
TAHUN PELAJARAN 20I5/20I6

LEMBAR SOAL

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

uJrGoBA UJrAN NASIONAL (UCUN) ll

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)

.Mata Pelajaran : IPA
Hari/ tanggal : Kamis,25 Februari2016
Waktu : Pukul 07.00 - 09.00 WIB ('120 menit)

PETU\JUK UVUM:
1. Tulis nomorAnda pada lembarjawaban komputer (LJK)l
2. Periksalah dan bacalah soal-soal dengan teliti sebelum medawab!
3. Dahulukan menjawab soal-soal yang Anda anggap mudahl

4. Kerjakan pada LJK t ang disediakanl
5. Hilamkanlah bulatan pada humfjawaban yang A11da anggap benar dengan menggxnakan pensil28l
6. Apabila adaja\r'aban yang Anda anggap salah maka hapuslah jarraban yang salah tersebut sampaibersih,

kcmudian hitarkan bulatan pada hurufjawaban iain yangAnda anggap benarl
Contoh
a. sebelum dijawab A B C D

OAO')
b. sesudah dijawab A B

OO
c. sesudah diperbaiki A BC) (D

CD(DO
CD

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

1. Seorang pcscrta didik melakukan pengukuran dengan

alat dan hasil sepeti gambar.
C. jarakantarpartikel sangatrapatsehinggapatikelnya

bergerak bebas

D. gaya tarik antar molekul agak lemah dan gerak
molekul bebas tetapi terbatas

Gambar berikut menunjuktran panjang beberapa logam
sebelum dipanaskan dan sesudah dipanaskan.
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Pada suhu
30 deraj.t CelBius

Berdasarkan tabel pemuaian
adalah ...

Pada suhu
150 der4at Celeius

logam berikut, 1 2,3-,{

2
3

4

Volume benda X adalah ....

B- 28 cml
C. 26 cmr
D. 23 cmr

Jika segelas alkohol dipindahkan dari satu tempat
ke tempat yang lain. maka volumenya tetap retapi
bentuknya berubah sesuai bentuk tempatnya yangba1Ll.
Hal ini disebabkan oleh ....
A. jarak antar molekul sangat renggang sehingga

tciadi gaya tolak-menolak yang kuat
B- ukuran partikel sangat kecil sehingga molelrulnya

hanya bergetar dan berputar pada tempatnya

A. tembaga. aluminium. besi, nikelin
B. nikelin, aluminium. iembaga, besi
C. besi, tembega, nikelin, aluminium
D. besi, aluminium. nikelin. tembaga

Logam o(PC)
Tembaga 1,7. 10 5

Aluminium 2,?.10r
Besi 1,2.r0:
Nikelin 1.5.t0,



4.

5.

Bebempa kubus dari bahan berbeda berada dalam latutan
gararn dengan ma\sa jenr. 1200 kg m . dcngar po-isl
seperti gambar

/'----1-

Besaran kubus
tabel .. .

yang paling logis ditunjukkan pada

Beberapa benda beryerak dengan jarak tempuh dan
lvakhr tempuh seperti pada tabel berikut.

Waktu
(sekon)

Jarak tempuh benda
( centi meter)

D E F' G H
5 20 25 20 l5

2 20 40 50 80 30

3 45 60 100 180 45

4 IJI) 80 200 320 60

Benda yang mengalami GLB dan GLBB beflntutturut
adalah ....
A. D,FdanE,H
B. E,HdanD,F
C. D,GdanF,H
D. E,HdanD,G

Beberapa gala bekcr a pada benda sepeni gambar.6.

r____"""'1 5N,r\ 1ON I,, ._lsks I 15N
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Benda yang tidak bergerak dan vang mendapat
pcrcepatan te.besar adalah . _..

A. (l) dan (2)
B. (3) dan (1)
C. (3) dan (2)
D. (2) dan (1)

7. Benda yang massanya 4 kgjatuh dari suaru ketinggian_
Ketika sampai pada ketinggian 5 m dari tanah kecepatan
benda mencapai I 2 m/s. Beraoakah enersi kinetik h.nd,

(3)

l C D

Rusuk

l 20g 148 64c 54c

2 60c l28g l50g 758

4g 48 40g 5g

Eg 15g 8lg 169

9.

8.

A. 144 J
B, 2OO J

c. 28E J
D. 488 r

Budi mendorong iembok yang sangat kokoh dengan
gaya 200 N. Pemyataan yang benar dari kegiatan Budi
tersebutadalah....
A. Budi tidak melakukan usaha terhadap tembok
B. usaha Budi terhadap iembok bernilai negatif
C. usaha Budi terhadap tembok 160 J
D- Budi melakukan usaha positifterhadap tembok

Perhatikan gambar tuas berikut!

Jika titik tumpu digeser 10 cm mendekati ritik beban,
agar luas tetap seimbang dengan kuasa tetap, kuasa harus
digeser sejauh . . . .

A. I0 cm mendekati titik beban
B. 30 cm mendekati ritik beban
C. 50 cln mendekati titik beban
D. 60 cm mendekati titik tumpu

10. Sebuah botol dengan luas dasar 20 cm, bcrisi larttan
gula dengan kedalaman 40 cm. Jikamassajenis latutan
1,25 g/cmr dan g = 19 6/s,, tekanan larutan pada dasar
tabung adalah .. ..

A. 500 N/m:
B. 1000 Nim,
C. 2500 Nlm,
D. 5000 N/m?

11. Perhatikan beberapa silat beda iangit berikutl
1) O$itnya sangat lonjong
2) Terdid dari debu dan gas yang memancarkan

cahaya
3) Memiliki ckor yang aralmya meniauhi matahad
4) Orbitnya berada di antara Mars denganyupiter
5) Berputar mengelilingi matahari seperti planer

Yang merupakan sifat Asteroid dan Komet adalah .. ..
A. l),2) dan 3), 5)
B. 4), 5) dan 1),2)
C.3),4)dan2),s)
D. 4), 5) dan 1), 3)

12. Gelombang pada tali merambat dengan data sepe i
gambar

20 cm

.30 cm -l

Frel_uensi d.n .e.,f mmh,r opl^1nh... i".."1 ,,r ",r"r"r.



A. 6 Hz dan 2,4 in/s
B. 6 Az dan 1,5 n/s
C. 3 Hz dan 2,5 r/s
D. 6 Hz dan 1.0 m/s

13. Gema kentongan yang dipanLkan oleh sebuah tembok
yang jaraknya 68 meter dari sumber bunyi, terdengar
0,4 s sesudah bunyi as1i. Gema dai tembok yang berada
di seber ang tembok pellama terdengar 0,8 sekon sesudah
gema pertama terdengar. Jarak tembok periama dengan
tembokkeduaadaiah.... .
A. 136 m
8.204m
c. 2'72 nt
D. 408 m

Ketika tidak memakai kacamata, pak Ati harus
menjauhkan koran dari mukanya sejauh 50 cm agar
koran dapatterbaca. Namun mata pakAli menjadi tidak
nyaman. Pak A1i menderita cacat mata ....
A. miopi dan dapat dibantu dengan lensa cekung 2

dioptri
miopi dan dapat dibantu dengan lensa cembung 0.5
diopt
hipemletopi dall dapat dibantu dengan lensa cekung
0,5 dioptri
hipermetropi dan dapat dibantu dengan lcnsa
cembung 2 dioptd

t4.

B.

D

C.

16.

15. Karetdigosok dengan rambut dan kaca digosok dengan
kain sutera. Jenis muatan yang diperoleh adalah ....

Pilihan Kac, Karet Ramhnt Sutera
+ +

R + +
C +
D

Beberapa penghambat dihubungkan kepada kurub-
k_utub batemi seperli gambar berikutl

K-at aru' pada masing-masins cab"ng I. 1,. dan I

berruru'-rurut adalah
A. 1 A, 0,6 A, dan 0,4A
B. 0,86A,0,5sA, dan 0,37A
c. 0,75 A, 0,45 A, dan 0,3 A
D. 0,75 A, 0,6 A, dan 0.45 A

Daya setrika dibanding daya kipas angin 5 : 2. Kedua
alat digunakan selama4jam per hari. Dalam I buhn f30
had) kedua alat memerlukan energi listrik 58,8 kwh.

12(l

r7.

21.

A. 300 W dan 120 W
B.350Wdani40W
C. 360 W dan 144 W
D.400Wdan160W

Perhatikan gambar pembuatan magnet dad
M-N dan kutub-kutub kompas berikutl

18.

20.

bahan baja

S+U

Jika kompas diletakkan di sekitar magnet M-N, posisi
kompas yang benar ditunjukkan oleh gambar . . . .

a.+[m---l+
s +[fr-l+
c +lM=-l+
D +|il_-l+

19. Perubahan wama latmus merah dan lakmus biru hasil
pengujian larutan yang mengandung asam atau basa
dicatat pada tabel berikut.

Larut'an Lakmus Memh Lakmus Biru
P Merah Merah

a Merah Biru
R Biru Biru
s Merah Merah

T Biru Biru

Larutan yang mengandung asam adalah ....
A. PdanR
B. P dan S

C. Q dan R
D. RdanT

Di kota-kota besar, bahan baku air bersih djpasok dari
sungai yang umumnya sudah sangat keruh dan koto.
Proses penjernihan air dari sungai tersebut dilakukan
dengantahapan....
A. destilasi dan filh.asi
B. destilasi da. pengendapan
C. pengnapan dan penyaringan
D. penyaringan dan pengendapan

Perhatikan bcberapa perubahan zat berikxt!
1) Besi berkamt
2) Lilin terbakar
3) Uap air menjadi air hujan
4) Alkohol mengtap
5) Kedelai menjadi rempe

Yang temasuk perubahan kimia adalah ....
A. 1).2), dan 4)
B. 1),2), dan s)
C. 2), 3), dan 4)
D. 2), 3). dan 5)



22.

)4.

23.

Perhatikan komposisi produk kimia deteden bedkut:
Alkil benzen suw at, e z[m, boraks, sadium klorirla,
carboxy methy I cellulose.
Zat aditifpada produk tersebut yang bertungsi sebagai
pembersih kotoran adalah .... -
A. carboxy methyl cellulose
B. alkilbenzen sDlfonat

C. sodium klorida
D. boraks

( in p5ikr. *orb"r kecandudn g?.ra adalah ....
c. bemkir ldmban. hilanE ra'a _nalu. dan curiga

B. mual, susah tidur, cepat kecanduan, kejang
C. keringat bau, h.rkujari tangan hitam
D. pupil rndra men)empil. t,mbul halucinasi

Perhatikan gambar berikuil

,.#*-
ffi*"*wts,*, "v'\;U*/
Aktivitas sepefii ditunjuk gambar menunjukkan bahwa
makliuk hidup memiliki ciri ....
A. tumbuh dan be*embang
B- berkembang biak
C. peka terhadap rangsang
D. meme ukan akan

25. Perhatikan gambar bedkutl

"'ff,7**&\,h
Kelompok Mollusca dituniukkan oleh gambar .....

A. I dan II
B. I dan III
C. II dan IV
D. IU dan IV

Perhaiikan kulci deteminasi di bawah ini!
1. a. tidakberyembuIuh................................. lumut

b. berpembuluh.-................................................2
2. a. bilr rer lrndLng olel dagrng buah . .. ....... ...... .

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

3. a. bi.jimemiliki kepingsatu...............................4
b. bi.jimemilikikepin9dua...............................5

4. a. bertulang daun sejajar.....................Graminae
b. bertulang daun melengkung ........ gadung, uwi

26.

29.

21.

Kunci deteminasi singkong adalah ..-
A. lb,2a, 3a,,la
B. lb,2a, 3a,4b
C. lb,2a, 3b, 5a
D. lb,2a, 3b, 5b

Perhatikan gambar bcrikutl

Seandainya populasi iikus menurun drastis karena
dibasmi oleh manusia maka yang terjadi adalah ....

A. populasi katak menurun karena menjadi sumber
energi utama bagi ular

B. popuiasi buung kecil meningkat karena elang tidak
memangsanya

C. belalang dan katak populasinya meningkat karena
tidak ada pengaruh

D. populasi ayam menurun karena menjadi satu-
satunya sumber energi bagi elang

Perhatikan grafi k berikutl

X " Pencelrral lhkurSal

Y = toF,aip€ndldii

Gambar grafik menunjukkan bahwa ....

A. semakin tinggijumlah penduduk, kualitas lingkungan
semakin menurun

B. meningkatnya pencemaran lingkungan diikuti
peningkatan jumlah penduduk

C. semakinmeningkatjumlahpendudnt, pencemar'an

lingkungan meningkat
D. jumlah pcnduduk menurun, kualitas lingkungan

juga mengalami penurunan

Sebuah perairan yang tertutup rapat oleh tumbuhan
air benkibat menurunnya populasi biota air sebagai
penghuni ekosistem tersebut. Usaha yang dapat kita
lakukan agar terpelitrara kelestarian ekosistem air adalail

A. membuang tumbuhan airyang menutupi permutaan
udara dapat masuk

28.



C.

D,

menambah biota air yang tahan lingkungan seperti
il(an mas, kepiting, dan keong
menambah debil alr ) ang macuk ke dalam perairar

30

untuk mendorong tumbuhan

Pe.hatikan gambar berikutl

3 L Pemyataan berikut yang sesuaj antara organ penghasil,
errjzrm. Jar imgsin)a dilunjukl(an oleh....

Arah gerak seDdi secara befiurut-turut adalah
A. satu arah, dua arah, segala arah
B. beryutar, ke segala arah, dua arah
C. dua arah, ke segala arah, beryutar
D. berputar, ke segala arah, dan satu arah

Organ Enzim Fungsi
Mulut ptialin mengumikan glukosa

menjadi maltosa
B Pantreas iipase mengunikan lemak

menjadi asam lemak
dan g1isercl

C Lambung pepsln nemecahtaD ikatan
protein menjadi asam
anino

D Usus halus tripsin mensintesa protein
menjadi ikatan pepton

32. Perhatikan garnbar organ sistem pemafasan bedkutl

Pada bagian yang diberi tanda X berlangsung
A. penyerapan gas oksigen oleh dinding
B. filtrasi debu dengan lendir dan cilia
C. penyesuaian suhu udara oemafasan

33. Perhatikan gambar bedkut!

Sifat pembuluh da#h yang ditunjukLan oleh tanda
adalah....
A menuJU kejanrung membawa oksjgen
B. me-uiJ Le ianrlng membdsa k"tbond.ok(;d"
C. keluar dad jantung membawa oksigen
D. keiuar dad janhtng membawa karbondioksida

Perhatikan gambar bedkut!

Dalam sisrem ekskresi pe-an bagran )ang dirunjuk
dengan hurufP adalah ....
A. menerima urine dan .aluran ruoulus pengxn-p-l

grqal
B. menyaring urine yang mdsuk dalam \ e(ica

unnana

x

34.

C. menampung urine sebelum
(]Ietra

D. mengendapkan zat-zat pad,at
kembali

35. Perhatikan gambar berikutl

dibuang melalui

sehingga diserap



A. KdanL
B. KdanM
C. LdanN
D. M danN

36. Perhatikan gambar berikut!

Bagian yang memiliki fungsi unhrk fotosintesis
keluar masuknya udara adalah ....
A. PdanQ
B. QdanR
C. QdanS
D. RdanS

37. Perhatikan gambar percobaan fotosintesis berikutl

dan

-ft|* ffi,*w w-.,"-
*rr.t-rt

&rrt!.!a .ra.,rco.trm

dhH]W
I

Berdasar ketiga percobaan tersebul dapat disimpulkan

A. gas yang terbentuk akan lebih banyak di percobaan

I ."'ena loro('rreri. berlangsung normai
B. lotosintesis akan menghasilkan gas CO: lebih

banyak pada percobaan lll karena adanya NaH
Co,

C. pada percobaan II akan berlangsung proses
fotosintesis paling baik karena yang dibutuhkan
dalam proses tersebut adalah cahaya

D. gas padatabung reaksi akan lebihbaryak dihasilkan
percobaao III karena ditambahkan senyawa
NaHCO

38. Perhatikan gambar beril:ut!

Organisme yang mampu melakukan perkembangbiakan

dengan cara konjugasi dan fragmentasi adalah....

A. PdanQ
B. PdanR
C. QdanR
D. QdanS

Persilangan antara kucing berbulu kaku wama hitam
(LIHH) dengan kucing berbulu Icmbut wama putih (llhl)
akan diperoleh ketunrnan ....
A. 25% kucing berbulu kaku wama putih
B- 30% kucing berbulu lembut wama hitam
C. 50% kucing berbulu kaku wama hitam
D. 50% kucing berbulu lembui warna putih

PakAman adalah seorang pengusaha sapi yang cukup
berhasll. Ia selalu mendatangkan sapi unggul dari daerah

lain untr.rk dikawinkan dengan beberapa sapi betinanya.
Usaha yang hams dilakukan oleh pak Annan agar tetap

mendapatkan sapi anakan yang unggul adalah .-..

A. melakukan ka$,in siiang terhadap sapi miliknya
sehingga banyak varieias baru

B. dilakukan kloning sehingga diperoleh silat yang

sama sesuai induk
C. menyuntik dengan.hormon tericntu sehingga

dihasilkan dagingnya banyak
D. melakukan inseminasi buatan, sehingge tidak perlu

mendatangkan pejantan

&
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39.

40.


