeteksi setiap gerakan di sekitarnya. Dengan cara ini, hewan ini 

dengan mudah mengetahui mangsa yang berada di belakangnya. Dari 

penjelasan di atas, berapakah sudut pandang laba-laba tersebut ? 

a. 0° 

b. 45° 

c. 90° 

d. 180° 

e. 360°°°° 

 

2. (poin 1) Pisau yang tumpul akan lebih susah digunakan untuk memotong 

benda dibandingkan pisau yang tajam, karena: 

a. benda akan mendapat gaya lebih besar dari pisau tumpul daripada 

pisau tajam. 

b. benda akan mendapat gaya lebih kecil dari pisau tumpul daripada pisau 

tajam. 

c. benda akan mendapat tekanan yang lebih kecil dar i pisau tumpul 

daripada pisau tajam.  

d. benda akan mendapat tekanan yang lebih besar dari pisau tumpul 

daripada pisau tajam. 

e. pada pisau tumpul, luas permukaan yang mengiris benda lebih kecil 

 

3. (poin 1) Sebuah termometer air raksa belum diberi skala. Panjang kolom 

air raksa dalam termometer adalah 5 cm ketika dimasukkan ke dalam es 

yang sedang melebur. Panjang kolom air raksa dalam termometer 

menunjukkan angka 30 cm saat dicelupkan ke dalam uap air murni pada 

tekanan standar (titik didih air). Jika panjang kolom air raksa termometer 

tersebut adalah 20 cm, ketika dimasukkan ke dalam wadah berisi air, maka 

suhu air tersebut adalah: 

a. 60 oC b. 66,7 oC c. 80 oC d. 50 oC    e. 70 oC 

 

4. (poin 1) Koefisien muai panjang besi adalah 0,0000119 /K dan tembaga 

adalah 0,0000167 /K. Jika kedua logam tersebut dijadikan sebagai keping 

bimetal dan dipanaskan sampai batas kerjanya akan berbentuk seperti: 
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Jawab : b 

 

5. (poin 1) Tinjau kasus jantung yang memompa darah ke kepala yang 

letaknya 35 cm di atas jantung. Tekanan di kepala lebih rendah daripada 

tekanan jantung. Dalam proses ini:  

(1) Penurunan tekanan antara lain untuk mengatasi kenaikan energi 

potensial gravitasi. 

(2) Penurunan tekanan antara lain untuk mengatasi kenaikan energi 

potensial listrik. 

(3) Penurunan tekanan antara lain untuk mengatasi gesekan 

(4) Penurunan tekanan ini disebabkan oleh kenaikan energi kinetik 

 

Pernyataan yang benar adalah : 

a. (1) dan (2) 

b. (1) dan (3)  

c. (1) dan (4) 

d. (2) dan (3) 

e. (2) dan (4) 

 

6. (poin 1) Dari daftar berikut ini, gelombang elektromagnetik yang memiliki 

panjang gelombang yang dapat dilihat mata adalah: 

(a) (b)

(c) (d)

(e) tembaga

tembaga

tembaga
tembaga

tembaga

besi

besi

besi

besibesi

(a) (b)

(c) (d)

(e) tembaga

tembaga

tembaga
tembaga

tembaga

besi

besi

besi

besibesi
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Jawab : c 

 

7. (poin 1) Suatu malam yang cerah kalian memandang bintang-bintang di 

langit. Pandangan kalian tertuju pada suatu benda yang sangat terang yang 

kalian duga sebagai bintang yang sangat terang. Keesokan harinya, benda 

yang kalian duga sebagai bintang tersebut sedikit bergeser posisinya relatif 

terhadap bintang-bintang lain di langit. Pada hari berikutnya, posisi benda 

tersebut bergeser lagi sedikit. Berdasarkan pengamatan tersebut kalian 

dapat simpulkan bahwa benda tersebt adalah: 

a. bintang 

b. komet 

c. meteor 

d. planet  

e. meteoroid 

 

8. (poin 1) Sebuah rotor (tabung besar yang dapat berputar pada porosnya) 

digunakan di taman bermain. Seseorang berdiri menempel pada dinding 

rotor tersebut, dan kemudian rotor diputar sangat cepat. Apa yang terjadi 

ketika lantai rotor dibuka? 

a. Orang tersebut akan jatuh. 

b. Orang tersebut terlempar ke atas 

c. Orang tersebut terlempar ke samping 

Putaran

rotor

Putaran

rotor
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d. Orang tersebut akan tetap menempel pada dinding rotor dan diam 

relatif terhadap dinding rotor.  

e. Orang tersebut akan menempel pada dinding rotor, namun bergerak 

searah gerak rotor, relatif terhadap dinding rotor.  

 
9. (poin 1) Sebuah kipas angin ditaruh di atas perahu mainan seperti gambar 

berikut :  

 

Jika kipas berputar maka yang terjadi adalah : 

a. perahu bergerak ke depan 

b. perahu bergerak ke belakang 

c. perahu tak bergerak  

d. perahu berputar-putar 

e. perahu bergerak ke samping 

 
10. (poin 2) Hubungan kerjasama antara jantung dan paru-paru adalah : 

a. paru-paru memisahkan karbondioksida dari udara untuk dioksidasi 

dengan darah yang akan ke jantung 

b. jantung memisahkan oksigen dari udara untuk dioksidasi dengan darah 

yang akan ke paru-paru 

c. jantung memisahkan karbondioksida dari udara untuk dioksidasi dengan 

darah yang akan ke paru-paru 

d. paru-paru akan memisahkan oksigen dari udara untuk dioksidasi 

dengan darah yang akan ke jantung  

     e. jantung akan memisahkan karbondioksida dari udara untuk dioksidasi    

        dengan darah yang menuju paru-paru 

 
11. (poin 1) Perhatikan sistem bandul pada gambar berikut. Enam beban 

memiliki massa yang sama dan bersifat lenting sempurna. Jika bandul 1 

disimpangkan dan kemudian dilepas, maka apa yang akan terjadi? 

 

 

 

 

 

Kipas angin 
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a. Bandul 1 akan langsung memantul kembali 

b. Bandul 6 akan menyimpang ke arah kanan  

c. Bandul 5 dan 6 akan menyimpang ke arah kanan. 

d. Bandul 2, 3, 4, 5 dan 6 akan menyimpang ke kanan. 

e. Bandul 1 dan 2 akan menyimpang ke arah kiri. 

 

12. (poin 1) Pada binatang yang perkembangbiakannya dengan moda bertelur, 

maka telur yang dikeluarkan sampai suatu saat nanti menetas, merupakan 

a. sebuah sel telur (ovum) yang berukuran besar 

b. terdiri dari banyak sel telur, sehingga ukurannya besar 

c. kesatuan antara embrio dengan  persediaan makana nnya  

d. alat atau organ yang berfungsi untuk perkembangbiakan 

e. kesatuan antara kuning telur dan putih telur 

 

Pilihan ganda dengan lebih dari satu jawaban yang b enar 
 
13. (poin 1,5) Di dalam sebuah kotak besar terdapat 4 buah benda. Benda 

pertama adalah kapas bermassa 10 gram dengan volume 40 cm3, benda 

kedua adalah gabus bermassa 10 gram dengan volume 50 cm3, benda 

ketiga adalah kayu bermassa 100 gram dengan volume 400 cm3, benda 

keempat adalah logam bermassa 100 gram dengan volume 20 cm3. 

Diantara pernyataan berikut, manakah yang benar? (jawaban boleh lebih 

dari 1) 

a. Benda pertama lebih berat daripada benda kedua. 

b. Benda kedua lebih ringan daripada benda keempat.  

c. Benda ketiga sama berat dengan benda keempat.  

d. Benda pertama sama berat dengan benda kedua.  

e. Benda pertama memiliki massa jenis lebih kecil daripada benda ketiga. 

f. Benda kedua memiliki berat 1/10 kali benda keemp at. 

 

14. (poin 2) Benang sari dan putik adalah bagian bunga yang berperan dalam 

keberhasilan pembentukan buah dan biji. Letak kedua bagian tersebut juga 

sangat menentukan keberhasilan penyerbukan. Beberapa jenis bunga di 

bawah ini mempunyai benangsari yang letaknya lebih pendek dari putik:  

a. bunga sepatu 

b. bunga tomat  

c. bunga amarilis  

d. bunga pepaya 

e. bunga mawar 
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Jodohkan jawaban yang cocok untuk kolom di sebelah kiri. 
Jawablah dengan menuliskan abjadnya saja di dalam 
kurung (    ) 
 
15. (poin 3)  

1. stethoscope (e) a. to test eye sight 

2. syringe (f) b. to measure temperature 

3. sphygmomanometer (c) c. to measure human blood pressure 

4. intravenour (d) d. for giving liquid food /medicine to vein 

5. eye chart (a) e. to hear the heartbeat 

6. thermometer (b) f. for injection 

 g. to measure the electrical impulses in thorax 

 

16. (poin 3,5) Berikut adalah penyakit/kelainan yang diakibatkan karena 

kekurangan vitamin dan mineral. 

Vitamin A (g) a. Beri-beri 

Vitabin B (a) b. Sariawan 

Vitamin C (b) c. Rambut rontok 

Vitamin D (d)  d. Rakhitis 

Vitamin E (c) e. Gondok 

Vitamin K (-) f. Anemia  

Zat besi (f) g. Rabun ayam 

Zat yodium (e)  
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Isian Singkat 
 
17. (poin 0,5) Sebuah sedotan ditutup bagian atasnya sedangkan bagian 

bawah terbuka, seperti pada gambar di bawah.  

Air tidak tumpah karena tekanan di P1 karena P1 < P2 

dibandingkan dengan  P2 

 

 

 

18.  (poin 2) Gambar berikut adalah tanaman parasit benalu. Manakah yang 

benar di antara lima gambar ini? Sebutkanlah alasannya ! 

 

Jawab : B, Alasan karena benalu tumbuhan fotosintesis, dan hanya 

mengambil air dari xylem (pembuluh kayu) inangnya.   

 

19. (poin 0,5) Jika kita teteskan air ke permukaan lantai yang kering, maka 

tetes air tersebut cenderung akan membentuk bulatan. Begitu pula jika kita 

amati tetesan air hujan, tetesan tersebut akan cenderung membentuk 

bulatan. Mengapa kedua hal tersebut dapat terjadi? 

Jawab : karena adanya pengaruh tegangan permukaan air 

 

perakaran

Pembuluh
tapis

Pembuluh
kayu

Empulur
Batang 
tanaman 
inang

(A) (B)

(C) (D)

(E)

perakaran

Pembuluh
tapis

Pembuluh
kayu

Empulur
Batang 
tanaman 
inang

(A) (B)

(C) (D)

(E)

P1 

air 

P2 
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20. (poin 0,5) Nada/bunyi yang semakin tinggi menunjukkan frekuensi yang 

semakin tinggi. Efek Doppler terjadi akibat adanya gerak relatif sumber 

bunyi dengan pendengar. Jika pesawat perang sedang bergerak mendekati 

arah kalian berdiri, maka kalian akan mendengar nada suara pesawat 

tersebut semakin semakin tinggi yang menandakan bahwa frekuensi 

bunyi yang kalian dengar bertambah. 

 

21. (poin 0,5) Ada beberapa konsep tentang terbentuknya alam semesta. 

Salah satunya adalah yang menyatakan bahwa semua benda di alam 

semesta pada awalnya adalah satu wujud, dan kemudian terpisah-pisah. Ini 

diartikan bahwa keseluruhan materi diciptakan melalui ledakan raksasa dari 

satu titik tunggal, dan membentuk alam semesta kini dengan cara 

pemisahan satu dari yang lain. Teori ini kita kenal dengan sebutan Teori 

Bigbang. 

 

22. (poin 1) Gaya fiktif adalah gaya yang timbul akibat pengaruh kelembaman. 

Jika kalian duduk dalam mobil yang diam, kemudian mobil tersebut 

bergerak maju, maka kalian akan merasakan gaya yang mondorong ke 

arah yang berlawanan dengan laju mobil/ke belakang, dan jika 

kemudian mobil tersebut berhenti, maka kalian akan merasakan gaya 

dorong ke arah laju mobil/ke depan. 

 

23. (poin 0,5) Jika sebuah bandul digantungkan pada mobil yang melaju di 

lintasan melingkar (lihat gambar) , maka bandul tersebut akan menyimpang 

ke arah luar lintasan, ke sebelah kiri mobil. 

 

 

24. (poin 1) Gaya yang dialami orang pada soal no. 8  mengenai rotor 

termasuk gaya fiktif yang dikenal dengan gaya sentrifugal, sedangkan 

Arah 

gerak 

mobil

Lintasan
melingkarMobil

Arah 

gerak 

mobil

Lintasan
melingkarMobil
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gaya yang diberikan oleh dinding rotor kepada orang tersebut dikenal 

dengan gaya sentripetal. 

 

25. (poin 2) Tanaman membutuhkan cahaya matahari untuk pertumbuhan dan 

perkembangannya. Tanaman yang cukup cahaya akan tumbuh dengan 

tampilan morfologis berbeda dari tanaman yang tumbuh kekurangan 

cahaya. Tanaman yang kebutuhan cahaya matahari tidak tercukupi akan 

tampak pucat, kurus, panjang. 

 

26. (poin 1) Perhatikan gambar di bawah ini. Mobil dapat melaju dikarenakan 

ban mobil tersebut mengalami gaya gesek statik terhadap jalan. Pada saat 

mobil tersebut direm dan terjadi selip, maka yang terjadi pada ban tersebut 

adalah gaya gesek kinetik terhadap jalan. Gaya manakah yang lebih 

besar? Yang lebih besar adalah gaya gesek statik 

 

 

 

27. (poin 3) Lengkapilah tabel di bawah ini dengan tanda (+) jika terjadi 

penggumpalan dan tanda (-) jika tidak terjadi penggumpalan.  

 

Resipien 
Donor  

A B O AB 

A - + + - 

B + - + - 

O - - - - 

AB + + + - 

  

28. (poin 1) Sebuah bola diayunkan seperti pada gambar berikut: 

Mobil melaju Mobil berhenti

Jalan raya

Mobil melaju Mobil berhenti

Jalan raya
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Bola yang akan mempunyai kecepatan paling tinggi setelah sampai pada titik 

terendah adalah bola C, karena energi potensial, relatif terhadap titik 

rendah masing-masing, pada bandul C adalah yang terbesar.. 

 

29. (poin 1) Bila air dari dua lautan bertemu, diperkirakan airnya akan saling 

bercampur dengan suhu dan konsentrasi garam cenderung seimbang. 

Namun, kenyataan yang terjadi berbeda dengan yang diperkirakan. 

Misalnya, meskipun Laut Tengah dan Samudra Atlantik, serta Laut Merah 

dan Samudra Hindia secara fisik saling bertemu, airnya tidak saling 

bercampur. Ini karena di antara keduanya terdapat batas yang disebabkan 

oleh adanya gaya di antara keduanya. Gaya apakah itu ? gaya tegangan 

permukaan 

 

30. (poin 2) Tanaman yang tumbuh di daerah yang banyak mengandung air 

akan beradaptasi dengan cara ..... (pilih satu jawaban yang benar) 

a. daunnya tidak memiliki lapisan berlilin  

b. berdaun kecil 

c. memiliki akar serabut 

d. memiliki batang yang tinggi 

e. mempunyai sedikit stomata 

Jelaskan jawabanmu! 

Jawab : a; tanaman yang hidup di daerah yang banyak air akan beradaptasi 

dengan memiliki daun yang tidak dilapisi lilin, karena lapisan lilin akan 

memperkecil penguapan dari daun.  

 
Soal hitungan dan penjelasan 

31. (poin 1) Urutkan kecepatan benda yang paling besar ke yang paling kecil 

dari gambar berikut. Posisi awal benda di puncak bidang miring, mula-mula 

diam, kecepatan di ujung bawahnya yang dihitung. Tidak ada gesekan 

antara benda dengan bidang miring. Jelaskan alasannya! 

 

 

 

 

(A) (B) (C)(A) (B) (C)
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(a) (b) (c) (d)(a) (b) (c) (d)

 

 

 

 

 

 

 

 
Jawab : Sama. Karena energi total yang dimiliki sama. 

32. (poin 2) Dari tabel data berikut, tentukan kendaraan mana; A, B, C, atau D, 

yang paling jauh menempuh lintasan pada waktu yang sama: 

Waktu (detik) Laju A (m/s) Laju B (m/s) Laju C (m/s) Laju D (m/s) 

0 – 1 3 4 5 1 

1 - 2 3 4 5 5 

2 - 3 2 2 1 4 

3 - 4 3 2 2 1 

Jawab : c, dihitung dari jumlahnya: A=11; B=12; C=13; D=11. 

 

33. (poin 2) Para ahli astronomi menentukan suhu permukaan bintang 

berdasarkan cahaya yang dipancarkan bintang tersebut. Bintang yang 

memiliki warna tertentu memancarkan cahaya dengan intensitas terbesar 

pada panjang gelombang tertentu. Hubungan antara suhu permukaan 

bintang dengan panjang gelombang yang dipancarkan dengan intensitas 

terbesar memenuhi persamaan: 

 

Panjang gelombang × suhu = 
1000

3
 m • K 

 

Pada rumus di atas panjang gelombang dinyatakan dalam meter dan suhu 

dalam kelvin. Tabel berikut ini adalah contoh warna bintang dan panjang 

gelombang yang dipancarkannya 

 

Warna ungu biru hijau kuning Merah 

Panjang 

gelombang 

(m) 

00000010

0,4
 

00000010

5,4
 

00000010

0,5
 

00000010

5,5
 

00000010

0,6
 

 

Berdasarkan tabel di atas tentukan suhu permukaan matahari. 

Jawab : T=(3/1000)/(5.5/10000000)=5455 K 
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34. (poin 2) Untuk menangkap siaran televisi dalam negeri, kita dapat cukup 

menggunakan antene biasa. Namun, untuk menangkap siaran televisi luar 

negeri (TV satelit) kita mesti menggunakan antene parabola. Antene 

parabola juga digunakan oleh penduduk di pemukiman-pemukiman 

terpencil walaupun hanya untuk menangkap siaran televisi dalam negeri. 

Pemilihan antene biasa atau antene parabola ditentukan oleh kuat atau 

lemahnya sinyal televisi yang sampai di daerah tersebut. Antene parabola 

dapat menangkap sinyal lemah yang tidak dapat ditangkap oleh antene 

biasa. Jelaskan mengapa demikian. 

Jawab : karena antene parabola dapat mengumpulkan/memfokuskan sinyal 

lebih banyak 

 

35. (poin 2) Tidak semua radiasi yang dipancarkan matahari bermanfaat bagi 

makhluk hidup di bumi. Sinar ultraviolet dan partikel-partikel bermuatan 

yang berkecepatan tinggi merupakan radiasi matahari yang dapat 

mengancam kehidupan di bumi. Atmosfer merupakan perisai bumi yang 

dapat menahan radiasi-radiasi tersebut agar tidak mencapai permukaan 

bumi tempat kehidupan berada. Salah satu lapisan terpenting di atmosfer 

adalah lapisan ozon. Saat ini manusia dikhawatirkan dengan terbentuknya 

lubang ozon yang sangat besar di sekitar kutub. Coba kalian terangkan apa 

ozon itu dan apa peranan ozon di atmosfer. 

Jawab : ozon adalah molekul yang mengandung tiga atom oksigen; 

perannya adalah menyerap radiasi ultraviolet. 

 

36. (poin 1) Salah satu fenomena yang kita amati akibat revolusi bumi 

mengelilingi matahari adalah munculnya rasi bintang yang berbeda-beda. 

Coba kalian jelaskan mengapa hal ini terjadi. 

Jawab : karena pada malam hari kita melihat langit yang berada pada sisi 

bumi yang membelakangi matahari. Karena bumi mengelilingi matahari, 

bagian langit yang berada di sisi belakang bumi berubah-ubah. 

 

37. (poin 3) Kalian diberikan sebuah mistar sepanjang 30 cm. Guru meminta 

kalian menentukan jarak sebuah tiang yang berada di halaman dengan 

menggunakan mistar tersebut tanpa kalian keluar dari ruang kelas. 

Bagaimana kalian melakukannya? (Petunjuk: Manfaatkan sifat penglihatan 

mata kiri dan kanan. Sebuah benda diamati pada lokasi yang berbeda oleh 

mata kiri dan kanan. Lalu gunakan aturan kesebandingan segitiga) 

Jawab : Gunakan kertas untuk membuat garis dari 2 sudut pandang seperti 

yang digambarkan berikut :  
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y1 
y2 

x R - x 
 

 

 

 

 

Kemudian hitung dengan kesebandingan segitiga berikut :  

y1/y2 = R/(R – x) 

R = x.y1 / (y1 – y2) 

 

38. (poin 1) Untuk membunuh kuman penyakit dalam makanan seperti bakteri, 

kita dapat memanaskan makanan tersebut pada suhu cukup tinggi. 

Sebelum dikemas, minuman segar seperti susu dipanaskan beberapa 

menit pada suhu sekitar 60 oC untuk membunuh kuman-kuman penyakit di 

dalamnya. Proses ini disebut Pasteurisasi. Mengapa pemanasan harus 

dilakukan pada suhu 60 oC, bukan pada suhu lebih tinggi dan mengapa 

waktu pemanasan harus pendek, bukan beberapa jam? 

Jawab : Pemanasan pada 60 oC  sudah dapat  membunuh sebagian besar 

kuman, tetapi jika dipanaskan pada suhu lebih tinggi dan waktu lebih lama 

maka dapat merusak kualitas susu. 

 

39. (poin 1) Film yang kita tonton sebenarnya adalah urutan gambar-gambar 

yang diganti cukup cepat. Agar gambar tampak bergerak maka dalam satu 

detik gambar harus diganti sekitar 20 kali. Ketika kalian menonton film 

kartun yang durasinya 30 menit, berapa buah gambarkah yang ada dalam 

film kartun tersebut? 

Jawab : 30 menit x 60 detik x 20 gambar = 36 000 gambar 

 

40. (poin 3) Jelaskan pembentukan tanah di lapisan kerak bumi. Tuliskan 

sekurang-kurangnya 2 penyebabnya. 

Jawab : Tanah terbentuk karena peristiwa pelapukan batuan. Penyebab 

pelapukan tersebut ada 3: 

a. Fisika karena perubahan suhu (siang hari/musim panas) menjadi 

dingin (malam hari/musim dingin), angin, hujan. 

b. Kimia karena persenyawaan batuan dengan oksigen, uap air, zat kimia 

lain  

c. Biologi karena aktivitas makhluk hidup seperti bakteri, lumut, akar 

tumbuhan 
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41. (poin 4) Gambarkan posisi matahari, bumi, dan bulan saat 

a) fase bulan baru 

b) fase bulan purnama 

c) fase bulan sabit 

d) fase bulan kuartir pertama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. (poin 1) Dari keempat jenis tanah berikut ini: tanah berpasir, tanah 

berhumus, tanah liat, dan tanah berkapur, manakah yang paling baik 

digunakan sebagai bahan untuk membuat penampung air? Jelaskan. 

Jawab : Syarat tanah sebagai penampung air adalah bahwa tanah tersebut 

sulit untuk dilalui air. Dari keempat jenis tanah tersebut tanah liat yang 

paling baik.  

 
43. (poin 1) Bumi diumpamakan terdiri dari 3 lapisan (lihat gambar): X, Y, dan 

Z. Lapisan Y berupa padatan yang memiliki suhu  500oC, bagaimana 

proses aliran panas di lapisan Y?  

 

 

Lapisan Z 

Lapisan 
X 

Lapisan 
Y 

 

Jawab : Proses aliran panas di lapisan Y berupa radiasi dan konduksi. 

 

44. (poin 1,5) Ombak laut terjadi karena hembusan angin. Ombak tsunami 

adalah ombak laut yang besar yang datang dengan cepat dan tiba-tiba 

menerjang pantai. Di Indonesia pernah terjadi tsunami yang tergolong 

besar, yaitu pada tahun 1883 saat meletusnya gunung Krakatau yang 

matahari  
bumi 

Bulan : 

Fase bulan baru 

Bulan : 

Fase bulan kuartir 

pertama 

Bulan : 

Fase bulan  

purnama 

Bulan : 

Fase bulan sabit  

(di antara bulan baru dan kuartir pertama,  
atau di antara bulan baru dan kuartir ke empat,) 
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berada di selat Sunda dan pada tanggal 26 Desember 2004 di daerah 

Sumatera Utara dan NAD. Tuliskan 3 penyebab terjadinya tsunami.  

Jawab :  

Tsunami dapat disebabkan oleh: 

1. Letusan gunung berapi di bawah laut 

2. Gempa bumi di bawah laut 

3. Longsoran yang terjadi di bawah laut 

 

45. (poin 2) Magnet dapat menarik besi tetapi tidak dapat menarik tembaga.  

Jika kita hanya mempunyai tiga batang logam identik yang telah dicat 

dengan warna putih. Ketiga batang itu adalah besi yang belum jadi magnet, 

baja yang telah jadi magnet, dan tembaga.  

a. Jelaskanlah cara kalian mengidentifikasi mana besi, baja dan tembaga. 

b. Jika logam yang bersifat magnet telah diketahui, bagaimanakah cara 

untuk menentukan kutub utara magnet tersebut? 

Jawab :  

a. Dekatkan ketiga logam tersebut. Ada dua logam yang saling tarik.  Logam 

ketiga tidak ditarik sama sekali maka logam ini adalah tembaga. Dua 

logam yang saling tarik tersebut adalah besi yang belum jadi magnet dan 

baja yang telah jadi magnet. Ujung baja yang telah jadi magnet akan 

menarik bagian tengah batang besi yang belum jadi magnet, namun 

tidak sebaliknya. 

b. Tempatkan baja yang telah jadi magnet diatas batang tembaga. Ujung 

yang cenderung menghadap ke utara inilah kutub utara magnet tersebut. 

 

46. (poin 3) Sebuah mobil berangkat dari kota A pada pukul 8:00 menuju kota 

C dengan melintasi kota B. Jarak kota A ke kota B adalah 100 km dan kota 

B ke kota C adalah 150 km. Mobil tersebut bergerak antara kota A dan kota 

B dengan laju 50 km/jam dan antara kota B dan kota C dengan laju 75 

km/jam. 

a. Jam berapa mobil tersebut tiba di kota C? 

b. Hitunglah laju rata-rata (= jarak total / waktu total) mobil tersebut dari 

kota A ke kota C. 

c. Jika mobil tersebut bergerak antara kota A dan kota B dengan laju 75 

km/jam dan antara kota B dan kota C dengan laju 50 km/jam. Hitunglah 

laju rata-rata mobil tersebut dari kota A ke kota C? 

Jawab :  

a.  lama perjalanan = 100/50 + 150/75 = 4 Jam. Tiba di kota C pada jam 

12:00 

b. jarak total/waktu total = 250/4 = 62,5 km/jam 
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c. waktu total = 100/75 + 150/50 = 4,33 jam. Laju rata-rata = 250/4,33 = 

57,7 km/jam. 

 

47.  (poin 3) Sebuah bandul terdiri dari beban bermassa m diikatkan pada 

sebuah tali yang panjangnya L. Beban ditarik ke samping (posisi A) dan 

dilepas dari keadaan diam sehingga beban berayun.  

a. Posisi mana yang memberikan energi potensial maksimum beban, 

tuliskan alasannya. 

b. Posisi mana yang memberikan energi kinetik maksimum beban, tuliskan 

alasannya. 

c. Bagaimana nilai energi mekanik (yaitu energi potensial + energi kinetik) 

di posisi A, B, dan C? 

Jawab :  

a. Posisi dengan energi potensial maksimum adalah posisi A, karena 

posisi tertinggi ayunan sehingga Ep = m g h bernilai maksimum. 

b. Posisi C dengan energi kinetik maksimum adalah posisi C karena 

laju gerak beban paling besar di posisi ini.  

c. Energi mekanik pada posisi A, B, dan C adalah sama. 

 

48. (poin 3) Seorang perawat mengukur tekanan darah seorang pasien 

dengan sphygmomanometer di lengannya. Perawat tersebut menyebutkan 

nilai 120/80. 

a. Apa maksud dari angka-angka tersebut? 

b. Apa satuan yang sesuai untuk tekanan darah pasien tersebut? 

c. Diketahui bahwa 1 atm = 760 mmHg. Apakah tekanan darah manusia 

lebih rendah ataukah lebih tinggi dari 1 atm? Apa buktinya? 

(A)

(B)
(C)

(A)

(B)
(C)
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Jawab :  

a. 120 menyatakan tekanan sistolik, 80 menyatakan tekanan diastolik 

b. mmHg 

c. Tekanan darah yang terbaca dari alat adalah kelebihan nilai tekanan dari 

1 atm. Jadi tekanan darah manusia lebih besar dari 1 atm. Buktinya bila 

ada luka maka darah mengalir keluar, bukan udara masuk ke pembuluh 

darah. 

 

49. (poin 3) Rumah Irfan memiliki ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan 

masing-masing sebuah dan 3 kamar tidur. Setiap ruang dilengkapi sebuah 

lampu neon 24 watt dan setiap kamar terdapat sebuah lampu pijar 60 watt. 

Jika semua lampu menyala, dapatkah Irfan menggunakan seterika listrik 

500 watt dan rice cooker 600 watt jika di rumahnya tersedia listrik 1200 

watt? Jelaskan jawabanmu. 

Jawab :  

• Kalau lampu dinyalakan semua maka daya listrik yang digunakan 

adalah (3 ruang x 24 watt/ruang + 3 kamar x 60 watt/kamar) = 252 

watt. 

• Kalau lampu dinyalakan semua, seterika dan rice cooker digunakan 

maka daya listrik yang digunakan adalah 252 watt + 500 watt + 600 

watt = 1352 watt. 

• Karena daya listrik yang tersedia hanya 1200 watt, maka seluruh 

lampu serta seterika dan rice cooker tidak dapat digunakan secara 

serentak karena akan menyebabkan aliran listrik ke rumah Irfan 

terputus. 

 

50. (poin 2) Tiga ekor katak; satu ekor di darat (A), satu ekor di permukaan air 

(B), dan satu ekor berendam dalam air (C) seperti terlihat pada gambar. 

Katak di darat bersuara sehingga didengar oleh katak di permukaan air dan 

katak di dalam air. 

Diberikan data kecepatan suara di udara 380 m/s dan di air 400 m/s. 

Berapa selisih waktu yang diperlukan suara katak di darat mencapai katak 

di  permukaan air dan katak dalam air? (abaikan pembiasan gelombang 

suara) 
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3 m

1,5 m

1,5 m

(A)

(B)

(C)

3 m

1,5 m

1,5 m

(A)

(B)

(C)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jawab : Dari A:   ta = 3/380 = 0.007895 s 
    Dari B: tb = 1,5/380 + 1,5/400 = 0.007697 s 
   Selisih: 0.000197 s 
 
51. (poin 1) Photocell adalah alat yang dapat mengubah cahaya menjadi arus 

listrik. Lampu penerangan yang dipasang di jalan pada umumnya 

dilengkapi dengan photocell. Jelaskan maksud dari pemasangan photocell 

tersebut dan keuntungan yang dapat diperoleh. 

Jawab : Agar dapat menyala dan padam secara otomatis, sehingga hemat 

energi. Sebagai saklar. 

 

52. (poin 1) Jika lampu dipasang di bawah pohon yang amat rindang, maka 

photocell tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Jelaskan mengapa 

hal ini terjadi. Apa yang akan terjadi dengan lampu jalan tersebut dan 

kerugian apa yang akan kita alami. 

Jawab : Photo-cell bekerja berdasarkan sinar yang mengenainya. Pohon 

yang rindang dapat menghalangi photo cell dari sinar matahari, sehingga 

photo-cell tidak berfungsi. Sebagai akibatnya lampu akan terus menyala, 

sehingga tidak hemat energi. 

 

53. (poin 2) Sebuah peralatan menggunakan sinar laser untuk mengamati 

pergerakan kerak bumi. Kedudukan pemancar dan penerima sinar serta 

pemantul sinar dipasang seperti pada gambar di bawah. Data yang diamati 

adalah beda waktu antara sinyal dari pemancar dan sinyal yang diterima 

penerima dalam selang tahun. Jelaskan bagaimana menghitung gerakan 

kerak tersebut. 
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Patahan kerak 

pemancar 

penerima 

pemantul 

 60 m 

Arah gerak kerak 

 

Jawab :  

 

Patahan kerak 

pemancar 

penerima 

pemantul 

 60 m 

Arah gerak kerak 

 

Beda waktu digunakan untuk menghitung beda jarak, dengan bantuan 

Pythagoras sederhana. 

 

54. (poin 1) Kalian diberi dua buah benda: A dan B. Dari percobaan pembiasan 

cahaya, kalian amati peristiwa seperti pada gambar. Jika kedua benda 

tersebut dirambatkan bunyi, di benda manakah bunyi merambat lebih 

cepat?  Jelaskan! 

 

Benda A Benda B 

 

Jawab : Bila cahaya merambat dari medium I yang kurang rapat ke medium 

II yang lebih rapat dari medium I, maka cahaya akan dibiaskan mendekati 

garis normal. Makin rapat medium II, makin dekat cahaya tersebut dengan 

garis normal. Karena itu, benda B lebih rapat dari benda A. Dengan 

demikian cepat rambat bunyi yang besar dimiliki oleh benda B. 
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55. (poin 3) Tumbuhan yang hidup di daerah gurun biasanya menunjukkan ciri 

khas dari struktur morfologisnya, supaya dapat beradaptasi dengan kondisi 

lingkungan tersebut. Tuliskan beberapa ciri khas tumbuhan yang hidup di 

daerah tersebut.  

Jawab : daun kecil atau berubah menjadi duri, kutikula tebal, akar 

memanjang dan menyebar di sekitar permukaan tanah, batang berdaging 

dan berair, 

 

56. (poin 2) Eceng gondok yang tumbuh menutupi permukaan danau akan 

mengganggu pertumbuhan populasi ikan di danau. Jelaskan mengapa hal 

ini terjadi 

Jawab : tanaman eceng gondok akan menyebabkan cahaya matahari tidak 

dapat masuk ke dasar danau, sehingga proses photosintesis tidak terjadi di 

dasar danau, akibatnya kadar oksigen di danau kurang. Hal ini yang 

mengakibatkan ikan di danau menjadi mati. 

 

57. (poin 3) Akhir-akhir ini kita sering mendengar berita keracunan makanan 

yang menimpa masyarakat. Salah satu contoh kasusnya adalah peristiwa 

keracunan yang menimpa 70 orang warga kelurahan Sindang Barang kota 

Bogor pada tanggal 27 April tahun 2005 yang lalu. Mereka keracunan 

setelah menyantap makanan dalam sebuah acara. Akibat keracunan 

tersebut, 70 orang dilarikan ke tiga rumah sakit di kota Bogor. Bagaimana 

agar kita terhindar dari keracunan makanan ? Berikan tiga jawaban! 

Jawab :  

� mencuci tangan sebelum masak, sebelum makan dan setelah buang 

air. 

� makanan yg dibeli hendaknya secepatnya dimakan agar tidak basi 

� makanan yang sudah dibiarkan terlalu lama dan sudah berubah 

rasa, bau maupun   warnanya, sebaiknya dibuang. 

� Jangan makan makanan yang sudah kadaluarsa 

 

58. (poin 2) Jika kalian menemukan belatung di tong sampah, stadium 

metamorfosis apa yang harus dilewati belatung tersebut agar dia menjadi 

lalat dewasa? 

Jawab : larva-pupa-lalat dewasa 

 

59. (poin 2) Bagaimana kalian membuktikan kentang adalah umbi batang dan 

wortel adalah umbi akar? 
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Jawab : keduanya ditanam pada media tanah, kentang akan tumbuh tunas 

berarti kentang umbi batang. Wortel tidak akan tumbuh tunas berarti wortel 

umbi akar. 

 

60. (poin 1) Look at the line graph in the following figure. It shows a city’s 

relative humidity, on a certain day, from 8:00 A.M. to 12:00 noon. You can 

predict that the relative humidity at 2:00 P.M. is …. 

 

Jawab : 80% 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Pesan Sponsor :  
 
’ ..... Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah 
keadaan yang ada pada diri mereka sendiri ..... ’     

(Q.S. Ar-Ra’ d : 11)  

 
Belajar, do’a, analisis kisi-kisi Olimpiade, dan latihan! Itu adalah kunci sukses menjadi 
jawara Olimpiade Sains Nasional. Jikalau masih ada kesulitan, kami team 
http://bukusoal.blogspot.com/ siap membantu anda. Good luck! 
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