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KATA PENGANTAR 
 
 
 

Puji syukur, atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Tim Penyusun 
dapat menyelesaikan tugas, sehingga buku Pengenalan SiKompre Sistem 
Informasi Tes Komprehensif Online dan Paket Soal Periode Gasal 2016/2017 ini 
dapat diterbitkan. Buku ini diharapkan dapat digunakan sebagai panduan 
mahasiswa dalam mengikuti tes komprehensif online di Fakultas Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Semarang. 

 
Buku ini disusun dalam rangka sosialisasi dan pengenalan SiKompre 

Sistem Informasi Tes Komprehensif Online yang dilengkapi dengan Paket Soal 
Periode Gasal 2016/2017 untuk latihan bagi mahasiswa S1 FMIPA Universitas 
Negeri Semarang. Kebijakan pelaksanaan Tes Komprehensif Online ini memiliki 
tujuan utama untuk meningkatkan kualitas mutu lulusan yang diawali dengan 
menilai keluasan wawasan dan kemampuan akademik mahasiswa S1 FMIPA 
Universitas Negeri Semarang dalam materi substansi dari Program Studi yang 
bersangkutan sekaligus sebagai syarat mengikuti ujian skripsi. Kebijakan ini tidak 
akan mempersulit mahasiswa untuk lulus tepat waktu, tes ini diselenggarakan 
setelah ujian akhir semester dan bagi mahasiswa yang belum lulus tes 
komprehensif online dapat mengulang pada tahun yang sama ataupun mengikuti 
pembinaan dari Program Studi. 

 
Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan 

dukungan dan sumbangan pikiran, terutama kepada tim penyusun buku panduan 
ini, Gugus Penjaminan Mutu yang telah memfasilitasi, Koordinator Program Studi, 
dan Ketua Jurusan di lingkungan FMIPA. Semoga buku ini bermanfaat. 

 
 
 

                                              Semarang,   April 2017 
                                              Dekan, 
 
 
                                              Prof. Dr. Zaenuri, S.E, M.Si, Akt. 
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BAB 1 SOP TES KOMPREHENSIF ONLINE 

Tes komprehensif online di FMIPA Universitas Negeri Semarang dilaksanakan dengan 

prosedur operasional standar (SOP) sebagai berikut. 

1. TUJUAN

Prosedur ini ditetapkan dengan tujuan untuk menilai keluasan wawasan dan

kemampuan akademik mahasiswa S1 FMIPA Universitas Negeri Semarang dalam

materi substansi dari Program Studi yang bersangkutan sekaligus sebagai syarat

mengikuti ujian skripsi.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan ujian

komprehensif online di FMIPA Universitas Negeri Semarang.

3. REFERENSI

a. Pedoman Akademik Universitas Negeri Semarang tahun 2015

b. Keputusan Rektor No. 09/O/2007 tentang Pedoman Penilaian Hasil Belajar.

c. Edaran Dekan FMIPA No. 31/UN37.1.4/TU/2017 tentang Pelaksanaan Ujian

Komprehensif Online

d. Kalender Akademik Universitas Negeri Semarang

4. DEFINISI

a. Ujian adalah serangkaian butir pertanyaan/soal yang bersifat baku atau dirancang

oleh dosen sebagai alat pengukur, pengakses atau penilaian kemampuan

akademik pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta dapat dilakukan

secara lisan dengan cakupan bahan ajar sesuai dengan tujuan kurikuler.

b. Evaluasi adalah proses pengambilan keputusan dan pemberian nilai atas hasil ujian

mahasiswa.

c. Ujian Komprehensif online adalah ujian yang dilakukan secara online untuk

mengetahui keluasan wawasan dan kemampuan akademik mahasiswa sebagai

hasil perkuliahan yang diikuti sekaligus sebagai syarat mengikuti ujian skripsi.

5. KETENTUAN UMUM

a. Ketentuan Umum Ujian Komprehensif

1) Mahasiswa peserta ujian komprehensif online merupakan mahasiswa S1 FMIPA

Universitas Negeri Semarang minimal semester VI (enam)
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2) IP kumulatif minimal 2.00 

3) Mahasiswa telah menempuh minimal 100 SKS 

4) Mahasiswa memenuhi persyaratan administrasi yang meliputi kartu tanda 

mahasiswa dan transkrip nilai. 

5) Mahasiswa melakukan pendaftaran secara online. 

6) Tim penyusun instrumen tes ujian komprehensif online ditetapkan oleh Dekan 

FMIPA. 

7) Panitia dan Pengawas ujian komprehensif online ditetapkan oleh Dekan FMIPA. 

8) Ujian komprehensif online dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang disusun oleh 

Panitia. 

9) Ujian komprehensif online dilaksanakan di ruang ujian sesuai prosedur yang 

ditetapkan oleh Panitia. 

10) Mahasiswa berpakaian rapi sopan, tidak diperkenankan membawa Kalkulator, 

Kamera, Gadget, dan sejenisnya. 

11) Ujian komprehensif online dilaksanakan dalam waktu 90 menit. 

12) Pelaksanaan ujian didokumentasikan dalam berita acara pelaksanaan ujian 

komprehensif 

13) Surat Keterangan Lulus dikeluarkan Panitia sebagai syarat pendaftaran ujian 

skripsi. 

 

b. Ketentuan Penilaian Ujian Komprehensif Online 

1) Pemberian nilai menggunakan rentang angka 0 sampai 100. 

2) Skor butir benar 1, salah atau tidak menjawab 0 

3) Nilai akhir yang diperoleh dari ujian komprehensif online dinyatakan seperti 

tabel berikut; 

Nilai Angka Predikat 

> 60  Lulus 

 60 Gagal (tidak lulus) 
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6. PROSEDUR 

a. Diagram Prosedur Mutu Pelaksanaan dan Ujian Komprehensif Online 
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b. Prosedur Mutu Ujian Komprehensif Online 

1) Mulai 

2) Dekan menetapkan Tim Penyusun Instrumen Tes Komprehensif dengan 

memberikan Surat Tugas 

3) Tim Penyusun Instrumen Tes Komprehensif menyusun instrumen dan 

memasukkan ke sistem online 

4) Sistem online siap dan dilaporkan kepada Dekan 

5) Jurusan/Program Studi mensosialisasikan Ujian Komprehensif Online ke 

mahasiswa 

6) Dekan menetapkan Panitia dan Pengawas Ujian Komprehensif dengan 

memberikan Surat Tugas 

7) Panitia mengumumkan Jadwal Pelaksanaan Ujian Komprehensif ke Mahasiswa 

8) Mahasiswa mendaftar secara online sesuai jadwal 

9) Sesuai jadwal pelaksanaan ujian komprehensif dijaga pengawas ujian  

10) Nilai ujian diumumkan Panitia dengan memberikan Surat Keterangan Lulus bagi 

siswa yang memenuhi syarat 

11) Mahasiswa tidak lulus, kembali mendaftar ujian sesuai jadwal 

12) Mahasiswa lulus, diperbolehkan mendaftar ujian skripsi 

13) Selesai. 

 

c. Skema Ujian Kompre Online FMIPA 

Secara ringkas, pelaksanaan Tes komprehensif online di FMIPA Universitas Negeri 

Semarang disajikan dalam skema berikut ini. 
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BAB 2 PENGENALAN SIKOMPRE 

 

Tes Komprehensif Online dapat diakses pada laman SiKompre atau Sistem Informasi 

Manajemen Tes Komprehensif Online FMIPA Universitas Negeri Semarang dengan alamat 

http://kompre.unnes.ac.id/. SiKompre memfasilitasi user mahasiswa dalam mengakses kisi-

kisi soal, pendaftaran peserta, verifikasi sampai dengan pengambilan jadwal Tes 

Komprehensif Online. 

1. LOGIN SIKOMPRE   

Login ke laman SiKompre menggunakan Username dan Password SIKADU. Pada 

bagian bawah dapat diunduh kisi-kisi soal komprehensif online. 

  

 

2. MENU DALAM SIKOMPRE   

Setelah login, dalam SiKompre disediakan menu pengaturan dan pesan. Menu 

pengaturan memuat profil, sedangkan menu pesan memuat fasilitas manajemen pesanan 

user mahasiswa. Pada fasilitas manajemen pesanan ini mahasiswa dapat mengirim pesan 

kepada pengelola untuk menjadi peserta tes. Setelah pengelola mengkonfirmasi pesanan, 

mahasiswa dapat memilih waktu dan kelas (laboratorium komputer) sesuai dengan jadwal tes 

yang telah disusun oleh pengelola. 

Username dan 
Password SIKADU 
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a. Contoh Profil Mahasiswa 

 

b. Menu Pesan Tes 

 

Setelah memilih waktu dan kelas (laboratorium komputer) sesuai dengan jadwal tes 

yang telah disusun oleh pengelola, mahasiswa mencetak kartu peserta dan dibawa sebagai 

bukti pada saat pelaksanaan tes komprehensif online. Tempat duduk peserta tes sesuai 

dengan kartu tes dan nomor komputer.  
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c. Pilih Kelas (Lab.Kom) 

 

d. Contoh Bukti Pesan Tes/Kartu Peserta 
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BAB 3 JADWAL, PENGUMUMAN PENDAFTARAN DAN HASIL TES 

 

Informasi tentang pendaftaran dan penjadwalan tes komprehensif online diumumkan 

pengelola melalui website http://mipa.unnes.ac.id/, dalam agenda maupun berita website. 

1. AGENDA TES KOMPREHENSIF DI WEBSITE 

 

2. PENGUMUMAN HASIL DAN JADWAL TES KOMPREHENSIF DI WEBSITE 
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3. JADWAL PELAKSANAAN TES KOMPREHENSIF ONLINE 

Pelaksanaan Tes Komprehensif Online direncanakan melalui dua tipe yaitu jadwal 

regular dan insidental.  

a. Jadwal Reguler 

Jadwal regular direncanakan dilaksanakan tiap tahunnya dua kali atau dua periode, 

yaitu periode semester gasal dan genal. Jadwal dilaksanakan setelah Ujian Akhir Semester 

Gasal dan Genap, yaitu pada bulan Januari s.d Februari untuk periode gasal, dan pada bulan 

Juli s.d Agustus untuk periode genap. 

Setiap periode, direncanakan pelaksanaan Tes Komprehensif Online ada 2 s.d 3 

gelombang, setiap gelombangnya memuat 4 s.d 6 shift dimana setiap shift dapat diikuti kurang 

lebih 140 mahasiswa yang terdistribusi dalam 7 kelas (laboratorium komputer). Dengan 

demikian mahasiswa satu angkatan dapat mengikuti tes di setiap gelombangnya. 

Perhitungan jumlah mahasiswa dalam 1 gelombang: 140 mhs x 6 = 840 mhs. 

Dalam waktu 90 menit, mahasiswa mengerjakan tes komprehensif online yang 

bertempat di 7 laboratorium komputer, yaitu Lab.Kom. Ilkom (D1), Lab.Kom. Kimia (D8), 

Lab.Kom. Fisika (D9), Lab.Kom. Matematika 1, 2, 3 (D10), dan Lab.Kom. Biologi (D11). 

b. Jadwal Insidental 

Jadwal insidental diselenggarakan sesuai dengan permintaan Jurusan kepada 

pengelola melalui rekomendasi dari Jurusan terkait mahasiswa dengan status khusus, 

misalnya mahasiswa dengan status kritis (semester 10 ke atas). Sehingga dengan kebijakan 

jadwal ini tes komprehensif online tidak akan menghambat kelulusan mahasiswa. 
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4. CONTOH SURAT PENGUMUMAN HASIL TES KOMPREHENSIF ONLINE 

 

5. CONTOH LAMPIRAN HASIL TES KOMPREHENSIF ONLINE 
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6. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN LULUS TES KOMPREHENSIF ONLINE 
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BAB 4 TATA TERTIB PELAKSANAAN 

 

Mahasiswa peserta tes komprehensif online wajib menaati tata tertib selama mengikuti 

tes. Selalin menaati tata tertib tes komprehensif online, peserta wajib menaati tata tertib ketika 

berada di Laboratorium Komputer secara umum, seperti tidak makan minum sembarangan, 

melepas alas kaki, dll. Tata tertib selama pelaksanaan tes komprehensif online adalah 

sebagai berikut. 

1. Peserta memasuki ruang ujian 10 menit sebelum tes dimulai. 

2. Peserta yang terlambat melapor kepada pengelola untuk mendapat izin mengikuti 

tes komprehensif online.  

3. Peserta duduk sesuai nomor kartu peserta dan nomor komputer yang dipakai.  

4. Peserta menunjukkan kartu peserta. 

5. Tas, jaket, gadget (HP, tablet, laptop, kamera, dll) dimatikan dan diletakkan di 

depan/samping ruang tes sesuai dengan petunjuk pengawas. 

6. Peserta hanya diperbolehkan membawa alat tulis, seperti ballpoint dan/ pensil. 

7. Peserta tidak diperkenankan memakai alat perekam dan alat hitung seperti 

kalkulator, dll. 

8. Peserta mendapatkan kertas buram dari pengawas. 

9. Peserta berdoa sebelum mengerjakan tes komprehensif online. 

10. Peserta diperkenankan melakukan simulasi sebelum memulai mengerjakan tes 

komprehensif online sekaligus sebagai refresh sistem. 

11.  Peserta mulai mengerjakan tes komprehensif online diawali dengan memasukkan 

username dan password SIKADU. 

12. Waktu pengerjaan tes komprehensif online selama 90 menit diatur sistem secara 

otomatis. 

13. Peserta diperbolehkan bertanya kepada pengawas jika ada yang belum dipahami. 

14. Peserta dilarang melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. 

15. Soal tes komprehensif online memakai sistem acak, sehingga soal peserta satu 

dengan yang lain berbeda, baik nomor urut maupun soalnya. 

16. Peserta yang melakukan kecurangan atau pelanggaran mendapat teguran 

peringatan dan dicatat dalam berita acara. Jika melakukan kecurangan kedua kali 

maka peserta otomatis didiskualifikasi dan diputuskan tidak lulus. 

17. Peserta mengisi daftar hadir yang disediakan pengawas. 

18. Peserta yang telah selesai mengakhiri dengan berdoa dan meninggalkan ruang 

dengan tertib dengan memeriksa barang-barang yang dibawanya. 
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BAB 5 LOGIN DAN CONTOH TAMPILAN SOAL TES 

KOMPREHENSIF ONLINE 

 

1. LOGIN APLIKASI TES KOMPREHENSIF ONLINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SIMULASI TES DAN PETUNJUK PENGERJAAN 

 

Untuk mengerjakan soal, klik terlebih dahulu tombol nomor soal. Pengerjaan tidak 

harus urut, diperbolehkan secara acak. Tombol yang belum pernah dibuka berwarna abu-abu, 

yang pernah dibuka akan berwarna lain. 

Setelah muncul soal yang dipilih, klik salah satu jawaban yang dianggap tepat, tombol 

jawaban yang diklik akan berwarna biru. Soal yang telah dijawab tersimpan dan dapat dilihat 

kembali, dan dapat diganti jawabannya jika dianggap belum tepat. 

Username dan 
Password SIKADU 
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3. SISTEM DIKEMBANGKAN IDENTIK DENGAN UJIAN ONLINE PPG DAN 

SEJENISNYA 

 

Sistem dikembangkan identik dengan ujian online PPG dan sejenisnya, sehingga 

peserta sekaligus belajar menggunakan sistem tes online. Terdapat pula menu simulasi 

pengisian tes dengan soal-soal sederhana sebelum peserta mengerjakan tes komprehensif 

online yang sebenarnya. 

Untuk memasuki soal jurusannya mahasiswa memasukkan username dan password 

SIKADU-nya sampai muncul jurusan di bagian kiri atas. Waktu 90 menit otomatis berjalan 

setelah menu jurusan diklik. Jika waktu telah habis otomatis sistem menutup, dan jawaban 

tersimpan. Demikian pula jika ada kendala listrik padam jawaban telah tersimpan dan 

waktunya dalam kondisi skip, begitu restart waktu otomatis akan berjalan kembali. 
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4. SIMULASI PENGISIAN TES 

 

5. BEBERAPA CONTOH TAMPILAN SOAL DI SISTEM 
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BAB 6 CONTOH PAKET SOAL TES KOMPREHENSIF ONLINE 

 

1. PAKET SOAL MATEMATIKA PERIODE GASAL 2016/2017  

1. Pilih pernyataan yang benar 

A. FPB dari sejumlah bilangan ganjil adalah bilangan genap. 

B. KPK  dari sejumlah bilangan ganjil adalah bilangan genap 

C. Jika FPB merupakan bilangan genap, maka KPK juga bilangan genap.   

D. Jika FPB  merupakan bilangan ganjil, maka KPK merupakan bilangan ganjil. 

E. Jika FPB  merupakan bilangan genap, maka KPK merupakan bilangan ganjil. 

2. Bilangan pecahan untuk bilangan desimal 0,111… adalah… 

A. 1/9 

B. 1/10 

C. 1/11 

D. 1/12 

E. 1/111 

3. Ali mengelompokkan bilangan-bilangan ganjil sebagai berikut:  {1}, {3, 5}, {7, 9, 11}, 

{13, 15, 17, 19}, . . . . Jumlah bilangan-bilangan pada himpunan ke-20 adalah . . . . 

A. 381 
B. 419 
C. 6400 
D. 7200 
E. 8000 

4. Bilangan asli terkecil yang jika dikalikan dengan 630 akan menghasilkan suatu 

bilangan kuadrat sempurna adalah ... . 

A. 50 

B. 60 

C. 65 

D. 68 

E. 70 

5. Negasi dari pernyataan jika  12 habis dibagi 4 maka 12 bilangan genap  adalah ...... 

A. jika 12 tidak habis dibagi 4 maka 12 tidak bilangan genap. 

B. 12 habis dibagi 4 dan  12 tidak bilangan genap 

C. jika 14 bilangan genap maka 12 habis dibagi 4 

D. 12 bilangan genap dan 12 tidak habis dibagi 4 

E. 12  bilangan genap dan 12 habis dibagi 4 

 

 



 
22 

6. Diketahui premis-premis sebagai berikut. 

P1 : Jika (X-2)2≥0 maka 2  bilangan prima. 

P2 : 2 bukan bilangan prima. 

Simpulan dari kedua premis diatas adalah.... 

A.  (X-2)2 < 0 

B. (X-2)2  ≤0 

C. (X-2)2  ≠0 

D. (X-2)2  > 0 

E. 2 bilangan genap 

7.  Pertidaksamaan 1 dipenuhi oleh... 

A. x>4 atau x ≤1 

B. -4 < x ≤1 

C.  -8 ≤ x <1 

D. -8 ≤ x ≤1 

E. x≤8 

8. Nilai-nilai yang memenuhi ketidaksamaan |x-2|2 < 4 |x-2|+12 adalah ... 

A. x>8 atau x<-4 

B. -4 < x < 8 

C. -8 < x < 4 

D. -8 < x ≤ 4 

E. x< -8 atau x > 0 

9. Jika persamaan 9x2 – 3px + 2p = 0 mempunyai akar kembar, maka banyak himpunan 

bagian dari himpunan penyelesaian p adalah .... 

A. 2    D. 8 

B. 4    E. 9 

C. 6 

10. Jumlah nilai x yang memenuhi 3  dan x2+7y=25 adalah .... 

A. -28    D. 28 

B. -17   E. 18 

C. 17 

11. Jika x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan kuadrat  x2-2x -1=0,  maka persamaan 

kuadrat yang akar-akarnya  x1
2 + x2 dan x1 + x2

2
  adalah ... 

A. x2-8x +14=0 

B. x2-8x -14=0 

C. x2+14x -5=0 

D. x2-14x -5=0 
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E. x2+14x -2=0 

12. Jika x2-2x -3 merupakan faktor dari   x4-4x3 –ax2 +bx -105, maka nilai a dan b adalah 

... 

A. 43 dan 67 

B. 34 dan 76 

C. 67 dan 43 

D. 76 dan 34 

E. -34 dan -76  

13. Jika 2 2 3 dibagi 2 3 memberikan sisa 2 3 maka 

nilai  adalah.... 

A. 4    D. -2  

B. 2    E. -4 

C. 0 

14. Diketahui log x 4x 4 log 5x 10 . Nilai x yang memenuhi adalah ... 

A. 3   D. 2	atau	 3 

B. 2 3  E. 2	atau	 3 

C. 2 3 

15. Jika A 2 3 √ 5 , maka nilai dari A	 adalah.... 

A. 2√3   D. √5 

B. √3   E. 3√5 

C. 3√3 

16. Nilai x yang memenuhi 2 5.2 3 0 adalah .... 

A. 1   D. 3 

B. 1    E. 3 

C. 3 

17. Jika	x  dan x  adalah akar-akar persamaan 3 3 36 0 maka nilai dari x

x  adalah …. 

A. 1    D.	  

B.     E. 3 

C. 2 

18. Jika	| | 3, | | 5, | | √26 maka nilai	| |	adalah …. 

A. 2    D 7 

B. √17    E. 8 

C. √19  
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19. Jika	 1 4
2 3

, 2 0
0 2

	dan memenuhi	 	maka nilai	  adalah …. 

A. 16    D. 1 

B. 9     E. -9 

C. 1 

20. Diketahui balok	 . 	 12	 , 4	 , dan	 3	 . Jika	  adalah 

sudut antara  dan bidang  maka nilai sin 2  adalah …. 

A.     D. √  

B.     E. √  

C. √  

21. Diketahui bidang empat	 , titik  adalah titik tengah .Jika	  adalah sudut  

maka nilai sin 2  adalah …. 

A. √     D. √  

B. √     E. 2√2 

C. √  

22. Hasil dari	34 43 = …. 

A. 110     D. 110  

B. 110    E. 111  

C. 222  

23. Jarak antara garis	 2 2 dan 2 2	adalah….satuan 

A. 
√

    D. 
√

   

B. 
√

    E. 
√

 

C. 
√

 

24. Diketahui kubus	 .  dengan panjang rusuk 4 cm. Jika titik 	adalah titik 

tengah  maka jarak titik  ke  adalah …. cm 

A. √     D. √  

B. √     E. √  

C. √  

25. Persamaan garis yang membagi lingkaran	 4 6 10 0 dan tegak lurus 

garis 2 2 0 adalah …. 

A. 2 1 0 

B. 2 1 0  
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C. 2 1 0 

D. 2 1 0 

E. 2 1 0 

26. Diketahui titik pusat lingkaran suatu lingkaran terletak pada garis	 √3 dan 

menyinggung garis √3 0 dan menyinggung sumbu 	dari kiri mempunyai jari-

jari….satuan 

A. 3 2√3   D. 3 √3 

B. 3 2√3   E. 2 √3 

C. 3 √3 

27. Diketahui sebuah lingkaran	 2 24 0 dan titik 1,6 . Jarak titik  ke titik 

singgung antara lingkaran dan garis singgung yang melalui  adalah …. 

A. 1     D. 2 

B. √2    E. √5 

C. √3 

28. Nilai limit dari	lim
→

 adalah …. 

A. 0    D.   

B.     E. 2 

C. 1 

29. Diketahui segitiga PQR siku-siku di Q, jika sin(P+Q) = r, maka cosP – sinR= ... 

A. -2r    D. r 

B. –r    E. 2r 

C. 0 

30. Pada segitiga ABC diketahui perbandingan sisi-sisi a:b:c=2:3:4, maka sin(A+B) = .... 

A. √15   D. √5 

B. √5   E. √2 

C. √2 

31. Dari 10 fungsionaris Himatika, akan diipilih delegasi  8 orang untuk mengikuti konggres 

mahasiswa. Jika ketua, sekretaris dan bendahara harus ikut konggres  banyaknyaa  

cara memilih anggota delegasi tersebuat adalah... 

A. 21    D. 80 

B. 24    E. 242 

C. 42 
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32. Dalam sebuah kotak berisi 10 bola kecil yang diberi nomor 1 sampai 10. Secara acak 

diambil 2 buah bola, peluang terambil kedua bola dengan jumlah nomornya genap 

adalah… 

A.     D.  

B.     E.  

C.   

33. Nilai ujian seleksi pegawai di suatu instansi diperlihatkan tabel dibawah.  

Nilai Ujian 3 4 5 6 7 8 9 10 

Frekuensi 2 4 6 20 10 5 2 d 

Jika rata-rata nilai ujian 6,2 dan seorang calon dinyatakan lulus apabila nilainya sama 

dengan atau diatas nilai rata-rata, maka  banyaknya siswa yang lulus ujian adalah..... 

A. 16    D. 28 

B. 18    E. 30 

C. 27 

34. Median dari data dalam distribusi frekuensi berikut adalah… 

Titik tengah 32 37 42 47 52 

Frekuensi 2 4 10 16 8 

A. 42    D. 45,75 

B. 45    E. 49 

C. 45,5 

35. 


 


lainyangjika

xjikakx
xf

,0

21,
)(

2

    

Merupakan  fungsi densitas peluang dari variabel random x, maka nilai k adalaah... 

A. -1    D. 3 

B. 2    E. 1/3 

C. 1/2 

36. Misalkan X menyatakan umur dalam jam sejenis komponen mesin dengan fdp 

f(x)= 




 

lainyangxjika

xjika
x

,0

100,
000.20
3  

harapan umur jenis lampu tersebut adalah...jam 

A. 50    D. 250 

B. 100   E. 40 

C. 200 
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37. Nilai x√x 1dx adalah …. 

A. 1 3 2  

B. 1 3 2  

C. 1 3 2  

D. 1 3 2  

E. 1 3 2  

38. Jika	f x cos x 3  maka nilai dari f x  adalah …. 

A. 6 cos 3 sin 3  

B. 3 cos 3 sin 3  

C. 6 cos 3 sin 3  

D. 3 cos 3 sin 3  

E. sin 3 cos 3  

39. Titik	P p, q  terletak di kuadran 1 pada garis		3x 5y 15. Nilai	p q agar segiempat 

yang terbentuk dengan panjang p dan lebar q	 adalah …. 

A.      D.   

B. 2    E.   

C. 4  

40. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva x 3x, y 5x x  , x 5, dan 

sumbu	Y	adalah ….satuan luas 

A. 26             D.   

B. 25    E.  

C.  
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2. PAKET SOAL FISIKA PERIODE GASAL 2016/2017 

1. Gerak benda pada arah sumbu-X diilustrasikan dalam grafik berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafik yang menggambarkan gerak pesawat terbang ketika mendarat di landasan 

adalah … 

A.  (1), (3), (6) 

B. (2), (4), (8) 

C. (4), (5), (7) 

D. (1), (3), (8) 

E. (2), (4), (7) 

2. Dua buah benda bergerak di atas lantai dalam lintasan garis lurus dan terjadi 

tumbukan. Pernyataan yang benar berikut ini adalah …. 

(1) Ketika terjadi tumbukan antara kedua benda itu berlaku pasangan gaya aksi - 

reaksi 

(2) Apabila lantai licin maka sebelum dan setelah tumbukan berlaku hukum 

kelembaman  

(3) Ketika kedua benda saling bertumbukan tidak lenting sempurna, tidak berlaku 

hukum newton III  

(4) Apabila lantai kasar maka pada saat kedua benda saling bertumbukan berlaku 

hukum Newton II  

A. (1), (2), (3) 

B. (1), (2), (4) 

C. (1), (2) 

D. (2), (3) 

E. (2), (4) 

 

vx 

t 

sx sx 
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t 
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t 
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ax 

(1)  (2)  (3)  (4) 

(5)  (6)  (7)  (8) 
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3. Planet X ditemukan mengorbit sebuah bintang dengan jari jari 4 kali jarak Bumi ke 

matahari. Lamanya satu orbit planet X adalah …. 

A. 8 tahun 

B. 6 tahun 

C. 4 tahun 

D. 2 tahun 

E. 1 tahun 

4. Benda silinder pejal A menggelinding tanpa slip pada bidang dengan kemiringan sudut 

tertentu. Benda yang sama B diasumsikan meluncur tanpa gesekan pada bidang itu. 

Pernyataan yang benar adalah…. 

A. Pada dasar bidang miring, energy kinetic A lebih besar dari B 

B. A sampai lebih dulu di dasar bidang miring  

C. A dan B sampai di dasar bidang miring secara bersamaan 

D. Selama bergerak, energi mekanik A dan B selalu konstan 

E. Pada dasar bidang miring, energi mekanik A tidak sama dengan B 

5. Dua benda bermassa sama A dan B bertumbukan dengan membentuk sudut. Benda 

A dengan kecepatan 10 m/s menumbuk B dalam keadaan diam, lihat gambar. Arah 

kecepatan A dan B setelah tumbukan saling tegak lurus. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Besar kecepatan benda A setelah tumbukan adalah …. 
A. 3 m/s 
B. 5 m/s 
C. 6 m/s 
D. 8 m/s 

E. 10 m/s 

6. Perhatikan gambar berikut! 

  
 
 
 
 
 

B A 

D 

 
└ 

C 
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Batang AB homogen panjangnya 5 meter, beratnya 120 N, ujung A dipasang engsel 

pada dinding vertikal, di titik C ditahan dengan menggunakan tali ringan CD. Jarak AC 

= 4 m, dan jarak AD = 3 m. Tegangan tali, komponen gaya engsel di titik A arah 

horisontal, dan komponen gaya engsel di titik A arah vertikal berturut-turut adalah …. 

A. T = 125 N  FAx = 100 N  FAy = 45 N 

B. T = 125 N  FAx = 120 N  FAy = 45 N 

C. T = 120 N  FAx = 120 N  FAy = 40 N 

D. T = 120 N  FAx = 100 N  FAy = 40 N 

E. T = 100 N  FAx = 100 N  FAy = 45 N 

7. Lapisan minyak sawit m =800 kgm-3 mengapung di atas air a = 1000 kgm-3. Sebuah 

balok melayang dengan ¼ bagian di dalam minyak dan ¾ bagian di dalam air. Massa 

jenis balok tersebut adalah…. 

A. 200 kgm-3 

B. 850 kgm-3 

C. 950 kgm-3 

D. 1050 kgm-3 

E. 1800 kgm-3 

8. Fluida ideal dengan kerapatan massa  dan laju v mengalir di dalam pipa horizontal 

yang memiliki jari jari r. Apabila fluida itu kemudian melewati pipa yang menyempit 

dengan jari jari r/2, maka selisih tekanan di ujung ujung itu adalah ….  

A. Po – 15/2 v2 

B. Po + 3/2 v2 

C. 15/2 v2 

D. Po - 3/2 v2 

E. Po/4 

9. Untuk melebur benda bermassa 9,75 kg dari padat ke cair diperlukan kalor 6,14 x 102 

kJ. Perkirakan jenis benda tersebut! 

Jenis bahan Kalor lebur (J/kg) Kalor uap (J/kg) 

Emas 6,30 .104 1,64 .106 

Besi 2,66 .105 6,29 .106 

Timah 2,04 . 104 8,64 .105 

Methanol 1,09 .105 8,78 .105 

perak 1,04 .105 2,36 .106 

A. Emas 

B. Besi 
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C. Timah  

D. perak  

E. metanol 

10. Suatu gas ideal monoatomik bertemperatur T dimampatkan di dalam sebuah piston 

sehingga volumenya menjadi ¾ dari mula-mula. Pernyataan yang benar adalah …. 

A. Tekanan gas tetap jika piston diisolasi secara adiabatik 

B. Temperatur gas tetap jika proses berlangsung secara adiabatik 

C. Temperatur gas naik jika piston memiliki dinding diatermik 

D.  Tekanan gas naik pada keadaan dinding piston adiabatik atau isotermik 

E. Temperature gas naik pada keadaan dinding piston adiabatik atau isotermik 

11. Mesin kalor ideal dengan temperature tandon panas T1 dan dan tandon dingin T2, 

menyerap kalor sebesar Q1. Pernyataan yang benar berikut ini adalah …. 

A. Kalor yang diserap akan menaikkan suhu tendon 

B. Kompresi gas hanya terjadi secara isotermik 

C. Kalor diserap dalam keadaan suhu tetap 

D. Ekspansi gas hanya berlangsung secara adiabatik 

E. Usaha mesin kalor ideal sebesar kalor yang diserap. 

12.  Hasil percobaan ayunan bandul sederhana diperoleh data sebagai berikut 

Panjang 

tali (cm) 

Beban 

(g) 

Simpangan 

awal (cm) 

Waktu 10 x 

ayunan (s) 

Percepatan 

gravitasi bumi 

(m/s2) 

30 200 10 10,97 9,83 

30 300 10 10,99 9,80 

30 500 5 10,98 9,81 

40 200 10 12,67 9,82 

40 300 10 12,67 9,83 

40 500 5 12,67 9,83 

50 200 10 14,19 9,80 

50 300 10 14.17 9,82 

50 500 5 14,16 9.83 

60 200 10 14,52 9.83 

60 300 10 14,52 9,82 

60 500 5 14,53 9,81 

Kesimpulan  yang dapat diperoleh dari percobaan adalah…. 

A. Percepatan gravitasi bergantung pada lokasi di permukaan bumi 

B. Periode ayunan dipengaruhi oleh massa beban 
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C. Simpangan awal tidak dipengaruhi oleh periode ayunan 

D. Percepatan gravitasi dipengaruhi oleh periode ayunan dan panjang tali 

E. Percepatan gravitasi bumi bernilai konstan  

13. Pada percobaan Melde diperoleh pola gelombang untuk nada dasar ketika digunakan 

dawai dengan panjang 1 meter dan beban 144 N. Apabila ingin digunakan dawai 

dengan panjang 1,5 m dan terjadi pola gelombang untuk nada atas kedua, maka 

beban yang digunakan adalah …. 

A. 16 N 

B. 36 N 

C. 64 N 

D. 81 N 

E. 324 N 

14. Dua buah mobil bergerak dengan membawa sumber bunyi yang frekuensinya sama. 

Seseorang yang diam mendengar bunyi layangan. Mobil I terdengar memiliki frekensi 

yang lebih tinggi dari Mobil II. Pernyataan yang benar berikut ini adalah…. 

A. Kedua Mobil bergerak arah berlawanan dengan laju sama 

B. Kedua Mobil bergerak beriringan pada arah dan laju yang sama 

C. Mobil I berada di depan Mobil II bergerak beriringan dan laju yang sama 

D. Mobil I bergerak dengan laju  yang lebih tinggi di belakang Mobil II  

E. Mobil II bergerak dengan laju yang lebih tinggi di belakang Mobil I 

15.  Data percobaan:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika diasumsikan bahwa perambatan bunyi hanya dipengaruhi oleh kerapatan 

partikel di dalam bahan, maka pernyataan yang benar dari data tersebut adalah …. 

A. Dari udara ke dalam intan, cahaya dibiaskan  menjauhi normal, sedangkan bunyi 

mendekati garis normal 

B. Pemantulan sempurna dapat terjadi  jika cahaya merambat dari air ke lemak  

atau bunyi dirambatkan dari intan ke lemak 

C. Tidak terjadi pembiasan sama sekali jika cahaya atau bunyi merambat dari ruang 

hampa ke udara  

Bahan Massa jenis 

(kg/m3) 

Indeks bias 

n 

vakum 0 1 

Udara  

Air  

Lemak  

intan 

1,29 

1,00 x 103 

0,92 x 103 

3,52 x 103 

1,0001 

1,33 

1,47 

2,42 
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D. Pemantulan sempurna dapat terjadi pada cahaya atau bunyi jika merambat dari 

dari lemak ke air 

E. Bahan intan merupakan saluran transmisi gelombang yang baik digunakan oleh 

bunyi maupun cahaya karena efek pemantulan sempurna 

16. Penyelidikan berbagai fenomena alam telah dilakukan dengan memanfaatkan 

berbagai gelombang mekanik maupun elektromagnetik.  

(1) Pemotretan benda langit dengan inframerah agar dapat menembus debu ruang 

angkasa yang tebal 

(2) sinar X untuk mengamati benda langit agar mampu menembus jauh ruang 

angkasa  

(3) Pengukuran kedalaman laut dengan sonar agar gelombang dapat menembus air 

yang bersifat konduktif 

(4) Memonitor janin menggunakan USG dapat mengurangi efek radiasi 

(5) Penggunaan medan magnetik dalam kesehatan manusia dapat mengurangi risiko 

kanker 

Pernyataan yang benar berikut ini adalah …. 

A. (1), (2), (3) 

B. (2), (3), (4) 

C. (2), (4), (5) 

D. (1), (3), (4) 

E. (1), (3), (5) 

17. Keadaan berikut yang menggambarkan dinamika sistem partikel adalah… 

A. mobil bergerak lurus di jalan raya 

B. balok diam di atas bidang datar  

C. silinder menggelinding pada bidang miring 

D. bola bergerak mengikuti lintasan parabola 

E. penerjun jatuh bebas menggunakan parasut 

18. Eksperimen untuk menentukan massa jenis suatu benda padat berpori dan tak 

beraturan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. 

(1) Mengukur massa benda 

(2) Memanaskan benda di dalam oven 

(3) Memasukkan benda ke dalam air 

(4) Mengukur volume benda dengan gelas ukur 

(5) Menghitung massa jenis melalui perbandingan massa dibagi volume 

Urutan yang benar adalah…. 

A. (1), (2), (3), (4), (5) 

B. (2), (1), (3), (4), (5) 
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C. (3), (1), (2), (4), (5) 

D. (1), (2), (4), (5) 

E. (2), (1), (4), (5) 

19. Hasil pengukuran panjang suatu benda dengan menggunakan jangka sorong 

sebagaimana ditunjukkan dalam gambar skala berikut adalah …. 

 
A. 12,22 cm 

B. 12,26 cm 

C. 12,32 cm 

D. 12,28 cm 

E. 13,30 cm 

20. Hasil observasi menunjukkan bahwa tekanan udara di atmosfer bumi (p) makin 

berkurang sebanding dengan makin besarnya jarak dari permukaan bumi (z). 

Persamaan yang benar untuk mendeskripsikan fenomena ini adalah…. 

A. 
z

c
p   

B. 
z

c
p   

C. 
z

c
p


  

D. zcp   

E. zcp   

21. Dua buah bola konduktor kecil memiliki ukuran yang sama, muatannya masing-masing 

+ 500 µC dan –100 µC keduanya berjarak r di udara ( r jauh lebih besar daripada jari-

jari bola) dan tarik-menarik dengan gaya elektrostatik sebesar F. Kedua bola kemudian 

disentuhkan dan dipisah pada jarak 2 r. Gaya elektrostatik antara kedua muatan 

tersebut sekarang berupa gaya …. 

A. tolak menolak sebesar 1/5 F 

B. tarik menarik sebesar 1/5 F 

C. tolak menolak sebesar 4/5 F 

D. tarik menarik sebesar 4/5 F 

E. tolak menolak sebesar 5/4 F 
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22. Perhatikan gambar rangkaian listrik! 

 
 
 
 

 

 

 

Hambatan dalam baterei diabaikan. Daya pada resistor 300 Ω pada saat saklar S1, S2 

keduanya terbuka dan pada saat saklar S1, S2 keduanya tertutup masing-masing 

adalah …. 

A. 12 watt dan 12 watt 

B. 12 watt dan 16 watt 

C. 16 watt dan 12 watt 

D. 16 watt dan 18 watt 

E. 18 watt dan 16 watt 

23. Kawat lurus panjangnya 4 m membujur arah timur barat dalam medan magnet 

homogen 0,5 T yang arahnya horizontal ke utara. Bila massa kawat persatuan panjang 

8 mg /m, dan g = 10 m/s2, agar ada keseimbangan antara gaya berat dengan gaya 

magnetik pada kawat, maka besar dan arah arus yang diberikan adalah …. 

A. 0,02 A ke timur 

B. 0,02 A ke barat 

C. 0,04 A ke timur 

D. 0,04 A ke barat 

E. 0,05 A ke timur 

24. Rangkaian seri RLC semula dalam keadaan resonansi. Perubahan parameter dan 

sifat rangkaian yang dihasilkan yang benar adalah …. 

A. jika resistansi resistor diperbesar maka rangkaian akan bersifat induktif 

B. jika frekuensi sumber diperbesar, maka rangkaian akan bersifat kapasitif 

C. jika tegangan sumber diperbesar, maka rangkaian akan bersifat induktif 

D. jika kapasitansi kapasitor diperbesar, maka rangkaian akan bersifat kapasitif 

E. jika induktansi induktor diperbesar, maka rangkaian akan bersifat induktif 

 

S1 

90  S2 

60  

300  

200   

90 volt
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25. Kumparan dengan jari-jari 5 cm terdiri dari 200 lilitan berada di dalam medan magnet 

yang arahnya tegak lurus bidang kumparan, besar medan magnet berubah terhadap 

waktu dengan persamaan B = 0,4 cos 8 t, dimana B dan t dalam SI. Jika 2 ≈ 10, 

maka gaya gerak listrik induksi maksimumnya adalah …. 

A. 0,5 volt 

B. 1,0 volt 

C. 2,0 volt 

D. 4,0 volt 

E. 5,5 volt 

26. Perhatikan pernyataan berikut. 

(1) Digunakan untuk pemotretan permukaan bumi melalui satelit 

(2) Digunakan untuk komunikasi penerbangan 

(3) Digunakan dalam bidang kedokteran, khususnya fisioterapi 

(4) Digunakan untuk pemotretan bagian dalam tubuh 

(5) Digunakan pada peralatan remote control 

(6) Digunakan untuk komunikasi telepon 

Diantara pernyataan di atas yang merupakan aplikasi sinar infra merah adalah …. 

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

B. (4), (5), dan (6) 

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

D. (2), (4), dan (6) 

E. (1), (2), dan (5) 

27. Sebutir kelereng berada di dalam air yang indeks biasnya na pada kedalaman d di 

bawah permukaan air. Pengamat melihat kelereng tersebut dengan arah pandangan 

mata seperti gambar berikut. Kelereng tampak pada kedalaman semu d’ di bawah 

permukaan air. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kedalaman semu d’ tersebut adalah …. 

X 

d’ 

d 
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A. 1  

B. 1  

C. 1  

D. 1  

E. 1  

28. Seekor ikan berada di dalam aquarium berbentuk bola berisi air. Jar-jari bola 50 cm, 

ikan berada pada jarak 20 cm dari dinding aquarium. Pengamat melihat ikan dari luar 

aquarium berjarak 40 cm dari dinding aquarium. Jika indeks bias air 4/3, maka letak 

bayangan ikan menurut pengamat tersebut jika diukur dari dinding aquarium adalah 

…. 

A. 12,5 cm 

B. 13,6 cm 

C. 15,0 cm 

D. 16,7 cm 

E. 22,5 cm 

29. Sebuah benda kecil (sumber cahaya) diletakkan pada jarak 60 cm di depan lensa 

positif, ternyata bayangan yang terjadi dapat di tangkap pada layar yang berjarak 12 

cm dibelakang lensa. Pada jarak 8 cm di belakang lensa positif tersebut ditempatkan 

cermin cembung yang jarak fokusnya – 20 cm, agar bayangan akhir dapat ditangkap 

dengan layar maka posisi layar dan sifat bayangan akhir adalah .... 

A. 2,5 cm di depan cermin cembung, sifat: nyata, terbalik, diperkecil 

B. 5 cm di depan cermin cembung, sifat: nyata, tegak diperkecil 

C. 5 cm di depan cermin cembung, sifat: nyata, terbalik, diperkecil 

D. 6 cm di depan cermin cembung, sifat: nyata, terbalik, diperbesar 

E. 6 cm di depan cermin cembung, sifat: nyata, tegak, diperbesar 

30. Perhatikan pernyataan berikut. 

(1) Jarak fokus lensa objektif lebih pendek dibandingkan jarak fokus lensa okuler 

(2) Jarak fokus lensa objektif lebih panjang dibandingkan jarak fokus lensa okuler 

(3) Lensa objektif maupun lensa okuler kedua-duanya lensa positif 

(4) Letak benda terhadap lensa objektif adalah:  fobj < sobj < 2fobj 

(5) Letak benda terhadap lensa objektif dianggap tak berhingga 

(6) Bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif bersifat nyata, terbalik, dan 

diperkecil 

(7) Bayangan oleh lensa objektif sebagai benda bagi lensa okuler 

(8) Lensa okuler berfungsi sebagai lup 
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(9) Bayangan akhir yang di bentuk okuler bersifat maya, terbalik, dan diperbesar 

Alat optik pada tabel berikut yang ciri dan cara kerjanya sesuai adalah …. 

 Mikroskop Teropong Bintang 

A (1), (3), (5), (6), (8), dan (9) (2), (3), (4), (6), (7), dan (9) 

B (2), (3), (4), (6), (7), dan (9) (1), (3), (5), (6), (8), dan (9) 

C (2), (3), (5), (7), (8), dan (9) (1), (3), (4), (6), (7), dan (8) 

D (1), (3), (4), (7), (8), dan (9) (2), (3), (5), (6), (7), dan (8) 

E (1), (3), (6), (7), (8), dan (9) (2), (3), (5), (7), (8), dan (9) 

 

31. Gambar berikut adalah ilustrasi percobaan interferensi cahaya melalui celah ganda. 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

S: sumber cahaya, C1 dan C2 celah sempit dianggap sumber cahaya baru, O titik pusat 

layar, P sebuah titik pada layar, jarak SC1 = SC2, dan λ: panjang gelombang cahaya. 

Pernyataan berikut yang benar adalah …. 

 Sumber cahaya S 
Beda fase 
antara celah C1 
dan C2 

Selisih lintasan 
optik (C1P – C2P) 
= 

Pola 
interferensi di 
titik P 

A monokhromatik 0 ½ λ Garis terang I 

B polikhromatik 1 λ Garis terang I 

C monokhromatik 0 3/2 λ Garis gelap I 

D polikhromatik 1 2λ Garis terang II 

E monokhromatik 0 5/2 λ Garis gelap II 

 

32. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan peristiwa efek foto listrik adalah …. 

A. Jika frekuensi foton diperbesar maka energi fotonnya semakin besar, akibatnya 

energi kinetik maksimum elektron semakin besar, sehingga arus makin besar 

C

C

P 

O 
S 

Layar 
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B. Jika panjang gelombang foton diperbesar maka energi fotonnya semakin besar, 

akibatnya energi kinetik maksimum elektron semakin besar, sehingga arus makin 

besar 

C. Jika frekuensi ambang logam katoda diperbesar maka energi ambangnya makin 

besar, akibatnya jumlah elektron yang dipancarkan semakin besar, sehingga arus 

makin besar 

D. Jika panjang gelombang ambang logam katoda diperbesar maka energi 

ambangnya makin besar, akibatnya jumlah elektron yang dipancarkan semakin 

besar, sehingga arus makin besar 

E. Jika intensitas foton diperbesar, maka jumlah foton yang dipancarkan semakin 

banyak, akibatnya jumlah elektron yang dipancarkan juga semakin banyak, 

sehingga arus makin besar 

33. Pernyataan di bawah ini, manakah yang menunjukkan sifat gelombang dari materi? 

A. Mobil bermassa 2000 kg bergerak dengan kelajuan 60 km/jam. 

B. Sepeda motor bermassa 150 kg bergerak dengan kelajuan 150 km/jam 

C. Pesawat supersonic bermassa 10.000 kg kecepatannya 2 kali kecepatan bunyi 

di udara 

D. Elektron bermassa 9,1x10-31 kg bergerak dengan kelajuan 106 m/s 

E. Proton bermassa 1,67x10-27 kg bergerak dengan kelajuan 103 m/s 

34. Pernyataan berikut yang benar tentang transisi elektron pada atom hidrogen adalah 

…. 

A. frekuensi foton yang dipancarkan ketika terjadi transisi elektron dari kulit L ke K 

lebih besar daripada ketika terjadi transisi dari kulit N ke L 

B. panjang gelombang foton yang dipancarkan  ketika terjadi transisi elektron dari 

kulit L ke kulit K lebih besar daripada ketika terjadi transisi dari kulit N ke L 

C. energi foton yang diserap ketika terjadi transisi elektron dari kulit L ke M lebih 

besar daripada ketika terjadi transisi dari kulit K ke L 

D. energi foton yang diserap ketika terjadi transisi elektron dari kulit K ke M lebih 

besar daripada energi foton yang dipancarkan ketika terjadi transisi elektron dari 

kulit M ke K 

E. frekuensi foton yang dipancarkan ketika terjadi transisi elektron dari kulit K ke L 

lebih besar daripada ketika terjadi transisi dari kulit L ke N 

35. Partikel dengan massa diam mo, bergerak dengan kelajuan v = 0,8c (dengan c = 3x108 

m/s). Energi kinetik partikel tersebut adalah …. 

A.  

B.  
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C.  

D.  

E.  

36. Inti zat radioaktif memancarkan sinar beta, hal ini berarti dalam inti tersebut terjadi 

perubahan …. 

A. proton menjadi netron  

B. netron menjadi proton 

C. proton menjadi anti proton 

D. netron menjadi positron 

E. positron menjadi proton 

37. Isotop Radon-222 memiliki waktu paro 3,8 hari. Jika terdapat 1 mg isotop tersebut, 

dan diketahui bilangan Avogadro NA = 6,03x1023 mol-1, ln 2 = 0,693 maka konstanta 

peluruhan, aktivitas radiasi, dan massa isotop radioaktif (setelah meuruh dalam selang 

waktu tertentu) berturut-turut adalah…. 

 Konstanta peluruhan (s-1) Aktivitas radiasi 

(partikel/sekon) 

Massa isotop radioaktif 

setelah 19 hari (mg) 

A 4,22x10-8 2,863x108 1/16 

B 4,22x10-8 2,863x108 1/32 

C 2,11x10-6 5,726x1012  1/32 

D 2,11x10-6 5,726x1012 1/64 

E 4,22x10-4 8,442x1016 1/64 

 

38. Rangakaian di bawah ini akan digunakan untuk menentukan hambatan Rx , yang 

memiliki orde sekitar 106 . Setelah saklar ditutup, ternyata tegangan pada Voltmeter 

terlalu besar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cara yang paling tepat untuk memperbaiki rancangan eksperimen di atas adalah …. 

 

Keterangan: 
A = amperemeter 
V = voltmeter 
RX = hambatan yang dicari 
Rsh = hambatan shunt 
Rm = hambatan multiplier 
Rh = Rheostat 
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A. memperbesar hambatan shunt 

B. memperkecil hambatan shunt  

C. memperbesar hambatan multiplier 

D. memperkecil hambatan multiplier 

E. menukar posisi rheostat dan hambatan multiplier 

39. Hasil pengukuran kuat arus listrik dengan menggunakan Amperemeter ditunjukkan 

dalam skala berikut ini.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hambatan dalam alat ukur adalah 96 Ω . Apabila switch digeser pada posisi 25 mA, 

dan kita mengukur kuat arus dengan pembacaan skala seperti pada gambar, maka 

nilai kuat arus yang terukur dan hambatan shunt pada R2 adalah …. 

A. 40 mA dan 10  

B. 40 mA dan 8  

C. 20 mA dan 8  

D. 20 mA dan 4  

E. 8 mA dan 4  

40. Konsep model atom Bohr dan model atom Rutherford berbeda dalam menjelaskan …. 

A.       inti dan elektron sebagai bagian dari atom 

B.       jenis muatan listrik dalam atom 

C. massa atom yang terpusat di inti  

D. pemancaran gelombang elektromagnetik 

E.       orbit elekron mengitari inti 
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3. PAKET SOAL KIMIA PERIODE GASAL 2016/2017 

1. Berikut ini adalah data sifat dua buah senyawa tak dikenal : 

Senyawa Titik leleh (oC) Daya hantar listrik 

1. 720oC menghantarkan listrik 

2. 25oC menghantarkan listrik 

Jenis ikatan yang terdapat dalam kedua senyawa tersebut berturut-turut adalah .... 

A. ion dan kovalen polar 

B. hidrogen dan ion 

C. ion dan kovalen non polar 

D. kovalen polar dan kovalen nonpolar 

E. kovalen polar dan ionik 

  

2. Susunan elektron dalam struktur atom dari unsur P jika membentuk ion adalah .... 

A.                                      D. 

 

 

B.                                      E. 

 

 

C. 

  

3. Sebanyak 1 mol kalsium sianamida (CaCN2) dan 1 mol air dibiarkan bereaksi 

sempurna menurut persamaan : 

CaCN2 + H2O  CaCO3 + NH3 (belum setara) 

Volum gas NH3 yang dihasilkan pada keadaan standar adalah .......... 

A. 67,2 liter 

B. 33,6 liter 

C. 22,4 liter 

D. 15 liter 

E. 5 liter 

  

4. Sebanyak 3,0 x 1023 atom besi direaksikan dengan asam sulfat secukupnya menurut 

reaksi : 

Fe(s) + H2SO4(aq)    Fe2(SO4)3(aq) + H2(g) (belum setara) 
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Pada suhu dan tekanan tertentu, 1 gram gas O2 (Mr = 32) volumnya 1 liter, maka 

pada kondisi yang sama jumlah volum gas H2 yang terjadi pada reaksi di atas adalah 

.... 

A. 4 liter 

B. 8 liter 

C. 16 liter 

D. 24 liter 

E. 36 liter 

5. Pada reaksi redoks : 

MnO2 + 2 H2SO4 + 2 NaI    MnSO4 + NaSO4 + 2 H2O + I2 

yang berperan sebagai oksidator adalah .......... 

A. NaI 

B. H2SO4 

C. Mn+4 

D. I 

E. MnO2 

  

6. Pada reaksi redoks  :  ICl    IO3
 + Cl + I2 

bilangan oksidasi I dan Cl masing-masing adalah ….. 

A. 0 dan 0 

B. –1 dan +1 

C. +1 dan –1  

D. +1 dan +1 

E. –1 dan –1  

  

7. Persamaan laju reaksi untuk P + 2Q  R adalah v = k [P] [Q]2. Jika konsentrasi P 

dan Q semula masing-masing 1 molar, maka pada saat konsentrasi P tinggal ¾ 

molar laju reaksinya adalah .......... 

A. 
8

9
k                               D.  

8

3
k 

B. 
16

3
k                             E.   

8

1
k 

C. 
16

1
 

  

8. Propanon bereaksi dengan iodin dalam suasana asam menurut persamaan : 

CH3C(O)CH3  + I2               CH3C(O)CH2I + HI 

Pada suatu percobaan diperoleh data sebagai berikut : 
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Persamaan laju reaksi untuk reaksi di atas adalah .......... 

A. laju = k [CH3C(O)CH3] [I2] 

B. laju = k [CH3C(O)CH3]2 

C. laju = k [CH3C(O)CH3] [I2] [H+] 

D. laju = k [CH3C(O)CH3] [H+] 

E. laju = k [CH3C(O)CH3]2 [I2] [H+] 

[CH3C(O)CH3], M [I2], M [H+], M Laju relatif
0,010 0,010 0,010 1 
0,020 0,010 0,010 2 
0,020 0,020 0,010 2 
0,020 0,010 0,020 4 

9. Pernyataan Kc pada 250C yang benar untuk reaksi : 

2 NH3(g)            N2(g) + 3 H2(g) 

adalah .... 

A. Kc = 2

p

(RT)

K
                 D.   Kc = Kp . RT 

B. Kc = 
RT

Kp                       E.   Kc = Kp . 2

1

(RT)  

C. Kc = Kp . (RT)2 

  

10. Jika COCl2 0,5 M dipanaskan pada suhu 450C, zat itu akan terurai menurut reaksi:

COCl2(g)           CO(g) + Cl2(g) 

dan pada kesetimbangan tinggal 0,1 M. Berapakah konsentrasi CO yang terjadi 

apabila COCl2 0,225 M dipanaskan pada suhu yang sama ? 

A. 0,015 M 

B. 0,025 M 

C. 0,15 M 

D. 0,18 M 

E. 0,20 M 

  

11. Diketahui  :  CS2 + 3 O2    CO2=2SO2    H = 1110 kJ 

                     CO2               C + O2          H = +394 kJ 

                     SO2               S + O2           H = +297 kJ 

maka kalor pembentukan CS2 adalah .......... 

A. +122 kJ 

B. –122 kJ 

C. +419 kJ 

D. –419 kJ 

E. +906 kJ 
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12. Dengan menggunakan energi ikatan dalam tabel, tentukanlah H pembentukan 

hidrazin, N2H4, dari nitrogen dan hidrogen menurut reaksi : 

 

 

 

 

 

 

A. H = 711 kJ               D.   H = +711 kJ 

B. H = 98 kJ                 E.   H = 911 kJ 

C. H = +98 kJ 

Ikatan Energi ikatan 

NN 159 kJ.mol1 
N=N 418 kJ.mol1 

NN 941 kJ.mol1 

HH 436 kJ.mol1 

HN 389 kJ.mol1 

  

13. Sekelompok siswa akan menentukan pH limbah X dan Y dengan beberapa indikator, 
dengan data sebagai berikut : 

Indikator Trayek pH Perubahan warna Air limbah X Air limbah Y 

Timol biru 1,2 – 2,8 Merah – kuning Kuning Kuning  

Brom timol biru 6,0 – 7,6 Kuning – biru Kuning Biru 

Fenolftalein (PP) 8,3 – 10,1 Tak berwarna – 
merah  

Tak berwarna Tak 
berwarna 

Berdasarkan data tersebut disimpulkan pH larutan X dan limbah Y berturut-turut adalah ….

A. 1,2  pH  2,8 dan 8,3  pH  10,1 

B. 2,8  pH  6,0 dan 7,6  pH  8,3 

C. 6,0  pH  7,6 dan 2,8  pH  6,0 

D. 7,6 < pH < 8,3 dan 1,2 < pH < 2,8 

E. 8,3  pH  10,0 dan 1,2  pH  2,8 
 

  

14. Jika 20 ml asam fosfat H3PO4 0,1 M dititrasi dengan larutan natrium hidroksida 0,2 

M hingga tepat berubah menjadi HPO4
2 maka volum basa yang diperlukan adalah 

.... 

A. 10 ml 

B. 20 ml 

C. 25 ml 

D. 30 ml 

E. 40 ml 

  

15. Lambang U238
92

 menunjukkan bahwa atom unsur uranium mempunyai ... 

A. 92 proton, 92 elektron, 146 neutron 

B. 92 proton, 146 elektron, massa atom 238 

C. 92 proton, 146 elektron, massa atom 230 

  

N2(g) + 2 H2(g)    N2H4(g) 
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D. 146 proton, 92 elektron, massa atom 238 

E. 146 proton, 146 elektron, 92 neutron 

16. Diketahui nomor atom Fe = 26, konfigurasi elektron ion Fe3+ adalah .... 

A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 

B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 

C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 

D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d4 

E. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 

  

17. Jika jari-jari atom unsur-unsur Li, Na, K, Be, dan B secara acak (tidak berurutan) 

dalam angstrom ialah : 2,01, 1,57, 1,23, 0,80, 0,89, maka jari-jari atom Li sama 

dengan ... 

A. 2,03 

B. 1,57 

C. 1,23 

D. 0,89 

E. 0,8 

  

18. Pasangan senyawa berikut yang merupakan pasangan senyawa yang memiliki 

ikatan kovalen adalah .... 

A. KCl dan HCl              D.   CH4 dan NH3 

B. H2S dan Na2S           E.   H2O dan Na2O 

C. PCl3 dan FeCl3 

  

19. Sebuah atom netral X mempunyai konfigurasi elektron sebagai berikut : 1s2 2s2 2p6 

3s2 3p5. Jika unsur tersebut membentuk hidrida maka senyawa yang terbentuk 

kemungkinan adalah : 

A. ionik dengan rumus XH2 

B. ionik dengan rumus XH 

C. kovalen dengan rumus XH2 

D. kovalen dengan rumus XH 

E. kovalen dengan rumus XH3 

   

20. Massa jenis HCl pekat 36% massa 1,015 kg/L (Mr HCl = 36,5) untuk memperoleh 

1000 ml larutan HCl 0,125 M diperlukan HCl pekat sebanyak.... 

A. 0,175 ml 

B. 6,25 ml 

C. 12,480 ml 

D. 36,000 ml 

E. 36,500 ml 
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21. Sebanyak 40 ml larutan H2SO4 tepat dinetralkan oleh 60 ml larutan NaOH 0,1 M. 

Konsentrasi larutan H2SO4 tersebut adalah .... 

A. 0,05 M 

B. 0,075 M 

C. 0,1 M 

D. 0,15 M 

E. 0,3 M 

  

22. Supaya air sebanyak 1 ton tidak membeku pada suhu 5C, ke dalamnya harus 

dilarutkan garam dapur yang jumlahnya tidak boleh kurang dari ... (tetapan 

penurunan titik beku molal air 1,86, Mr NaCl = 58,5) 

A. 13,4 kg 

B. 26,9 kg 

C. 58,5 kg 

D. 78,6 kg 

E. 152,2 kg 

  

23. Bila 0,15 mol asam asetat (CH3COOH, Ka = 2.105) dan 0,10 mol NaOH dilarutkan 

dalam air sehingga diperoleh larutan penyangga dengan volum 1 liter, maka pH 

larutan penyangga tersebut adalah .... 

A. 4 

B. 5 

C. 6 

D. 5 – log 2 

E. 5 – log 3 

  

24. Jika 100 ml larutan HCl dengan pH = 2 dicampurkan pada 100 ml larutan NaOH 

dengan pH = 10, akan diperoleh larutan dengan .... 

A. pH = 3 

B. pH = 6 

C. 6 < pH < 10 

D. 2 < pH < 6 

E. 3 < pH < 6 

  

25. Suatu larutan jenuh dengan AgCl. Harga S AgCl = 1010, jika larutan itu diberi NaCl 

hingga kadarnya 103 molar maka kelarutan AgCl adalah  … 

A. 107 mol/L 

B. 105 mol/L 

C. 103 mol/L 

D. 1013 mol/L 
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E. 1010 mol/L 

26. Hasil reaksi yang dominan dari 2-metil-2-butena dengan HCl adalah ... 

A. 2-kloro-2-metil butana 

B. 3-kloro-2-metil butana 

C. 2-kloro-3-metil butana 

D. 3-kloro-3-metil butana 

E. 2-kloro-1-metil butana 

  

27. Gas Br2 dalam CCl4 warnanya akan hilang bila diteteskan ke dalam cairan X. Cairan 

yang dimaksud adalah ..... 

A. benzena 

B. toluena 

C. sikloheksatriena 

D. pentena 

E. heksena 

  

28. Hasil reaksi dari  :                               dengan  CH3CH2OH   adalah .... 

A. etil propil eter 

B. propil etil eter 

C. etil propanoat 

D. propil etanoat 

E. dipropil eter 

  

29. Karbohidrat dalam lambung manusia akan terhidrolisis. Hasil hidrolisis oleh insulin 

tersimpan sebagai cadangan makanan yang digunakan untuk menghasilkan tenaga. 

Zat cadangan itu adalah .... 

A. maltosa 

B. sukrosa 

C. glukosa 

D. fruktosa 

E. glikogen 

  

30. Di dalam tubuh makhluk hidup, energi disimpan dalam bentuk molekul ..... 

A. glukosa                   D.  ADP 

B. glikogen                  E.  lemak 

C. ATP 

  

31. Dalam urine penderita penyakit diabetes dapat diidentifikasi adanya senyawa .... 

A. sukrosa                   D.  glukosa 

B. fruktosa                   E.  maltosa 

C. galaktosa 

  

CH3 CH2 C OH

O
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32. Diketahui : 

Ni2+ + 2e    Ni     E = 0,25 V 

Pb2+ + 2e    Pb     E = 0,13 V 

Potensial standar sel volta yang terdiri dari elektrode Ni dan Pb adalah ..... 

A. –0,38 V                        D.   +0,25 V 

B. –0,12 V                        E.   +0,38 V 

C. +0,12 V 

  

33. Arus listrik dialirkan melalui larutan CuSO4 sehingga dihasilkan 3,175 gram logam 

Cu. Bila jumlah arus listrik yang sama digunakan untuk elektrolisis larutan NaCl, 

maka akan dihasilkan gas Cl2 pada keadaan STP sebanyak..... (Ar Cu = 63,5, Cl = 

35,5) 

A. 1,12 liter                      D.  11,2 liter 

B. 2,24 liter                      E.   22,4 liter 

C. 5,60 liter 

  

34. Cara yang tepat untuk menghilangkan kesadahan tetap dan kesadahan sementara 

secara berturut-turut dengan jalan .......... 

A. dipanaskan dan ditambah NaCl 

B. dipanaskan dan ditambahkan Na2CO3 

C. ditambah Na2CO3 dan dipanaskan 

D. ditambah CaCO3 dan dipanaskan 

E. ditambah K2SO4 dan dipanaskan 

  

35. Menurut hukum Gay Lussac dan Avogadro gas-gas yang volumenya sama, jika 

diukur pada T dan P yang sama akan mengandung jumlah molekul yang sama. 

Sebanyak 6 liter gas etana dibakar sempurna menurut reaksi : 

C2H6(g) + O2(g)    CO2(g) + H2O(g)  (belum setara) 

Maka volume gas oksigen yang diperlukan adalah .......... 

A. 6 liter                            D.   21 liter 

B. 12 liter                          E.   30 liter 

C. 18 liter 

  

36. Pada reaksi antara besi dan belerang menurut persamaan reaksi : 

Fe(s) + S(s)    FeS(s) 

diperoleh data sebagai berikut : 

Percobaan 
Massa (gram) 

Fe S FeS Pereaksi sisa 

1 14 10 22 2 gram S 
2 29 16 44 1 gram Fe 
3 21 15 … 3 gram S 
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Berdasarkan hukum Proust, massa besi(II) belerang (FeS) yang dihasilkan pada 

percobaan ke-3 adalah .... 

A. 24                                 D.   39 

B. 33                                 E.   48 

C. 36 

37. Penggunaan radioisotop Co60 dalam pengobatan penyakit kanker adalah karena 

zat ini memancarkan .......... 

A. sinar beta 

B. sinar inframerah 

C. sinar gamma 

D. sinar ultra lembayung 

E. sinar alfa 

  

38. Bila minyak kelapa dicampurkan dengan air akan terjadi dua lapisan yang tidak 

saling melarut. Suatu emulsi akan terjadi bila campuran ini dikocok dan 

ditambahkan .......... 

A. air panas 

B. air es 

C. air sabun 

D. minyak tanah 

E. larutan garam  

  

39. Hasil sampingan yang diperoleh dalam industri sabun adalah .......... 

A. alkohol 

B. ester 

C. glikol 

D. gliserol 

E. asam karbon tinggi 

  

40. Senyawa berikut yang bukan monomer untuk pembuatan plastik adalah .......... 

A. isoprena 

B. vinilklorida 

C. stirena 

D. propilena 

E. tetra fluoro etilena 
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4. PAKET SOAL BIOLOGI PERIODE GASAL 2016/2017 

1. Disediakan beberapa makanan dan reagen untuk menguji kandungan zat makanan 

sebagai berikut : 

1. Susu sapi. 
2. Benedict 
3. Telur rebus 
4. Biuret 
5. Nasi 
6. Lugol 
Manakah yang tepat untuk menunjukkan adanya gula sederhana ? 

A. 1  dan 2. 

B. 3  dan 4. 

C. 4  dan 5 

D. 5  dan 6 

E. 1  dan 6 

2. Hasil percobaan pengaruh ekstrak biji mahoni terhadap kadar glukosa darah 

(KGD) tikus putih disajikan pada tabel berikut ini ... 

No. Perlakuan KGD (mg/dl) 

1. Tidak diberi ekstrak mahoni 122 

2. Diberi glibenklamid 70 

3. Diberi ekstrak mahoni 72 

Pernyataan di bawah ini yang benar untuk percobaan tersebut  adalah ... 

A. variabel kendali percobaan tersebut adalah pemberian ekstrak mahoni. 

B. variabel terikat percobaan tersebut adalah kadar glukosa darah. 

C. variabel bebas percobaan tersebut adalah kadar glukosa darah. 

D. variabel kontrol percobaan tersebut adalah glibenklamid. 

E.  variabel terikat  percobaan adalah  pemberian glibenklamid 

3. Hasil investigasi pada pasien perokok terhadap denyut nadi seperti yang 

diungkapkan pada grafik berikut: 
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Waktu (1,2,3) menunjukkan denyut nadi pasien sebelum merokok, waktu (4,5,6,7) 

menunjukkan denyut nadi pasien selama merokok, waktu (8,9,10,11) 

menunjukkan denyut nadi pasien setelah merokok. Manakah kesimpulan yang 

benar berdasarkan grafik tersebut ? 

A. denyut nadi  orang yang sedang merokok meningkat selama 4 menit merokok, 

menurun pada menit ke-6 dan kembali normal setelah merokok selesai. 

B. denyut nadi  orang yang merokok meningkat dan kembali normal setelah 

merokok selesai. 

C. peningkatan denyut nadi  orang yang merokok bersifat sementara karena 

denyut nadi  kembali normal setelah merokok selesai. 

D. merokok tidak berpengaruh pada denyut nadi karena peningkatan denyut nadi  

terjadi saat merokok dan kembali normal setelah merokok selesai. 

E. merokok dapat meningkatkan sirkulasi darah 

4. Seorang siswa ingin mengetahui, apakah ada hubungan antara temperatur 

lingkungan dengan laju metabolisme pada ikan nila merah melalui sebuah 

eksperimen. Oleh karena itu  variabel-variabel yang perlu diperhatikan dalam 

merencanakan percobaan tersebut adalah... 

1. Volume air  
2. Sumber air  
3. Usia ikan dan jumlah ikan 
4. Frekuensi pernafasan 
5. Berat es batu yang di digunakan 

Manakah yang menjadi  variabel dependen  untuk percobaan tersebut? 

A. 1, 2 dan 3 

B. 1  dan 3 

C. 2 dan 4 

D.  4 saja  

E.  5 saja  

5. Seorang siswa SMK  Pertanian sedang  melakukan pengamatan daya tahan 4 

jenis gulma terhadap herbisida alakhlor. Pengamatan dilakukan seminggu setelah 

perlakuan. Berikut sajian datanya: 

Dosis 

Jenis gulma 

teki 
alang-
alang 

tapak 
liman wedusan

0 ppm Hidup  Hidup  Hidup  Hidup  

50 ppm Hidup  Hidup  Hidup  Mati  

75 ppm Hidup  Hidup  Mati   

100 ppm Hidup  Mati     
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Manakah dari pernyataan ini yang benar sesuai hasil percobaan tersebut ? 

A. Dosis herbisida alakhlor mempengaruhi daya bunuh herbisida terhadap gulma 

tertentu    

B. Wedusan adalah gulma  yang paling rentan terhadap herbisida alakhor 

C. Lama waktu mempengaruhi daya bunuh herbisida 

D. Alang-alang adalah gulma yang paling resisten terhadap herbisida alakhlor 

E. Jawaban A dan B benar 

6. Penggantian energi fosil dengan biofuel mempunyai potensi untuk mengurangi 

emisi gas rumah kaca. Gambar berikut ini menunjukkan rata-rata emisi gas karbon 

dioksida (CO2) dari bahan bakar fosil dan biofuels. Jika diesel diganti dengan 

biodisel,  maka perkiraan perosentase reduksi emisi CO2 adalah... 

 

A. 45 – 55% 

B.  55 - 65 % 

C. 65 – 75 % 

D. 75 – 85 % 

E. 85 – 95 %  

7. Departement of Environmental Affairs di Afrika Selatan  tahun 2011 

mempublikasikan hasil penelitian tentang rata-rata kenaikan temperatur dan 

penurunan jumlah spesies selama 25 tahun terakhir di Afrika Selatan. Datanya 

disajikan sebagai  berikut. 
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Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa selama periode 1995 – 2010 

terjadi... 

A. Rata-rata  temperatur naik   5o C, dan 2000 spesies punah 

B. Rata-rata  temperatur naik   4o C, dan 2000 spesies punah 

C. Rata-rata  temperatur naik   5o C, dan 1000 spesies punah 

D. Rata-rata  temperatur naik   4o C, dan 1000 spesies punah 

E. Rata-rata temperatur naik    6o C, dan 2000 spesies punah 

8. Mengukur tekanan darah seseorang diperlukan alat tertentu yang valid. Untuk 

menentukan besarnya tekanan darah dapat dilakukan dengan bantuan alat ... 

A. Stetoskop 

B. Spygmomanometer. 

C. Stetoskop dan tensimeter. 

D. Stestoskop dan spygmomanometer. 

E. Tensimeter manual. 

9. Disediakan bahan baku sebagai berikut: 

1. Selang kaca dengan diameter 1 cm 
2. Selang kaca dengan diameter 0,1 cm 
3. Botol bekas vitamin C 
4. Botol bekas kratingdaeng 
5. Plastisin 
6. Lilin 

Untuk membuat respirometer sederhana diperlukan bahan: 

A. 1, 2 dan 3. 

B. 2, 3 dan 5. 

C. 1, 3 dan 5 

D. 2 , 4 dan 6. 

E. 4, 5 dan 6 

10. Cara yang benar menggunakan pipet ukur untuk mengambil larutan agar terjamin 

keselamatan kerja laboratorium adalah dengan cara  

A. Menyedot dengan mulut. 

B. menyedot dengan cara membuka dan menutup pipet ukur dengan jari. 

C. menyedot dengan cara melepaskan tekanan pada pipet ukur dengan jari. 

D. menggunakan balon penghisap. 

E. menggunakan pompa  penghisap 

11. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 

1.memiliki DNA dan RNA 
2. hanya dapat hidup di dalam sel hidup 
3. tidak melakukan metabolisme 
4. memiliki  DNA atau RNA 
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5. tidak dapat menghablur 
Yang termasuk ciri-ciri Virus adalah... 

A.  1, 2, 3                      D.  5, 1, 2 

B.  2, 3, 4                      E.  2, 4, 5 

C.  3, 4, 5  

12. Genom virus tidak memiliki gen-gen yang dibutuhkan untuk mereplikasi dirinya. 

Oleh karena itu genom virus harus diintegrasikan ke dalam sel inang agar..... 

A.  Genom virus tidak dihancurkan oleh genom sel inang   selama virus 

bereproduksi 

B. Genom virus menonaktifkan genom  sel inang sebelum replikasi 

C. Genom virus membelokan arah metabolisme sel inang untuk mensintesis 

komponen virus 

D. Genom virus  menjaga agar sel-sel inang tetap aktif selama reproduksi virus 

E. Genom virus   tetap terlibat dalam reproduksi virus 

13. Sekelompok  mahasiswa mengamati 2 kelompok mikroorganisme dan 

memperoleh hasil sebagai berikut: 

Karakter  I II 
Nukleus X X 
Dinding sel dari  peptidoglikan V X 
Lipid membran dari hidrokarbon bercabang X V 
RNA polimerase beberapa jenis X V 
Intron X V 
Respon terhadap antibiotik streptomisin V X 

Berdasarkan karakter-karakter yang diamati  di atas dapat disimpulkan bahwa 

mikroorganisme II yang diamati siswa adalah... 

A.   Archaebacteria 

B.   Cyanobacteria 

C.   Eubacteria 

D.   Bacteriophyta 

E.   Bacteriosida 

14. Peran bakteri di alam sangat beragam, ada yang menguntungkan manusia dan 

ada yang merugikan. Pelajari tabel berikut yang menunjukkan daftar peran bakteri 

pada kolom X. Pada kolom Y terdapat agen utama yang dicantumkan secara tidak 

tepat 

Kolom X Kolom Y 
(a). menyuburkan tanah I. Klamidia 
(b) . mengurangi 

kesuburan tanah 
II. bakteri ungu 

(c). autotrof III. Azotobacter 
(d). parasit energi IV. bakteri denitrifikan 
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Jawaban yang tepat dari jenis bakteri dan perannya adalah... 

A. IV, I, II,III 

B. I, II, III, IV 

C. II,  III,  IV, I 

D. III, IV, I, II 

E. III, IV, II, I 

15. Kris dan teman-temannya menemukan dan mengamati organisme akuatik dengan 

ciri-ciri sebagai berikut. 

Ciri Organisme 
pigmen klorofil a dan c, karoten, xantofil, fukosantin 
habitat air laut dan air tawar 
bentuk  talus benang atau seperti tumbuhan tkt tinggi 
dinding sel selulosa dan asam alginat 

Berdasarkan data tersebut manakah pernyataan di bawah ini yang benar? 

A. Organisme tersebut adalah Chlorophyta 

B. Organisme tersebut adalah  Bacillariophyta 

C. Organisme tersebut adalah Rodophyta 

D. Organisme tersebut adalah Phaeophyta 

E. Organisme tersebut adalah Chrysophyta 

16. Seorang mahasiswa PPL sedang mengamati jamur bersama-sama siswa SMA di 

laboratorium sekolah praktek, yang diambil dari tempe. Hasil pengamatannya 

diuraikan sebagai berikut: 

1. hifa bersifat senositik dan miselium becabang banyak 
2. septa hanya ditemukan ketika reproduksi 
3. memiliki stolon dan rizoid 
4. memiliki sporangiofor 

Dengan memperhatikan ciri-ciri jamur tempe di atas, dapat dipastikan bahwa 

jamur tersebut adalah kelompok... 

A. Chytridiomycota             D.  Deuteromycota 

B. Basidiomycota                E.  Ascomycota 

C. Zygomycota 

17. Berikut  ini manakah yang merujuk pada taksa tingkat familia dari organisme ? 

A. Carnivora                        D.  Felix  

B. Felidae                            E.  Felix tigris 

C. Mamalia 

18. Kelompok tumbuhan yang memiliki daun buah (perikarp) adalah.. 

A. Spermatophyta              D.  Gymnospermae 

B. Monokotil                       E.  Angiospermae 

C. Dikotil 
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19. Dari kelompok organisme berikut, yang  menunjukkan adanya tingkat 

keanekaragaman spesies adalah... 

A. Aren, kelapa sawit, sagu dan kelapa 

B. Padi gogo, padi fatmawati, padi IR, padi rojolele 

C. Jagung manis, jagung harapan, jagung hibrida 

D. Kedelai wilis, kedelai burangrang, kedelai merbabu 

E. Mangga golek, mangga manalagi, mangga arum manis 

20. Jika dua individu memiliki kedudukan dalam tingkatan takson yang sama, 

misalnya pada tingkat ordo maka dapat dipastikan bahwa kedua individu tersebut 

memiliki kesamaan pada tingkat... 

A. Species                          D.  Classis 

B. Genus                            E.  Ordo 

C. Familia 

21. 1. hewan bertulang belakang......... ke 3 
2. hewan tidak bertulang belakang.......ke 4 
3. hewan bersisik............. ke 6 
4. hewan tidak bersisik........ ke 5 
5. bermetamorfosis.............ke 8 
6. tidak bermetamorfosis...........ke 7 
7. bernafas dengan paru-paru. 
8.bernafas dengan trakea. 
Kelompok hewan  yang dimaksud,  berturut-turut adalah......... 

A. Reptil dan amfibi 

B. Reptil dan insekta 

C. Insekta dan reptil 

D. Amfibi dan reptil  

E. Amfibi dan insekta 

22. Manakah dua faktor yang mempengaruhi carrying capacity (daya dukung 

lingkungan) dari  suatu populasi? 

A. Laju natalitas dan laju mortalitas 

B. Laju imigrasi dan laju emigrasi 

C. Potensi abiotik dan daya tahan lingkungan 

D. Potensi biotik dan daya tahan lingkungan 

E. Laju pertumbuhan dan besarnya populasi awal 

23. Jumlah energi yang dihasilkan tumbuhan di dalam ekosistem sebagai hasil 

fotosintesis dalam satu-satuan waktu tertentu disebut... 

A. Produktivitas primer kotor (gross primary production) 

B. Produktivitas primer bersih (net primary production) 
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C. Produktivitas sekunder ( secondary production) 

D. Produktivitas tersier (tertiary production) 

E. Produktivitas kuarterner( quartenary production) 

24. Hewan-hewan seperti  Ctenopora,  Cnidaria dan Platyhelminthes belum memiliki 

sistem peredaran darah karena hewan-hewan tersebut.... 

A.  tidak membutuh sistem peredaran darah 

B. telah memiliki sistem perdaran terbuka 

C.  telah memiliki sistem gastrovaskuler 

D. telah memiliki saluran trakhea 

E. telah memiliki sel-sel amuboid 

25. Sejak akhir abad 20 hingga awal abad 21 ini, manusia dihadapkan pada banyak 

isu yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan yang agen utamanya adalaah 

manusia sendiri. Dua isu penting saat ini adalah efek rumah kaca dan menipisnya 

lapisan ozon. Berikut ini adalah dampak ikutan akibat efek rumah kaca,kecuali.... 

A. Pergeseran musim 

B. Meningkatnya permukaan laut 

C. Kebakaran hutan  

D. Gagal panen 

E. Meningkatnya suhu bumi 

26. Menurut para ahli, senyawa utama penyebab menipisnya lapisan ozon adalah  

lepasnya gas CFC yang dijadikan bahan pendingin pada air condition (AC) ke 

udara. Menurut anda, mekanisme penipisan lapisan ozon adalah.... 

A. CFC akan menguraikan ozon (O3) menjadi O2 

B. CFC akan terpapar oleh sinar UV kemudian melepas molekul klorin untuk 

menguraikan O3 

C. CFC akan menguraikan sinar UV  untuk memecah O3 

D. CFC akan terpapar oleh sinar UV kemudian melepas molekul klorin untuk 

menguraikan O2 

E. CFC akan  mencegah sinar UV untuk   memecah O3 

27. Jika  sebuah sel tumbuhan dimasukan ke dalam larutan yang hipertonis maka  sel 

tumbuhan akan.... 

A.  mengalami plasmolisis 

B.  melakukan adaptasi 

C.  pecah 

D.  mengalami krenasi 

E.  mencapai kondisi idealnya 
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28. Bahan-bahan organik yang disorting, dikemas dan disintesis baik di RE halus, RE 

kasar atau di badan Golgi akan dikirim dalam bentuk vesikula-vesikula ke bagian 

lain dalam sel, kecuali... 

A. Membran sel 

B. Retikulum endoplasma 

C. Sisternae golgi 

D. Vakuola 

E. Mitokondria 

29. Sitoskeleton adalah bagian sel yang memiliki beragam peran antara lain:1.  

memberikan kekuatan mekanik pada sel, 2. memberi bentuk pada sel, 3. 

mengatur pergerakan organel, 4. mengatur kontraksi otot, 5. gerakan amuboid 

dan aliran sitoplasma di dalam sel. Diantara peran tersebut, yang menjadi peran 

khas/khusus  microfilament adalah.. 

A. 1 dan 2 

B. 3 dan 4 

C. 4, dan 5  

D. 2 dan 4 

E. 1 dan 3  

30. Zat-zat berikut tidak dapat melintasi biological membrane  secara spontaneously 

difusion, kecuali .... 

A. Vitamin A, D, E dan K 

B. NO3
- , HPO4

=  , SO4
=                                  

C. K+, Mg++, Ca, ++, , Zn++, NH4
+, Fe++ 

D. CO2, NH3, O2, HCN, CO, alkohol, benzena 

E.  asam amino, glukosa 

31. Bagian ginjal yang fungsi utamanya untuk membentuk urin dari produk-produk 

buangan hasil metabolisme protein dan asam nukleat adalah ... 

A. glomerolus. 

B. tubulus ginjal 

C. badan malpigi 

D. lengkung henle. 

E. Nefron 

32. Berbagai zat kimia seperti enzim dan hormon terlibat aktif dalam proses 

pencernaan makanan, antara lain: 

1. lipase 
2. pepsin dan renin 
3. kolesistokinin 
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4. sekretin 
5. gastrin 
Proses pencernaan makanan di dalam duodenum memerlukan suasana dengan 

pH antara 8 sd 9. Zat kimia yang berperan menstimulir pankreas  untuk 

menetralisir chyme yang bersifat asam dari lambung adalah... 

A. 1  dari lambung 

B. 2  dari pankreas 

C. 3 dari duodenum 

D. 4 dari duodenum 

E.  5 dari pankreas 

33. Hasil pencernaan makanan yang langsung dan paling banyak diabsorbsi masuk 

ke peredaran darah terjadi di bagian ... 

A. duodenum. 

B. yeyunun. 

C. ileum. 

D. yeyunum dan ileum. 

E. duodenum, yeyunum dan ileum 

34. Berikut adalah pernyataan tentang beberapa peristiwa respon kekebalan tubuh: 

1. histamin 
2. antibodi 
3. kekebalan seluler 
4. fagositosis 
Respon imun yang bersifat non spesifik adalah ... 

A. 1 dan  2 

B. 2  dan  3. 

C. 3 dan  4. 

D. 1 dan  4 

E. 2 dan  4 

35. Karakteristik respon imun dari antibodi yang dihasilkan oleh sel B adalah ... 

A. mengenali antigen pada permukaan sel dan mengikat antigen bebas dalam 

sistem peredaran darah. 

B. mengikat antigen bebas dalam sistem peredaran darah dan berperan dalam 

reaksi peradangan. 

C. mengenali antigen pada permukaan sel dan berperan dalam reaksi 

peradangan 

D. mengikat dan menggumpalkan antigen bebas dalam sistem peredaran darah 

E. mengenali dan mengikat antigen bebas dalam sistem peredaran darah dan 

meneruskan sinyal 
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36. Pembentukan  sel sperma manusia dari spermatogonium yang terdapat pada 

testis disebut spermatogenesis. Manakah pernyataan yang benar tentang 

spermatogenesis ? 

A. sel sperma dibentuk dari   spermatogonium menjadi spermatosit melalui 

pembelahan mitosis. 

B. sel sperma dibentuk dari  spermatogonium menjadi spermatosit melalui 

pembelahan meiosis 

C. sel sperma yang dibentuk dari spermatogonium melalui pembelahan mitosis-

meiosis sudah menjadi sperma yang aktif dan fungsional. 

D. Hormon  penting yang terlibat dalam spermatogonesis adalah testosteron yang 

pembentukannya dirangsang oleh  Folicle Stimulating Hormone 

E. sel sperma yang dibentuk dari spermatogonium melalui pembelahan mitosis-

meiosis belum  menjadi sperma yang aktif dan fungsional . 

37. Berikut ini adalah pernyataan beberapa perbedaan tahap proses pembelahan 

mitosis dan meiosis: 

1. pada mitosis penggandaan lengan kromosom terjadi pada fase profase, pada 
meiosis terjadi pada profase meiosis 1 

2. pada mitosis  penggandaan lengan kromosom terjadi pada  profase, pada 
meiosis terjadi pada profase meiosis 2 

3. pada mitosis pemisahan kromosom yang homolog terjadi pada  anafase, pada 
meiosis terjadi pada anafase meiosis 2 

4. pada mitosis pemisahan kromosom hasil pembelahan terjadi pada  anafase, 
pada meiosis terjadi pada anfase meiosis 2 

Perbedaan antara pembelahan mitosis dengan meiosis adalah ... 

A. 1 dan 4.                                 D. 2 dan 4. 

B. 1 dan 3.                                 E. 3 dan 4 

C. 2 dan 3. 

38. Perhatikan gambar berikut: 

 

Gambar di atas menunjukkan perbesaran berkas pembuluh pada batang tanaman 

Zea mays. Berdasarkan gambar tersebut, manakah pernyataan berikut yang paling 

tepat. 
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A. Struktur A berperan dalam transport air dan mineral 

B. Struktur B adalah protoxilem 

C. Struktur C mentransport air dan hara 

D. Struktur B dan C dibentuk oleh kambium pembuluh 

E. Struktur A, B dan C dibentuk oleh prokambium 

39. Perhatikan pola silsilah berikut. Warna abu-abu menunjukkan individu yang 

menderita suatu penyakit.  

 

Berdasarkan pola silsila di atas, bagaimanakah pola penurunan penyakit ini ?  

A. Autosomal resesif 

B. Autosomal dominan 

C. Terpaut X resesif 

D. Terpaut X dominan 

E. Sex influenced gene 

40. Berikut ini adalah sekuens bagian ujung dari suatu untai DNA yang akan anda 

amplifikasi dengan menggunakan metoda PCR. 

5’  ACC CCC TCC AGA ------------------AGG  CCA GCG  TAT 3’ 

3’ TGG GGG AGG CCC------------------CCC  GGT CGC  ATA 5’ 

Manakah dari sekuens berikut yang merupakan set primer yang sesuai untuk 

melakukan pekerjaan anda? 

A. Forward = 5’ ACC CCC TCC AGA 3’, Reverse = 5’ ATA CGC TGG CCC 3’  

B. Forward = 5’ AGA CCT CCC CCA 3’, Reverse = 5’ CCC GGT CGC ATA 3’  

C. Forward = 5’ TTG GGG AGG TCT 3’, Reverse = 5’ TAT GCG ACC GGG 3’  

D. Forward = 5’ AAA GGG CCA GCG 3’, Reverse = 5’ TTT CGG AAG TCT 3’  

E. Forward = 5’ AAA CCT CCA GCG 3’, Reverse = 5’ TAT CGG AAG TCT 3’  

41. Pelajari tiga kurva di bawah bagan aliran air dan ion mineral berikut ini dan pililah 

kurva mana yang menggambarkan besarnya potensial kimia air, tekanan hidrolik 

dan aktivitas garam 
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Berdasarkan kurva di atas, yang menggambarkan besarnya potensial kimia air, 

tekanan hidrolik dan aktivitas garam berturut-turut adalah... 

A. A – B – C 

B. B – C – A 

C. C -  B – A 

D. B – A -  C 

E. C – A – B  

42. Proses sintesis ATP di kloroplas dan mitokondria memiliki mekanisme dasar yang 

sama, yaitu terjadi difusi proton dari .... 

A. Membran dalam mitokondria ke matriks dan membran dalam kloroplas ke  

stroma 

B. Ruang antar membran mitokondria ke matriks dan lumen tilakoid kloroplas ke 

stroma 

C. Ruang antar membran kloroplas ke matriks dan lumen tilakoid kloroplas ke 

stroma 

D. Ruang antar membran mitokondria ke matriks dan membran  tilakoid kloroplas 

ke stroma 

E. Membran dalam mitokondria ke stroma dan ruang tilakoid ke matriks 

43. Fitokrom adalah pigmen yang berperan sebagai reseptor cahaya khususnya 

cahaya merah. Para ahli mempelajari bahwa cahaya merah paling efektif 

menginterupsi panjangnya malam. Pr adalah bentuk  fitokrom yang menunjukkan 

absorbsi maksimum cahaya merah (panjang gelombang 660nm) sebaliknya Pfr 

mengabsorbsi cahaya  merah jauh (730nm). Interkonversi dua isomer ini adalah 

mekanisme yang mengontrol berbagai induksi cahaya pada kehidupan tumbuhan, 

termasuk pembungaan tumbuhan hari panjang dan hari pendek. 
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Jika sekilas cahaya merah (R) diberikan selama periode gelap diikuti cahaya 

merah jauh (F) pada tumbuhan hari panjang, maka... 

A. Tumbuhan hari panjang akan berbunga seperti fig. 2c 

B. Tumbuhan hari panjang tidak akan berbunga seperti fig. 2b dan 2d 

C. Tumbuhan hari panjang tidak terpengaruh oleh cahaya merah jika tidak 

diberikan secara terus menerus 

D. Tumbuhan hari panjang  terpengaruh oleh cahaya merah  jauh jika tidak 

diberikan secara terus menerus 

E. Tumbuhan hari panjang tidak terpengaruh jika diberikan secara terus 

menerus 

44. Urutan basa pada mRNA sebagai berikut  

5’AACGGUUUUAUGGAUAAACAA ...... (45) .... 

GGGAUGCGGAGAUAAGAAUUU3’ 

Berdasarkan urutan basa pada mRNA tersebut di atas, hasil translasinya adalah 

rantai polipeptida dengan ... 

A. jumlah asam amino sebanyak 29..  

B. jumlah ikatan peptida 29. 

C. jumlah ikatan peptida 23. 

D. Jumlah asam amino 32 

E. jumlah asam amino sebanyak 23. 

45. Berikut adalah pernyataan tentang evolusi. Manakah dari pernyataan berikut ini 

yang tidak tepat: 

A. Makhluk hidup yang sekarang ini berkembang dari makhluk hidup 

sebelumnya. 

B. evolusi masih terus berlangsung. 

C. setelah terbentuknya manusia, evolusi sudah berhanti. 

D. makhluk hidup mengalami pengubahan. 

E. evolusi terjadi pada populasi bukan individu 

46. Berikut adalah pernyataan yang menggambarkan kondisi bahwa evolusi telah 

terjadi. Manakah pernyataan tersebut di bawah ini yang benar ? 
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A. frekuensi dari setiap alel pada suatu populasi dari gene pool berubah setelah 

beberapa generasi 

B. frekuensi dari setiap alel pada suatu populasi dari gene pool tetap selama 

hidupnya. 

C. frekuensi dari setiap alel pada suatu organisme  tetap konstan setelah 

beberapa generasi.  

D. frekuensi dari setiap alel pada suatu organisme berubah selama masa hidup 

suatu organisme. 

E. frekuensi alel pada organisme berubah karena dengan kawin silang 

47. Perubahan kodon triplet AUA menjadi AUU atau AUC tidak berpengaruh terhadap 

protein yang disintesis. Mengapa demikian dan kasus mutasinya dikenal dengan 

istilah apa ? 

A. Karena asam amino yang menyusun protein tetap atau tidak berubah, 

mutasinya dikenal dengan mutasi silent. 

B. Karena asam amino yang menyusun protein tetap atau tidak berubah, 

mutasinya dikenal dengan mutasi titik. 

C. Karena asam amino yang yang menyusun protein  sama atau tetap, 

mutasinya dikenal dengan mutasi titik. 

D. Karena asam amino yang menyusun protein tidak berubah atau  sama, 

mutasinya dikenal dengan mutasi gen. 

E. Karena asam amino yang yang menyusun protein sama atau tidak 

berubah, mutasinya dikenal dengan mutasi kecil. 

48. Salah satu penyakit yang disebabkan oleh mutasi gen adalah anemi sel sabit. 

Berikut ini pernyataan yang tidak benar adalah ... 

A. kelainan pada Hb dikenal dengan Hb A yang berbentuk bulan sabit. 

B. terjadi perubahan basa ke 6 rantai beta sehingga Hb yang terbentuk tidak 

normal. 

C. penderita mempunyai eritrosit berbentuk bulan sabit yang bersifat rapuh. 

D. penderita mengalami kelainan hemoglobin yang mengendap pada daerah 

tertentu di eritrosit. 

E. Kelainan disebabkan karena perubahan satu basa kodon yang hendak di 

translasi 

49. Berikut ini merupakan hasil Bioteknologi 

1. golden rice 
2. insulin 
3. laktalbumin sapi 
4. domba dolly 
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5. plant tissue culture 
Teknologi rekayasa genetika atau teknologi DNA rekombinan adalah pilar 

Bioteknologi modern, merupakan teknologi yang menggabungkan gen dari sumber 

yang berbeda kemudian mentransfernya ke dalam sel dimana gen tersebut 

diekspresikan. Manakah produk  yang tergolong  rekayasa genetika ? 

A. 1 dan 2.                         D.  4 dan 5 

B. 2 dan 4.                         E.  5 dan 1 

C. 3 dan 4. 

50. Vaksin flu dapat dibuat dari bahan-bahan di bawah ini, kecuali ... 

A. Protein selubung. 

B. peptida sintetik. 

C. RNA virus. 

D. virus yang dimatikan. 

E. DNA virus 

51. Dalam usaha untuk mengklon protein manusia, materi dari sel manusia dimasukkan 

ke dalam bakteri. Materi yang berasal dari manusia tersebut adalah ... 

A.  rRNA dan tRNA yang dipergunakan selama proses transkripsi. 

B.. protein yang mentranskripsi mRNA inti. 

C. segmen DNA yang mengkode mRNA yang ditranskripsi. 

D. protein m RNA yang ditemukan di sitoplasma. 

E. segmen DNA yang mengkode proteasom untuk  memperbaiki kesalahan 

translasi 

52. Pembelajaran Biologi yang dilaksanakan dengan pendekatan Scientific dalam 

proses pembelajarannya siswa menemukan konsep yang dipelajari di antaranya 

melalui percobaan. Tetapi tidak semua materi dapat dieksperimenkan, oleh karena 

itu upaya yang paling baik untuk membelajarkan mekanisme kerja jantung adalah 

menyampaikan materi dengan ... 

A. metode ceramah. 

B. model problem based learning. 

C. model proyek. 

D. media interaktif  yang berisi video animasi. 

E. media interaktif yang mudah ditemukan di sekolah 

53. Klasifikasi spermatophyta diantaranya mempelajari tentang ciri-ciri morfologi dikotil 

dan monokotil. Agar pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan hakekat 

pembelajaran IPA,  pembelajaran sebaiknya dilakukan di ... 

A. lingkungan/taman  sekolah dengan pengamatan beberapa tanaman yang 

termasuk dikotil dan monokotil. 
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B. laboratorium dengan pengamatan morfologi, fisiologi  dan anatomi.  

C. kelas dengan penayangan media interaktif yang berisi video animasi. 

D. kelas dengan pengamatan berbagai tumbuhan yang termasuk spermatophyta. 

E. laboratorium agar pembelajaran lebih tertib dan mudah di kontrol oleh guru 

54. Peran penting media pembelajaran interaktif bagi pembelajaran Biologi adalah 

memudahkan ... 

A.  siswa dalam memahami mekanisme kerja organ tubuh. 

B.  guru dalam melakukan penilaian kinerja siswa. 

C.  siswa dalam berinteraksi dengan media interaktif. 

D. guru melakukan penilaian autentik 

E.  guru dalam memvisualisasikan konsep  yang bersifat abstrak. 

55. Jatuhnya superjet 100 Sukhoi meninggalkan kesan duka yang mendalam bagi 

keluarga korban. Bioteknologi memungkinkan untuk mengidentifikasi korban 

tersebut menggunakan ... 

A. test mitokondria DNA. 

B. DNA finger print. 

C. PCR.  

D. Sidik jari. 

E. antemortem dan postmortem 

56. Penyakit atau kelainan genetik tidak dapat disembuhkan. Hal ini dikarenakan gen 

mengalami perubahan yang berakibat terganggunya struktur dan fungsi sel, 

jaringan dan organ sehingga berdampak timbulnya kelainan atau penyakit. 

Bioteknologi memungkinkan untuk menyembuhkan penyakit tersebut dengan ... 

A. terapi gen. 

B. rekayasa genetika. 

C. terapi RNAi. 

D. transfer gen. 

E.  terapi sel punca 

57. Penyakit degeneratif yang dapat disembuhkan melalui terapi stem-cell adalah 

Stroke, Parkison dan Alzheimer. Stem-cell yang digunakan untuk terapi tersebut 

dapat diperoleh dari sumber-sumber di bawah ini, kecuali ... 

A. tali pusar bayi yang baru lahir. 

B. fetus   

C. morulla. 

D. plasenta. 

E. zigot 
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58. Terapi stem-cell merupakan hasil perkembangan materi Biologi sesuai dengan 

perkembangan IPTEK yang dimanfaatkan untuk menyembuhkan berbagai macam 

penyakit. Hal ini dikarenakan stem-cell merupakan sel yang dapat bertotipotensi 

sehingga dapat menggantikan sel yang rusak atau tua. Manakah stem-cell di bawah 

ini yang memiliki totipotensi yang paling tinggi ? 

A.  adult  stem-cell. 

B. erytropoitic stem-cell. 

C. hematopoitic stem-cell. 

D. neuropoitic stem-cell. 

E. embryonic stem-cell. 

59. Berbagai teknologi telah dikembangkan untuk mengatasi kelainan atau penyakit 

pada sistem peredaran darah. Salah satu cara yang paling tepat untuk mengatasi 

pembuluh darah jantung yang tersumbat oleh timbunan lemak agar peredaran 

darahnya kembali normal adalah ... 

A. memasang balon. 

B. melalukan operasi bay-pass jantung 

C. memasang kateter. 

D. melakukan katerisasi. 

E. transplantasi arteri. 

60 Seorang anak perempuan ditemukan dalam keadaan sudah meninggal. Diduga 

anak tersebut telah meninggal selama satu minggu. Beberapa pasangan suami 

isteri yang merasa kehilangan anak mendatangi kantor polisi. Polisi melakukan test 

DNA, test yang digunakan short tandem repeat (STR). Sampel yang dapat diambil 

dari anak perempuan tersebut seperti berikut ini, kecuali ... 

A. sel darah putih. 

B. rambut. 

C. sel tubuh. 

D. sel kulit. 

E. kuku 
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5. PAKET SOAL IPA TERPADU PERIODE GASAL 2016/2017 

1. Bioteknologi dapat diterapkan untuk mengubah dan meningkatkan nilai tambah 

pangan baru dengan bantuan mikroba. Berikut ini menunjukkan beberapa jenis 

pangan yang diproduksi dengan memanfaatkan mikroba. Peran mikroba dalam 

pembuatan produk Bioteknologi yang tepat ditunjukkan oleh …. 

 A.  Aspergillus sojae  roti 

 B. Lactobacillus bulgaricus   kecap 

 C.  Acetobacter xylinum         nata decoco 

 D.  Saccharomyces cerevidiae     mentega 

 E. Rhizopus sp        yogurt 

2.  Percobaan berikut menggambarkan kondisi yang dibutuhkan tanaman agar terjadi 

pembungaan 

 

Apa yang dapat disimpulkan dari percobaan tersebut? 

A.  tanaman akan berbunga di tempat yang seluruhnya gelap 

B.  batang tanaman harus terkena cahaya matahari agar tanaman berbunga 

C.  daun tanaman harus terkena cahaya matahari agar tanaman dapat berbunga 

D. batang tanaman harus terkena cahaya matahari agar tanaman berbunga  

E. semua tanaman harus terkena cahaya matahari agar dapat berbunga 

3. Perhatikan gambar organ pencernaan makanan berikut, 

 

Organ yang berfungsi mensekresikan HCl, enzim pencernaan, dan lendir, ditunjukkan 

oleh nomor …. 

A.  2 

B.  3 

C.  4 

D.  5 

E. 6 
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4.  Berikut merupakan gejala penyakit pada organ reproduksi 

(1) cairan encer yang keluar dari vagina, berwarna kuning kehijauan, berbusa, dan 
berbau busuk. 

(2) vulva membengkak, kemerahan, gatal, dan rasa tidak nyaman. 
(3) timbul rasa nyeri ketika mengeluarkan urine. 

 Sesuai gejala yang dikenali, penyebab penyakit tersebut yaitu .... 

A. Human papiloma virus 

B. Candida albicans 

C. Trichomonas vaginalis 

D. Chlamydia trachomatis 

E. Plasmodium vivax 

5. Perhatikan gambar sistem gerak berikut, 

 

Hubungan antar tulang pada gambar, antara tulang nomor 5 dan 6 merupakan hubungan 

…. 

A. sendi engsel 

B. sendi peluru 

C. sendi putar 

D. sendi pelana 

E. sendi aksiler 

6. Perhatikan Cladogram di bawah ini 

 

Keterangan: 

Human = manusia; Horse = kuda; Pig = babi; Deer = rusa; Trout = sejenis ikan “trout”;  

Sea Cucumber = teripang laut 

Sesuai informasi cladogram di atas, suatu hipotesis menyatakan bahwa kuda dianggap 

mempunyai kekerabatan paling dekat dengan babi dibanding manusia. Bagaimanakah 

cara yang paling tepat untuk menguji teori tersebut? 
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A. membandingkan struktur vestigial (yang mengalami rudimentasi) antara manusia, 

kuda dan babi. 

B. membandingkan antara informasi genetik pada sel darah merah manusia, kuda dan 

babi. 

C. membandingkan antara informasi genetik pada sel darah manusia dan babi. 

D. membandingkan morfologi dasar dan sistem organ pada manusia, kuda dan babi. 

E. membandingkan antara informasi genetik pada sel hati manusia, kuda dan babi. 

7. Lalat lebah (Eristrophe) tubuhnya berbulu dan berwarna seperti lebah, walaupun tidak 

memiliki sengat sehingga ditakuti hewan lain dan leluasa masuk ke sarang lebah untuk 

mencuri makanan. Bentuk adaptasi tersebut adalah adaptasi tingkah laku yang             

disebut ….  

A.  kamuflase  

B.  mimikri  

C. adaptasi sesaat 

D.  adaptasi sementara  

E.  adaptasi selamanya/abadi  

8. Rangsang cahaya yang diterima indera penglihat sebelum sampai di otak melalui bagian 

…. 

A. kornea pupillensa mata retina 

B. pupilkornealensa mataretina 

C. lensa matapupilkornearetina 

D. lensa matakorneapupilretina 

E. kornealensa matapupil 

9. Perhatikan gambar berikut; 

 

Urutan nomor untuk perjalanan darah pada jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung 

yaitu …. 

A. 4, 3, 1, dan 2 

B.  4, 3, 2, dan 1 

C.  1, 2, 3, dan 4 

D. 1, 3, 2, dan 4 
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E. 2, 1, 4, dan 3 

10. Perhatikan gambar berikut, 

        

Bagian otak yang berfungsi mengatur keseimbangan tubuh saat berjalan ditunjukan oleh 

…. 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4  

E. 5 

11. Perhatikan gambar berikut, 

 

Secara berturut-turut, nomor 1–4 menunjukkan organ …. 

 1 2 3 4 

A kantung kemih uretra ginjal ureter 

B ureter ginjal kantung kemih uretra 

C ginjal uretra ureter Kantung kemih 

D ureter uretra ginjal Kantung kemih 

E ginjal ureter kantung kemih uretra 

 

12. Perhatikan gambar berikut, 

 

Tempat bertemunya sel sperma dan sel telur di tunjukkan pada gambar oleh nomor …. 

A. 2  

5 
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B. 3 

C.  4 

D.  5 

E.  6 

13. Jenis sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan manusia karena dapat menghasilkan 

energi misalnya; air terjun, cahaya matahari, minyak bumi, angin, dan batu bara. 

Agar sumber daya alam dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang, faktor yang perlu 

diperhatikan adalah .... 

A. perlu dikelola untuk memperoleh manfaat bagi sekelompok manusia 

B. pemanfaatan sumber daya alam semaksimal mungkin 

C. pembinaan sikap serasi dengan lingkungan diadakan di sekolah saja 

D. eksploitasi sumber daya alam harus diatur menurut batas daya regenerasinya  

E. perlu dikelola oleh masyarakat sekitar/adat  

14. Perhatikan bagan persilangan bunga mawar berikut   

 

Turunan pertama (F1) pada persilangan bunga mawar tersebut berbunga merah. Hal ini 

menunjukkan bahwa …. 

A. F1 hanya mewarisi sifat dari induk A 

B. F1 hanya mewarisi sifat induk B 

C. sifat putih dominan terhadap merah 

D. Sifat putih tidak dominan terhadap merah 

E. sifat merah dominan terhadap putih 

15. Spirogyra sp. mampu melakukan fotosintesis, tetapi dalam sistem klasifikasi kingdom 

bukan termasuk ke dalam Plantae, melainkan Protista. Alasannya adalah …. 

A.  memiliki flagelata 

B.  belum memiliki akar, batang, dan daun sejati 

C. tidak memiliki dinding sel 

D.  belum memiliki membran inti 

 E. tidak memiliki batang sejati 
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16.  Umur Miranita 42 tahun, tinggi badan 168 cm, dan berat badan 76 Kg. Berapa indeks 

masa tubuh Miranita .... 

A. 26,6                                         D.  22,6 

B. 26,9                                         E.  22,2 

C. 22,3 

17. Perhatikan tahapan proses pembentukan batuan berikut ini. 

 1. batuan 
 2. hancuran 
 3. kompaksasi 
 4. sementasi 
 5. desikasi 
 6. kristalisasi 

  Urutan pembentukan batuan sedimen yang benar … 

A. 1-2-3-4-5-6                              D.  2-1-4-3-6-5 

B. 1-2-4-3-6-5                              E.  2-4-1-3-6-5 

C. 2-1-3-4-5-6 

18.  Ekosistem pada umumnya memiliki biomassa organisme dengan tingkat trofik rendah 

yang lebih besar dibanding organisme dengan tingkat trofik lebih tinggi (predator). Pada 

ekosistem laut, biomassa produsen primer (alga mikroskopik) seringkali lebih rendah 

dibanding biomassa tingkat trofik yang lebih tinggi (misalnya, zooplankton dan ikan). 

Bagaimana makanan dapat mencukupi kebutuhan organisme pada tingkat trofik yang 

lebih tinggi di ekosistem laut?  

 

A. tingkatan trofik lebih tinggi adalah predator yang efisien 

B. tingkatan trofik yang lebih tinggi adalah hewan berdarah dingin yang tidak 

membutuhkan banyak makanan 

C. produsen primer mikroskopik adalah sumber makanan berkualitas tinggi 

D. produsen primer mikroskopik memiliki laju pertumbuhan dan reproduksi yang tinggi 

E. produsen primer mikroskopik tidak menjadi sumber makanan yang berkualitas tinggi 

19. Jika frekuensi suatu gen penyebab albino dalam suatu penduduk yang berjumlah 100.000 

jiwa adalah 6%, maka jumlah penduduk yang normal heterozigot …. 

 A. 16.000 orang                          D.  48.000 orang 

 B. 24.000 orang                          E.  52.000 orang 

 C. 34.000 orang 
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20. Pada saat praktikum, seorang siswa mengamati setetes air yang berasal dari dasar kolam 

dengan menggunakan mikroskop. Hasil pengamatan menunjukkan adanya makhluk 

hidup dengan bentuk-bentuk sebagai berikut; 

 

Beberapa makhluk hidup di atas yang termasuk kelompok hewan protozoa adalah .... 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 3 

C. 2 dan 4 

D. 3 dan 4 

E. 3 dan 5 

21. Perhatikan tabel di bawah ini! 

No Besaran Satuan 

1. berat kilogram 

2. volume meter kubik 

3. arus listrik ampere 

4. suhu celcius 

5. jumlah zat mole 

6 waktu menit 

Pasangan besaran dan satuannya yang benar adalah .... 

A. 1, 2 dan 4 

B. 1, 3 dan 4 

C. 2, 3 dan 5 

D. 3, 5 dan 6  

E. 4, 5 dan 6  

22. Perhatikan skala pada micrometer di bawah ini! 

 

 

 

 

Hasil pengukuran yang diperoleh adalah .... 

A. 7,34 mm 

B. 7,84 mm 

C. 8,34 mm 

5 
35 

30 
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D. 9,34 mm 

E. 9,84 mm 

23. Perhatikan pengukuran di bawah ini! 

 

 

 

 

 

    Jika masa benda 120 gram Hasil pengukuran  tersebut adalah .... 

A. 120 gram/cm3 

B. 80 gram/cm3 

C. 60 gram/cm3   

D. 40 gram/cm3     

E. 20 gram/cm3 

24. Pemasangan kabel pada jaringan listrik dibuat agak longgar/ kendor, hal ini dimaksudkan 

untuk .... 

A. menghindari supaya kabel listrik tidak putus ketika dialiri arus listrik 

B. menghindari supaya kabel tidak memuai bila terkena panas matahari 

C. menghindari supaya kabel listrik tidak putus ketika memuai 

D. memberi toleransi pemuaian pada kabel listrik saat siang hari 

E. memberi toleransi penyusutan pada kabel istrik saat malam hari 

25. Air bersuhu 80oc dimasukkan kedalam panci yang terbuat dari  alumunium yang 

massanya 0,4 Kg, beberapa saat kemudian suhu panci naik dari 20oc menjadi 60oc jika 

kalor jenis aluminium 4,2 J/Kgoc  maka kalor yang  diterima panci adalah .... 

A. 45,52 joule 

B. 50,72 joule 

C. 67, 20 joule 

D. 77,20 Joule 

E. 87,20 Joule 

26. Perhatikan gambar dibawah ini! 

 

 

 

 

 

Jika beban dilepaskan sehingga kereta dan beban  bergerak maka pernyataan yang 

benar adalah .... 

   Tali 
          Katrol 
 
 
 
 
            Beban
  

 

 

30 ml

60 ml
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A. percepatan kereta lebih besar dari percepatan beban  

B. percepatan kereta lebih kecil dari percepatan beban  

C. percepatan kereta sama dengan percepatan  beban 

D. kecepatan kereta lebih besar dari kecepatan  beban  

E. kecepatan kereta lebih kecil darikecepatan beban 

27. Perhatikan pernyataan di bawah  ini! 

(1) jika gaya semakin besar dan luas bidang tetap maka tekanan semakin kecil. 

(2) jika gaya semakin besar dan luas bidang semakin kecil maka tekanan tetap. 

(3) jika gaya tetap dan luas bidang semakin besar maka tekanan semakin kecil. 

(4) jika gaya semakin besar dan luas bidang semakin kecil maka tekanan semakin besar. 

Hubungan antara gaya, luas bidang dan tekanan yang benar adalah .... 

A. (1) dan (2) 

B. (1) dan (3) 

C. (1) dan (4) 

D. (2) dan (4) 

E. (3) dan (4) 

28. A yang massanya 100 gram diletakkan di atas balok B yang massanya 300 gram, 

kemudian balok B didorong oleh gaya 5 N vertikal ke atas. Jika balok tidak saling 

bergerak, maka besar gaya normal oleh balok B pada balok A adalah .... 

A. 1 N 

B. 1,25 N 

C. 2 N 

D. 2,25 N 

E. 2,5 N 

29. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

Usaha yang diperlukan untuk menaikan benda tersebut adalah …. 

A. 20 Joule                               D.  50 Joule 

B. 30 Joule                               E.  60 joule 

C. 40 Joule 

 

W=20N 

3m
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30. Perhatikan gambar dibawah ini ! 

 

 

 

 

 

 

 

Besarnya kuasa (F)yang harus diberikan adalah .... 

A. 10 newton                             D.  40 newton 

B. 20 newton                             E.  50 newton 

C. 30 newton 

31. Sebuah balok kayu dicelupkan dalam air. Ternyata 25% bagian berada di atas permukaan 

air dan 75% berada dalam air. Bila massa jenis air 1 g/cm3 dan percepatan gravitasi bumi 

10 m/s2  maka massa jenis balok kayu adalah .... 

A. 0,025 kg/ m3                                          D.  0,250 kg/ m3 

B. 0,050 kg/ m3                                          E.  0,750 g/ cm3 

C. 0,075 g/ cm3 

32. Bunyi gema terdengar 1 sekon setelah bunyi asli selesai diucapkan, jika kecepatan 

merambat bunyi di udara saat itu 300m/s maka jarak antara sumber bunyi dan bidang 

pemantul adalah.... 

A. 150 m                                  D.  600 m 

B. 300 m                                  E.  900 m 

C. 450 m 

33. Pada percobaan untuk menentukan jarak fokus suatu lensa tipis diperoleh hubungan 

antara jarak bayangan yang terbentuk dengan jarak benda sebagaimana ditunjukkan 

dalam gambar berikut 

 

Jarak fokus lensa tipis tersebut adalah.... 

A. 0,5 m                                     D.  5 m 

(1/m) 

(1/m) 

5 

5 

                                                  3 meter 
 
       
     1 meter 
               F 
 
 
 
                 120 N 
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B. 1 m                                        E.  0,2 m 

C. 2 m                                                                                                                                                          

34. Perhatikan gambar jalannya sinar pada 

mata sebelum dan sesudah pakai kacamata 

berikut ini. Berdasarkan gambar itu dapat 

dipastikan bahwa …. 

A. cacat mata miopi ditolong dengan lensa 

kacamata positif 

B. cacat mata miopi ditolong dengan lensa 

kacamata lensa rangkap 

C. cacat mata hipermetropi ditolong dengan 

lensa kacamata positif 

D. cacat mata hipermetropi ditolong dengan 

lensa kacamata negatif 

E. cacat mata miopi ditolong dengan lensa 

kacamata negatif 

 

35. Pada saat kita menggosok kaca dengan kain sutra maka terjadi perpindahan elektron dari 

.... 

A. sutra ke kaca sehingg kaca bermuatan positip 

B. sutra ke kaca sehingga kaca bermuatan negatip 

C. tidak terjadi perpindahan elektron 

D. kaca ke sutra sehingga kaca bermuatan positip 

E. kaca ke sutra sehingga kaca bermuatan negatip 

36. Perhatikan gambar rangkaian di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arus yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah .... 

A. 2 ampere                              D.  8 ampere 

B. 4 ampere                              E.  10 ampere 

C. 6 ampere 

 

 

 3 Ω 

4 Ω 

4 Ω

12 volt 

1, 8Ω 
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222                100Ω            12V

            200Ω             4V                 100Ω 

37. Perhatikan rangkaian listrik di bawah ini: 

 

 

 

 

 

Daya total yang digunakan rangkaian adalah .... 

A. 0,64 watt                                                D.  64 watt 

B. 0,80 watt                                                E.  80 watt 

C. 46 watt 

38. Perhatikan gambar berikut ! 

 

 

 

 

 

Kecepatan revolusi terbesar pada saat bumi berada di .... 

A. G – H                                                  D.  E – F  

B. I – J                                                     E.  K – L  

C. J – K  

39. Berdasarkan gambar berikut dapat ditentukan bahwa .... 

 

 

 

A. A kutub Utara, B kutub Utara                 D.  A kutub Utara, B kutub Utara  

B. A kutub Selatan, B kutub Utara              E.  A kutub Utara, B Kutub utara 

C. A kutub Selatan, B kutub Selatan  

40. Perhatikan gambar posisi Bumi(Bm), Bulan(Bl) dan Matahari (M) di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 Permukaan laut  akan terjadi pasang purnama jika bulan (Bl) berada pada posisi .... 

A. 1 dan 3                                D.  2 dan 4 

1

2

3 

4 Bm 

Bl 

M 
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B. 1 dan 4                                E.  3 dan 4 

C. 2 dan 3 

41. Suatu hari seorang siswa SMP mereaksikan larutan HCl dengan larutan NaOH di dalam 

wadah tertutup kemudian mengamati reaksi yang terjadi dan menimbang hasil reaksinya. 

Massa hasil reaksi yang terbentuk adalah.... 

A. Lebih kecil dari massa awal 

B. Sama dengan massa awal 

C. Lebih besar dari massa awal 

D. Tidak dapat ditentukan massa hasil reaksi yang terbentuk 

E. Jauh lebih kecil dari massa awal 

42. Pada perkembangan teori model atom, terdapat kelemahan pada teori model atom 

Rutherford, yaitu teori ini tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam 

inti atom. Kelemahan ini kemudian disempurnakan oleh teori atom Bohr yaitu.... 

A. elektron-elektron mengelilingi inti atom yang terdiri dari Proton dan Neutron pada 

lintasan-lintasan tertentu yang disebut kulit elektron atau tingkat energi. 

B. elektron tidak jatuh ke inti karena tidak ada tarikan dari inti ke elektron 

C. elektron-elektron yang mengelilingi inti atom memiliki tingkat energi tertentu tetapi 

keberadaannya tidak dapat dipastikan. 

D. atom adalah bola padat bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron yang 

bermuatan negatif. 

E. Elektron tetap bertahan pada posisinya karena saling tarik menarik dengan inti dari 

atom lainnya 

43. Jari-jari atom dalam satu golongan dari atas ke bawah cenderung makin besar, hal ini 

disebabkan oleh.... 

A. Jumlah elektron valensi dari atas ke bawah makin besar sehingga tarikan ke inti makin 

kuat 

B. Jumlah elektron valensi dari atas ke bawah makin kecil sehingga tarikan ke inti makin 

lemah 

C. Jumlah orbital dari atas ke bawah makin besar 

D. Jumlah orbital dari atas ke bawah makin besar 

E. Jumlah elektron valensi dan orbital makin besar 

44. Jika kita memasak air di daerah pegunungan, waktu yang dibutuhkan untuk mendidihkan 

air lebih singkat daripada di daerah pantai. Penyebabnya adalah.... 

A. Tekanan udara di daerah pegunungan lebih rendah sehingga titik didih air menjadi 

lebih rendah 

B. Tekanan udara di daerah pegunungan lebih tinggi sehingga titik didih air menjadi 

lebih rendah 
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C. Suhu udara di daerah pegunungan lebih tinggi sehingga lebih mudah mendidih. 

D. Suhu udara di daerah pegunungan lebih rendah sehingga lebih mudah mendidih. 

E. Letak geografis yang lebih tinggi sehingga tekanan lebih besar 

45. Zat-zat psikoaktif berikut terdapat pada rokok, kecuali.... 

A. karbon monoksida                  D.  tar 

B. nikotin                                     E.  kadmium 

C. kafein 

46. Berikut ini adalah contoh dari penggunaan isotop radioaktif, kecuali:  

A. Penentuan umur fosil 

B. Pembatasan umur tumbuhan tertentu 

C. Sebagai zat perunut 

D. Sebagai sumber energi 

E. Penentuan mekanisme reaksi 

47. Pada elektrolisis larutan CuSO4 yang menggunakan elektrode platina, terbentuk 

endapan logam tembaga sebanyak 3,175 grpada katode. Volume gas yang terjadi pada 

anode jika diukur pada keadaan dimana 5 liter gas N2 massanya-7 gr  adalah.... 

A. 0,50 lt                                 D.  1,12 lt 

B. 0,56 lt                                 E.  1, 24 lt 

C. 1,00 lt 

48. Berikut ini adalah cara-cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya korosi, 

kecuali.... 

A. Menghindari kontak dengan air dan/atau oksigen 

B. Perlindungan katoda 

C. Melapisi logam dengan cat 

D. Membuat alloy tahan karat 

E. Meletakkan logam di udara terbuka agar jauh dari air 

49. Seorang siswa sedang meneliti jenis karbohidrat pada suatu bahan makanan. Bahan 

tersebut positif pada uji molisch, dan saat diuji lugol warnanya menjadi biru keunguan. 

Bahan yang sesuai dengan hasil uji tersebut adalah.... 

A. Gula merah                           D.  Semangka  

B. Gula batu                              E.  Ketela  

C. Sirup 

50. Seorang wanita terindikasi menderita penyakit diabetes melitus. Berikut ini adalah 

makanan yang baik untuk diet wanita tersebut, kecuali.... 

A. Nasi dari beras putih             D.  Ketela pohong 

B. Nasi dari beras merah           E.  Kentang 

C. Nasi beras hitam 
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