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DOKUMEN NEGAM

Mata Pelajaran : IPA

Jenjang :SMP/MTs

Program Studi :

Hari/Tanggal :Kamis, I April2010

Jam :08.00-10.00

1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Nasional (LIUN)
yang tersedia dengan menggunakan pensil 28 sesuai petunjuk di LJLIN,

2. Hitamkan bulatan di depan nama mata ujian pada LJtlN.
3. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut.

4. Jumlah soal sebanyak 40 butir, pada setiap butir soal terdapat 4 (empat)
pilihan jawaban.

5. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya.
6. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang

jelas, rusak, atau tidak lengkap.
7. Mintalah kertas buram kepada pengawas ujian, bila diperlukan.
8. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat

bantu hitung lainnya.
9. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian.
10. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret.
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DOKUMEN NEGARA

l, Besaran pokok dan satuan menurut Sistem Internasional (SI) yang benar pada tabel berikut
adalah ....

Besaran Satuan
A
B
C

D

massa

suhu
panjang
waktu

gram
kelvin
cm

iam

2. Perhatikan hasil pengukuran massa yang
dilakukan seseorang siswa seperti gambar
di samping!
Besar massa benda P adalah ...,

A, 0,115 kg
B, 1,15 kg
c. I 1,5 kg
D. I15,0 kg

J. Perhatikan gambar!
Fungsi celah pada sambungan rel kereta api adalah ,...

A. pada saat besi memuai rel tidak melengkung
B. mengurangi gesekan dengan roda kereta api
C. pada saat besi memuai, rel tidak terlepas dari

bantalannya
D, pada saat dilewati kereta api, rel tidak

melengkung

Perhatikan gambar!

dimasukkan
ke dalam
gelas bejana

Apabila massa benda 316 gram dimasukkan ke bak yang berisi air seperti pada gambar,
maka massa jenis benda tersebut adalah ....

A. 7,9 kg/m3
B. 15,8 kg/.'
C. 7.900 kg/r'
D. 15.800 kg/m3

4.

ml

{0

20
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DOKUMEN NEGARA

6. Perhatikan gambar ikan pada bejana berikut!
Jika percepatan gravitasi bumi di tempat ini
sebesar l0 m/s', maka tekanan hidrostatis tepat

di mulut ikan tersebut adalah ..,,
A. 8.500 N/m2
B, 6.000 N/m2
C. 3.500 N/m2
D. 2.500 Nim2

Q 0oule)

Besar kalor yang diperlukan oleh 200 gram es pada proses A ke C,jika kalorjenis es 2.100
J/kgoC, kalor lebur es 340.000 J/kg, kalor jenis air 4200 JlkgoC adalah ....

A. 2.100 joule
B. 4.200 joule
C. 68.000 joule
D, 72.2001ou\e

7. Perhatikan pernyataan berikut I

1. Bola kasti menggelinding pada bidang datar dan kasar.

2. Gerak bola pada bidang miring menurun,
3. Gerakan benda yang dilempar vertikal ke atas.

4. Gerak mobil listrik mainan pada lantai yang datar.

Contoh gerak lurus berubah beraturan diperlambat sesuai
A. I dan2
B. I dan3
C. 2dan4
D. 3dan4

pernyataan nomor....

8. Perhatikan gambar rangkaian bola lampu senter!

Perubahan energi yang terjadi pada saat bola lampu menyala adalah ....

A, energi kimia -' energi kalor -- energi listrik + energi cahaya

B. energi listrik --'energi kimia -- energi cahaya + energi kalor
C, energi listrik -- energi kimia * energi kalor + energi cahaya
D. energi kimia --' energi listrik --- energi cahaya + energi kalor

Perhatikan grafik berikut!
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DOKUMEN NEGAM

9. Perhatikan gambar pesawat berikutl

(3)

Pesawat sederhana yang menggunakan prinsip bidang miring adalah ....
. A. ldan2

B. ldan3
C. 2dan4
D, 3 dan4

10. Sebuah meja didorong oleh sebuah gaya seperti gambar.
Usaha yang dilakukan gaya terhadap meja adalah ....

A.20 J

B,60J
c. -360J
D. 720 J

120 N------->

*
(l)

#
7-i:7tFtl
ut
v
(2)

"0"fia1
lr
I

t- 6m ' ,l

I l, Benda diletakkan di depan cermin seperti
tampak pada gambar.
Perbesaran bayangan yang terbentuk adalah ,.,.

A. 3 kali
B. Zkali
C. 1 kali

D. 1ui
2

12. Perhatikan gambar jalannya sinar yang masuk ke mata berikut!

Gambar I Gambar II

Astigmatisma
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DOKUMEN NEGARA

13, Perhatikan gambar berikut!
Jika gelombang A ke B memerlukan waktu
0,15 detik, cepat rambat gelombang tersebut
adalah ....

A, 100 cm/s
B. 150 cm/s
C. 200 cm/s
D. 250 cm/s

14. Perhatikan pernyataan berikut!
1. Untuk mengukur kedalaman laut.

, 2, Untuk mempertinggi frekuensi bunyi
3. Untuk mengukur jarak antara dua tempat
4. Memperbesar amplitudo bunyi

Manfaat bunyi pantul dapat ditunjukkan pada pernyataan nomor ..,.
A. I dan2
B, ldan3
C. 2 dan3
D. 3dan4

15. Perhatikan gambar berikut!

30 cm

Folr!rlFiDrfan
lrrta. ldcl

@
Setelah di

A.

B.

C.

D.

Kta wool Kq Sslta

kain..maka bata astl da menarik serpihan kertas, kare

negatif kehilangan sebagian protonnya

positif menerima proton dari kain Q
negatif menerima elektron dari kain P

positif kehilangan sebagian elektronnya

16. Berdasarkan gambar berikut dapat ditentukan kutub utara (U) dan Selatan (S) pada pada
batang besi A dan B adalah ....

A. B kutub Utara dan A kutub Selatan, bersifat tetap
B. B kutub Utara dan A kutub Selatan, bersifat

sementara A
C. A kutub Utara dan B kutub Selatan, bersifat tetap
D. A kutub Utara dan B kutub Selatan, bersifat

sementara
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DOKUMEN NEGARA

17. Seorang siswa melakukan percobaan dengan menyusun
rangkaian seperti gambar, Apabila harnbatan dalam dan
hambatan kawat diabaikan, maka besarnya kuat arus'
adalah..,.

A.
B.

c.
D.

3,0 ampere
2,0 ampere

1,5 ampere
1,0 ampere

18. Sebuah rumah menggunakan peralatan listrik yang terdiri dali2lampu masing-masing25
W, 3 lampu masing-masing 40 W. Semua lampu digunakan 12 jam perhari, I setrika 300
W digunakan 2 jam per hari dan pesawat TV 120 W digunakan l0 jam per hari jika tarif
listrik tiap kWh, Rp700,00 maka rekening yang harus dibayar dalam I bulan (30 hari)
adalah ....

A, Rp78.840,00
B. Rp80.640,00
C. Rp84.680,00

' D. Rp86.540,00

A. planet merah
B. planet kerdil
C. planet kecil
D. planet dalam

Kedudukan matahari, bumi, dan bulan yang
menyebabkan permukaan air laut di bumi
mengalami pasang maksimum terjadi saat

bulan berada pada posisi ....

A. l dan2
B. I dan3
C. 2 dan3
D. 2dan4

20.

12f)

Perhatikan susunan

Istilah lain dari planet yang ditunjukkan oleh nomor 4 adalah ..,.

orbit bumi
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DOKUMEN NEGAM

21. Berikut nama makhluk hidup hasil pengamatan terhadap ekosistem kolam:
1. Katak hijau
2. Ganggang Spirogyra
3. Ikan Mas kecil
4. Kecebong
5, Semanggi

6, Ular air

Makhluk hidup yang memiliki banyak persamaan morfologinya adalah nomor ....

A. l dan4
B. 2dan5
C. 3dan4
D. 3dan6

Sebuah tanaman dalam pot ditutup kertas karton yang diberi
lubang pada salah satu sisinya seperti tampak pada gambar.

Percobaan tersebut membuktikan bahwa makhluk hidup
memilikiciri ....

A, tumbuh, menanggapi rangsang dan bergerak
B, tumbuh, berkembang dan berkembangbiak
C. bergerak, makan dan mengeluarkan zat sisa

D. menanggapi rangsang, menyesuaikan diri dan makan

23. Pemanfaatan hutan diubah menjadi areal baru demi pemenuhan kebutuhan hidup
menyebabkan kerusakan habitat alami beberapa jenis vegetasi hutan tersebut. Untuk
mempertahankan jenis vegetasi tersebut agar tetap ada, pemerintah melakukan upaya
pelestarian secara ex situ dengan membuat ....

A. hutan lindung
B, suaka margasatwa
C. kebun raya
D. taman safari

Gambar tersebut menunjukkan daerah perairan yang tercemar oleh limbah detergen yang
berasal dari rumah tangga dan pabrik. Usaha yang seharusnya dapat dilakukan untuk
mencegah pencemaran tersebut adalah ....

A. menyaring senyawa organik dengan zat tertentu
B. membangun saluran baru untuk mengalirkan limbah
C. melakukan pengolahan limbah sebelum dibuang ke perairan

D. menanami perairan dengan tanaman eceng gondok

Perhatikan gambar berikut!
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DOKUMEN NEGARA

25. Perhatikan diagram jaring-jaring makanan berikut!

Belalang 
--+ 

Burung,.----e "j"""\
Kelinci + Ular ---2 Serigala

Kijang

Salah satu perpindahan energi dapat terjadi dari ....
A. rumput - belalang - kelinci - kijang
B. matahari - rumput - kijang - serigala
C. matahari -.rumput - kelinci* burung
D. matahari - serigala - burung - ular

Peningkatan jumlah penduduk berakibat pada pemanfaatan
lahan pertanian. Hal ini dapat menyebabkan .,..

A. ketersediaan air bersih mencukupi
B. meningkatnya udara bersih lingkungan
C. hilangnya jenis flora dan fauna tertentu
D. semakin luasnya paru-paru bumi

Perhatikan gambar!

26.

27.

hutan menjadi pemukiman dan

Organ bertanda P menghasilkan enzim pencemaan yang berfungsi ...,
A. mengubah amilum menjadi maltosa
B. mencema susu menjadi kasein
C. mengemulsikan lemak dari makanan
D. merubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol

28. Perhatikan nama-nama berikut ini!
L tulang pipa
2. tulang pipih
3. otot polos
4. otot lurik
5. tulang rawan
Manakah yang memiliki fungsi memproduksi sel darah merah?

A. 1dan2
B, 2 dan3
C. 3dan4
D, 4dan5
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DOKUMEN NEGARA

l0

29. Tangan Ani terluka saat memotong wortel, lalu dengan cepat dia menutup luka dengan ibu
jarinya. Beberapa saat kemudian lukanya tidak berdarah ldgi. Bagian darah yang berperan
dalam penutupan luka tersebut adalah ....

A, serum dan fibrinogen .

B. fibrinogen dan keping darah

C. keping darah dan plasma darah

. D. plasma darah dan serum

Tiga tahap pembentukan urine sebagai hasil kerja ginjal secara berurutan adalah ....
A. filtrasi, reabsorbsi, dan augmentasi
B. reabsorbsi, filtrasi, dan augmentasi
C. augmentasi, filtrasi, dan reabsorbsi
D, filtrasi, augmentasi, dan reabsorbsi

Perhatikan perangkat percobaan berikutl

Gelembung-gelembung udara

Air

Hydrilla (tanaman air)

Rangkaian alat percobaan seperti pada gambar tersebut dipergunakan untuk membuktikan
bahwa fotosintesis menghasilkan ....

A. amilum
B. glukosa
C. oksigen
D. karbondioksida

32" Perhatikan gambar tumbuhan yang memiliki sulur berikut!

Apabila di dekat tanaman tersebut ditancapkan sebilah bambu hingga mendekati sulur,
bagaimana respon sulur tumbuhan tersebut?

A. Sulur akan melilit pada bambu
B. Sulur menjauh dari bambu
C. Sulur akan tumbuh ke atas

D. Sulur tidak terpengaruh oieh adanya bambu

30.

31.

('1-lPA-30-2()09i2() | 1| ' IIak ('ipta patia ['usal I'cniIaian l'cndidikan-l]ALI1'IIANC-KFIMI-INDIKNAS



DOKUMEN NEGARA

33. Perhatikan gambar penampang daun berikut,

Epidermis atas

Jaringan tiang

.Iaringan pengangkut

Jaringan bunga karang

Epidermis bawah

Jaringan yang paling banyak melakukan
A. I
B.2
c.3
D.4

fotosintesis adalah ....

Neuron yang berfungsi menghantarkan impuls dari

tulang belakang adalah ....
A. interneuron
B. neuron konektor
C. neuron sensoris
D. neuron motoris

alat indera menuju ke otak atau sumsum

Manfaat dari kultur jaringan adalah unfuk memperoleh ....

A. tanaman unggul, bervariasi sifatnya dan pertumbuhannya cepat
B. tanaman unggul yang bebas hama dan sifat yang bervariasi
C. bibit tanaman unggul dalam jumlah yang banyak dan bervariasi sifatnya
D. bibit tanaman unggul dalam waktu singkat dan jumlahnya banyak

Tanaman Anggrek berwama kuning (KK) disilangkan dengan tanaman anggrek berwarna
putih (kk). Dari persilangan ini maka:

1. Genotip keturunan pertama (Fr) adalah KK
2. Fenotip keturunan pertama (F;) adalah (Kk)
3. Genotip Fl adalah heterozigotik
4. Apabila gen K lebih dominan maka fenotip Fl adalah kuning

Pernyataan yang benar adalah ....
A. l dan2
B. ldan3
C. 2 dan3
D. 3dan4

Pemanfaatan bioteknologi
A. tahu
B. tape
C. nasi
D. sirup

terjadi pada proses pembuatan ....

ll

34.

35,

36.

Jt.
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DOKUMEN NEGAM

38' Contoh perilaku hewan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya adalah ....A. rayap memiliki enzim selulase
B, penciuman yang tajam pada anjing
C. kerbau berkubang di saat udara panas
D. cakar yang kuat pada kucing

Heroin merupakan Salah satu zat psikotropika. Ketergantungan pemakaian zat ini akan
menyebabkan....

A. terganggunya sistem saraf
B. terganggunya sistem pencemaan
C. kanker otak
D. kanker paru-paru

Zatkimia yang biasa digunakan sebagai pemanis buatan adalah....
A. sakarin
B, MSG
C. natrium benzoat
D. citrun zur

t2

39,

40.
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