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Untuk soal nomor 1 sampai 20, kamu diminta untuk melingkari 
satu jawaban yang benar. Nilai tiap soal adalah 1 point 
 
 
Soal no. 1 
Jarak seorang penyelam ke seekor ikan yang sedang berenang dan seseorang yang 
berada di atas perahu sama jauhnya (lihat gambar!). 

 
 

 
 

Namun, menurut penyelam tersebut,…. 
A) orang di kapal tampak lebih dekat daripada ikan. 
B) orang di kapal tampak lebih jauh daripada ikan. 
C) orang di kapal dan ikan tampak sama jauhnya 
D) orang di kapal bisa tampak lebih jauh atau lebih dekat daripada ikan 

bergantung pada kecepatan gerak penyelam. 
E) orang di kapal bisa tampak lebih jauh atau lebih dekat daripada ikan 

bergantung pada kedalaman tempat penyelam 
 
 
Soal no. 2 
Pilih mana dari pernyataan berikut ini yang benar tentang sistem tata surya kita! 
A) Matahari adalah obyek yang paling besar dalam tata surya. 
B) Hukum Kepler tidak berlaku untuk sistem di luar tata surya 
C) Tidak ada tata surya di bintang lain selain tata surya kita 
D) Fusi nuklir hidrogen menjadi helium bukan merupakan sumber energi 

Matahari 
E) Suhu fotosfer Matahari kira-kira 1.000.000 derajat Kelvin 
 
Soal no. 3 
Manakah pernyataan yang benar mengenai Bulan? 
A) Bulan selalu terbit di barat dan terbenam di timur 
B) Bulan terbit kira-kira 50 menit lebih lambat tiap m alamnya 
C) Bulan terbit kira-kira 50 menit lebih cepat tiap malamnya 
D) Bulan terbit pada waktu yang sama tiap malamnya 
E) Bulan dalam fasa purnama jika ia berada pada meridian pada tengah hari 
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Soal no. 4 
Sebatang gelas digosok dengan kain sutera hingga bermuatan positif, kemudian 
didekatkan, tanpa menyentuh, ke sebuah bola logam yang netral yang disangga 
dengan sebuah batang isolator listrik. Keadaan ini akan menyebabkan sebaran 
muatan listrik pada logam menjadi….Jawaban D 
 
 
 

 
 
 
 
 
Soal no. 5 
Manakah di antara pernyataan berikut yang benar? 
A) Dilihat dari Bumi planet Mars dapat terlihat melintas di depan piringan 

Matahari 
B) Saat paling baik untuk mengamati Mars yaitu ketika ia berada pada saat 

konjungsi 
C) Diameter sudut sebuah planet terlihat paling kecil ketika ia berada pada saat 

oposisi 
D) Warna biru langit disebabkan oleh hamburan cahaya Matahari oleh 

atmosfir 
E) Pembiasan atmosfir menyebabkan tinggi semu bintang lebih rendah dari tinggi 

sebenarnya 
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Soal no. 6 
Permukaan bulan tidak rata, tetapi terdiri dari banyak kawah. Penyebab utama 
terjadinya kawah di permukaan Bulan adalah…. 
A) tumbukan oleh meteor 
B) letusan gunung berapi 
C) gempa Bulan 
D) longsor 
E) perbedaan temperatur yang ekstrim antara siang dan malam di Bulan   
 
 
Soal no. 7 
Salah satu cara menjaga kesuburan tanah adalah dengan pemberian pupuk kompos 
pada tanaman. Pemberian pupuk kompos dapat menambah.... 
A) lapisan pasir pada tanah 
B) lapisan humus pada tanah 
C) lapisan lempung pada tanah 
D) lapisan induk pada tanah 
E) lapisan bahan induk pada tanah 
 
 
Soal no. 8 
Karbondioksida masuk ke dalam daun melalui…. 
A) lentisel 
B) stomata 
C) kutikula 
D) urat daun 
E) trikoma 
 
 
Soal no. 9 
Stomata berfungsi untuk…. 
A) pengangkutan zat hara di dalam tumbuhan  
B) mengatur pengeluaran uap air dari dalam tumbuhan 
C) pengangkutan air dan mineral di dalam tumbuhan 
D) mengeluarkan air dalam proses gutasi 
E) mengeluarkan air dan mineral dario dalam tumbuhan 
 
 
Soal no. 10 
Pada saat serbuk sari menempel pada kepala putik, maka pada saat itu terjadi 
proses….  
A) pembuahan 
B) perkecambahan 
C) penyerbukan 
D) perkembangbiakan 
E) pertumbuhan 
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Soal 11 sampai dengan 13 didasarkan pada cerita pada paragraf berikut ini. 
Suatu tumbuhan air, Hydrilla disimpan di dalam akuarium kecil. Di samping 
akuarium tersebut ditempatkan sebuah lampu yang akan menyinari akuarium. 
Pada saat lampu menyala, ternyata dari tumbuhan air tersebut keluar gelembung 
udara. Ketika lampu mati, gelembung udara tersebut tidak dihasilkan lagi. 
 
 

 
 
 
 
 

Soal no. 11 
Gas apakah yang terdapat di dalam gelembung udara tersebut? 
A) Karbondioksida 
B) Oksigen 
C) Nitrogen 
D) Hidrogen 
E) Karbonmonoksida 
 
 
Soal no. 12 
Proses apakah yang berlangsung di dalam tumbuhan tersebut sehingga muncul 
gelembung udara?  
A) Transpirasi 
B) Respirasi 
C) Penguapan 
D) Fotosintesis 
E) Reproduksi 
 
Soal no. 13 
Apabila tumbuhan tersebut disimpan di tempat gelap tanpa disinari lampu, 
ternyata tidak terbentuk gelembung udara. Mengapa gelembung tidak terbentuk? 
A) Tumbuhan tidak melakukan fotosintesis, karena untuk proses fotosintesis 

diperlukan cahaya 
B) Tumbuhan tidak melakukan respirasi dan fotosintesis, karena tidak ada 

oksigen yang terbentuk 
C) Tumbuhan tidak melakukan transpirasi sehingga tidak ada uap air yang keluar 
D) Tumbuhan tidak melakukan respirasi, sehingga tidak ada karbondioksida yang 

dihasilkan 
E) Tumbuhan tidak melakukan reproduksi sehingga tidak ada karbondioksida 

yang dikeluarkan 
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Soal no. 14 
Jika kamu mengalamati gejala berikut ini maka kamu simpulkan bahwa tanaman 
yang kamu amati sedang mengalami pertumbuhan. Gejala tersebut adalah 
terjadinya…. 
A) perubahan warna daun 
B) perubahan warna bunga 
C) perubahan ukuran buah 
D) pemipihan daun 
E) perubahan warna buah 
 
 
Soal no. 15 
Kamu diminta menebak teka-teki berikut ini: Bergerak mengkerut saat disentuh,  
bernapas, berkembang biak, dan  punya klorofil. Termasuk apakah makhluk 
tersebut?  
A) Hewan 
B) Tumbuhan 
C) Jamur 
D) Bakteri 
E) Virus 
 
Soal no. 16 
Kamu tentu sering berjalan pada jalan yang mendaki atau bahkan berjalan menuju 
puncak gunung. Pernahkah kamu merasakan perbedaan  ketika berjalan pada jalan 
yang mendaki? Jalan mendaki adalah salah satu contoh bidang miring. Pernyataan 
manakah yang benar tentang bidang miring? 
A) Semakin curam bidang miring, keuntungan mekanisnya semakin 
kecil. 
B) Semakin curam bidang miring, keuntungan mekanisnya semakin besar. 
C) Semakin panjang bidang miring tetapi kemiringannya sama, 

keuntungan    mekanisnya semakin kecil. 
D) Semakin panjang bidang miring tetapi kemiringannya sama, keuntungan 

mekanisnya semakin besar. 
E) Keuntungan mekanis tidak bergantung pada kemiringan bidang miring. 
 
 
Soal no. 17 
Manakah dari susunan berikut ini yang menyebabkan lampu menyala? 
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A) Susunan A saja 
B) Susunan B saja 
C) Susunan C saja 
D) Susunan A dan B 
E) Susunan B dan C 
 
 
Soal no. 18 
Lintasan Matahari di antara bintang-bintang di langit sepanjang tahun disebut …. 
A) ekuator langit 
B) ekuator galaktik 
C) ekliptika  
D) meridian langit 
E) deklinasi 
 
 
Soal no. 19 
Perhatikan gambar di bawah ini ! 
 

 
A) A titik beban, AB lengan kuasa 
B) B titik beban, AB lengan beban 
C) A titik beban, AC lengan kuasa 
D) C titik lengan, AB lengan kuasa 
E) D titik beban, AC lengan kuasa 
 
Soal no. 20 
Look at the following picture!  
 
 

 

 

 

herbivore 

 

carnivore(x)
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Which one of the following animals is a member of the X group ?… 
A) Dog 
B) Chimpanzee 
C) Buffalo 
D) Deer 
E) Tiger 
 
 
 
Untuk soal nomor 21 sampai 30, kamu diminta untuk melingkari 
lebih dari satu jawaban yang benar. Nilai tiap soal adalah 1,5 
point jika semua jawaban benar. 
 
Soal no. 21 
Energi nuklir adalah sumber energi yang bersahabat dengan lingkungan hidup. 
Selain itu pernyataan-pernyataan berikut ini yang benar tentang energi nuklir 
adalah….  
A) energi nuklir dapat dimanfaatkan untuk mengawetkan makanan. 
B) energi nuklir dapat digunakan untuk pengobatan. 
C) energi nuklir adalah sumber energi yang dapat diperbaharui. 
D) energi nuklir tidak menyebabkan polusi udara. 
E) energi nuklir tidak dapat diubah menjadi energi listrik.  
 
Soal no. 22 
Manakah pernyataan di bawah ini yang benar tentang bunga uniseksual? 
A) Merupakan bunga tidak sempurna 
B) Tidak memiliki kelopak bunga 
C) Hanya memiliki organ perkembangbiakan jantan/betina 
D) Tidak dapat melakukan polinasi sendiri 
E) Merupakan bunga yang tidak lengkap 
 
Soal no. 23 
Pilih mana yang benar dari pernyataan berikut ini! 
A) Satuan Astronomi (S.A.), yang besarnya sekitar 150.000.000 km, adalah 

jarak rata-rata antara Bumi dan Matahari.  
B) Hipotesa heliosentris tata surya kita diajukan oleh  Kopernikus 

menggantikan sistem geosentris. 
C) Berdasar Hukum Kepler, Bumi dan Mars bergerak mengitari Matahari dengan 

kecepatan linier yang sama. 
D) Kepler menurunkan ketiga hukumnya berdasar hukum gerak dan gravitasi 

Newton. 
E) Aphelion adalah titik terjauh dari Bumi terhadap Ma tahari dalam 

revolusinya. 
 
Soal no. 24 
Annisa sedang memetik gitar. Ayah Annisa kemudian meminta Annisa memetik 
gitar dengan nada yang lebih tinggi. Langkah manakah berikut ini yang benar 
untuk dilakukan Annisa? 
A) Memetik dawai yang besar (tebal) 
B) Memperpendek bagian dawai yang dipetik (dijepit dengan jari) 
C) Melonggarkan dawai 
D) Memetik dawai yang lebih tipis (kecil) 
E) Mengencangkan dawai 
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Soal no. 25 
Pernyataan-pernyataan di bawah ini yang benar adalah 

A) Dalam suatu ruangan yang berlampu, badan kita terasa hangat 
karena mendapat kalor dari lampu secara konveksi dan radiasi. 

B) Perpindahan kalor dari matahari sampai ke bumi terjadi secara 
radiasi. 

C) Perpindahan kalor pada sendok stainless steel yang digunakan untuk 
mengaduk air teh panas ke ujung sendok yang kita pegang terjadi secara 
konveksi. 

D) Aliran udara pada cerobong asap merupakan perpindahan kalor 
secara konveksi. 

E) Perpindahan kalor dalam air yang dipanaskan dalam ceret terjadi secara 
konduksi. 

 
 
Soal no. 26 
Pernyataan yang benar tentang transpirasi adalah…. 
A) terjadi jika stomata terbuka  
B) terjadi jika stomata tertutup 
C) akan meningkat ketika intensitas cahaya tinggi 
D) meningkat apabila kadar air di dalam sel-sel di dalam daun tinggi 
E) akan meningkat ketika kelembaban udara di sekitar tumbuhan rendah 
 
Soal no. 27 
Jumlah kendaraan di kota-kota besar terus bertambah. Kondisi ini menyebabkan 
polusi udara yang berat. Terlebih lagi jika tidak banyak pohon di sekitarnya. 
Polusi udara tersebut disebabkan oleh tingginya kadar.... 
A) nitrogenoksida 
B) karbondioksida 
C) karbonmonoksida 
D) sulfuroksida 
E) oksigen 
 
 
 
Soal no. 28 (Semua dibenarkan, bonus) 
Tahun di bawah ini yang merupakan tahun kabisat adalah : 
A) 1973 
B) 1982 
C) 1986 
D) 1996 
E) 2005 
 
 
Soal no. 29 
Pernyataan yang benar tentang gaya adalah…. 
A) gaya dapat menyebabkan suatu benda berubah arah geraknya. 
B) gaya dapat menyebabkan benda bergerak menjadi berhenti. 
C) gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak 
D) gaya dapat mengubah bentuk benda. 
E) gaya dapat menyebabkan benda yang terpisah menjadi bersatu. 
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Soal no. 30 
Pilihlah pernyataan yang benar dalam penanganan limbah! 
A) Limbah harus dibagi menjadi beberapa kelompok dalam 

pengumpulannya, seperti limbah organik (misalkan kulit buah, tulang, 
dll), limbah plastik dan kertas. 

B) Cara yang paling baik dalam penanganan limbah organik adalah dengan 
membakarnya. 

C) Limbah plastik adalah limbah yang mudah diuraikan secara alami. 
D) Limbah organik dapat diolah menjadi sumber energi. 
E) Limbah organik dapat diolah menjadi pupuk 
 
 
 
Untuk soal nomor 31 sampai 40, kamu diminta untuk menjawab 
pertanyaan dengan singkat dan jelas. Nilai tiap soal soal adalah 3 
point 
 
Soal no. 31 
Kita mengenal energi dalam berbagai bentuk. Pada bagan berikut ini, terdapat 
keadaan-keadaan di mana suatu benda atau orang mempunyai energi. Jodohkan 
setiap keadaan dengan bentuk energi yang dimilikinya dengan sebuah garis. (bagi 
rata) 
Catatan: suatu keadaan dapat mempunyai lebih dari satu jenis energi. 
 
Keadaan Bentuk energi 
Kucing berlari (a) Listrik (d) 
Minyak tanah (b) Tersimpan (a), (g) 
Setrika listrik (c) Cahaya (f) 
Radio (d) Suara (d) 
Secangkir kopi panas (e) Gerak  (a), (g) 
Lampu bohlam ketika menyala (f) Panas  (c), (e), (f), (g) 
Anak bermain ayunan (g) Kimia  (b),  
 
 
 
Soal no. 32 
Kain dicelupkan ke dalam air, seperti terlihat pada gambar. 
 

 
 

air

kain

air

kain
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Ternyata bagian kain dekat permukaan air yang tidak terendam air juga basah. 
Jelaskan mengapa hal tersebut terjadi! 
 
Jawab 
Gaya permukaan, efek kapilaritas 
 
 
 
Soal no. 33 
Air terjun dialirkan melalui pipa untuk memutar kincir, manakah yang 
menghasilkan putaran kincir paling cepat? 

 
 

(A)     (B)    (C) 

 
Jawab : (C). 
 
Jelaskan alasannya: karena mempunyai beda potensial paling besar. 
 
 
Soal no. 34 
Dari percobaan untuk menguji kelenturan pegas dengan penambahan beban, diperoleh 
data sebagai berikut : 
 
 

Massa beban (g) 0 10 20 30 40 50 

Pertambahan panjang pegas (cm) 0 2 4 6 8 10             

 
Ketika pegas bertambah panjang 5 cm maka massa beban ………g. 
 
 
Jawab :  
Terlebih dahulu dibuat kurva pertambahan panjang pegas terhadap massa beban. 
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Dari kurva di atas dapat dibaca bahwa pegas bertambah panjang 5 cm jika diberi 
beban 25 g. 
 
 
 
Soal no. 35 
Ada 5 buah gelas (A, B, C, D, dan E) berisi zat cair dengan volume sama dan 
disimpan di tempat terbuka. Ukuran gelas A, C, dan E sama, lebih besar dari pada 
gelas B dan D (Gelas B dan D berukuran sama), seperti yang terlihat pada gambar 
berikut. Jika didiamkan, zat cair di gelas manakah yang berkurang paling cepat 
dan apa alasannya? 

 
   
 
 
 
 

air                       bensin      bensin          air  minyak tanah 
  

 
Jawaban 
Gelas C (bensin). 
Alasan: bensin lebih mudah menguap dari pada minyak tanah ataupun air;  
luas permukaan gelas C adalah sama dengan A dan D serta lebih besar 
daripada B dan D. 
 
 
Soal no. 36 
Bunyi tidak dapat merambat dalam ruang hampa. Ruang antar bumi dan bulan 
hampir seluruhnya merupakan ruang hampa kecuali pada atmosfer bumi. Ketika 
para astronot mendarat di bulan, para astronot tersebut tetap bisa melakukan 
percakapan dengan an orang yang berada di bumi. Ceritakan bagaimana 
caranya suara astronot bisa didengar di bumi! Gunakan kata-kata kunci berikut 
ini: suara, udara, gelombang elektromagnetik, satelit, headphone, pemancar, 
penerima, microphone. 
 
Jawab 
a) Suara astronot ditangkap oleh mikrofon dan diubah menjadi sinyal listrik. 

E 

 
D 

C A 

 
B 
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b) Sinyal listrik tersebut ditumpangkan pada gelombang radio dan dikirim 
ke bumi. 
c) Gelombang radio dapat merambat dalam ruang hampa. 
d) Gelombang radio yang dipancarkan astronot ditangkap dengan antene di 
bumi sehingga dihasilkan kembali sinyal listrik yang berisi suara astronot. 
e) Sinyal listrik tersebut selanjutkan diubah menjadi suara dengan 

mengunakan speaker. 
 
 
Soal no. 37 
Biomassa adalah energi yang tersimpan dalam hewan atau tumbuhan. Ketika 
tumbuhan atau hewan tersebut terurai dihasilkan gas atau cairan yang mudah 
terbakar. Jelaskan secara ringkas bagaimana pembangkit listrik dengan bahan 
bakar biomassa bekerja! Dimulai dari pengumpulan biomassa sampai 
dihasilkannya listrik. 
 
Jawaban: ………………………. 
a) Biomassa (tanaman atau sampah dari rumah, pabrik, dll) dikumpulkan 
dan diangkut ke tempat pembangkit listrik 
b) Biomassa dimasukkan dalam tungku untuk dibakar 
c) Panas hasil pembakaran ini dugunakan untuk memanaskan air hingga 
menguap 
d) Uap air digunakan untuk memutar turbin dan generator 
e) Generator menghasilkan listrik 
 
 
 
Soal no. 38 
Jodohkan jawaban yang cocok untuk kolom di sebelah kiri: Jawablah dengan 
menuliskan abjadnya saja di dalam kurung (    ) yang sudah disediakan !  
 

Contoh perubahan wujud yang disertai dengan 
pelepasan panas adalah (C). 

A) pemanasan 

Es melebur menjadi air terjadi pada (H) tetap. B) melebur 
Zat cair dikatakan (F) jika gelembung-gelembung 
uap terjadi di dalam seluruh zat cair dan dapat 
meninggalkan zat cair. 

C) membeku 

Makanan di dalam lemari es tidak cepat busuk 
karena kandungan air di dalam makanan lebih sulit 
(D). 

D) menguap 

  E) panas 
  F) mendidih 
  G) pendinginan 
  H) suhu 
  I) tekanan 

 
 

Soal no. 39 
Jika kamu perhatikan isi sirup dalam botol, air minuman dalam kemasan plastik, 
atau soft drink dalam kaleng yang belum dibuka, kamu amati isinya tidak penuh. 
Jelaskan untuk apa ruang di atas zat cair tersebut dan apa akibatnya jika diisi 
penuh? 
 
Jawaban: ........................... 
Ruang di atas zat cair untuk ruang muai zat cair dalam kemasan tersebut. 
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Jika diisi penuh, pada suhu cukup tinggi volume zat cair membesar 
(memuai) yang dapat mendorong cairan keluar (memecahkan kemasan) 
 
 
Soal no. 40 
Pada waktu kita memasak, energi dapat berasal dari bahan bakar (misalnya elpiji, 
minyak tanah, atau kayu bakar) yang berubah menjadi energi panas dan cahaya. 
Panas yang dihasilkan dari bahan bakar tidak seluruhnya digunakan untuk 
mematangkan masakan kita. 
A) Terpakai untuk apakah panas yang tak termanfaatkan untuk masak tersebut? 
Jawab : memanaskan lingkungan di sekitar (udara) 
 
 
 
B) Beri satu contoh perbuatan yang dapat kita lakukan untuk menghemat bahan 

bakar!  
Jawab :  
Menggunakan alat masak yang mengantarkan panas dengan baik 
Menggunakan alat masak yang berwarna hitam 
Dan lain-lain yang dapat diterima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

(Q.S. Ar-Ra’ d : 11)  

 
Belajar, do’a, analisis kisi-kisi Olimpiade Sains Nasional, dan latihan! Itu adalah kunci 
sukses menjadi Jawara Olimpiade Sains Nasional. Jikalau m
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