
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

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

uJtcoBA UJIAN NASIONAL (UCUN) lt
TAHUN PELAJARAN 2OI5l2OI6

PAKET

A
LEMBAR SOAL

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah pertama (SMp)

.Mata Pelajaran : IPA
Hari / tanggal : Kamis, 25 Februari 2016
Waktu : Pukul 07.00 - 09.00 WIB (.120 menit)

PfTUNJUK UMUM:
1. Tulis nomorAnda pada lembarjawaban komputer (LJK)l
2. Periksalah dan bacalah soal-soal dengan teliti sebelum menia$,abl
3. Dahulukan menjawab soal-soal yangAnda anggap mudah!
:1. Kerjakan pada LJK yang disediakan!
5. Hitan*anlah bulatan pada hurufjapaban yang Anda anggap benar dengan menggunakan pensit 28l
6. Apabila ada jawabar yang Aida anggap salah maka hapuslal jawaban yang salah ie$ebur sampai bersih,

kemudian hitamkan bulatan pada hurufjawaban lain vang Anda anggap benarl
Contoh
a. scbelum dijawab A B C DOOOO
b. sesudah dijawab A B

OO
c. sesudah diperbaiki A BO(D

CD(DO
CD

C(l
PETUNJUK KHUSUS:
Hitamkanlah salah satu bulatan pada hurufA, B, c, atau D yangAnda anggap benar pada lembarjawaban komputerl

1. Seoraig peserta didik melakukan pengukuran dengan
alat dan ur'lttan kegiatan sepefti gambar.

Volu e benda B adalah ....
A. 13 cmr

C. 28 cmr
D. 41 cml

Bola besi memiliki bentuk dan volume yang tetap
meskipun tcmpatnya dipindah-pindah ke tempar yang
berbeda karena ....
A. jarak antar molel:uhya agak renggang tetapi gaya

tarik antarrolekul besi sangat kuat
B. gcrak moiekuln),a sangat bebas tetapi gaya tarik

antar molekul besi sangat kuat
C. j0rak antarmolekulnya sangat rapatwalaupun gaya

tadk anter molckul saDgat lemah
D. ldrJl anrar rnoleln lnid sangar rapat 5eh .1gga gald

tarik antar molekul sangat L_uat

3. Gambar berikut menunjukkan panjang beberapa logam
sebelum dipanaskan dan sesudah dipanaskan.

Sebelum dipanaskan Sesudah dipanaskan

I
N

Berdasarkan tabel pemueian. K-L-M-N adalah logaln . . . .

Logam (1(/oc)
Kuningan 1,9.105
Besi 1,2. r0 5

Baja 1.1 .10 5

Alumirium 2 7. t0 j

2

A. kuningan. besi, baja, aluminium
B. besi, baja, kuningnn, aluminium
C. kuningan, baja. aluminium. besi
D. aluminium, besi, baja. kuningan

Beberapa kubus dari bahan
berbeda berada dalarn larutan
garam dengan massa jenis
1200 kg/mr dengan posisi
seperti gambar.

tu
1.



Besaran kubus yang paling logis ditunjuLlan pada tabel

Kubu!
B c D

Ru!uI RuNl RuNl

loc 50g 27a

30c l28g 60c l50g

5-s 4g 20g 6E

lcn 20c I6g IEc 20g

5.

6.

'7.

Beberapa benda bergerak dengan jarak tempuh dan
waktu tempuh seperti pada tabel berikut.

Waktu
(sekon)

Jarsk Tempuh Bnda
(centi meter)

K L M N o
I 10 15 20 5 4

2 30 30 40 20 t6
3 60 45 60 45 36

4 90 60 80 80 64

Benda yang mengalami GLB dan GLBB bertutut"turut
adalah....
A. L, M dan K,O
B. L,MdanK,N
C. L,MdanN,O
D. K,NdanL,M

Perhatikan beberapa peristiwa bedkut!
1) Dua orang dorcng mendoroDg dengan gaya sarna

tetapi arahnya berlawanan.
2) Mej a didorong oleh dua orang dengan gaya berbed4

sehingga berpindah tempat.
3) Seorang penumpang mobil jaiuh ke arah depan

mobil ketika mobil direm mendadak.
4) Mobil be4erak ke arah depan ketika ban mobil

mendorong permukaan jalan ke arah belakang.
Peristiwa tersebut yang temasuk prinsip hukurn I
Newton adalah....
\. l) dan 2)
B. 1) dan 3)
C. 2) dan 3)
D.3)dan4)

Buah kelapa yang massanya 4 kg, jatuh dari suatu
ketinggian. Kecepatan buah kelapa pada ketinggian 6
m dari tanah mencapai l0 rr"/s. Jika percepatan gavitasi
bumi l0 m/s'7, ketinggian awal buah kelapa terhadap
tanah sebelumjatrh adalah ....
A. 8m
B. 10m
C. 11m
D. 12m

Perhatikan beberapa kegiatan berikutl
l) Seorang pengemudi tidak melatukan usaha terhadap

mobil ketika mobilnya melaju cepat.
2) Dua gaya sama besar dan berlawanal arah yang

bekerj a pada balok, tidak melak[kan usaha terhadap
balok.

3) Orang yang sedang menuruni tangga, tidak

i0.

9.

lt.

4) Seorang atlet mengangkat barbel dari lantai ke atas
kepala melakrikan usaha negatif-

Pemyataan yarg benar ditmjukkan oleh nomor ....
A. 1) dan 2)
B. 1) dan 3)
C. 2) dan 3)
D. 2) dan 4)

Seomng bapak bermain jungkat jutgkit dengan anaknya
delgan posisi seperti gambar.

Eapal:750 N

Jarak bapak dengan garis P: 50 cm. Jika bapak bergeser
25 cm menjauhi titik tumpu, agar jungkat-jungkit tetap
daiam posisi seimbang, sang anak harus berpindah
sejauh ....
A. 25 cm menjauhi titik tumpu
B. 25 cm mendekati titik tumpu
C. 50 cm menjauhi titik tumpu
D. 75 cm menjauli titik tumpu

Sebuah tabung berisi minyak tanah. Jika kedalaman
minyak dari pennDkaan ke dasar tabung 40 cm, massa
jenis minyak 0,8 g/cm3 dan luas dasar taburg 20 cm?

serta g = I 0 nr/s'z, tekanan hidrostatis pada dasar tabung
sebesar .. -.

A. 320 N/m'
B. 2000 N/rf
C. 3200 N/m'?

D. 6400 N/rf

Perhatikan beberapa ciri benda langit berikut!
1) Kala rotasinya paling lama di antam plallet dalam

tatasurya
2) Suhunya paling tinggi diantara planet dalam taia

surya
3) Diametemya paling kecil diantara planet dalam tata

surya
4) Tampak paling terang dilihat dari bumi
5) Dilihat dari bumi tampak berwama merah

Ciri Planet Merkurius dan Venus berturut-turut
ditunjukkan oleh pemyataan ....
A. 1),2) dan 3),4)
B. 1),3) dan 2),4)
C. 1), 3) dan 2), s)
D. 3),4) dan 2), 5)

Gelombang merambat dengan data seperti gambar.t2.

Frelxensi dan cepat rambat gelombang tersebut adalah



14.

13.

16.

15.

A. 2.5 Hz dan 100 cm/s
B. 5 Hz dar 200 cm/s
C.5Hzdanl50cm/s
D. 10 Hz dau 200 cm/s

Ultrasonik dipancarkan ke dua
dengan data seperti gambar.

dasar danau P dan Q

Gema ultrasonik dari T teftangkap
sesudah ultmsonik dipancarkan,

kembali 0-5 detik
disusul 0.6 sekon

setelah gema pertama tertangkap kembali gema da
dasar S. Kedalaman dasar S adalah ....
A. 432m
B. 792 n
c. 864 m
D. 1.584 m

Untuk melihat benda yang j auh dergan jelas, Adi harus
memakai kacamata berlensa -2 dioptri. Berarti Adi
menderita cacat mata, dan titik punctum remofurnnya
masing-masing ....
A. miopi dan 50 cm
B. miopi dan 200 cm
C. hipermehopi dan 200 cm
D. presbiopi dan 50 cm

Plastik digosok dengan rambut dan ebonit aligosok
dengan kain wol. Jenis muatan yang diperoleh adalah

Pilihan Plastik Ebonit Rambut Wol
+

B +
C + +
D +

Beberapa penghambat dihubungkan kepada kutub-krtub
batemi seperti gambar.

Kuat arxs pada cabang Ir , I?, dan Ir benurut_tunrt adalah

A. 0,5 A, 0,4A, dan 0,6 A
B. 0, 48 A, 0,375 A, dan 0,56 A
C. 0,4 A, 0,32 A, dan 0.48 A

l8

1',7.

19.

20.

Daya pompa air dibanding daya kipas angin adalah
5 3. Jika kedua alal digunal"n rald-rala 4 jam perhari
dan dalam I bulan memerlu_kan energi lisriL 48,.u4r,
daya pompa dafl daya kipas angin masing-masing adalah

A. ZOO W a- rZOW
B. 220 W dan 132W
C. 240 W dan 144 W
D. 250 W dan 150 W

Perhatikan gambar pembuatan magnet dan kutub-kutub
kompas berikutl

s+L

Jika lo_mpas didekarl,an padr magnel K-t . pocj.i)dng
r,enar dttunlukkan oleh gambar ....

a. <>li---l<>
e. aL---l+
c. +lx--l<>
o. +E-=l+
Perubahan lvama lakrnus merah dan lakmus bim hasil
pengujian larutan yang mengandung asam atau basa
dicatat pada tabel be kut.

LarutaD Lakmus Mera} Lakmus Riru
P Merah Merah

a Merah Biru
R Biru Biru
S Merah Merah
T Biru Biru

Larutan yang mengandung basa adalah . . . .

A. PdanR
B. PdanS
C. Q dao R
D. Rdan I

Untr.rk memisahkan minyak bumi menjadi fraksr_fraksi
minyak furunannya menggnnakan cam . , . ,

A. destilasibertingkat
B. evaporasi
C. filtrasi
D. sentrifugasi

Perhatikan beberapa perubahan be kutl
1) Besi berubah sifat menjadi magnet
2) Ketika kalu terkena air, lama-kelamaan menjadi

Iapuk
3) Beras ditumbuk menjadi tepung
4) Samnrh ,1,t,- -.-vi----"- -^-^r^^:n-^- L--.

2t.



22

23.

24.

Yang termasuk perubahan kimia adalah
A. l),2), dan 3)
B. 1),3), dan 5)
C. 2),3), dan 5)
D. 2), a), dan 5)

Daftar pewama makanan:
(1) klorofil
(2) amaranth
(3) karamel
(4) kurkumin
(5) tarhazine

Pewama makanan sintetis adalah ....
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (4)
D. (2) dan (s)

Perhatikan pemyataan beril_ut !

1. kurang bertanggung jawab
2. bcrat badan menurun
3. pencuriga dan tertutnp
4. suka berbohong
5. mata terlihat cekung dan merah
6. mukapucat

Ciri ciri flsik pada orang pengguna zat adiktif dan
psikotropika adalah....
A. I ,2, dan zl

B. 2,3, dan 5
C. 2,5, dan 6
D. 3 ,4, dan 6

Perhatikan gambar berikutl

Ciri makhluk hidup sepefii pada gambar adalab
A. metretlukan makanan
B. peka ierhadap mngsang
C. berkembang biak
D. tumbuh dan berkembang

Perhatikan gambar berikutl

Kelompok Crustaceae ditr.rnjukkan oleh ....
A. PdanQ
B. PdanR
C. QdanS
D. Rdans

l)
-t/t *;;-r

#,re'
jil'.
a

26.

27.

Perhatikan L-unci determinasi di bawah inil
1. a. tidak berpembuluh .......................... .. ... lumut

b. berpembuluh..........................._......................2
2. a. biji terlindung oieh daging buah....................3

b. biji tidak terlindung oleh daging
buah....................... ............... Glmnospermae

3. a. biji memiliki keping satu ............................._.4
b. bI i memiliki keping dua ................................5

4. a. bertulang daun seiajar......................Graminae
b. befiulang daun melengkung......... gadung, uwi

5. a. bertulang daun menyirip ................. Mlrtaceae
b. bertulang daun menjari........._..Euphorbiaceae

Kunci deteminasi jambu bti adalah ....
A. 1b,2a,3a,4a !
B. lb,2a,3a,4b
C. lb, 2a, 3b,5a
D. lb,2a, 3b, 5b

Perhatikan gambax berikutl
I
h

-)A==p"
Jika populasi ayam menurun maka yang rerjadi pada
ekosisiem te$ebut adalah ....
A. populasi katak akan meningkat dan populasi ular

menurun
B. populasi tikus menurun dan populasi ulat

meningkat
C. populasi katak meningkat dan burung kecil

menulun
D. populasi ianaman menurun dan populasi elang

meningkat

?efi atikan graik berikutl

Jumlah P€nduduk Jakarta Ut.ra

Dampak lingkungan yang muncul akibat pertumbuhan
penduduk seperti tampak pada gambar adalah....
A. kiminalitas yang sangat meningkat
B. pengangguran sulit dibendung

,n\w'.
| .--V n

a

g

28.



29. Peningkatan pencemaran akibat gas buang kendaraan
bermotor di lingkungan perkotaan telah berdampak pada
menlrunnya kuaiitas udara di daerah teNebui. Usaha
untuk mengatasi hal teisebut adalah....
A. mengganti kendaraan bemotor dengan keieta api
B. memanfaatkan lahan kosong menjadi jaiur hijau
C. mengrrangi jumlah kendaraan bermotor
D. menambah jalur kirusus kendaraan angkutan

ulnum

30. Perhatikan gambar berikutl

Persendial yang memiliki silat
adalah....
A. P=Q;S=U
B. Q:T;R-S
C. Q=S;R=U
D. R=T:U=P

Perhatikan gambar berikutl

arah sendi yang sama

31.

Pada bagian yang ditunjuk dengan K menghasilkan
enzim dan firngsinya yaitu ...-
A. amilase, mengubah amilum menjadi glukosa
B. pepsin, mengubah protein menjadi pepton
C. trips'n. mengurai protein menjadr a(.tm a,rino
D. renin, menggumpalkan kasein dari air susu

33.

32. Di rcngga hidung udara luar yang masuk akan mengalami
perlakuan diantaranya ....
A. disaring oleh rambut. diatur kelembaban dan

suhunya
B. diatur suhu, tekanan, dan disaring oleh lendir
C. dihangatkan suhunya, diatur kelembaban, dan

disaring
D. diserap sebagian gas oksigetulya, diatur suhu dan

kelembabannya

Perhatikan pemyataan berikut!
1. Darah mengangL:ut CO,
2. Arah keluarjantung
3. Elastis

a

Pemyataan tersebut menrpakan silat dari pembuluh ....
A. vena pulmonalis
B. kapilerjantung
C. arteria renalis
D. arteria pulmonalis

Perhaiikan gambar berikut!34.

35.

Bagian yang dirun Lk dengr.. y berfu1g\i ..

A. proses pengumpulan urine oleh pelvis
B. reabsorbsi pada tubulus proksimal
C. menyaring darah oleh badan malphigi
D. menyalurkan urine ke kanfung kemih

Peran vas deferens dalam alat reproduksi adalah _...

A. mematangkan sperma unfuk siap membuahi
B. memberi makan bagi sperma agar tetap hidup
C. memproduksi sperma sehingga dewasa
D. menyalurkan sperma menuju penis

Perhatikan gambar berikurl36.



B

C,

selalu membelah membenfuk jaringan baru dan

mengangkut unsur hara

mengangkut hasil fotosintesis dan memhelah

membentuk j aringan Pengangkut
mengangkut hasil fotosintesis dan mengangkul

unslil hara ke daun

)7.

D. menyimpan cailangan makanan dan membelah

membeEtlrk j aringan Pengangkltt

Perhatikan percobaan fotosintesis berikut!

Berdasar percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa

A. fotoslntesls menghasilkan okslgen

B. lotosintesis memerlukan gas CO,

C. amilum merupakan hasil dari proses foiosintesis

D. ganggang spirogyra aktifbe otosintesis

38. Perhatikan Sambar bedkut!

,t
Organisme tersebut berkembang biak dengan cara " '

A. ftagmentasi
B. regenerasi
C. koniugasi
D. membelah diri

39. Berapa persen diperoleh mangga berbuah rranjs dan

wangi dengan genotip Mmww dari hasil persilangan

tanaman mangga berbuah manis tidak beraroma

r\4mU w) dengdn ranamdn mangBa d\am aroma $ang:

(mmww)?
A. 25%
R 50%

c. 75%
D. 90%

40. Usaha budidaya tanaman hias yang paling tepat di daerah

perkotaan yang memiliLi lahan sempit namun tetap indah

adalah....
A. mencangkok, sifat sama dengan induk dapat

diianam dalan ember

B. hidrcponik, perawatannya relatif mudah

C. kultui iaringan, sifat sama dengan induk dan

hasilnya banyak

D. hibridisasi, banyak varietas yang dihasilkan dengan

mutll baik


