
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBIJKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP)
BAHASA INDONESIA, BAHASA INGGRIS, MATEMATIKA, DAN IPA

-uJrcoBA UJtAN NASTONAL (UCUN) I
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

PAKET

B
LEMBAR SOAL

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)

.Mata Pelajaran : IPA
Hari/ tanggal : Kamis,28 Januari2016
Waktu : Pukul 07.00 - 09.00 WIB ('120 menit)

PETUNJUK UMUM:
1. Tulis nomor Anala pada lembar jawaban komputer (LJK)!
2. Periksalah dan bacalah soal-soa1 dengan teliti sebehrm menjawabl
3. Dahulukan menjawab soal-soal yang Anda anggap mudah!
4. Kerjaka.n pada LJK yang disediakan!
5. Hitarnkanlah bulatan pada hurufjawaban yang Anda anggap benar dengan menggunakan pensil2B!
6. Apabila adajawaban yang Anda anggap salah maka hapuslahjawaban yang salah tersebut sarnpai bersih,

kemudiafl hitanrkan bulata.D pada hurufjawaban lain yang Anda anggap benar!
Contoh
a. sebelum dijawab

b. sesudah dijawab

c. sesudah diperbaiki
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PETUNJUK KHUSUS:
Hitamkanlah salah satu bulatan pada hurufA, B, C, atau D yang Anda anggap benar pada lembarjawaban komputer!

1. Seorang pesefia didik melakukan pengrlkulan dengan

alat dan hasil seperti gambar.

Agar neraca dalam keadaan seimbang, yang harus
dilakutan ada1ah....
A. beban M ditambah 100 gram dan anak timbangan

I 00 eram diturunkan
B. beban P dikuangi 200 gram dan anak timbangan

100 gram dinaikkan
C. anak iimbangan 100 gram diturunkan, diganti

dengan anak timbangan 250 gmm

P( anak timbangan 100 gram diturunkan, diganti
dengan anak tirnbangan 200 gram

2. Pefiatikan gambar berikut!

*p
C.

D.

Jika gas dari ruang E dipindahlan seluruhnya ke ruang

lmakaruangF....
A. hanya sebagian ruang F yang terisi gas karena gas

sulit berkembang
terisi penuh gas karena gaya tarik antar partikel gas

sangat lemah
terisi penuh gas dengan tekanan yang sama kar€na
suhunya sama
hanya sebagian terisi gas karena gaya tarik antar
pariikel gas masih cukup kuat

3. Pada suhu 250C diamater logam R lebih besar dari
diameter lubang cincin S, sehingga bola R sulit masuk
ke dalam lubang cincin S.

Ketika kedua logam dipanaska.n hingga suhu keduanya
sama, temyata logam R dapat masuk ke dalam cincin
S. Berdasarkan data koefisien muai panjang logam
beriklrt:

o
Logam S

a
Logam R
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Logam c{.(rc)
Kuningan 2,4 . 10 5

Besi 1,2.105

Baja 1,1 .l0j
Aluminium 2,7.r05

Bahan yang benaa untuk bola R dan cincin
turutadalah....
A. k_uningan dan besi
B. besr dan baJa

-.lQrr' besi dan aluminium
D. aluminium dan kuningan

Perhatikan gambar berikut!

S berturut

4.

7.

5.

6.

air laut
telor

Ketika air laut dipanaskan pada panas matahari dalam
waktu yang lama, kemungkinan yang te{adi pada telor
adalah ....

. A" bergeral ke alas karena sebagtan air menguap
sehingga kempatan air laut bertambah

B. bergerak ke bawah karena gaya ke atas pada telor
be*urang akibat naiknya massa .jenis air Iaut

C. tetap karena massa jenis telor tidak berubah,
sehingga gaya ke atas pada telor juga tetap

D. bergerak ke dasar bejana karcna berat jenis air laut
berkurang akibat teiadi pemuaian

Benda yang bergerak dengan resultan gaya nol
melakukan jenis gerak yang disebut ....
A. GLB karena kecepatannya sama dengan nol
B. GLBB diperlambat karena kecepatannya

benambah
C. GLBB dipercepat karcna percepatatulya tetap

_ 

pa GLB karena jarak tempuh setiap saat sama

Adi dan Aris mendorong mobil ke amh utara dengan gaya
masing-masing 220 N dan 240 N. Jika massa mobil800
kg dan gaya gesekan yang bekerja pada poros roda I 20
N. percepatan )ang dialami mobil adalah ....
A. 72,5 nls'1
B. 57.5 cm/s'z

C. 42,5 cm/s'?

D. 30 cm/s'1

Peluu yang massanya 100 gram ditembakkan secara
vertikal dengan kecepatan awal 20 r/s. Ketika pelulu
mencapai ketinggian 15 meter dari tanah, berapakah
eDergi kiretik peluru tersebut jika g = I 0 m/s,?

.X st
B. IOJ
C. 15 J

D. 16,5 J

8. Beberapa gaya bekerja pada benda seperti gambar.

Jika jarak perpindahan masing-masing benda sama,
urutan usaha dariyang terbesar ke yang terkecil adalah

'i. t-z t
B. I 3-2

)D.3-l 2
D. 3-2-1

9. Pefiatikan gambar tuas be kut!

Tuas tersebut dapat mengangkat beban yang paling
besarjika....
A. beban digeser mendekati kuasa dan kuasa digeser

menjauh dari titik R
,& kuasa digeser menjauhi titik Q dan beban digeser

mendekati titik P

C. beban digeser mendekati titik R dan kuasa digeser
mendekati titik Q

D. kuasa digeser menjauhi titik P dan beban digeser
mendekati R

10. Beberapa tabung diisi air dengan posisi seperti
gambar.

TekanaD air pada dasar rabung adalah ....
A. K=L=M=N
B. M>K>N>L
C. L>N>K>M

..D:"N>L>K>M

11. Untuk menempuh jarak dua dasar gelombang terdekat
pada air diperlukan waktu 0,4 s dan jarak dua dasar
gelombang terdekat tersebut 80 cm. FreLuensi dan cepat
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A. 4 Hz dan 1,6 r/s
B. 4 Hz dan 3.2 n/s
C. 2,5 Hz dan 2 ln/s
D. 1,25 Hz daa 3,2 m/s

12. Gema yang dipantulkan oleh sebuah tembok yang

iaraknya 66 meter da sumber bunyi, t€rdengar 0,4 s

sesudah bunyi asli. Jika gema yang dipantr.rlkan oleh

sebuah tebing memerlukan waktu 0,9 s sesudah bunyi

asli, jamk tebing tersebut dad sumber bunyi adalah

A. 153 m

E 148,5 m
c. 146,5 m
D. 144 m

13. Benda terletak sejauh 40 cm di depan lensa. Terbentik

ba)angan semu dengan perbesaran uuy*gun I lutl
dari benda aslinya. Da) a lensa tersebul adalah .:
A. -3 dioptri
B. + 3 diopt i
lz/ 5 dioptri
D. + 5 dioptri

14. Perhatikan beberapa sifat benda langit berikutl
1) Orbitnya berada di antara Planet Mars dergan

Yupiter.
2) Terdi dari debu dan gas yang memaocarkan

cahaya.

Lelaknya bemala di nrang antar planet

Dapat memasuki axnosfer Bumi karena ditarik oleh

graviiasi bumi.

Yang merupakan sifat meteor adalah . . . .

A. 1),2)
B. 1),3)
c. 2),4)

3)
4)

B9a regangan anrara Iitil P dengan Q adl]lrh

/X. ).2 volt
B. 4,8 volt

)).3),4)
1 5 . Plastik digosok dengan fambut dan kaca digosok dengan

krin nilon. lnleraksiyang terjadiadalah ....
A. plastik tolak-menolak dengan kaca

-81 rambut rolak-menolak dengan laca
C. kain niton tarik-menarik dengan plastik
D. mmbut tarik-menarik dengan kaca

16. Beberapa penghambat dihubungkan kepada kutub-kutub
baterai seperti gambar berikut!

17. Pesawat listrik dihubungkan pada sumber tega$gan PLN
220 volt, dan dialiri arus listlil( 1 ,5 A. Pesawal tersebut

digunakan selama 4 jam per hari. Daya pesawat tersebut

dan energi yang digunakan selama I bulafl (30 hari)
adalah ....
A. 220 W dan 1,32 kwl
B. 330 W dan 13,2 kwl

:9,r 330 w dan 39,6 kwh
D. 495 W dan 39,8 kwh

18. Perhatikan gambar pembuatan magret berikut!

F -'fi.lE--*j"l
F;"r""' llM -b"," _n]

Jika paku diletakkan di antara dua magnet K-L dengan

M-N, posisi paku yang benar ditunjul*an oleh gambar

c F---l-{F---l
P I;-l-{F---l

19. Pefiatikan beberapa ciri larutan be L:utl

1) Mengubah wama kunyit menjadi merah

2) Bilargan pH-nya antara 1 14

3) Mengubah wama indikator universal menjadi biru
4) Tidak mudah merghantarkan arus listrik

Cid larutar basa adalah ....
A. l) dan 2)

--Ba 1) dan 3)
C. 2) dan 4)
D.3)dan4)

20. Pe atikan bebeBpa sifat zat bedkut!
1) Terbentuk dari unsur tetentu
2) Unsur-unsurpembentuknyamemilitiperbandingan

tetap
3) Teftentuk melalui proses fisika
4) Sifat masing-masing zat pen,'usun tetap

Sifat campuran ditur.jukkan oleh . . . .

A. 1) dan 2)
B. 1) dan 3)
C.2)dan4)

P 3) dana)

21. Perhatikan bebempa sifai zat beril:ut!
1) Mudah terbakar
2) Dapat melangsungkallpembakaran
1\ l\,,lpmna'c.nolncrLqr,ianhaei



Yang termasuk sifat kimia oksigen adalah ....
A. t) dan 2)
B. 1) dan 3)

-G' 2) dan 3)
' D. 3) dan 4)

22. Pemads buatan biasanya digunakan untuk membantu
memperiajam rasa manis pada bahan makanan. Pemanis
buatan juga dapat me[glrangi dsiko diabetes, namun
mengonsumsi siklamat secara terus-menerus dalam
jumlah berlebih akan berakibat ....
A. meningkatnya kadar asam asetat pada jaringan

otot
B. lemahnya kemampuan keria sistem saraf

--r-. trmbulnla kanLer karena berqifar kars;nogen
D. detak jantung meningkat akibai penyempitan

pembuluh

23. Berikut ini adalah efek dari nikotin yang masuk dalam
tubuh di antaranya....

;4- den).utjantung lebih cepat

B. meningkatkan kadar ho1mon

C. ridak menganuk beberapa saat

D. mual bahkan muntah berlebihan

24. Saat bangun pagi )ang dingln A,nlon bergega5 menuju
ke kamar mandi untuk membuang air kecil. Aktivitas
Anton menunjukkan bahwa malJ uk hidup memiliki
ciri....
A. adaptasi

*E- ekskesi
C. reproduksi
D. iritabilita

25. Perhatikan gambar berikut!

Fungsi bagian yang dinrnjuk dengan huruf X adalah

A. mengatur banyak sedikitnya cahaya yang
diperlukan

--Bi--ilemfokuskan bayangan objek sehingga jelas
diiihat

C. mengatur perbesaran objek sesuai dengan
keinginan

D. memperkuat dudukan mikroskop saat
diperglnakan

26. Perhatikan kunci determinasi berikutl
1. a. tidak bertulang belakang..-......... 2

b. bertulang belakang..................... 3
2. a. bertellrl, memiltki y,aki -.............. Arthlapoda

b. bertelut tidak memiliki kaki...... Vemes
3. a. suhu tubuh stabi1........................ 4

b. suhu tubuh tidak srabi]............... 5
4. a. tidak berambut ................---..--...- Ayes

b. bemmbut................--.--.-..--......... Manalia
5. a. bersisik....................................... 6

b. tidak bersisik................ .. ... ... . Amphibia
6. a. hidup diair................................. Pisces

b. hidup didarat............................. Reptil

Urutan identifikasi untuk kadal sesuai kunci determ inasi
adalah....
A. la, 2b, 5a, 6b

-Aa lb,3b, 5a, 6b
c. 1b,3b,5b
D. lb, 3a,4b

27. Organel sel hewan yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan
adalah....

*lf_ lisosom dan sentrosom
B. badan golgi dan retikulum endoplasma
C. mitokondria dan lisosom
D. ribosom dan sentrosom

28. Perhatikan pemyataan berikutl
1. Hydra
2- Paramaecium
3. Amoeba
4. Spirog,.ra \.

Organisme yang melal:ukan perkembangbiakan secara
konjugasi ditunjuk oleh .-..

A. ldan3
B.2dan3
€z?2 dan 4
D. 3dan4

29. Perhatikan gambar bedkut!

Apabila populasi tikus menurun maka yang terjadi
adalah....
A. meningkatnya populasi elang
B. menururmya populasi tanaman

_. C: _menururmya populasi burung
D. populasi buung tidak teeengaruh



30. Perhatikan gambar bedkut!

Seandainya pertumbuhan pendudukpoianya mengikuti
grafik di atas maka penganh terhadap lingkungan
adalah....
A. meningkatnyapenyakit masyarakal
B. meningkatnya cadangan oksigen udara
-e meourunnya sumber air bersih di lingkungan
D. tingkat penganggulan terus meningkat

31. Kerusakan dan pencemaran lingkungan. di daerah
perkotaan cendcrung selalu meningkat seiring berjalannya
wakhr. Stunpah anorganik dan organik memenuhi sudut-
slldui lingkungan, sehingga menyebabkan kualitas
Iingkungan menj adi buruk. Usaha yang dapat dilakukan
untuk mengatasi pencemaran yang diakibatkan oleh
sampah organik adalah dengan caIa ....

A. didaur ulang menjadi peralatan laiD

-9i ditimbun dalam tanah sehingga menjadi pupuk
C. dibakar agar mudah memusnahkafilya
D. dimanlaa kan ke'nbali meniadi barang mainan

32. Perhatikan gambar berikut!

Gerakan yang timbul seperti ditunjukkan
disebabkan oleh ....

A. I berelaksasi;2 berkontraksi

-Bi_ 2 berkonhaksi; 3 berelaksasi
C. 3 berkonkaksi:2 berelaksasi
D. 2 berelaksasi;4 relaksasi

33. Perhatikan tabel berikutl

oleh gambar

l menguraika. anilum menjadl

memecahlan ikalan pmtcin neijadi

I]T
nenglraikan lenak nenjadi asm

1V
henguni protein nenjadi ikalan

Dala yang sesuai ditunjukkan oleh ....
A. I dan II
B' I dan III
C. II dan II
D. III dan IV

3,1. Pada bagian kakhea udara pemalasan akan mendapat
perlaklan di antaranya ....
A. diaturkelembabannya
B. disesuaikantekanarnya

-C<_disaring 
oleh rambut halus

D. diserap gas oksigennya

35- Perhatikan pemyataan berikut:
1. elastis L

2. tipis ,
3. tebal
4. menuju ke arahjantung l
5. keluar dadjantung
6. tampak biru-kehijauan di bawah permukaan kulin

Ciri pembuluh darah vena adalah ....
4.. t,2,4

_Y 2,4,6

D.3,4,6

36. Perhatikan gambar!

fungsibagian )ang drrunjuk \ adarah ....
A. -Eengangkut hasil fotosintesis

-Bi mengangkut zat hara ala alalam tanah
C. mengatur pertumbuhan sekunder
D. membentuk sel-sel baru

37. Perhatikan gambar percobaan fotosintesis berikutl

Berdasar percobMn maka pemyataan berikut yang sesuai
adalah ....
A. fotosintesis menghasilkan berbagai macam gas

selain oksigen seperti karbon, belerang, dan
hidrogen

B. fotosintesis sangat memerlukan cahaya dan
tambahan NaHCO asar danat mehon.<ilk.n o:s



*.(>"
D.

saat tabung reaksi diangkat dan mulut tabung
didekatkan ke bara maka bara akan membesar
gelembung air dapat terbentuk jika dalam gelas

kimia ditambahkan soda kue (NaHCOr)

38. Perhatikan sambar bedkuil

Iungsi bagian yang ditunjuk Q adalah ....

A. mengikat zat kapur yang masuk agar tidak menj adi
batu ginjal

,L'menampung urine unhrk semenlara setelah keluar
dari tubulus kolektiflrs

C. menyaring darah sehingga dapat terbentuk urine
sebenamya

D. melakukan penyerapan kembali zat-zat ydng masih

dapat diperyunakan

39. Perhatikan gambar berikutl

tungsi bagian lang drruniu-k K adalah ....
A. memelihara proses kehamilan
B. mengatur pematangan embrio sebelum ke rahim

--f Empat tedadinya proses pembuahan

D. menjagajanin agar tidak keluar dari ruang rahim

40. Pak Dadang adalah seorang agribisnis. Beliau
mengembangkan usahanya di bidang budidaya anggrek.
Namun karena permintaaD sangat tinggi maka pak
Dadang kesulitan memenuhi pemintaan konsumennya.
Usaha yang dapat dilakukan oleh pak Dadang agar
usahanya terus jalan dan berkembang adalah ....
Az'_m engem bangbia kkan anggrek dengan leLnik \'xltur

-,/
Janngan

B. melakukan hib disasi agar mempcroleh hasil
dengan banyak variasi

C. menebarkan biji anggek di area pembibitan agar

dapat diperoleh individu baru
D- mengembangkan dengan cara aercphonik karena

tidak perlu lahan yang luas


