
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

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

TAHUN PELAJARAN 2OLL I 2OL2

Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
Hari/Tanggal
Waktu

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

PETUNJUKUMUM:
I. Tulis nomor Anda pada lerrbar jawaban kotnputer (LJK)!
2. Periksalah dan bacalah soal-soal dengan teliti sebelurn rnenjawabnyal
3. Dahulukan rnenjawab soal-soal yang Anda anggap rnudahl
4. Kerjakan pada LJK yang disediakan!
5. . Hitamkanlah kotak pada hurufjawaban yang Anda anggap benar dengan menggunakan pensil 28!
6. Apabila ada jawaban yang Anda anggap salah maka hapuslah jawaban yang salah telsebut sarnpai bersih,

kernudian hitarnkan kotak pada hurufjalvaban lain yang Anda anggap benar!

CONTOH: A. Sebelurrr dijawab

B. Sesudah drjawab

C. Sesudah diperbaiki
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PETUNJUK KHUSUS :

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

2. Perhatikan situasi pengukuran volume batu berikut!

Apabila massa batu tersebut ll6 gram, maka massa
jenis batu adalah ....

A. I,65 grlcrn''
B. 2,80 grlcml

WaktLr yang ditunjLrkkan stopwatch di waktr-r awal
dan di akhir dari suatu percobaan diperlihatkan
seperti pada gambar berikut:

Percobaan tersebut berlangsLrr-rg selaura
C. 30s
D. 35s

C.3,26 grlcm3

D. 5,80 grlcm3

Perhatikan pernyataan berikut!
( 1) Kaca lebih mudah memuai daripada bingkainya
(2) Kaca lebih susah rnernuai daripada bingkainya
(3) Angka muai kaca lebih besar daripada angka

niuai bingkai
(4) Angka muai kaca lebih kecil daripada angka

muai bingkai
Pemasangan kaca jendela pada bingkainya dibuat
renggang egcr tidak pecah pada saat suhu
lingkungan naik. Hal ini karena....
A. (1) dan (3) C. (2) dan (3)
B ( I ) dan (4) D. (2) dan (4)

Fahri rnernanaskan air yang rnassanya 2 Kg dengan
sLrhu awal 25"C , jika kalor jenis air 4200 J/Kg "C .

Hitunglah berapakah kalor yang dibutuhkan sampai
suhu air mencapai 75 oC 

!

A. 42OOO KJ C 420 KJ
B. 42OO KJ D, 42KJ

5. Seorang siswa melakukan pelcobaan dengan
menggunakan alat dan bahan sebagai berikut:

A.20s
B. 25s
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Grafik (v{) berikut yang melukiskan gerakan mobil-
rnobilan tersebut ditunjukkan oleh....

Perhatikan gambarl

rF, = 20

Ar = 0,012 m2

I lsl

Agar kedua pengisap

adalah. . . .

A. 12N
B. 20N

seimbang, maka besar F2

C. 60N
D. 120 N

7. Seorang siswa melakukan kegiatan dengan

menggunakan produk teknologi berikut :

Untuk memperbesar ker-rntungan mekanik alat

tersebut, maka yang harus dilakukan adalah ....

A. memindahkan ibu .iari dan telunjuk rnendekati

titik A

C.

meletakkan ibu jari dan telunjuk tepat ditengah

terrgah titik B darr C

mernindahkan ibu jari dan tbluniuk mendekati

tirik c
D. meletakkan ibu.jari dan telunjuk tepat di titik A

Apabila balok kayu yang sernula tercelup di dalant

air 113 bagian tersebut ditekan vertikal ke barvah

hingga selurLth bagian balok kayu tercelup di dalarl
air, maka gaya apung yang dialarni balok kayu

tersebut nilainva merrjadi ....
A. l/3 kali
B. 213 kalt

Perhatikan gambarl

C. 312 kali
D. 3 kali

Jika jarak A ke D 15 rneter dan diternpuh dalam

waktu 7,5 sekon, maka cepat rarnbat dan frekuenst

gelorrbang longitudinal tersebut adalah . . . .

A. 0,8 mls ; 0,467 Hz C. 2 mls ; 0,46'/ Hz

B. 1,25mls ;0,4H2 D. 2mls ;0'4Hz

v (nr/s)

t0 Perhatikan pernyataan berikLrt ini I

( 1 ) Adanya zat peranlara
(2) Adanya penerima dan pendengar'

(3) Adanya sumber bunl i

(4) Adanya alat memukr-rl

Pernyataan di atas yang merupakan syarat-syarat
terdengarnya bunyi ditunjukkan oleh....

I l. Diagram berikut rnenarnpilkan Iensa ceilrbung

lJ cm

Jika benda berada di depan lensa, rnaka jarak

bayangarr yang dibentr-rk dari lerrsa adalah ....

A. (1), (2), dan (3

B. (1), (2), dan (a)

A. Jcm
B. 40 cm

C. ( l), (3) dan (4)
D. (2), (3) dan (4)

C. 60 cm
D. 80 crn

t7.

Data dalanr tabel tersrbut yang betrat'adalah
percobaan patilt rrriit.rtl ke ....
A (1)darrilr
B (1) drr,1-'1

C. (2) dan (3)
D. (3) dan (4)

13. Perhrilir,.itr gantbar rangkaian listrik berikutl

Agar amperemeter yang terpasang paoa

telsebut rnenunjukkan angka 2 alnpere,

hambatatr R seperli pada gambar adalah .

rangkaiart
rnaka nilai

A. 2 Ohnr
B. 6 Ol.rm

C. l8 Olrm
D. 24 Ohtl

dengan .jarak fokr-ts seperti, pada gambar

+ /l\bends | ,1 i

Perhatikan tabel hasil percobaan berikut!

Percobaan
Uraian

kegiatan

Proses

perpindahan
elektron

Jeni s

mllatan
listrik yang
dihasi I kan

1

Batang kaca
digosok
dengan kain
wol

Batang kaca
rlenerinra
beberapa
elektron

Negatif

2

Sisir plastik
digosok
dengan kain
wol

Sisir plastik
menenma

eiektron

Negatif

J

Batang
digosok
dengan

sutela

kaca

kain

Batang kaca

nreiepaskan
beberapa

elektron

Positif

4

Sisir plastik
digosok
dengan kain
sutera

Sisir plastik
rrelepaskan
beberapa
el ektro n

Positi I
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14. Sebuah rumah menggunakan energi listrik dengan
rincian sebagai berikutl

No
Jenis prodr-rk

teknologi

Dai'a
I istrik

,\'ang
dirniliki

Lama
pemakai

anlhari

Jumlah
(buah)

Lampu pi.iar 40 watl 8 jam 5

) Setrika listlik 450 rvatt 2 jam I

3 TV 150 watt 4 Jarn I

l5 Seorang siswa membuat magnet dengan
menggunakan alat dan bahan berikut:

ikasl efalnall se I benKut:

No.
Kutub vane terhubuns Posisi jarum

komoasTerminal A Terminal B

Positif Negatif
F(-,L

2. Positif \Torrqfif t-

3 Negatif Positil' 1-.'-L'.\-'.4/

4 Ncgatil' Positil'

Posisi .iarum kompas vang benar tampak dalarn tabel
tersebut ditunfukkan pada percobaan ke ....

Jika PLN menetapkan
nilai rekening yang
(30 hari) adalah ....
A. Rp.22.500,-
B. Rp 33.000,-

A. (2) dan (3)
B. (2) dan (4)

A. 1,6 A
B. 2,5 A

tarif Rp. 500,- / KWh, maka
harus dibayar setiap bulan

C. Rp.37.500,-
D. Rp. 46.500,-

/- A -'.
/^1r.-lt!_li
"'- lii,- '

C. (l) dan (4)
D (l)dan(3)

t6 Perbandingarr jumlah lilitan prirner dan sekunder
sebuah trafo=24:5. Jika kuat arus prirrer 24. nraka
kuat ams sekundernya adalah.. ,.

c. 4.0 A
D. 9,6 A

t1 Berikut ini yang br:kan efek penranasan global
terhadap kesehatan adalah ....
A. Meningkatnya kernatian akibat serangan

jantung
B. perLtbahan iklirn yang nremburuk

mempelburuk kualitas udara yang dapat
nrelukai paru-panl.

C. menularnya penyakit tropis secara mendunia
yaitu yang disebabkan oleh gigitan serangga

t8

(malar^ia. demam berdarah. demant kuning dan
encephal iti s).

D. meningkatnya frekuensi dan inteusitas
telomhan', nanas dan musitrt ketttarau

Moiekul unsur dan molekul senyawa dapat
dibedakan berdasarkan jumlah .jenis atorn
penyusunnya. Ketika ber-napas. kita nrenghirup udara
yang mengandung Oksigen, Nitrogen Karbon
dioksida dan saat menghembuskan uap air pun
terbentuk.
Ternrasuk rnolekul unsur dalarn pr.oses tersebut
adalah ....

A. Oksigen dan Nitrogen
B. Oksigen dan Karbondioksida
C. Karbondioksida dan Uap air
D. Uap air dan Oksigen

Perhatikan gambar berikut!

Berdasar sifat fisika, kegiatan yang dilakukan seperti
ditunjukkan oieh garnbar dapat di,jelaskan bahwa ....
A. Partikel gas tidak dapat rnengisi rLrang
B. Partikel gas dapat menekan ke segala arah
C. Parlikel gas melnpLlnyai bentuk dan volume

tertentu
D. Jarak antar partikel cas sangat rapat

Anto nrelakukan pengamatan terhadap sebuah logant
yang berkarat. Anto berusaha rnenyitnpulkan dari
peristiwa tersebLtt. Pernyataan berikut yang sesr-rai

adalah ....
A. Perkaratan ataLl korosi rrerupakan peristiwa

rusaknva Iogarr txaupun non logam oleh
nenorrrrh I inolrrrnor.r'' o" '"

B. Perkaratatr hanya dapat ter.jadi pada logam besr

sa.Ja

C. Terjadi perubahan sulru dan kerapatan partikel
pada proses korosi

D. Pada proses korosi telbentuk zat yang

.jenisnya bam yaitu karat

Terrnasuk bahan kimia yang sering ditarnbahkan
sebagri pernarris sintetis vang arnrn bagi penderita
kencirrg rnrrris adalalr ...
A. Glukosa dan solbitol C. eritrosin dan Poncou 4R
B. sakarim dan siklarrat D. sorbitol dan xylitol

Asap rokok trengandung kurang lebih 4000 bahan
kirnia yang 200 diantaranya berbahaya dan 43.jenis
lainnya dapat rnenyebabkan kanker bagi tubuh. Salah
satu zat yang berbahaya tersebut adalah nikotin. hal
ini disebabkan nikotin ...
A. dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam

darah, denyut.lantung, dan tekanan darah
B. mampu merangsang system saraf di otak

sehingga perokok dapat tak sadarkan diri
C. nampu mengikat oksigen dalarn dalah sehingga

tubuh menjadi lemah dan pucat
D. reaktifterhadap mukosa dalam trakea yang dapat

mengakibatkan suara menjadi parau

l9

20

21

22
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23. Perhatikan gambar berikutl

Sesuai dengan habitatnya .lenis turnbuhan tersebut
menSgelernbung pada bagian tangkai daunnya.
Berdasarkan gambar dan penryataan tersebut
menunjukkan bahwa makhluk hidr"rp rnemiliki ciri....
A. tnemerlukan rnakanan
B. rnembutuhkan udara
C. peka terhadap rangsang
D. lnampu beradaptasi

24. Perhatikan gambar berikttW
"W

III

Kelompok hewan yang
dekat ditunjukkan oleh .

A. I dan II
B. I dan IIi

TIT I

Fa l'g

4i.tllr t-A",rr^t--K-t btt
IT-IEUF

r*h
.ilV77t

ffi.M*w
IV

menriliki kekerabatan

C. II dan

D. III dan

pal i ng

IV
IV

25. Pernyataan yang sesuai dengan simbiosis
mutualisme ditunjukkan oleh . . ..

A. hubungan antara jamur Pennicilliunr notat

dengan bakteri parasit
' B. interaksi yang erat antara tanalnan tali putri

dengan tanamatt tnang

C. hubungan yang erat antara ikan retnora dengan

ikan hiu
D. terbentuknya n.rikoriza yang Inerrtpakan hasil

interaksi yang kuat antara akar tanaman dan

jamur

26. Usaha yang harLrs dilakukan oleh pemerintah daerah

perkotaan untuk rnengttrangi tingkat pencemarall

udara adalah ....

A. membatasi jLrrrlah keudat'aan bermotor
B. rrrenanrbah jalur kendaraan klrusus busway

C. rnenanam pohon dipinggir jalan untuk jalur hijau
D. membuat undang-undang anti pencemaran

27. Pengaruh yang dapat ditimbulkan oleh peningkatan

jumlah pendudr"rk yang semakin pesat telhadap

kualitas lingkungan di daerah pel'kotaan adalah ....
A. 

, 
Meningkatnya ketelsediaan air bersih pada

I ingkungan
B. Kandungan CO2 di udara menurun secara clrastis

C. Rendahnya kadar uap air di lingkungan tempat

tinggal
D. Menurunnya kadar oksigen di Ltdara untuk

bertrafas

28. Perhatikan gambar skema.jantung berikut!

Berdasar keterangan pada gambar tersebut dapat
dijelaskan bahwa ....
A. Darah dari seluruh tubuh kaya COl akan nrasuk

menuju I kernudian ke II, berlanjut rnerruju III dan
berakhir di IV kemudian ke pan-r-paru

B. Darah dari paru-paru masuk rnenuju iV kemudian
ke III, dari III darah dipompa ke seluluh tr,rbuh dan

kernbali ke I dan berlanjut ke II begitu seterusnya
C. Darah dari I kaya oksigen akan nrenr-rju ke IV,

kenrudian merruju III dan kernbali II nrembawa CO2

untuk dibuang lewat paru-paru
D. Darah dipornpa dari II dan ill rnenuju ke selurulr

tubuh dan masuk ken.rbali menLrju ruang I dan IV
untuk dilanjutkan ke paru-paru

ZaI yang dihasilkan oleh bagian yang dituniuk
dengan huruf P berfr.tngsi untuk ....

A. mengemulsikan senyawa lemak
B. mengubah protein menjadi pepton

C. mengendapkan kasein pada susu

D. nrencerna arnilum rnenjadi glt-tkosa

Perhatikan pefnyataan di bawah ini I

l. penyaringan debu
?. penyesuaian suhu
3. pengatur kelembaban
4. pertukaran gas

Perlakuan terlradap udara yang tnasuk dalam rongga

hidung ditunjukkan oleh pernyataan ....
C. l,3dan4
D. 2.idan4

ot!

tl
i\

Perhatikan29. nbar

30.

A. I,2 dan 3

B. l,2dan4

31. Tr"rlang rusuk atau tulatrg iga, tersusun dari 12

pasang, diantararrya adalah ....
A. 7 pasang tulang rusuk se.iati, 3 pasang tLrlang

rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk rnelayang

B. 5 pasang tr:lang rusuk sejati. 5 pasang ttl larrg

rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk tnelayang

C. '1 pasang tulang rusuk se.iati, 6 pasang tr'llerlg

rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk rnelayang

D. 3 pasang tulang rr-rsuk sejati, 7 pasang tttlane

rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk lrelal'altg
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)L. Perhatikan gambar
berikut inil

sistem reproduksi pada

X

wanita

dan

hasil

Pada gambar tersebut bagian yang ditunjukkan oleh
hurufX dan Y, berturut-turut berfungsi untuk ....
A. tempat pembentukan sel telur dan tempat proses

fertil isasi
B. tempat pembentukan sel telur dan tempat

berkembans.nva embrio
tempat proses f'ertilisasi dan tempat
berkembangnya embrio
menangkap sel telur yang keluar dari ovariurn
dan tempat fertilisasi

Berikut merupakan prosedur jalannya rangsang saat
muntah:
A. Rangsang)reseptor) saraf motorik)medulla

spinalis-) saraf sensorik) efektor) gerak
B. Rangsang)reseptor)saraf sensorik )medulia

oblongata) saraf motorik )efektor)gerak
C. Rangsang) efekti:r ) saraf ntotorik)medulla

spinalis) saraf sensorik) reseptor )gerak
D. Rangsang)reseptor)saraf sensorik )rnedulla

spinalis-) saraf rnotorik )efektor)gerak

34. Perhatikan gambar penampang daun berikutl

D

33.

Fungsi bagian yang bertanda X adalah ....
A. sebagai tempat perlukaran gas .oksigen'karbondioksida

B. sebagai alat rnengangkut bahan dan

J)

fotosintesis
C. sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis

pada daun
D. untuk merangsang tumbuh daun agar tetap

hijau dan segar

Respon tumbuh batang semangka terhadap
permukaan tanah yang rneninggi adalah ....
A. mampu menembus bagian tengah permukaan

tanah yang rneninggi
B. batang tanaman akan tetap turnbuh ke atas tidak

terpengaruh permukaan
C. menjauhi permukaan yang meninggi ditandai

dengan berbelok arah turnbuh
D. akan tumbuh merarrbat mengikuti pola

permukaan tanah yang meninggi

36 Perhatikan gambar percobaan Sachs berikut ini!

| *-s*"]-^T -- '
ait,r,df.,t".Q igL, lt

6mh l 
"r, -."t

alkotlol
daun

n S'o"ud!un q{}run'u
Tujuan dari tahapan III pada percobaan tersebut
adalah....
A. mematikan sel-sel yang menyusun jaringan pada

daun
B. melunakkan jaringan pengangkut pada daun

yang keras
C. rnelarutkan klorofil-klorofil yang terdapat dalam

daun
D. memastikan daun yang ditutup tidak berlangsung

fotosintesis

37. Pernyataan yang sesuai dengan pertumbuhan adalah

A. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukur-an
yang tidak dapat kembali ke asal (irreversibel)

B. Pertumbuhan dapat ditunjukkan saat bunga
mulai mekar

C. Pertumbuhan adalah proses menuju kedewasaan
D. Proses pertumbuhan adalah proses yang dapat

terulang setiap saat

38. Bentuk seleksi alam dapat ditunjukkan pada
peristiwa berikut ini :

A. Meningkatnya jr_rntlah .jerapah di ekosistenr
sabana

B. Peristiwa musnahnya beberapa jenis hewan
karena bencana alam

C. Kehidupan bersama antara herbivora dan
karnivora dalam suatu ekosistern

D. Bentuk sirnbiosis mutnalisnre dalarn suarLt
ekosistem

39. Persilangan antara tanaman ercis berbi.;i bulat kuning
(BbKk) dengan tanaman ercis berbiji Bulat warna
hijau (Bbkk) akan menghasilkan ranaman ercis (F1)
berbrji bulat warna hijau sebesar....
4.. 2t8
B. 3/8

c. 4t8
D. 519

40 Bahan makanan Nata de coco yang merupakan
produk bioteknologi pada proses fermentasinya
rnernanfaatkan bekteri ..

A. Acetobacter xylinttnt
B. Rhizopus oligospor.u.r
C. Saccharomyces cerert.ceae
D. Lar'tnha. ilItts btrlg,trittrs
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