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UJIAN AKHIR SEMESTER 1 SEKOLAH MENENGAH 
TAHUN AJARAN 2014/2015 

Nama  :   Mata Pelajaran  :  Fisika 

Kelas  : 7  Waktu  : 07.45-09.15 

No.Induk  :   Hari/Tanggal  : Selasa, 09 Desember 2014 

Petunjuk Umum:  

1.  Isikan identitasmu ke dalam lembar jawaban di tempat yang disediakan  

2.  Waktu yang tersedia 90 menit untuk mengerjakan soal-soal tersebut  

3.  Periksa dan bacalah dengan teliti soal-soal sebelum kamu menjawabnya  

4.  Jawaban dikerjakan pada lembar soal  

5.  Dahulukan menjawab soal-soal yang kamu anggap mudah  

6.  Periksalah kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan kepada pengawas. 

Nilai : 

 

Jumlah soal ada 50 soal yaitu 20 pilihan ganda, 10 jawaban ganda, 5 memasangkan, 10 

melengkapi kalimat, dan 5 uraian. 

I. Berilah tanda silang (X) pada satu pilihan jawaban yang paling tepat! 
 

1. Kegiatan yang bersifat fisika adalah ... 

a. besi berkarat      

b. engsel pintu   

c. daun membusuk   

d. Serangga mati 

2. Dari keempat besaran fisika yang bukan 

termasuk besaran fisika adalah ... 

a. volume   

b. tinggi    

c. banyaknya siswa   

d. kecepatan mobil 

3. Perhatikan tabel berikut ! 

No Besaran 

Pokok  

Satuan 

dalam SI 

Alat ukur 

1 Panjang Kilometer Mistar 

2 Berat Miligram Neraca 

3 Waktu Sekon Stopwatch 

4 Suhu Kelvin Termometer 

Berdasarkan tabel diatas, besaran pokok 

dengan satuan sistem Internasional dan 

alat ukur yang sesuai adalah nomor ... 

a.  (1) dan (2)   

b.  (1) dan (4)   

c.  (2) dan (3)    

d.  (3) dan (4)  

4. Satuan besaran turunan diturunkan oleh ... 

a. jumlah besaran pokok 

b. nilai besaran turunan 

c. jenis alat ukurnya 

d. satuan masing-masing pokok 

penyusunnya 

5. Alat untuk mengukur panjang selain 

mistar adalah ... 

a. Neraca  

b. Stopwatch   

c. Jangka sorong   

d. timbangan analitik 

6. Besaran pokok untuk kecepatan adalah ... 

a. Panjang dan waktu 

b. Percepatan dan waktu 

c. Waktu dan suhu 

d. Berat dan waktu 

7. Hasil pengukuran selalu mengandung  ... 

a. Nilai saja   

b. Satuan saja   

c. Nilai dan satuan  

d. Faktor penggali dan satuan 
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8. Untuk mengukur ketebalan pipa sebaiknya 

menggunakan ... 

a. jangka sorong   

b. mistar   

c. mikrometer   

d. neraca 

9. Satuan Ampere adalah satuan dari 

besaran ... 

a. Jumlah zat   

b. Kecepatan   

c. Daya   

d. Kuat arus 

10. Kelompok satuan dibawah ini yang tidak 

baku adalah ... 

a. depa, hasta, jengkal 

b. inci, liter, gram 

c. yard, inci, galon,  

d. liter, yard, hasta 

11. m2 adalah suatu ... 

a. besaran pokok 

b. satuan besaran pokok 

c. besaran turunan 

d. satuan besaran turunan 

12. 1000 cc sama dengan ... 

a. 1 liter   

b. 100 liter   

c. 10 Kl  

d. 1000 ml 

13. Penemu termometer pertama kali adalah ... 

a. Albert Einstein  

b. Galileo Galilei  

c. Mary cury   

d. Thomal Alfa Edisson 

14. Dalam pengukuran dengan termometer 

Kelvin, titik didih dan bekunya adalah ... 

a.   b.            c.                        d.   

 

 

 

 

15. Alkohol membeku  pada suhu 162 K. Pada 

suhu celcius alkohol membeku pada skala ... 

a. 112 C   

b. 111 C   

c. 113 C  

d. 114 C 

16. Waktu yang menunjukkan paling singkat 

adalah ... 

a. 90.000 sekon   

b. 20 jam   

c. 1.800 menit  

d. 1 hari  

17. Zat yang tergolong zat padat adalah ... 

a. bensin, alkohol, pertamax 

b. cat, asam, sulfat, garam 

c. solar, es, spiritus 

d. es, serbuk, besi, kapur 

18. Jika massa jenis alkohol 0, 8 g/cm3 dengan 

volume 0,25 dm3 , maka massa alkohol 

adalah ... kg 

a. 0,2 kg   

b. 0,16 g   

c. 100 kg   

d. 100 g 

19. Salah satu sifat partikel zat padat adalah ... 

a. letak partikelnya sangat berdekatan 

dan tersusun teratur 

b. letak partikelnya sangat berdekatan 

dan tersusun tidak teratur 

c. partikel-partikelnya bebas bergerak 

d. gaya tarik-menarik antar partikelnya 

lemah 

20. Jika gaya kohesi lebih besar dari pada gaya 

adhesi, maka contoh yang cocok adalah ... 

a. air menempel pada gelas 

b. minyak dengan air 

c. larutan gula 

d. larutan sirup 
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II. Berilah tanda centang () pada beberapa jawaban yang benar di bawah ini !  

 

1. Besaran fisika adalah ... 

[   ] Sifat atau gejala alam  yang dapat 

diukur 

[   ] Segala sesuatu  yang  berada di sekitar 

kita dapat diukur dan dihitung 

[   ] Segala sesuatu yang telah ditetapkan 

[   ] Segala sesuatu yang tidak dapat diukur 

2. Satuan adalah ... 

[   ] Angka yang diukur 

[   ] Alat pembanding besaran 

[   ] Alat pengukur suatu besaran    

[   ] Nilai angka 

3. Sistem internasional suatu besaran terdiri 

dari ...  

[   ] CGS  [  ] MKS 

[   ] SKG     [  ] MSK 

4. Alat pengukur panjang suatu benda 

adalah ... 

[   ] mikrometer skrup   

[   ] mistar   

[   ] neraca   

[   ] jangka sorong 

5. Satuan dari besaran panjang adalah ... 

[   ] gram        

[   ] meter          

[   ] centimeter 

[  ] kilogram 

6. Massa pada besaran pokok dapat ditulis 

dengan satuan ... 

[   ] gram 

[   ] kilogram 

[   ] Liter 

[   ] mililiter 

7. Dua sifat zat gas adalah ... 

[   ] bentuk dan volume tetap, letak partikel 

berdekatan teratur 

[   ] bentuk  berubah dan volume tetap, 

letak partikel agak jauh 

[   ] bentuk dan volume berubah, letak 

antar partikel berjauhan 

[   ] gaya tarik menarik antar partikel 

lemah, jarak antar partikel sangat 

berjauhan 

8. Diketahui  kecepatan  suatu benda  

sebesar 48 km/ jam, waktu yang ditempuh 

menuju kota B adalah 2 jam. Jadi jarak 

antara kota A dan B adalah ... 

[   ] 96000 meter     

[   ] 960 hekto meter           

[   ] 9600 hektometer  

[   ] 9600 dekameter 

9. Perbandingan suhu antara Celcius, 

Reamur dan Fahreinheit adalah ... 

[   ] 5:4:9  

[   ] 9:4:5  

[   ] 80:100:180  

[   ] 100:80:180     

10. Yang bukan merupakan besaran fisika 

adalah ... 

[   ] banyak jumlah siswa  

[   ] Panjang pohon   

[   ] kepadatan penduduk  

[   ] Nilai netto suatu benda 
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III. Pasangkanlah kata-kata/pernyataan di bawah ini sesuai dengan keterangannya !   

     

m/s 1  A Titik didih 

Alat untuk mengukur panjang   2  B timbangan 

Zat cair yang digunakan untuk mengisi 
tabung termometer dan bersifat 

logam 

3  C jangka sorong 

Alat pengukur massa 4  D kecepatan 

Suhu  212 F 5  E air raksa 

 

IV. Lengkapi kalimat di bawah ini! 

 

1. Titik didih pada suhu Kelvin adalah __________ dan titik beku adalah __________  

2. Satuan suhu menurut Satuan Internasional adalah __________ 

3. Angka ketelitian pada jangka sorong mencapai __________ 

4. Gaya tarik menarik antar partikel zat tidak sejenis disebut __________ 

5. Skala yang menunjukkan 0o pada titik beku dan titik didih 80o, terukur pada alat suhu satuan 

__________ 

 

V. Lengkapilah kalimat di bawah ini sesuai dengan jawaban yang telah disediakan !   

 

1. Besaran yang merupakan modifikasi dari besaran pokok adalah besaran __________ 

2. Jumlah kepadatan penduduk merupakan contoh dari __________ 

3. Mol merupakan satuan dari __________ 

4. Besaran pokok yang telah ditetapkan oleh Internasional sebanyak  __________besaran 

5. Besar massa jenis suatu benda merupakan contoh dari __________ 

 

 • besaran non fisika • besaran fisika • jumlah partikel • tujuh 
 • turunan    
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VI. Jelaskan jawaban dari pertanyaan di bawah ini dengan tepat! 

 

1. Sebutkan  3 Kelebihan dan 3 kekurangan termometer yang menggunakan air raksa dan        

alkohol! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sebutkan sifat-sifat dari 3 wujud zat ( minimal 3) beserta contohnya ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Diketahui suhu suatu kamar sebesar 123 K. Tentukan berapa suhu dengan Celcius, Reamur, 

dan Fahreinheit! 
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4.  Sebutkan dan jelaskan 5 kegiatan yang bersifat fisika pada saat kamu PBL! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Jelaskan cara kerja penggunaan jangka sorong! 
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  ⌂ Halaman tambahan untuk jawaban isian 

 


