
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP}
BAHASA INDONESIA, BAHASA INGGRIS, MATEI',IATIKA, DAN IPA

uJlcoBA UJIAN NASTONAL (UCUN) I. 
TAHUN PELAJAR,/\N 2015/2016

PAKET

A
Satuan Pendidikan

l\4ata Pelajaran

Hari / tanggal

LEMBAR SOAL
: Sekolah Menengah Pertama (SMP)

: I PA
: Kamis,28 Januari2016
: Pukul 07.00 - 09.00 WIB ('120 menit)

PETUNJUKUMUM:
i. Tulis nomor Anda pada iembar j awaban komputer (LJK) I

2. Periksalah dan bacalah soal-soal dengan teliti sebelum menjawab!

3. Dahulukan menjawab soal-soal yang Anda aoggap mudah!

4. Kerjakan pada LJK yang disediakan!

5. Hiiamkanlah bulatan pada hurufjawaban yang Anda anggap benar dengan menggunakan pensil 28!
6. Apabila adajawaban yang Anda anggap salah maka hapuslahjawaban yang salah tersebut sampai bersih,

kemudian hitamt<an bulatan pada hurufjawaban lain yang Anda anggap benar!

Conroh
a. sebelum dijawab A B C D

OOOO
b. sesudah dijawab A B C D

OO(DO
c. sesudah diperbaiki A B C D

O(DOO
PETUNJUK KHUSUS:
Hitamkanlah salah salu bulatan pada hurufA, B, C, aiau O yang Anda anggap benar pada lembariawaban komputer!

7250 C

L Seorang peserta didik melakukan pengukuran dengan

alat dan hasil seperti gambar.
B. terisi air sebagian, dan aii berbenhlk balok karena

gerak partikel bebas terbatas pada kelompoknya
sebagian terisi air, dengan bentuk dan volumlya
tetap karena gerat molekul air sangat terbatas

tedsi penuh air dengan bentuk dan volum sama

dengan balok karena gaya tarik antar molekul air
sangat lemah

a
Logah R

o
Logam S

C.

D,

Agar nemca dalam keadaan seimbang, yane
dilakukan adalah....
A. beban P ditambah 250 gram
B. beban P ditambah 150 gram
g anak timbangan 100 gram dituunkan
D. anak timbangan 250 gram ditunnrkan

2. Perhatikangambarberikut!

3. Bola logam R dan cincin logam S pada gambar berikut
pada suhu sama memiliki diameter yang sama.

Ketika kedua logam dipanaskan hiqgga suhu keduanya
sama, temyata logam R tidak dapat masuk ke dalam
cincin S. Berdasarkan data loefisren muai panjang
logam beriL:ut:

Logam cr(/oC)

KuningaI1 2,4. 10,

Besi t,2 10j
Baja 1,1 .10 '
Aluminium 2,7 . 10.

harus

offi
Jika air dipindahkan seluruhnya ke ruang L, yang tedadi
padaruangLadalah....
A. terisi penui air karcna air mudah berubah benhrk

d,n o2v, tarik ,nr, holeknl ,ir sanprt lemah



4.

Baian yang benar untuk bola R dan cincin S adalah . . . .

A. besi dan kuningal
B. baja dan kuningan
C. kuningan dan aluminium
} besi dan baja

Perhatikan gambar berikut!

Apabila ke dalam at ditamba.hkan garam dapur dalam
jumlah banyak, yang kemungkinan terjadi pada telor
adalah....
A. langsung terapung, karena massa jenis telo{

berkurang sedang massajenis air bertambah

,B{ oergeraL naik. karena massa jeniq laruran garam
rdil sehinBga ga)a ke aras pada lelor beddmbah

C. tetap berada di dasar bqjana, karena volum air yang
terdesak tetap sehingga gaya ke atas pada telorjuga
tetep

D. tetap berada di dasar bej ana, karena berat j enis telor
eblh oesat dibdnding ber"l jenis air

5. Benda yangjatuh bebas mengalami gerak yang disebut

A. GLB karenajarak remp.rhnla sama.e,iap waktu

,Ba CL BBdipercepal karcnabenda mendapar percepatan
teiap

C. GLBB dipercepat katena percepatannya bertambah
setiap saat

D. GLBB dipercepat karena percepatannya sama
dengan nol

6. Mobil yang massanya 1200 kg didorong oleh dua orang
masing-masing 300N dan 450 N dengan arah sama. Jika
gaya gesekan pada poros roda 150 N, percepatan yang
diterima mobil adalah ....
A. 62.5 cm/s'?

B. 50 cm/s'1

C. 25 m./s':

D. 12,5 m./s2

7. Peluru yang massanya 80 gram ditembakkan secara
vertikal dengan kecepatan awal 30 nts. Ketika peluru
mencapai ketinggian 10 meter dari tanah, bempakah
energi kinetik peluru tersebut jika g = i 0 rl/sr?
A. lOJ

. 8. 20J
j> 28r
D, 32J

8. Beberapa gaya beke{a pada benda dan meayebabkan
peryindahan yang sama.

a!--./---r &N

Urutan usaha dari yang terkecil hingga
adalah ....
A. 3 2-1

), 3 t-2
c. 123
D. 2-1 3

9. Perhatikan tuas pada gambar berikut!

mendekati titik tumpu
C. digeser menjauhi beban

_ mendekaii ririk tumpu
Dl digeser mendekati beban

menjauhi tirik beban

10. Beberapa bejana diisi dengan
data dan posisi seperti gambar

usaha terbesar

dan titik kuasa digeser

dan titik kuasa digeser

zat cair berbeda dengan

Untuk mengangkat beban pada tuas semakin dngan j ika
titiktumpu....
A. tetap, tetapi kuasa digeser menjauhi titik tumpu
B. digeser mendekati beban dan tiiik kuasa diseser

volum(ml)

K 80 88

I, 200 200

M 30 24

N 80 72

Berdasarkan data tersebut, tekanan hidrostatis terbesar
dan rerkecil rerjadi pada daqar labung ....
A. Mdanl
B._.! dan N

,-e.- K dan M
D. LdanN

11. Jamk dua puncak gelombang tmnsversal terdekat pada
tali 40 cm dan waktu Dntuk menempuh dua puncak
gelombang terdekat tersebut 0,2 s. Frckuensi dan cepat
rambat gelombang tersebut adalah . . . .

A. 2 Hz dan 0,8 m/s

. 
B.' 5 Hz dan 2 n/s
C. 20 Hz dan 4 r/s
D. 20 Hz dan 2 m/s

12. Gema bunyi kentongan yang dipantulkan oleh sebuah
tebing yang jarakrya 99 m dari tempai kentongan
dipukul, terdengar 0,6 sekon sesirdah kentongan
dipukul. Gema dari sebuah tebing yang laiD terdengar



A. 280 m
s/ zzt m
c. 236m
D.238m

13. Benda terletak sejauh 25 cm dari sebuah lensa_ lhbentuk
baJangan maya yang diperbesar 2 kali dari benda
aslinla. Kel,ualan lenra tersebul adalah ....

)Y +2 dioptr.i
B. - 2 dioprri
C. + 5 dioprri
D. 5 diophi

14. Perhatikan beberapa srlal benda Iangit benl,utl
l) Orbilnya be-ada di anrara planet \,lars

Yupiter
dengan

2) Tcrdrri dari debu dan gas Jang memanccrlan
cahaya.

3) Bereroluy lerhadap \4arahari qeperli planel.4) Berevolusi terhadap planer yupiierdan \4ars.

Yang rneruDaka.l srfar q.teroid adalah ..A. l).2)
-y 1),3)
c. 2),4)
D. 3),4)

15. Balon karet digosok dengan kain woldan kaca digosok
dcngan kain sutera. lrreraksiyarg rerjadiadalah .. .A balon kalel rolak_menolak denean kdca
B._ lain u ol rariL-menarik dengan laca

,!a tarn sulerd lolxk-menolak dengan balon karelu. lam $ol taril_menarl dengan kaca

I6. Beberapa penghambal di}ubungkan kepada kxtub Lurub
baterai sepeni gambar berikur!

Beda tegangan antara tiiik K dengan L sebesar . . . .A. 2.4 voll

-R- :,0 volt
C. 4,0 volt
D. 4,8 volt

l'. Pemanas air dihubungkan pada.umber legangan pLN. . 220 !otl. dan dialiri arus IislriL2.5A. pe.awar rersebur
drgunakan <elama 5jam per hari. DaJ a pemana: Ersebul
ddn energr )ang digunatran .elama I bulan (jO bari)
adalah ....
A. 440 W dan 1,1 kwh
B. 540 W dan 2,2 kwh
C. 550 W dan 22 kwt
D.550Wdan66kwh

18. Perhatikan gambar pembuaran magnet berikurl

lt*s""_lF- b"F ll
F;E-li-b.j.-l

la;;", ul-l
Jika paku diletakaan di
M-N, posisi pakl yang

S ifat campuran d i tunj ukkan ol eh . . . .

-K I ) dan2\
B. 1) dan 3)
C.2)dan4)
D.3)dan4)

21. Perhatikan sifat zat berikuti
i) Tidak dapat terbakar
2) Pada suhu normal beruujrd oadat3) Mudah bersenyaua d"ngun oL.ieen4) Mudah djbuat magnet

Yang rermasu( sirar Umrd besi adalah ....A. i)dan2r
Sz/l1d* lt
C. 2) dan 3)
D. 2) dan 4)

22. Termarul bahan ma.kdnan pewama qinletts adalah ....A. saKann dan sorbitol
.8f tartrazin dan poncou 4R
C. natrium benzoat dan asam sitratD. curcrlma dan karamel

antara dua magnet K-L dengan
benar dihrnjukkan oieh gambar

-r-t- -,,i
b. fi--------;-

.;q;" ----ii

"r_,F

19. Perhatikan beberapa ciri larutan bedkut!
1) Mengubah wama lakmus biru menjadi merah2) Korosifterhadapbesi
3) BiiaDgan pH,nya antara 7 _ I 44) Mudah beBenyawa dengan air

Ciri larutan asam adalah . . . .

!Y- 1) dan 2)
B. t) dan 3)
C.2)dan4)
D. 3) dan 4)

20. Perhatikan beberapa sifat zat be.ikut!
1) Terbentuk dari zat sembarans
2, Zal pembentukn)a mudab dipisahkan secara

fisika
3) Terbentuk melalui proses kimia4) Sifai masing-masing unsur penlusun berubah



23. Ketergantungan terhadap zat psikohopila jenis depresan
akan mengakibatkan....
A. tekanan darah tinggi

2B. gangguan kerja sistem saraf
C. penyakit reproduksi
D. menurunnya keia homori

24. Perhatikan gambar berikutl

3 minggu
kemudian

Aktivitas yang ditunjukkan oleh makhluk hidup tersebut
menunjukkan cid ....
A. kemampuan tumbuh dan berkembang
B. beradaptasiterhadaplingkungan
Pa berkembang biak
D. memerlukan makan

25. Perhatikan pemyataan berikuti
1. mencari cahaya dengan mengglmakan cermii, Z
2. memutar revolver sehingga lensa objekildan okuler

satu bidang lurus,
3. meletakkan preparat pada meja ob.jek, l
4. mengamati dan mengatu fokus dengan memutar.

mako/mikometer,
5. meletakkan mikoskop di depan pengamat.

Langkah menggunakan mikoskop yang benar adalah

a: r-r-r-r-o-B. 
s-1-2-4-3

C. 3-1-,1-2-3

D.3-2-4-1-5

Perhatikan kunci determinasi di bawah irlil I a

1. a. bertulangbelakang.....................2 : t
b. rrdd( ben-hng be1dIan9............ 3

2. a. suhu tubuh stabi1......................... 4

b- .unu rubuh lidakslabil ............... 5

26.

3. a. bertelur, tidak memiliki kaki....... Cacing
b. bertelur, memiliki kakl............... Arthropotla

4. a. berambut..................................... Mamalia,
b. tidak berambut................-........... Ares

5. a. bersisik...-...-...-............................ 6

b. tidakbersisik.............................. Anphibia
6. a. hidup di darat.. ............................ Reptil

b. hidup di air................................. Pisces

Kulci oikotomr unrul ikan mas adalah . ..
,-4., la,2b, 5a, 6b

' B. la,3b, 5a. 6b

C. lb, 3a, 5b, 6a

D. lb, 3a, .1a, 5a

2'1. Otganela sel tumbuhan yang tidak dimiliki oleh se1

hewan adalah ....

B. mitokondda

.€. klorcplas
D. retikullrmcndoplasma

28. Perhatitan gambar bedkur ini!

Elarg

+
tllar

Tikus

\

-t\

TKatak
Kelinci

t
rumput

Jika populasi katak menurun karena diburu maka
dampak terhadap komponen penyrsun keseimbangan
lingir:ungan yang terjadi adatah ....
A. populasi tikus meningkat, populasi burung

menurun
B. populasi padi meningkar, populasi belalang

menurun
C. populasi belalang meningkat, populasi elang tak

terlengaruh
D. populasi jagung menurun, populasi kambing

meningkat

Perhatikan graflk pertumbuhan penduduk di suatu kota
berikutl

belalang -: burung

l-*
Padi /

1960 r9€O 
'OlO 

2o?o

29.

Dampak iingkungan yarg muncul sesuai dengan data
yang ditunjuktan dengan grafik adalah ....
A. meningkatnya jumlah pengangguran terdidik
B. meningkahya jumlah kasus kriminalitas
C. menipisnya sumber air bersih bagi penduduk
D. kemacetan lalu Iintas akibatjumlah pemiliknya

meningkat

Sebuah perkotaan yang padat memiliki tingkat polusi
udara yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh banyak
industd dan kendaraan bermotor yang menggunakan
bahan bakar fosil di kota tersebut. Upaya nyata yang
hams dilakukan untuk menurunkan tingkat poiusi
ada1al....
A. membuat undang-undang yang mengatur tentang

lingkungan hidup
B. meminta pemerintah unhlk memindahkan indusid
C. membangun hutan kota di beberapa tempat
D. mengolah udara polusi menjadi gas yang

30.



31. Perhetikan eambar bedkutl

Nama dan arah gerak sendi yang ditunjulkan oleh X
adalah....
A. peluru, yang dapat digerakkan ke segala arah

-Ba pelana, dapat digerakkan dua arah
C. engsel, yang dapat digeraktan hanya safu arah
D. sendi putar, yang dapat digerakkan secara

32- Perhatikan gambar berikutl

Bagian yang difinjuk Q menghasilkan enzim ....
A. ptialin, menguraikan amilum menjadi maltosa
B. tripsin, memecahkan ikatan protein me[jadi asam

ami11o

C. lipase, mengurailan lemak mcnj adi asam lemak dan
giiserol

D. oeps'r. 1n,. 'g-r.r' p oleir nrenjddi rharan peptor

Perhatikan gambar berilutl33.

Pro"es larg rerj"dr pada bagian \ adalah ....
A. pemecahan gas CO, menjadi O,
B. mcnya ng udara masuk paru-paru
C. penghangatan suhu udara sesuai suhu tubuh
D. pcngikatan gas Or dan pelepasan gas CO,

34. Perhatikan gambar berikur!

Sifatpembuluh darah yang menuju X adalah ....
A. elastis dan damh mengandung Oz

. B- elasris dan da-ah menganorng CO
C. ridatr elastis d"n darah mengandung O,
D. tidak elastis dan daiah mengandung CO,

35. Perhatikan gambar berikut!

Fungsi bagian yang ditunjuktan dengan angka I dan 2
adalah ....

- d. fotosintesis dan alat pengangkut zat dalam daun
B. mengedarkan zat makanan dan pertukaran gas
C. mengangkut gas dan menyalurkan makanan
D. fotosintesis dan menyimpan cadangan rnakanan

36. Perhatikan gambar percobaan beriL-ut!

lhru rlllsi

frlc'lhlt

c{alnslla

Tujuan percobaan adalah untuk membuktikan bahiva
proses fotosintesis menghasilkan gas oksigen yang
tertampung pada pangkal tabung rcaksi. Agar.jumlah
oksigen yang dihasilkan lebih banyak maka perlu
menambahkan kandungan CO, pada afu dalam gelas
piala. Hal yang perlu dilakukan adalah ....

.-A. menambahjumlah tanaman Flydrilla l
B. nenambahkan \aHCO ,.odd kxe) d.rlam air
C. mengganri air dengan di' k.rpLrr (( aOHl
D, melepes kawat agar semua tanaman masuk dalam

corong



37. Pe*atikan gambar berikut!

Proses yang terjadi pada bagian R adalah ....
A. penyerapan dan penyaringan darah oleh badan

malphigi
B. terbentuknya urine seku[der setelah mengalami

reabsorbsi

!r penampungan urine yang akan disalurkan ke
urcter

D. penyerapan kembali zat-zat yang masih
diperlukan

38. Perhatikan gambar berikut!

Pada bagian Q berlangsung ....
A., ovulasi

f nidasi
C. meostruasi
D. fertilisasi

39. Perhatikan hewan berikufl
K. ' Paramaecium
L. Euglena

!{i Amoeba
N. I Hydra -
Hewan yang memiliki kemampuan melakukan
reproduksi secara vegetatif dan generatif ditDnjul&an
oleh....
A. K dan M'

*rBa K dan N
C. K dan M
D. MdanN,

40. Teknologi reproduksi yang sangat repat uniuk
menghasilkan keturunan individu baru lebih cepat dalam
jumlah banyak tanpa memerlul(an lahan yang luas adalah

lla kulhfJaringan
- B. inseminasi buatan
C. mencangkok
D. mengenten


