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1. Istilah Pancasila asalnya diambil dari . . . .(LMP 2010) 

a. Pembukaan UUD 1945 

b. Batang Tubuh UUD 1945 

c. Piagam Jakarta 

d. Buku Negara Kertagama  

2. Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI) berdiri pada . . . . 

(LMP 2010) 

a. 1 Juni 1945 

b. 1 Juli 1949 

c. 17 Agustus 1945  

d. 17 Agustus 1950 

3. Ajaran hak asasi manusia menurut Pancasila lebih bersifat . . . . 

(LMP 2010) 

a. Mengutamakan hak asasi individu 

b. Mengutamakan hak asasi masyarakat 

c. Mengutamakan kepentingan pribadi 

d. Mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban 

4. Semua kekayaan alam yang ada di bumi Indonesia adalah milik bersama bangsa Indonesia. 

Pernyataan  tersebut tercakup dalam pengertian wawasan nusantara dalam bidang . . . .( 

LMP 2010) 

a. Politik 

b. Ekonomi  

c. Sosial budaya 

d. Pertahanan keamanan 
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5. Wawasan kebangsaan Indonesia adalah . . . .(LMP 2010) 

a. Nasionalisme 

b. Negara Kebangsaan 

c. Wawasan Nusantara 

d. Bhineka Tunggal Ika 

6. Indonesia menganut sistem pemerintahan . . . . (LMP 2011) 

a. Demokratis 

b. Presidensial 

c. Parlementer 

d. Liberal 

7. 1. Peraturan Presiden 

2. Undang-Undang Dasar 1945 

3. Peraturan Daerah 

4. Peraturan Pemerintah 

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2004 

adalah . . . . (LMP 2011) 

a. 2-5-4-1-3 

b. 2-1-5-3-4 

c. 2-1-4-3-5 

d. 2-5-1-4-3 

8. Perilaku setiap orang yang secara tidak wajar dan ilegal memperkaya diri dengan 

menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka disebut . . . . (LMP 

2011) 

a. Kolusi 

b. Korupsi 

c. Nepotisme 

d. Terorisme 

9. Organisasi yang dibentuk secara sadar dan dengan tujuan tertentu yang disadari dan diatur 

dengan ketentuan-ketentuan yang formal disebut . . . . (LMP 2011) 

a. Organisasi masal 

b. Organisasi formal  

c. Organisasi politik 

d. Organisasi sekolah 
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10. Rasa cinta terhadap bangsa dan negaranya tanpa memandang rendah bangsa lain disebut . . 

. . (LMP 2011) 

a. Nasionalisme 

b. Patriotisme 

c. Sukuisme  

d. Provinsialisme  

11. Kelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu, mempunyai kesamaan cita-cita, dan 

tujuan serta pengalaman sejarah yang sama disebut . . . . (LMP 2011) 

a. Rakyat 

b. Bangsa 

c. Penduduk 

d. Warga Negara 

 

12. Berikut yang merupakan salah satu pengaruh negatif globalisasi adalah . . . (LMP 2012) 

a. barang impor tersedia melimpah 

b. informasi dan komunikasi tidak terhalang jarak dan waktu 

c. masyarakat bersifat konsumtif 

d. masyarakat merasa nyaman 

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan oleh kepala desa bersama BPD 

berpedoman pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang ditetapkan oleh . . .  

(LMP 2012) 

a. Lurah 

b. Kepala dusun 

c. Gubernur 

d. Bupati 

14. Berikut ini yang merupakan badan independen adalah . . . (LMP 2012) 

a. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

b. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 

c. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata 

d. Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) 
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15. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Pulau Sipadan dan Ligitan yang dulunya termasuk wilayah NKRI dan kini telah menjadi 

milik Malaysia terletak pada peta yang ditunjukkan dengan angka . . . (LMP 2012) 

a. 1  b.  2  c.  3  d.  4 

16. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami empat kali perubahan atau amandemen yang 

dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yaitu pada tanggal . . . (LMP 

2012) 

a. 17 Agustus 1999, 15 Agustus 2000, 2 Mei 2001, dan 1 Juni 2002 

b. 19 Agustus 1999, 18 Agustus 2000, 10 November 2001, dan 10 Agustus 2002 

c. 19 Agustus 1999, 15 Agustus 2000, 1 Oktober 2001, dan 22 Desember 2002 

d. 11 Maret 1999, 21 April 2000, 2 Mei 2001, dan 10 November 2002 

17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengatur tentang . . . (LMP 

2012) 

a. Narkotika 

b. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

c. Pajak 

d. Perlindungan Anak 

18. Di bawah ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bermusyawarah, kecuali . . . (LMP 

2012) 

a. saling memahami dan menghargai pendapat orang lain 

b. keputusan yang sudah diambil dilaksanakan dengan sebaik-baiknya 

c. tidak memaksakan kehendak dalam mengambil keputusan 

d. memperjuangkan pendapat sendiri demi kepentingan kelompok 
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19. Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Nonblok X pada tanggal 1–6 September 1992 

bertempat di . . . (LMP 2012) 

a. Kuala Lumpur 

b. Bangkok 

c. Jakarta 

d. Singapura 

20. Berikut yang bukan kerja sama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial adalah 

. . . (LMP 2012) 

a. pencegahan narkoba dan penanggulangannya 

b. penanggulangan bencana alam 

c. pemerataan kesejahteraan sosial masyarakat 

d. pemberantasan buta huruf 

 

21. Pak Karta membuat denah kebun berukuran 3 cm × 4 cm dengan skala 1 : 10.000. Luas 

kebun Pak Karta sebenarnya adalah . . . . ( LMP 2010) 

a. 0,12 ha   

b. 1,2 ha   

c. 12 ha   

d. 120 ha 

 

22. Bilangan pecahan untuk bilangan decimal 2,36666 . . . adalah . . . .             

( LMP 2010) 

 

a. 
30

71
 

b. 
32

77
 

c. 
31

77
 

d. 
30

73
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23. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

Sebuah peluru seperti pada gambar di atas berbentuk rangkaian tabung dan kerucut. Jika 

panjang peluru 17 cm, diameter 6 cm dan tinggi kerucut 4 cm, maka volume peluru 

tersebut adalah . . . . ( LMP 2010) 

a. 405,06 cm3 

b. 367,38 cm3 

c. 122,46 cm3 

d. 28,26 cm3 

24. Jarak perjalanan dari rumah Arya ke rumah Donny 8 km. Jarak dari rumah Donny ke rumah 

Eka 1
2

1
 kali jarak rumah Arya ke Donny. Jarak dari rumah Eka ke rumah Wulan 2

4

1
 kali 

jarak rumah Donny ke Eka. Maka jarak perjalanan dari rumah Arya ke Wulan adalah . . . .  

( LMP 2010) 

a. 12 km   

b. 20 km   

c. 47 km   

d. 30 km 

25. Hasil dari 34 + 20 x 25 – 40 : 2 =  . . . . ( LMP 2011) 

 a.  247 b.  514 c.  655 d.  700 

26. Delapan segitiga sama sisi disusun seperti gambar di bawah. 

 

 

 Banyak segiempat pada gambar di atas adalah  . . . . ( LMP 2011) 

 a. 7  b.  9 c.  13 d.  15 
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27. Sepuluh anak kelas VI berangkat berkemah dengan membawa bekal yang cukup untuk 7 

hari. Dalam perjalanan, 4 anak lain bergabung untuk ikut berkemah, tetapi mereka tidak 

membawa bekal. Bekal semula yang mereka bawa tersebut cukup untuk . . . hari. ( LMP 

2011) 

a.  6 b.  5  c.  4 d.  3 

28. Pada trapesium ABCD di bawah ini, AB = 12 cm, DC = 6 cm, dan sudut BAD = 45
o
 . Jika 

luas trapesium ABCD adalah 45 cm
2
, maka panjang EB adalah …. cm.  

( LMP 2011) 

 

a.  1 b.  2 c.  3 d.  4 

29. Arya, Putu, Kawit, dan Agung memiliki tanah dengan luas masing-masing 12 hektar, 16 

dam
2
, 1.300 are, dan 1.500 m

2
. Urutan luas tanah dari yang terbesar sampai terkecil adalah 

tanah milik …. ( LMP 2011) 

a. Kawit, Arya, Putu, Agung 

b. Agung, Putu, Arya, Kawit 

c. Agung, Kawit, Putu, Arya 

d. Kawit, Putu, Arya, Agung  

30. Kemarin Lisa membeli televisi di Toko Sumber Jaya. Televisi itu kemudian dijual kembali 

pada Ayu dengan harga Rp1.380.000,00 sehingga Lisa memperoleh untung 15%. Lisa 

membeli televisi di Toko Sumber Jaya dengan harga …. ( LMP 2011) 

a. Rp. 1.587.000,00 

b. Rp. 1.400.000,00 

c. Rp. 1.200.000,00 

d. Rp. 1.173.000,00 

31. Dari titik A sampai titik B membentang jalan lurus sepanjang 4.936 meter. Jalan tersebut 

akan ditanami pohon mulai dari titik A sampai titik B, dengan jarak antar pohon adalah 4 

meter. Banyak pohon yang diperlukan adalah . . . pohon. ( LMP 2011) 

a.  1.234   b.  1.235 c.  1.236 d.  1.237 
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32. Jayano mempunyai dua kubus masing-masing bervolume 512 cm
3
 dan satu kubus 

bervolume 125 cm
3
. Jika ketiga kubus ajaib tersebut ditumpuk, tinggi tumpukan kubus 

adalah . . . cm. ( LMP 2011) 

a.  13  b.  16 c.  21 d.  25 

33. Jika p = 654321 dan q = 12345, maka ...
)(

)(






pq

qp

 

 

(LMP 2012)

 

a. -2   b. -1   c. 0   d. 1 

34. Setiap hari, Ibu memberikan uang saku yang sama besar kepada Nia, Ina dan Nana. Suatu 

saat mereka menggabungkan uang saku mereka untuk membeli sebuah mainan seharga Rp 

5.700,00. Jika ternyata mereka masih mendapat kembali sebesar Rp 1.800,00, berapakah ibu 

memberikan uang saku pada tiap anak?   

(LMP 2012)

 

 a. Rp 1.500,00     b. Rp 2.000,00        c. Rp 2.500,00      d. Rp 3.000,00 

35. Diketahui hasil kali sebuah bilangan adalah 36. Hasil bagi kedua bilangan tersebut adalah 4 

dan selisih kedua bilangan tersebut adalah 9. Jika kedua bilangan tersebut dijumlahkan, 

berapakah hasilnya? 

(LMP 2012)

 

 

a. 1   b. 5   c. 10   d. 15 

36. Perbandingan uang Pak Ketut dan Pak Putu adalah 3 : 4. Sedangkan perbandingan uang Pak 

Putu dan Pak Made adalah 2 : 6. Jika selisih uang Pak Ketut dan Pak Made adalah Rp 

31.500,00, maka selisih uang Pak Ketut dan Pak Putu adalah… 

(LMP 2012)

 

a. Rp 3.500,00       b. Rp 3.000,00 c. Rp 1.500,00        d. Rp 1.000,00 
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37. Sebuah persegi panjang dibagi menjadi enam buah persegi dengan luas masing-masing 

seperti yang tercantum dalam gambar. Berapakah luas daerah yang diarsir? 

 

 

 

 

 

 

 

(LMP 2012)

 

a. 9 cm
2

  b. 5 cm
2

  c. 2 cm
2

  d. 1 cm
2

 

 

38. Perbandingan keliling tiga buah lingkaran adalah 2:3:5. Perbandingan luas daerah ketiga 

lingkaran itu adalah… 

(LMP 2012)

 

a. 1:2:3  b. 2:3:5  c. 4:9:25  d. 5:3:2 

39. Perbandingan umur Kiki dengan Koko sekarang adalah 5 : 9. Lima tahun yang akan datang, 

umur Kiki adalah 30  tahun. Umur Koko  9 tahun yang akan datang adalah… 

(LMP 2012)

 

a. 14   b. 54   c. 9   d. 59 

40. Sebuah drum berbentuk tabung diisi air sepertiga bagian. Lalu drum tersebut ditambahkan 

air lagi sebanyak 3 liter sehingga isinya kini menjadi setengah bagian. Volume drum itu 

adalah… liter 

(LMP 2012)

 

a. 10   b. 14   c. 18   d. 21 

41. Kalimat yang berpola SPOK di bawah ini adalah . . . . (LMP 2010) 

a. Bu Susi mengajar Bahasa Indonesia  

b. Ayah Budi mengendarai sepeda motor  

c. Kami meminjam buku di perpustakaan 

d. Pak Amir akan melatih pramuka 

 

 

36 cm
2  49 cm

2  

25 cm
2

 
16cm
2  

16cm
2  
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42. Pak Jaka menerima kuitansi dari Toko Gunung Jaya, sebagai bukti pembayaran  alat-alat 

bangunan sebesar satu juta lima ratus ribu rupiah.  

Penulisan jumlah uang satu juta lima ratus ribu rupiah ditulis pada kolom . . . . (LMP 2010) 

a. No.  

b. Rp 

c. Banyaknya uang  

d. Untuk pembayaran  

43. Bila kucing sakit perut  

Tikus menari-nari  

Bila sedang berwajah cemberut 

Adik  tidak mau datang kemari  

Pesan pantun tersebut adalah . . . . (LMP 2010) 

a. Bila kedatangan tamu terimalah dengan senang hati 

b. Sikap cemberut dapat merusak hubungan dengan teman  

c. Bila kedatangan tamu harus tertawa terbahak-bahak  

d. Sikap kita waktu kedatangan tamu harus tersenyum terus 

44. Teman Jaka anak yang tinggi hati. Tinggi hati artinya . . . . (LMP 2010) 

a. Ramah  

b. Sopan  

c. Sombong  

d. Pemurah 

45. Pak Dewa tergolong orang tua yang kurang beruntung. Setiap kali ia menyuruh anaknya 

untuk belajar, urat lehernya selalu tegang. Namun, sang anak kurang peduli. 

Watak anak Pak Dewa adalah . . . . (LMP 2010) 

a. Pendiam  

b. Rajin  

c. Penurut  

d. Pemalas  

46. Bacalah dengan teliti! 

Sesungguhnya sampah ada juga gunanya. Sampah itu ditimbun di sawah atau  di kebun. 

Setelah bercampur dengan tanah, sampah itu akan menjadi kompos atau pupuk kompos. 

Akan tetapi, kalau tidak dikelola dengan baik sampah juga akan membahayakan manusia,          

misalnya: terjadi polusi, mengakibatkan banjir, bahkan bisa mengubur manusia hidup-hidup 

seperti terjadi di Leuwi Gajah Bandung.  

Isi paragraf di atas adalah . . . . (LMP 2010) 
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a. Pupuk kompos dan kegunaannya  

b. Sampah mengakibatkan banjir  

c. Manfaat dan akibat sampah  

d. Masalah sampah dan penanggulangannya  

 

47. Penulisan huruf besar yang benar pada kalimat berikut adalah . . . .  

(LMP 2010) 

a. Di sebelah barat kota Sumedang, terdapat gunung Kunci 

b. Di sebelah barat Kota Sumedang, terdapat Gunung Kunci  

c. Di sebelah barat kota Sumedang, terdapat Gunung Kunci  

d. Di sebelah barat Kota Sumedang, terdapat gunung Kunci 

48. Perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini! 

1)   Sampai di sawah ia segera mencabuti rumput yang tidak bermanfaat 

2)   Saat matahari terbit, ia pun segera berangkat ke sawah 

3)   Pak Wayan petani yang rajin 

4)   Setiap pukul 05.00 ia sudah bangun tidur 

Urutan kalimat di atas agar menjadi kalimat paragraf yang padu adalah . . .  (LMP 2011) 

a. 3 – 4 – 2 – 1  

b. 1 – 2 – 3 – 4  

c. 4 – 2 – 3 – 1  

d. 2 – 1 – 4 – 3  

49. Sebaiknya jangan putus asa. Namun kita harus tetap berusaha. Kegagalan itu merupakan 

ujian menuju keberhasilan. 

Pertanyaan berikut yang sesuai dengan jawaban di atas adalah . . . .    (LMP 2011) 

a. Mengapa kita gagal? 

b. Kapan kegagalan itu terjadi? 

c. Apa yang kita lakukan jika mengalami kegagalan? 

d. Berapa lama kita mengalami hal ini? 

50. Walaupun dia pandai kehidupannya tetap sederhana ramah dan dermawan. 

Penggunaan tanda koma yang tepat pada kalimat di atas adalah . . . . (LMP 2011) 

a. Walaupun dia pandai, kehidupannyya tetap sederhana ramah dan dermawan. 

b.Walaupun dia pandai, kehidupannya tetap, sederhana ramah dan dermawan. 

c. Walaupun dia pandai, kehidupannya tetap sederhana, ramah, dan dermawan. 

d.Walaupun dia pandai, kehidupannya tetap sederhana, ramah dan dermawan. 
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51. Dari sawah dan ladang di sana 

Petanilah penanamnya 

Hujan rintik tak dirasa 

Masyarakat butuh pangan 

Terima kasih bapak tani 

Terima kasih ibu tani 

Tugasmu sangat mulia 

Pesan yang terkandung dalam puisi di atas adalah . . . . (LMP 2011) 

a. Petani menanam padi dengan riang gembira 

b. Kita harus berterima kasih kepada petani 

c. Masyarakat butuh pangan 

d. Sawah dan ladang petani sangat luas 

52. Penulisan kalimat langsung yang benar terdapat pada kalimat. . . .  

(LMP 2011) 

a. ”Jangan bermain api dik!” tegur Rani kepada Rama. 

b. ”Ambilah kue ini untukmu, Tesya!” kata Sandra. 

c. Pak Made berkata, ”Bu Ria, di mana rumahmu?” 

d. Tanya Ketut, ”Berapa banyak uang tabunganmu, Gilang?” 

53. Di bawah ini yang bukan merupakan akronim adalah . . . . (LMP 2011) 

a. Prakiraan 

b.Balita 

c. Luber 

d.Calistung 

54. Di bawah ini yang merupakan kalimat efektif adalah . . . .  (LMP 2011) 

a. Para bapak dan ibu berangkat ke kantor pukul 07.00. 

b. Tadi malam, para ibu pergi ke pengajian. 

c. Rumah nenek tua itu terlihat sepi sekali. 

d. Bayi yang masih kecil itu menangis. 

55. Bacalah paragraf berikut! 

. . . Setiap kali kakak membeli majalah, aku minta pada kakak lembar resep makanannya. 

Resep-resep itu kugunting dan kukumpulkan menjadi satu. Setelah itu, kutempel pada tiap 

lembar buku tulis dan kujadikan buku kumpulan resep makanan. Kadang-kadang aku pun 

mencoba resep-resep itu. 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi awal paragraf tersebut adalah. . . 

(LMP 2012) 
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a. Kakakku senang membeli majalah. 

b. Hobiku mengumpulkan resep makanan. 

c. Aku mempunyai banyak resep makanan. 

d. Aku senang mencoba resep-resep makanan. 

 

56. Andita terjatuh saat bermain di halaman sekolah. Kaki dan tangannya terluka. Tanggapan 

yang tepat untuk peristiwa tersebut adalah. . . 

(LMP 201 2) 

a. Alangkah baiknya apabila Andita bermain lagi. 

b. Dasar anak nakal, pantas kau terima batunya sekarang! 

c. Sebaiknya Andita segera diberi obat luka. 

d. Sepatutnya Andita marah-marah. 

57. Janganlah kita seperti tong kosong nyaring bunyinya. 

Kalimat yang mengandung peribahasa yang semakna dengan peribahasa di atas adalah. . . 

(LMP 2012) 

a. Anak itu tidak disukai karena seperti air beriak tanda tak dalam 

b. Memberi sesuatu kepada dia laksana kera mendapat bunga 

c. Setiap saat kedua pasangan itu bagai api dengan asap 

d. Kedua orang itu seperti anjing dengan kucing 

58. Ke mana kancil akan dikejar 

. . . 

Ketika kecil rajin belajar 

Sesudah besar senanglah nanti 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi pantun di atas adalah. . .  

(LMP 2012) 

a. Janganlah patah hati 

b. Masuk ke pasar dikira mati 

c. Ibu membeli kue roti 

d. Ayah tanam pohon jati 

59. Rumah penduduk Irian masih beratap rumbia. 

Arti imbuhan ber- pada kata beratap adalah . . . (LMP 2012) 

a. Mempunyai 

b. Memakai 

c. Melakukan pekerjaan 

d. Menjadi 
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60. Perhatikan kalimat berikut! 

1) Mencatat jawaban narasumber 

2) Laporan wawancara 

3) Membuat janji dengan narasumber 

4) Menyusun pertanyaan 

5) Melakukan wawancara 

Urutan untuk melakukan wawancara adalah. . . (LMP 2012) 

A. 4 – 3 – 5 – 1 – 2 

B. 3 – 2 – 4 – 5 – 1 

C. 3 – 4 – 5 – 1 – 2 

D. 4 – 3 – 2 – 1 – 5 

61. Di bawah ini merupakan ciri-ciri biji pada tumbuhan  

 1) ringan  

 2) berlemak  

 3) kecil  

 4) kulit buahnya berbau harum  

 5) punya pelindung yang kuat  

 6) bersayap  

Ciri-ciri biji tumbuhan yang pemencarannya dibantu oleh angin adalah …. (LMP 2011) 

a. 1, 2, 5  

b. 1, 3, 6  

c. 2, 4, 5  

d. 3, 5, 6  

 

62. Perhatikan ciri-ciri tumbuhan dibawah ini! 

1) Memiliki akar panjang 

2) Akar di bawah tanah panjang-panjang  

3) Stomata terletak di bawah daun 

4) Daun kecil-kecil  

Berdasarkan ciri-ciri diatas tumbuhan tersebut hidup di daerah . . . . (LMP 2011) 

a. Sabana 

b. Tropis 

c. Pantai 

d. Gurun pasir  
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63. Hubungan antara dua makhluk hidup berikut termasuk simbiosis parasitisme, kecuali . . . . 

(LMP 2010) 

a. Ikan remora yang mendapatkan sisa makanan dari ikan hiu  

b. Kutu kepala yang menempel di kulit kepala manusia 

c. Benalu yang menyerap sari makanan tumbuhan yang ditumpanginya 

d. Tali putri yang membelit tumbuhan lain dan mengambil airnya 

64. Tumbuhan mempengaruhi keadaan cuaca dan iklim. Tumbuhan berperan penting dalam 

siklus air, terutama dalam pembentukan awan. Air yang berada dalam tubuh tumbuhan dapat 

menguap menjadi uap air yang membentuk awan. Peristiwa seperti itu kita kenal sebagai . . . 

. (LMP 2011) 

a. Evaporasi 

b. Transpirasi  

c. Presipitasi 

d. Infiltrasi 

65. Kecepatan bernapas ikan dapat dilihat dari jumlah membuka dan menutupnya  mulut ikan per 

menit. Andi melakukan percobaan dengan meletakkan ikan dalam toples, lalu meletakkan 

toples tersebut di atas sebuah mangkuk. Jika Andi menurunkan suhu air dalam toples dengan 

cara meletakkan beberapa es batu (satu demi satu) pada mangkuk bagian luarnya, kemudian 

mengamatinya selama 15 menit. Apakah yang akan terjadi pada ikan? (LMP 2011) 

a. Mulut ikan akan membuka dan menutup semakin lambat  

b. Mulut ikan akan membuka dan menutup semakin cepat 

c. Mulut ikan akan terus terbuka dan sesekali tertutup 

d. Mulut ikan akan terus tertutup dan sesekali terbuka 

 

66. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 

3 

4 

+ - 



 

http://pgsd-undiksha.blogspot.com 

 

Apabila lampu nomor 3 dilepas, maka kondisi lampu yang lainnya adalah . . . . (LMP 2011) 

a. Lampu 1, 2, dan 4 tetap menyala  

b. Lampu 1, 2, dan 4 semua padam 

c. Lampu 1 dan 2 tetap menyala, sedangkan lampu 4 padam 

d. Lampu 1 dan 2 padam, sedangkan lampu 4 tetap menyala 

 

67. Energi nuklir merupakan salah satu sumber energi alternatif untuk sekarang dan masa 

depan. Sumber energi nuklir dapat menyediakan energi bagi kebutuhan manusia untuk waktu 

sampai jutaan tahun. Energi nuklir berasal dari dua jenis reaksi nuklir, yaitu . . . (LMP 2011) 

a. Reaksi fisi dan reaksi fusi  

b. Reaksi kimia dan reaksi organik 

c. Reaksi fisi dan reaksi kimia 

d. Reaksi organik dan reaksi fisi 

 

68. Wahyu melakukan sebuah percobaan dengan buah jeruk dan apel. Buah apel lebih berat 

daripada buah jeruk. Jika buah jeruk dan buah apel dijatuhkan pada ketinggian yang sama 

secara bersamaan, maka . . . . (LMP 2011) 

a. Buah jeruk tiba di tanah terlebih dahulu dari pada buah apel 

b. Buah apel tiba di tanah terlebih dahulu dari pada buah jeruk 

c. Buah jeruk dan buah apel tiba di tanah pada saat yang bersamaan  

d. Tidak menentu, bisa buah jeruk atau buah apel yang tiba di tanah duluan 

 

69. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serambi kanan, bilik kiri, dan pembuluh balik 

masing-masing ditunjukkan oleh nomor ….  

(LMP 2011) 

a. 3, 5, 4 

b. 3, 1, 5 

c. 2, 6, 1  

d. 2, 6, 4  
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70. Perhatikan gambar berikut.  

 

 

 

 

 

Benda yang terbuat dari logam besi, yang akan bergerak jika didekatkan dengan magnet. 

Jenis gaya tersebut mirip dengan gaya . . . .  (LMP 2011) 

a. Seseorang yang sedang mengerek bendera, agar bendera tersebut sampai ke puncak 

tiang bendera  

b. Seseorang yang mendorong sebuah meja, bagian meja yang bersentuhan dengan 

lantai selalu mendapatkan gaya gesekan 

c. Seorang pemain sepak bola menendang bola sekuat-kuatnya menuju gawang lawan 

d. Seorang yang mengayuh sepeda secepat-cepatnya, agar ia segera tiba ke sekolahnya 

71. Permukaan lidah memiliki tonjolan-tonjolan kasar yang peka terhadap rasa-rasa tertentu. 

Rasa manis diterima oleh bagian . . . . (LMP 2011) 

a. Belakang lidah 

b. Kanan lidah 

c. Kiri lidah 

d. Ujung lidah 

  

72. Berikut ini yang merupakan akibat gerak revolusi bulan terhadap bumi, kecuali . . . .  

(LMP 2011) 

a. Terjadi pasang naik dan pasang surut air laut 

b. Perubahan penampakan bulan dari bumi  

c. Penanggalan kalender tahun hijriah 

d. Penanggalan kalender masehi   

73. Ketika kita mengamati ekosistem sawah, ternyata terdapat populasi seperti padi, ulat, 

keong, cacing tanah, katak, belalang, tikus, ular, dan burung. Populasi manakah yang dapat 

menduduki konsumen primer sekaligus juga konsumen sekunder? (LMP 2012) 

a. Ular 

b. Tikus 

c. Burung 

d. Belalang 
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74. Perhatikan gambar di samping! 

Ketika gelas berisi es batu dan diisi air sampai penuh, kemudian es mencair. Maka air yang 

ada di gelas tersebut . . . . (LMP 2010) 

a. Tumpah   

b. Berkurang  

c. Tidak tumpah  

d. Bertambah  

 

75. Urutan alat pencernaan manusia di bawah ini yang benar adalah . . . (LMP 2012) 

a. Mulut → tenggorokan → lambung → usus halus → usus besar → anus 

b. Mulut → kerongkongan → usus halus → usus besar → lambung → anus 

c. Mulut → tenggorokan → usus halus → usus besar → lambung → anus 

d. Mulut → kerongkongan → lambung → usus halus → usus besar → anus 

 

76. Asri memperlihatkan kepada Andi seekor laba-laba. Andi berpendapat binatang itu adalah 

semut yang berukuran besar, bukan laba-laba. Bagaimanakah Asri menunjukkan  kepada 

Andi  bahwa  binatang tersebut memang benar seekor laba-laba? (LMP 2012) 

a. Dihitung jumlah kakinya 

b. Dihitung jumlah antenanya 

c. Dilihat bentuk badannya 

d. Dilihat warna tubuhnya 

 

77. Perhatikanlah gambar berikut ini! 

 

Kecepatan bernapas ikan dapat dilihat dari jumlah membuka dan menutupnya mulut ikan 

per menit. Jika suhu air dalam botol diturunkan dengan cara meletakkan beberapa es batu 

(satu demi satu) pada mangkuk bagian luarnya, kemudian diamati selama 15 menit. Apakah 

yang akan terjadi? (LMP 2012) 

a. Mulut ikan akan membuka dan menutup semakin cepat 
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b. Mulut ikan akan membuka dan menutup semakin lambat 

c. Tidak ada perubahan, karena ikan mampu beradaptasi 

d. Mulut ikan akan menutup terus sampai seluruh es mencair 

78. Jika kalian menonton siaran langsung sepak bola di Inggris pukul 20.00 WITA, maka 

waktu di Inggris saat itu adalah . . . (LMP 2012) 

a. Pukul 08.00 

b. Pukul 10.00 

c. Pukul 12.00 

d. Pukul 24.00 

79. Seorang tukang bangunan mengalami suatu masalah ketika akan memindahkan batu yang 

cukup besar. Kemudian dia memanfaatkan katrol bebas untuk membantunya memindahkan 

batu tersebut. Jika batu tersebut beratnya 600 N, maka gaya minimal yang diperlukan untuk 

memindahkan batu tersebut adalah . . .(LMP 2012) 

a. 100 N 

b. 300 N 

c. 600 N 

d. 900 N 

80. Tanaman yang tumbuh pada kondisi yang gelap terlihat lebih tinggi, kecil, dan berwarna 

hijau pucat karena . . .(LMP 2012) 

a. Tanaman masih dapat berfotosintesis dalam kondisi gelap, karena masih ada jenis 

cahaya lain yang dapat digunakan untuk membantu proses fotosintesis 

b. Dalam kondisi gelap, tanaman tidak melakukan transpirasi sehingga kadar air dalam 

tanaman tetap cukup dan tanaman tidak layu 

c. Tanaman tidak melakukan respirasi sehingga tidak terdapat energi yang cukup untuk 

pertumbuhan 

d. Dalam kondisi gelap, klorofil tidak bekerja efektif sehingga proses fotosintesis 

terganggu 

81. Yang termasuk alat komunikasi dua arah di bawah ini adalah . . . . 

 (LMP 2010) 

a. Kentongan 

b. Handphone 

c. Telegram 

d. Surat 

 

 



 

http://pgsd-undiksha.blogspot.com 

 

82. Di bawah ini yang merupakan syarat menjadi anggota PBB adalah . . . . (LMP 2010) 

a. Memiliki angkatan perang yang kuat 

b. Sanggup mentaati piagam PBB 

c. Negara yang cinta damai 

d. Negara merdeka  

83. Berikut ini yang termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah . . . .  

(LMP 2010) 

a. Hutan, hewan, dan minyak 

b. Hutan, hewan, dan tumbuhan 

c. Hewan, tumbuhan, dan minyak bumi 

d. Hewan, tumbuhan, dan batubara 

84. Berikut ini yang merupakan alat pemersatu bangsa adalah . . . .  

(LMP 2010) 

a. Upacara adat 

b. Pakaian adat 

c. Bahasa daerah 

d. Bahasa Indonesia 

85. Para pemakai barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan disebut . . . . (LMP 2010) 

a. Produksi 

b. Konsumen 

c. Distribusi 

d. Industri 

 

86. Dorongan yang kuat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia tercermin dalam 

peristiwa . . . . (LMP 2010) 

a. Pergerakan nasional 

b. Kebangkitan nasional 

c. Perhimpunan Indonesia 

d. Sumpah Pemuda 

87. Beberapa hal berikut ini merupakan dampak positif globalisasi, kecuali . . . . (LMP 2010)  

a. Perdagangan bebas 

b. Kesemena-menaan iptek 

c. Kompetisi terbuka 

d. Komunikasi tanpa batas 
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88. Dataran Tinggi Alas terdapat di provinsi . . . . (LMP 2011) 

a. Nangroe Aceh Darussalam 

b. Sumatera Utara 

c. Nusa Tenggara Barat 

d. Jawa Barat 

89. Candi ini terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi ini dibangun oleh Dinasti Sailendra 

pada tahun 746 saka. Candi yang dimaksud adalah Candi . . . . (LMP 2011) 

a. Borobudur  

b. Muaratakus  

c. Prambanan  

d. Singosari 

90. Raja Tidore yang terkenal gigih melawan penjajah adalah . . . .  

(LMP 2011) 

a. Sultan Baabullah  

b. Sultan Hainun  

c. Sultan Hassanudin  

d. Sultan Nuku 

91.  Proklamasi merupakan puncak perjuangan Bangsa Indonesia dalam mencapai . . . . 

 (LMP 2011) 

a. Keadilan 

b. Kedamaian 

c. Kemakmuran 

d. Kemerdekaan 

92. Perusahaan asing enggan menanamkan modalnya di suatu negara karena hal-hal berikut ini, 

kecuali . . . . (LMP 2011) 

a. Keadaan suatu negara yang tidak aman 

b. Sedikitnya jumlah konsumen 

c. Aparat pemerintah yang suka korupsi 

d. Jumlah penduduk yang banyak 

93. Negara tetangga yang terletak di sebelah utara Indonesia adalah . . . . (LMP 2011) 

a. Malaysia, Singapura, Brunai Darusalam 

b. Malaysia, Singapura, Filipina 

c. Malaysia, Singapura, Papua Nugini 

d. Malaysia, Australia, Brunai Darusalam 
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94. Kerajaan Kediri  merupakan sebuah kerajaan Hindu di Jawa dengan rajanya yang terkenal 

adalah Jangka Jayabaya karena ramalannya. Peninggalan kerajaan Kediri berupa Prasasti 

dan Kitab-kitab. Kitab Hariwangsa adalah karangan. . . (LMP 2012) 

a. Empu Dharmaja 

b. Empu Panuluh 

c. Empu Triguna 

d. Empu Sedah 

95. Kerajaan Gowa dan Tallo merupakan dua kerajaan Islam yang bersaudara tetapi  saling 

bermusuhan. Kedua kerajaan Islam ini disatukan menjadi kerajaan Kesultanan Gowa Tallo 

melalui perjanjian yang disebut. . .  

(LMP 2012) 

a. Rawa Karat Eng Se’re ati 

b. Rua Kara Eng Se’re at 

c. Temu Tan En Kian 

d. Dwi Eka Raja 

96. Pada peta, simbol-simbol peta yang berwarna memudahkan pembaca untuk memahami peta. 

Simbol yang berwarna kuning menunjukkan. . . (LMP 2012) 

a. Dataran tinggi 

b. Dataran rendah 

c. Danau 

d. Laut 

97. BPUPKI resmi dibentuk pada tanggal. . . (LMP 2012) 

a. 1 Maret 1945 

b. 29 April 1945 

c. 7 September 1944 

d. 29 April 1946 

98. Lagu daerah yang berjudul Dek Sangke berasal dari daerah. . . 

 (LMP 2012) 

a. Bali 

b. Sumatra Selatan 

c. Jawa Timur 

d. Jawa Tengah 
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99. Meningkatkan hasil pertanian dengan memperluas lahan pertanian disebut. . . (LMP 2012) 

a. Intensifikasi 

b. Ekstensifikasi 

c. Diversifikasi 

d. Rehabilitasi 

100. VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) didirikan pada tahun 1602 dan dipimpin oleh 

seorang Gubernur Jenderal bernama. . . (LMP 2012) 

a. Pieter Both 

b. Pieter Boter Gand 

c. Van De Boch 

d. Pieter Daniel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


