
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

MUSYAWARAH GURU MATA PELAIARAN (MGMP)
BAHASA INDONESIA/ BAHASA INGGRIS/ MATEMATIKA, DAN IPA
PANITIA TES UJICOBA KOMPETENSI PESERTA DIDIK (TUKPD) I

TAHUN PELA'ARAN 2OLL | 2OL2

LEMBAR SOAL
Sekolah Menengah Pertama (SMp)
llmu Pengetahuan Alam (lPA)
Kamis, 9 Februari 2012
Pukul 08.00 - 10.00 (120 Menit)

Satuan Pendidikan :

Mata Pelajaran :

Hari/Tanggal :

Waktu :

PETUNJUK KHUSUS :

Hitamkanlah bulatan pada huruf
':: ''

1. Perhatikan tabel berikut!

Pasangan besaran pokok,
yang benar adalah ....
A. ldan2
B.2dan3

2

A, B, C, atau D yang Anda anggap benar pada lembar jawaban komputer!

Logam
Nlassa jenis

(Kg/m3)
Logant

Massa jenis

(Kg/m3)
Enras i 9300 Ter-nbaga 8400

Besi 7900 Alumuniun'r 2700

Berdasarkan data tentang massa jenis, logam yang
diternukan siswa tersebut adalah . . ..

ukuralatsatuan Sl dan

C. 2dan4
D.3dan4

A terr hq oa

B. emas
C. besi

D. alurnuniunr

Seorang sisrva ingin rrengetahui jenis Iogarn yang
diternukannya dan melakukan pengukuran dengan
alat seperti gambar:

Perhatikan pemasangan kabel listrik pada transrnisi
jarakjauh seperti pada gambar berikut!

C

memberr toleransi pemuaian ketika arus listrik
rrrengrlir

kawat tidak mernuai ketika mendapatkan panas
matahari

kawat tidak mudah putus karena ntemuai ketika
suhu panas

D. kawat tidak mudah putus karena nrenyusul
ketika suhu dingin

B.

PETUNJUKUMUM:
I . Tulis nomor Anda pada lernbar jawaban komputer (LJK)!
2' Periksalah dan bacalah soal-soal dengan teliti seberunr rnenjawabnyal
3. Dahulukan tnenjawab soal-soal yang Anda anggap rnudah!
4. Kerjakan pada LJK yang disediakan!
5: Hitarnkanlah kotak pada hurufjawaban yang Anda anggap benar dengan menggunakan pensil 28!6' Apabila ada jawaban yang Anda anggap salah rnaka hapuslah jarvaban yang salah tersebut sarnpai bersih,

kernudian hitarnkan kotak pada hurufjawaban rain yang Anda anggap benar!

CONTOH: Â. Sebelurn d13au ab

B. Sesudah dijawab

C. Sesudah diperbaiki

a
a\
a

\J
a

{,

b

brf
b

a)

c

c
a)
c

d

r-)
d
a)
d

o

No, Besaran Satuan Alat ukur
Berat KiI Neraca

2 Waktu Detik Ston watch
J, Paniang Cm Mistar
4 Suhu Kalvin Thermometer

ini dilakukan agar ....

nremberi tolerrnsi pemuaian ketika arus
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4. Ketika air bermassa 5009 dipanaskan, air tersebut
menerima kalor sebesar 84 Ki. Jika suhu awal air
300C dan kalor jenis air 4200JlkglC, suhu air setelah
dipanaskan menjadi ....

c. 60"c
D. 700C

5. Dua mobil bergerak pada satu garis lurr,rs saling
mendekati pada jarak 600m. Mobil pertama bergerak
dengan kecepatan tetap l2m/s dan mobil kedua
bergerak dengan kecepatan lSm/s. Jarak yang
ditempuh mobil pertama saat bertemu mobil kedua
adalah . . ..

A. 360 m
B. 320 m

6. Perhatikan gambar!

energi potensial yang dimiliki pemanjat
. Berapa
tersebut?

(g= lo m/s2)

A, IO KJ
B. 60 Ki

7. Perhatikan sanlbar tuas berikut!

Untuk mendapatkan nilai khasa paling kecil, kuasa
pada tuas tersebut harus diletakkan di titik ....

A. 400C

B. 50"C

A. I

8.2

A. 6N
B. 2ON

C. 240 m
D. 180 m

C. 3OO KJ
D. 600 KJ

8. Benda tercelup dalam air seperti gambar

\-. -)

D.4

C. 60N
D. 80N

9.

Dari data pada gambar dapat diketahui, gaya ke atas

air terhadap benda adalah (g:l 0rn/s2) ....

Perhati
berikut

1

I

Y

kan urutan ayunan pegas seperti gambar

!

T
;€
).+):)€

I

s,s

--r-
lAl

Jika gerak bandul dar"i A ke B rrremerlukan waktu
0,4s frekuensi pegas tersebut adalah ....
A. 5Hz
B. 4Hz

c. 2,5 Hz
D. 1,25 Hz

l0 Perhatikan eksperimen yang dilakukan oleh siswa
berikut !

Bunyi kereta api dapat didengar oleh telinga srswa
tersebut, walaupun posisinya masih jauh. Hal ini
merupakan bukti bahwa....
A. bunyi kereta api hanya dapat merambat melalui

rel kereta api
B. bunyi kereta api sebagian besar merambat

melalui rel kereta api
C. bunyi merambat pada rel kereta api lebih cepat

daripada di udara
D. jika ada rel kereta api, udara tidak dapat

merambatkan bunyi

1 l. Arah pembiasan cahaya pada lensa berikut yang
benar adalah ....

t2 Induksi Iistlik yang benar pada elektroskop berikut
adalah ....

ABCD
F;;l F; "_l r-..,1 F;;l€DCD(<D
*/-\- -a\- */\* /\-

Beberapa pengharnbat dihubungkan dengan sunrber

tegangan listrik seperti gambar:

- 5<:

13.

,---+---' Ll
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Jika kuat arus 12 = 600mA, kuat arus pada titik
cabang I1 adalah ....
A. 3600 mA C. Il00 mA
B. i800 mA D. 600 mA

14. Setrika listrik berharnbatan 140 Q dihubungkan
pada tegangan 210 Y. Daya listrik setrika tersebut
adalah ....

A. 350 W C. 288 W
B. 315 W D. 280 W

15. Bentuk dan arah garis
sesuai ganrbar ....

.-,..-4a_.,--.

gaya magnet vang benar

i''-.' 
* '- -'r,

_____1. Ils ?-'
l-____-j.:_\. I -'

s ls----l, ,'r-------q. ',r
_) .i.a [u ------_l 'T------ u I

- 

r t.*

1 6. Perhatikan skema trafo berikut!

Berdasarkan
adalah . . ..

A.48V
D ?' I/

17. Salah satu fenornena
menipisnya Iapisan
adalah ....

2dan4
3dan4

beda tegangan Vx

alarn yang disebabkan oleh
ozon bagi linukungan hidup

A. ldan2
B. ldan3

C.

D

c. 180 v
D. 300 v

A. curah hu.jan yang senrakin menurun
B. menurunnya populasi plankton di laut
C. turunnya suhu pada lapisan stratosfer
D. meningkatnya populasi serangga pengerat

I 8. Perhatikan pernyataan berikut!
l. memiliki sifat rnengkilap
2. penghantar listrik yang baik
3. bersifat padat
4. mr-rdah menguap
Termasuk sifat dari unsur logam ....
A. t, z, oan J

B. 1,2, dan 4
C. 2,3, dan 4

D. 3.4, dan I

19. Pernahkah kamu menyalakan kembang api? Saat
kamu membakar kembang api maka dengan segera
akan terjadi nyala warna-warni yang indah. Pada
peristiwa ini terladi perubahan kimia.

data pada gambar,

70

Berdasar hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pada
perubahan kimia....
A. dijumpai zal baru yang tidak rnungkin

membentuk seperti zat penyusunnya
B. proses pernbakaran dihasilkan cahaya yang

warna-warni
C. suhu yang tinggi mengakibatkan bahan,menjadi

mudah terbakar
D. senyawa kimia sangat lnudah bereaksi dengan

senyawa lain.

Adi melakLrkan eksperimen terhadap dua besi. Besi I
didekatkan dengan magnet maka besi menempel
pada magnet. Besi II dibiarkan beberapa hari di
ruang terbuka, ternyata pada permukaan'besi II
mengalami perkaratan. Berdasar gejala :rtersebut
dapat disirnpulkan bahwa....
A. besi dapat ditarik Inagner adalah sifat kimia.

besi berkarat adalah sifar fisika.
B. besi dapat ditarik rnagnet adalah sifat fisika,

besi berkarat adalah sifat kirnia.
C. besi dapat ditarik magnet adalah sifat fisika,

besi berkarat adalah sifat fisika.
D. besi dapat ditarik rnagnet adalah sifat kinria,

besi berkarat adalah sifat kirnia

Insektrsrdr. seperti DDT sangar berbalraya bagi
linoktrnoen ke."."
A. dapat menimbulkan tanatnan kebal terhadap'

penyakit
meningkatkan daya tahan tubuh serangga
menyebabkan tingginya kadar Nitrogen dalam
tanah

D. sukar terurai sehingga cenderung bertahan
dalam )ingkungan

22. Perhatikan zat psikotropik berikLrt!
i. Morfin
2. shabu-shabu
3 . I-leroin
4. Alkohol
5. Ekstasi

Termasuk golongan depresan adalah

21.

B.
C.

A. l, 2, dan 3

B. l, 3, dan z1

C. 2,4, dan 5

D. 3, 4, dan 5

23. Perhatikan gambar berikut ini !

---r;'*i' '.;.'_.

1:+:+:
6 t* t '

Berdasar gambar tersebut rnenunjukkan bahwa
rnakhluk hidup merniliki ciri ....
A herl.emhenn h;aL.

B. tumbuh dan berkembang
C. peka terhadap rangsangan
D. memerlukan makanan
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24. Perhatikan pernyataan berikut inil
I ) Batang tidak berl<anrbiurn
2) Ujung akar rnemiliki kaliptra
3) Tulang daun lurus
4) Bunga tidak bermahkota
Kelompok turnbuhan yang rnemiliki ciri-cir.i tersebut
adalah ; . ..

A. Monocotltledonse
B. Dicotyledonae

25. Perhatikan gambar berkut ini !

Pola interaksi yang ditunjukkan
tersebut adalah ....
A. mutualisrne C.
B. komensalisme D.

26. Perhatikan garnbar berikutl

C. Gvmnospermae
D. Pteridophyta

oleh kedua tanaman

parasitisme

antibiosis

27

Usaha yang dapat dilakukan
pencemaran seperti ditunjukkan

untuk mengurangi
oleh gambar adalah

A. rnengecilkan cerobong asap
B. melakukan uji emisi gas buang
C mengefisienkan dan mengefektifkan

penggunaan bahan bakar'
D. menggr"rnakan bahan bakar batubara

Grafik yang menunjukkan pengaruh dari
pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan terhadap
pencemaran air akibat Iimbah rumah tangga
ditunjukkan oleh ....

Keterangan

A.

X = Jumlah penduduk
v = --,.^.,-...- .;"

D. Y I ,_*___

| 
---'-.

t\I _'._ *
I

28. Perhatikan garnbar sel darah berikut ini!

Fungsi sel darah seperti dituniuk ganrbar adalah
A. Mengangkut oksigen
B. Mengedarkan sari rnakanan
C. Membunuh bibit kuman penyakit
D. Membekukan darali saat luka

29. Perhatikan garnbar sistern pencernaan berikut ini I

ffiry-
LW}

Enzim dan furrgsinya yang disekresikan oJeh organ
yang ditunjuk dengan hurufx adalah ....

A. renin untuk pepton rnenjadi asam amino
B. amilase untuk mengubah an.rilurn rnenyadi

glukosa
C. pepsin untuk mengubah protein menjadi pepton
D. lipase untuk mengubah lemak menjadi asan'r

lemak
Perhati kan garnbar beri kut!

Proses yang terjadi pada organ P terhadap r-rdara

pernafasan nrenuju paru-paru adalah ....
A. penyesuaian suhu udara
B. penyerapan oksigen oleh dinding
C. pelepasarr uap air melalui lendir
D. penyaringan udara oleh cilia

3r)
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31 Perhatikan gambar berikut !

. rar:r ".v
ii r' .rj', : '':

Persendian yang dibentuk oleh bagian yang ditandai
dengan tanda lingkaran berfungsi ...
A. rnemungkinkan kerja tulang lengan bersifat

antagonis
B. menggerakkan tulang lengan atas ke segala arah
C. menggeser tulang lengan atas ke arah dalam
D. rrelekatkan tulang lengan atas dengan tulang rusuk

32. Perhatikan gambar nefron

.r /
fJ Jlr@L r*{"11

s -"----l I lfult
Proses yang terjadi pada

berikut ini I

nomor 1, 2, dan 3 adalah

A. filtrasi, reabsorbsi dan augrnentasi
B. filtrasi, augmentasi dan reabsorbsi
C. augmentasi, reabsorbsi dan filtrasi
D. reabsorbsi, fi ltrasi. dan augmentasi

33. Perhatikan gambar berikut ini !

@,Y,-i.{-* *
'/'':' :"

Fungsi bagian yang ditunjuk oleh tanda panah
adalah.. ...
A. sebagai pusat pendengaran
B. rnengkoordinasikan kerja otot
C. mengatur keseimbangan tubuh
D. nrengatur kecepatan pernafasan

14. Perhatikan gambar penalnpang daun berikut ini!

A. menyimpan cadangan makanan
B. pelindung jaringan yang diatasnya

' C. mengangkut air yang masuk dari batang
D. rnengangkut hasil fotosintesis

Respon yang dilakukan oleh jenis tanaman paku saat
kadar air berkurang yang disebabkan udara sangat
kering adalah . . . .

A. menrbukanya beberapa bagian storrata
B. mernbukanya sel annnius sporangium
C. merrggulungnya bagian ujung batang
D. rnekarnya bagian mahkota bunga

35

36 Perhatikan gambar percobaan fotosjntesis berikul
ini!

.a+.-=*c"b"-'

mfl,_ "ffi ArR

i offiffi "'' '.'ei
(al t2)

---ot*"not-r-.f,

@)
(41

38.

Kesimpulan yang dapat diperoleh berdasar percobaan
tersebut adalah ....

A. daun adalah zatyan1 mengandung klorofll
B. alkohol mempengaruhi proses fotosintesis
C. larutan lugol sangat penting untuk menguji hasil

fbtos intes is
D. dalam proses fotosintesis diperlukan cahaya

Berikut merupakan contoh bentuk perkembangan
pada makhluk hidup diantaranya. . ..

A. bertambahnya tinggi tanaman
B. berat badan bayi yang semakin berat
C. mulai matangnya organ reproduksi
D. meningkatnya jumlah sel tubuh

Adaptasi rnorfologi dan tingkah laku pada paus
adalah....
A. berbulu pada bagian punggungnya dan selalu

banyak minum
B. tubuhnya fusiform-strearnline dan sering

muncui kepermukaan
C. rnemilki gurat sisi yang kr-rat dan sedikit minum

sehingga urine encer
D. bernafas dengan paru-paru dan mampu merubah

warna kulit saat bahaya

Diketahui:
T=gen batang tinggi (dorninan): t=gen batang
pendek; K: gen biji kuning (dominan); k=gen biji
putih.
Jika hasil persilangan antara tanaman ercis
bergenotip TTKk dengan tanalnan ercis bergenotip
TtKk adalah 120 tanaman
Maka kemungkinan akan diperoleh tanaman ercis
berbatang tinggi biji warna putih adalah...
A. l0 tanaman C. 30 tanaman
B. 20 tanaman D. 40 tanaman

Perhatikan daftar hasil bioteknologi berikut ini:
l. Sari kelapa
2. Vaksin
3. insulin
4. Keju
Termasuk produk hasil proses bioteknologi modern
adalah....
A. ldanz C.2dan3
B. ldan3 D.3dan4

39

40.

Tes Ujicoba Kompetensi Peserta Didik, paket A - Tahap I


