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Cara mengerjakan 
1. Tulis identitas di bagian kanan atas. 
2. Masing-masing siswa mengerjakan soal. 
3. Berilah tanda silang atau lingkaran pada huruf dari jawaban yang dipilih. 
4. Hasil pekerjaan dikumpulkan. 

 
Pilihlah jawaban yang sesuai ! 
 
1. Berbagai jenis disiplin ilmu yang dipelajari oleh manusia 

dikelompokkan menjadi tiga bagian, berikut ini yang  
termasuk ilmu alam / natural sciences adalah ….  
A. Kimia, matematika, fisika 
B. Kimia, fisika, biologi 
C. Biologi, sosiologi, agama 
D. Sosiologi, ekonomi, geografi 
E. Bahasa, olahraga, IPA 

 
2. Definisi ilmu pengetahuan alam (sains) adalah …. 

A. Ilmu yang diturunkan langsung kepada manusia. 
B. Ilmu yang mempelajari gejala-gejala alam secara apa 

adanya. 
C. Ilmu yang mempelajari gejala-gejala alam dengan 

pendekatan subyektif ilmuwan. 
D. Ilmu yang mempelajari gejala-gejala alam yang 

ditambah atau dikurangi oleh ilmuwan 
E. Ilmu yang tidak pernah bisa dikembangkan lagi. 

 
3. Ciri ilmu pengetahuan alam memiliki obyek berupa benda 

dan gejala alam yang dapat ditangkat oleh alat indera 
adalah …. 
A. Konkret 
B. Logis 
C. Obyektif 
D. Empiris 
E. Sistematis 

 
4. Ilmu pengetahuan alam dikembangkan berdasarkan cara 

berfikir yang menggunakan logika dan ajek (konsisten) 
adalah ciri ilmu pengetahuan yang bersifat …. 
A. Konkret 
B. Logis 
C. Obyektif 
D. Empiris 
E. Sistematis 

 
5. Salah satu ciri ilmu pengetahuan adalah obyektif yaitu … 

A. Ilmu pengetahuan adalah produk dari kepentingan 
seseorang 

B. Hasil penelitian harus sesuai dengan kemauan 
perasaan peneliti . 

C. Hasil kajian ilmu pengetahuan harus sesuai dengan 
fakta dan apa adanya. 

D. Hasil kajian ilmu pengetahuan dapat ditambahi 
dengan mitos dan perasaan peneliti. 

E. Kesimpulan yang diambil berdasarkan logika-logika 
tertentu. 

 
6. Meletusnya gunung Merapi pada tahun 2010 disebabkan 

oleh aktifitas keluarnya magma dari dalam bumi, bukan 
diakibatkan oleh amukan Nyi Roro Kidul, hal ini sesuai 
dengan ciri-ciri IPA yaitu …. 

A. Logis  
B. Konkret 
C. Sistematis 
D. Obyektif 
E. Observasi 

 

7. Ilmu pengetahuan dapat dikembangkan berdasarkan 
pengalaman konkret yang dapat dirasakan oleh semua 
orang dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Pernyataan 
tersebut ciri ilme pengetahuan yang bersifat …. 
A. konkret 
B. logis 
C. obyektif 
D. empiris 
E. sistematis 

 
8. Pengertian sistematis dalam metode ilmiah adalah …. 

A. Sesuai dengan urutan prioritas 
B. Sesuai dengan kehendak hati 
C. Sesuai dengan langkah-langkah metode ilmiah 
D. Sesuai dengan logika berfikir logis 
E. Sesuai dengan data-data ilmiah 

 
9. Teori-teori ilmu pengetahuan berlaku umum, maksudnya 

adalah …. 
A. Teori yang dihasilkan hanya berlaku bagi kalangan 

tertentu 
B. Teorinya hanya boleh dipakai oleh ilmuwan yang 

menemukan. 
C. Teori yang dapat diketahui oleh semua orang dan 

dapat dikoreksi oleh teori yang lebih baru. 
D. Teori yang tidak akan dapat dikoreksi oleh teori yang 

lebih baru. 
E. Teori yang tidak pernah bisa dibuktikan secara ilmiah. 

 
10. Alasan yang mendorong seseorang untuk menyelidiki dan 

mengadakan penelitian adalah …. 
A. Rasa ingin tahu 
B. Mengisi waktu 
C. Tekun  
D. Jujur 
E. Teliti  

 
11. Seorang peneliti harus memiliki sikap terbuka dalam 

pembuatan laporan ilmiah, yang dimaksud sikap terbuka 
adalah …. 

A. Menerima kenyataan hasil penelitian dan tidak 
mengada-ada 

B. Sesuai fakta yang ada, dan tidak dipengaruhi oleh 
perasaan pribadi 

C. Tidak ceroboh dan tidak melakukan kesalahan 
D. Tidak putus asa 
E. Menerima pendapat dari orang lain 

 
12. Ketrampilan peneliti dalam mengamati obyek melalui 

panca indera adalah … 
A. Observasi 
B. Menafsirkan 
C. Memprediksi 
D. Mengidentifikasi variabel 
E. Mengkomunikasikan hasil penelitian 

 
13. Kemampuan seorang ilmuwan untuk mengartikan atau 

menginterpretasikan gejala-gejala atau kejadian alam 
berdasarkan kejadian lainnya adalah …. 
A. Observasi 
B. Menafsirkan 
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C. Memprediksi 
D. Mengidentifikasi variabel 
E. Mengkomunikasikan hasil penelitian 
 

14. Hasil serapan indera atau instuisi terhadap pengalaman 
hidup sehari-hari yang tidak perlu dan tidak mungkin diuji 
kebenarannya sehingga tidak dapat dikembangkan 
menjadi pengetahuan ilmiah disebut …. 
A. Penelitian 
B. Metode ilmiah 
C. Pengetahuan pra ilmiah 
D. Pengetahuan non ilmiah 
E. Pengamatan  

 
15. Manfaat yang dapat diambil dari kegiatan observasi adalah 

...... 
A. Mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang 

subyek/obyek penelitian. 
B. Mendapatkan kesenangan saat mengamati subyek/ 

obyek penelitian 
C. Dapat melepaskan penat 
D. Tidak selalu di dapan meja kerja/ laboratorium. 
E. belajar sambil bertamasya 

 
16. kemampuan untuk memperkirakan suatu kejadian yang 

akan datang berdasarkan pola kejadian yang pernah ada 
pada kondisi yang sama adalah kemampuan untuk : …. 
A. Observasi 
B. Menafsirkan 
C. Memprediksi 
D. Mengidentifikasi variabel 
E. Mengkomunikasikan hasil … 

 
17. Variabel penelitian atau percobaan yang nilainya sengaja 

dapat diubah-ubah dan dimanipulasi oleh peneliti adalah 
…. 
A. Variabel bebas 
B. Variabel terikat 
C. Variabel respon 
D. Variabel kontrol  
E. Variabel pengendali 

 
18. Variabel yang nilainya selalu berubah sebagai respon dari 

perubahan nilai dari variabel bebas adalah …. 
A. Variabel bebas 
B. Variabel manipulasi 
C. Variabel respon 
D. Variabel kontrol  
E. Variabel pengendali 
 

19. Mengkomunikasikan hasil penelitian dalam betuk lisan 
adalah …. 
A. Tulisan ilmiah 
B. Journal ilmiah 
C. Karya tulis ilmiah 
D. Laporan penelitian 
E. Seminar 

20. Pernyataan di bawah ini merupakan langkah-langkah 
metode ilmiah yaitu : 
 

 
 
Urutan langkah-langkah metode ilmiah yang benar 
adalah …. 
A. 5 – 2 – 3 – 1 – 5 – 4 – 6 

B. 6 – 3 – 2 – 1 – 7 – 4 – 5  
C. 1 – 3 – 2 – 6 – 7 – 4 – 5  
D. 2 – 3 – 4 – 1 – 7 – 5 – 6  
E. 1 – 3 – 2 – 4 – 7 – 6 – 5  

 
21. Suatu penelitian terhadap pertumbuhan pohon jagung 

menghasilkan data sebagai berikut : 
 

Hari 
Tinggi (mm) tanaman ke  

1 2 3 4 5 

Senin 1 1,2 0,8 1 1,5 

Selasa 2 2,5 2 2 3 

Rabu 5 5 5,2 5 5,5 

Kamis 6 6 6,5 6 7 

Jum’at 10 9 10 10 11 

Sabtu 12 11 12 12 12,5 

Minggu 13 12 13 13 14 

Jenis penelitiannya adalah …. 
A. Kualitatif 
B. Kuantitatif 
C. Empiris 
D. Induktif 
E. Deduktif 

 
22. Penelitian kualitatif adalah …. 

A. Penelitian yang dilakukan menggunakan alat ukur. 
B. Penelitian yang dilakukan menggunakan alat indera, 

menghasilkan data berupa deskripsi. 
C. Penelitian yang mengacu pada satuan pengukuran 

baku. 
D. Data hasil penelitian berupa tabel atau grafik. 
E. Data hasil penelitian berupa angka atau jumlah. 

 
23. Langkah awal yang dilakukan seorang ilmuwan bila akan 

mengadakan penelitian adalah …. 
A. menyusun rumusan masalah 
B. membuat hipotesa  
C. mengambil kesimpulan 
D. mencari literatur 
E. membuat desain penelitian  

 
24. Pernyataan berikut ini yang bukan termasuk hal yang harus 

diperhatikan dalam penyusunan rumusan masalah adalah 
…. 
A. Dalam bentuk kalimat pertanyaan 
B. Kalimatnya sederhana singkat mudah dimengerti. 
C. Menunjukkan keterkaitan antar variabel. 
D. Memungkinkan untuk diselesaikan/dibuktikan. 
E. Berupa kalimat pernyataan. 

 
25. Siska tinggal di sebuah kota kecil yang terletak di suatu 

dataran tinggi. Namun dua tahun belakangan ini pada 
musim penghujan sering terjadi banjir. Rumusan masalah 
yang mungkin untuk kasus yang dialami kota ku adalah … 
A. Mungkinkah di daerah dataran tinggi terjadi banjir? 
B. Apakah tidak mungkin di daerah dataran tinggi terjadi 

banjir? 
C. Apakah pembuangan sampah sembarangan 

merupakan penyebab terjadinya banjir di kota ku? 
D. Sering terjadi banjir di kotaku pada musim-musim 

penghujan dalam dua tahun terakhir. 
E. Hujan menimbulkan banjir 

 
26. Pengertian dari hipotesa dalam penelitian ilmiah adalah …. 

A. Menentukan arah penelitian 
B. Menentukan jenis penelitian 
C. Simpulan sementara dari rumusan masalah 
D. Jawaban sementara dari rumusan masalah 
E. Analisa hasil penelitian 

 

1. Melakukan eksperimen 
2. Merumuskan hipotesis 
3. Menyusun kerangka teori 
4. Menarik kesimpulan 
5. Mempublikasikan hasil 
6. Merumuskan maslah 
7. Mengolah dan menganalisis data 



27. Pernyataan berikut ini yang bukan merupakan hipotesa 
adalah …. 
A. Berbentuk kalimat pernyataan 
B. Menunjukkan keterkaitan antar variabel 
C. Kalimat singkat dan jelas 
D. Berbentuk kalimat pertanyaan 
E. Kalimat mengandung satu arti 

 
28. Dari rumusan masalah : Adakah pengaruh ketinggian 

tempat tumbuh terhadap ukuran buah mangga manalagi ? 
Hipotesa nolnya adalah …. 
A. Tidak ada pengaruh ketinggian tempat terhadap 

ukuran buah mangga. 
B. Ada pengaruh ketinggian tempat terhadap ukuran 

buah mangga 
C. Tidak ada ukuran buah mangga pengaruh terhadap 

ketinggian tempat 
D. Ada pengaruh ukuran buah mangga terhadap 

ketinggian tempat 
E. Semakin tinggi pohon mangga semakin kecil buahnya. 

 
29. Rumusan masalah dari penelitian ilmiah mempertanyakan 

tentang …. 
A. Hubungan antara dua variabel atau lebih 
B. Mendeskripsikan suatu peristiwa 
C. Karakteristik obyek yang diteliti 
D. Karakateristik gejala 
E. Mendeskripsikan suatu gejala 

 
 

30. Kata berikut ini yang bukan kata awalan  dalam rumusan 
masalah adalah ….  
A. Apa 
B. Mengapa 
C. Dengan 
D. Bagaimana 
E. Apakah  

 
31. Pernyataan Berikut ini yang bukan  contoh dari rumusan-

rumusan masalah, adalah …. 
A. Apakah jumlah daun pada tumbuhan mempengaruhi 

kecepatan transpirasi? 
B. Berapakah jumlah  buah pada pohon itu? 
C. Apakah umur ketika masuk sekolah mempengaruhi 

prestasi belajar siswa? 
D. Bagaimana pengaruh ketersedian air terhadap 

pertumbuhan tanaman? 
E. Mengapa perkembangan ikan nila di air mengair lebih 

cepat dibanding di air tenang? 
 
32. Dalam suatu penelitian ilmiah, diterima atau tidaknya 

hipotesis sangat tergantung pada kesimpulan hasil 
penelitian. Agar kebenaran yang diperoleh lebih 
menyakinkan, maka sebaiknya dilakukan langkah …. 
A. mengganti hipotesis 
B. tetap berpegang pada hipotesis yang lalu 
C. menyusun teori 
D. melakukan penelitian ulang 
E. melakukan penelitian baru 

 
33. Jumlah takaran pupuk organik mempengaruhi  

pertumbuhan tanaman tomat. pernyataan tersebut 
termasuk hipotesis …. 

A. Nol 
B. Alternatif 
C. Variabel 
D. Sampel 
E. Data  

 

34. Dari rumusan masalah, “Apakah cahaya matahari 
berpengaruh terhadap pertumbuhan kecambah jagung?”, 
maka bunyi hipotesis nol (H0 – nya) adalah …. 
A. Cahaya matahari sangat penting bagi kehidupan 

tumbuhan 
B. Kecambah jagung mudah tumbuh di lingkungan yang 

lembab 
C. Ada pengaruh cahaya matahari terhadap 

pertumbuhan tanaman 
D. Tidak ada pengaruh cahaya matahari terhadap 

pertumbuhan kecambah jagung 
E. Tidak ada pengaruh cahaya matahari terhadap 

pertumbuhan kecambah 
 

35. Dugaan sementara terhadap suatu rumusan masalah 
masalah dalam penelitian ilmiah disebut …. 

A. Variabel 
B. Hipotesis 
C. Eksak 
D. Metode 
E. Respon  

36. Data yang didapat dari hasil pengumpulan data oleh orang 
lain (BPS, browsing internet, data yang dimiliki 
perusahaan) disebut …. 
A. data sekunder 
B. data primer 
C. data ordinal 
D. data interval 
E. data rasio 

 
37. Dibawah ini yang bukan merupakan cara - cara 

mengumpulkan data / keterangan, adalah …. 
A. Membaca buku di perpustakaan 
B. Membaca artikel di internet 
C. Wawancara terhadap narasumber 
D. Mengadakan pengamatan terhadap obyek tertentu 
E. Pergi ke tempat rekreasi 

 
38. Berikut ini manfaat diadakannya telaah pustaka, kecuali 

A. Untuk memperdalam pengetahuan tentang masalah 
yang diteliti 

B. Menyusun kerangka teoritis yang menjadi landasan 
pemikiran 

C. Untuk mempertajam konsep yang digunakan, 
sehingga memudahkan perumusan hipotesis 

D. Untuk menghindari terjadinya pengulangan 
penelitian 

E. Untuk meniru / mengulangi penelitian yang telah 
dilakukan sebelumnya 

  
39. Dalam pelaksanaan penelitian setelah menentukan 

prosedur penelitian maka langkah selanjutnya adalah …. 
A. melakukan eksperimen 
B. kajian pustaka 
C. rumusan masalah 
D. menarik kesimpulan 
E. analisis data 

 
40. Laporan penelitian yang berbentuk skripsi, tesis artikel 

atau jurnal disebut 
A. Karya seni 
B. Karya arsitektur 
C. Karya ilmiah 
D. Karya tulis 
E. Karya wisata 

 
 
 

 
 
 


