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MATA PELAJARAN 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 
Jenjang   : SMP / MTs 

WAKTU PELAKSANAAN 
Hari / Tanggal : Kamis, 30 April 2009 
Jam   : 08.00 – 10.00 

PETUNJUK UMUM 
1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) yang tersedia 

dengan menggunakan pensil 2B sesuai petunjuk di LJUN. 
2. Hitamkan bulatan di depan nama mata ujian pada LJUN. 
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. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat bantu hitung 

lainnya. 
8. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian. 
9. Lembar soal boleh dicoret-coret untuk mengerjakan perhitungan. 
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1. Perhatikan tabel berikut! 
 

No Besaran Satuan 

1. 
2. 
3. 
4. 

massa 
suhu 
kuat arus listrik 
waktu 

gram 
kandela 
ampere 
jam 

 
Besaran pokok dan satuan menurut Sistem Internasional (SI) yang benar adalah ... 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
 

2. Perhatikan gambar neraca berikut! 
Dari hasil penimbangan tersebut massa benda adalah ... 
A. 521 gram 
B. 530 gram 
C. 620 gram 
D. 1.520 gram 
 
 
 
 
 
 

3. Perhatikan gambar pengukuran dengan 
menggunakan alat bahan berikut! Jika massa 
benda 300 gram, maka massa jenis benda tersebut 
adalah ... 
A. 3,0 g/cm3 
B. 7,5 g/cm3 
C. 15 g/cm3 
D. 320 g/cm3 
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4. Pada suatu percobaan, dua bimetal I dan II tersusun oleh tiga 
jenis logam 1, 2, 3. 
Ketika dipanaskan kedua bimetal melengkung dengan arah 
tampak seperti gambar. Berdasarkan data tersebut, empat orang 
siswa memberikan pendapat sebagai berikut : 
 

Koefisien muai panjang logam 
Siswa 

Urutan Jenis Logam 

A 
B 
C 
D 

dari kecil ke besar 
dari besar ke kecil 
dari kecil ke besar 
dari besar ke kecil  

3, 2, 1 
3, 2, 1 
1, 2, 3 
2, 1, 3 

 
Pendapat yang benar disampaikan oleh siswa ... 
A. A dan B 
B. A dan D 
C. B dan C 
D. C dan D 
 

5. Berdasarkan grafik, banyaknya kalor yang 
dibutuhkan oleh 5 kg air dalam proses dari 
C ke D (kalor jenis air = 4.200 J/kgoC) 
adalah ... 
A. 210.000 J 
B. 420.000 J 
C. 21.000.000 J 
D. 42.000.000 J 
 
 
 
 
 

6. Berikut adalah hasil ketikan tickertimer dari suatu percobaan gerak! 

 
Gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan dipercepat berturut-turut 
ditunjukkan pada gambar nomor ... 
A. 1 dan 2 
B. 1 dan 3 
C. 2 dan 3 
D. 3 dan 4 
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7. Perhatikan gambar berikut! 
Massa kotak = 75 kg dan percepatan gravitasi g = 10 m/s2. 
Tekanan yang diberikan oleh dasar kotak adalah ... 
A. 150 N/m2 
B. 125 N/m2 
C. 75 N/m2 
D. 25 N/m2 
 
 
 
 

8. Perhatikan gambar! 
Sebuah mobil yang menggunakan aki sebagai sumber 
energi sedang melaju. Urutan perubahan energi yang 
terjadi pada mobil adalah ... 

A. energi gerak → energi bunyi → energi listrik 

B. energi gerak → energi listrik → energi panas 

C. energi kimia → energi panas → energi listrik 

D. energi kimia → energi listrik → energi gerak 
 

9. Perhatikan gambar! 
 

 
 
Besarnya usaha yang dilakukan oleh Andi dan Toni agar mobil bisa berpindah sejauh 4 
meter jika gaya kedua anak itu masing-masing 50 N dan 70 N adalah ... 
A. 80 joule 
B. 200 joule 
C. 280 joule 
D. 480 joule 
 

10. Perhatikan gambar! 

 
 
Dari keempat sederhana di atas yang menggunakan prinsip bidang miring adalah ... 
A. 1 dan 2 
B. 1 dan 3 
C. 2 dan 3 
D. 3 dan 4 
 

12 m 

5 m 

6 m 
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11. Perhatikan gambar gelombang transversal berikut ini! 

 
Cepat rambat gelombang transversal di atas adalah ... 
A. 2 m/s 
B. 4 m/s 
C. 6 m/s 
D. 8 m/s 
 

12. Tono berteriak dengan suara keras di hadapan tebing yang tinggi. Beberapa detik 
kemudian terdengar gema yang merupakan bunyi pantul suaranya. Sekiranya Tono 
mencatat selang waktu antara gema dan teriakannya, dan mengetahui cepat rambat 
bunyi di udara saat itu, maka Tono dapat memanfaatkan bunyi pantul itu untuk 
mengetahui ... 
A. ketinggian tebing dari permukaan laut 
B. jarak tebing dari tempat Tono berteriak 
C. luas dinding tebing yang dituju Tono 
D. kelembaban udara di sekitar tebing 
 
 
 

13. Perhatikan gambar berikut! 
Berdasarkan data yang tampak 
pada gambar, jarak fokus lensa 
tersebut adalah ... 
A. 4,5 cm 
B. 7,5 cm 
C. 10 cm 
D. 12 cm 
 

14. Ani mengalami cacat mata hipermetropi. Cacat mata ini disebabkan ... 
A. titik jauh mata bergeser mendekati mata 
B. titik jauh mata bergeser menjauhi mata 
C. titik dekat mata bergeser mendekati mata 
D. titik dekat mata bergeser menajuhi mata 
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15. Jika mistar plastik digosok dengan rambut yang kering kemudian didekatkan pada 
sobekan kertas kecil-kecil, maka kertas akan menempel pada mistar. Ini menunjukkan 
bahwa mistar plastik bermuatan listrik ... 
A. positif, karena elektron dari rambut mengalir ke plastik 
B. positif, karena elektron dari plastik mengalir ke rambut 
C. negatif, karena elektron dari rambut mengalir ke plastik 
D. negatif, karena elektron dari plastik mengalir ke rambut 
 

16. Perhatikan rangkaian listrik di samping ini! 

Jika : R1 = R2 = 10 Ω 

    R3 = R4 = 8 Ω 
Berapakah besarnya kuat arus (I) yang mengalir? 
A. 0,5 A 
B. 2 A 
C. 36 A 
D. 288 A 
 

17. Dalam sebuah rumah terdapat 4 lampu 20 W, 2 lampu 10 W, 3 lampu 40 W yang 
menyala 5 jam setiap hari. Jika harga listrik per kWh Rp500,00, maka biaya yang harus 
dibayar dalam 1 bulan (30 hari) adalah ... 
A. Rp5.625,00 
B. Rp7.500,00 
C. Rp12.750,00 
D. Rp16.500,00 
 

18. Perhatikan gambar! 
Kedua paku ini menjadi batang magnet setelah didekatkan 
dengan magnet, maka kutub-kutub paku AB dan paku CD 
adalah ... 
A. A = Selatan, B = Utara, C = Selatan, D = Utara 
B. A = Utara, B = Selatan, C = Utara,D = Selatan 
C. A = Selatan, B = Utara, C = Utara, D = Selatan 
D. A = Utara, B = Selatan, C = Selatan, D = Utara 
 
 
 

19. Perhatikan gambar planet dan pernyataan berikut!  
1. termasuk planet luar 
2. planet terbesar 
3. berada pada urutan ke-6 dari matahari 
4. mempunyai satu satelit 
Pernyataan di atas yang sesuai untuk planet seperti gambar 
di samping adalah ... 
A. 1 dan 2 
B. 1 dan 3 
C. 2 dan 4 
D. 3 dan 4 
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20. Kedudukan matahari, bumi, dan bulan yang 
menyebabkan permukaan air laut di bumi 
mengalami pasang maksimum terjadi saat 
bulan berada pada posisi ... 
A. 1 dan 3 
B. 2 dan 3 
C. 2 dan 4 
D. 3 dan 4 
 

21. Pernyataan yang menunjukkan bahwa setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri bergerak 
adalah ... 
A. seekor ular mengeluarkan bisa 
B. setelah dierami selama 21 hari, telur ayam menetas 
C. tumbuhan akan mengeluarkan getah apabila dipangkas 
D. apabila disentuh, daun putri malu akan mengatup 
 

22. Rusdi menggolongkan ikan mas, biawak, ular kobra dan buaya menjadi satu kelompok 
berdasarkan kesamaan ciri, yaitu ... 
A. mempunyai sisik 
B. mengandung lendir 
C. cara bernafas 
D. tempat hidupnya 
 

23. Perhatikan jaring-jaring makanan berikut ini! 

 
Apakah yang akan terjadi jika populasi ulat mengalami kepunahan? 
A. Populasi elang akan meningkat 
B. Populasi burung akan meningkat 
C. Populasi ular akan menurun 
D. Hasil panen padi meningkat 
 

24. Akhir-akhir ini sering terjadi bencana alam yang disebabkan oleh perbuatan manusia. 
Bencana ini menenggelamkan ratusan rumah, sawah, gedung sekolah, industri, 
tumbuhan, hewan dan harta benda. Usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah 
terjadinya kerusakan lingkungan tersebut adalah ... 
A. tidak membangun rumah di dekat sumber alam 
B. merevisi undang-undang pelestarian alam 
C. tidak berlebihan dalam mengeksploitasi alam 
D. membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya 
 
 
 
 

Padi 

Tikus Ular 

Elang 

Burung Ulat 
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25. Pertambahan jumlah penduduk di suatu daerah menyebabkan hutan diubah menjadi 
areal baru demi pemenuhan bahan pangan. Hal ini menyebabkan kerusakan habitat 
alami anggrek hutan. Untuk mempertahankan jenis tumbuhan tersebut agar tetap ada, 
pemerintahan melakukan upaya pelestarian secara ex situ dengan membuat ... 
A. hutan lindung 
B. suaka margasatwa 
C. kebun raya 
D. taman nasional 
 

26. Hutan merupakan habitat alami bagi berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Seiring 
dengan bertambahnya jumlah penduduk, hutan diubah menjadi pemukiman dan lahan 
pertanian. Perubahan hutan menjadi pemukiman dan lahan pertanian dapat 
menyebabkan ... 
A. ketersediaan air bersih mencukupi 
B. berkurangnya sampah-sampah organik di lingkungan 
C. hilangnya jenis flora dan fauna tertentu 
D. semakin luasnya paru-paru bumi 
 

27. Perhatikan nama-nama tulang berikut ini! 
1. tulang betis 
2. tulang pengumpil 
3. tulang rusuk 
4. tulang pergelangan tangan 
5. ruas tulang punggung 
Manakah yang termasuk tulang pipa?  
A. 1 dan 2 
B. 2 dan 3 
C. 3 dan 4 
D. 4 dan 5 
 

28. Enzim yang berfungsi menguraikan protein menjadi peptida dan asam-asam amino 
yang dihasilkan oleh pankreas adalah ... 
A. amilase 
B. pepsin 
C. tripsin 
D. lipase 
 

29. Organ yang merupakan tempat pembentukan sel darah putih adalah ... 
A. hati 
B. jantung 
C. empedu 
D. sumsum tulang 
 

30. Kerusakan alat filtrasi pada ginjal menyebabkan molekul albumin dan protein lain 
terdapat dalam urin sehingga mengakibatkan ... 
A. terbentuk batu ginjal 
B. perut menjadi buncit 
C. seluruh tubuh bengkak 
D. penimbunan air di kaki 
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31. Manakah gerakan yang dikendalikan oleh saraf sadar? 
A. Evi menulis soal matematika di papan tulis. 
B. Fani segera mengangkat kaki ketika tertusuk duri 
C. Mata Toni berkedip karena kemasukkan debu. 
D. Novi tiba-tiba menarik tangannya karena terkena besi panas. 
 

32. Perhatikan gambar penampang melintang daun berikut ini! 
Bagian utama tempat terjadi proses fotosintesis ditunjukkan 
oleh... 
A. 1 dan 2 
B. 2 dan 3 
C. 3 dan 4 
D. 4 dan 1 
 

33. Seorang siswa melakukan percobaan dengan menanam kacang kedelai di dekat jendela 
menghadap ke arah sinar matahari. Setiap hari tanaman tersebut disiram. Setelah 15 hari 
batang kedelai akan tumbuh ... 
A. menjauhi cahaya 
B. lurus ke atas 
C. melengkung ke bawah 
D. menuju arah datangnya cahaya 

 
34. Perhatikan gambar perangkat percobaan fotosintesis di 

samping! Bila perangkat percobaan diletakkan di tempat 
yang terkena sinar matahari, satu jam kemudian terbentuk 
gelembung-gelembung udara pada tabung reaksi. 
Gelembung tersebut adalah ... 
A. uap air 
B. oksigen 
C. hidrogen 
D. karbon dioksida 
 

35. Cumi-cumi adalah hewan yang hidup di laut, ketika dalam bahaya, perilaku yang 
ditunjukkan oleh hewan tersebut adalah ... 
A. muncul di permukaan 
B. mengeluarkan zat tinta 
C. mengeluarkan zat beracun 
D. mengeluarkan pelindung tubuhnya 
 

36. Kelinci jantan berambut hitam disilangkan dengan kelinci betina berambut putih. 
Rambut hitam dominan terhadap rambut putih. Keturunan pertama semuanya 
menghasilkan kelinci berwarna hitam. Bila sesama keturunan pertama disilangkan dan 
menghasilkan 16 ekor anak kelinci, kemungkinan jumlah anak kelinci berambut hitam 
adalah ... 
A. 12 ekor 
B. 8 ekor 
C. 4 ekor 
D. 2 ekor 
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37. Pak Raden memiliki tanaman jambu air A yang berubah manis dan lebat. Sayang sekali 
ketika musim berubah, pohon jambunya roboh. Tetangganya, Pak Aryo memiliki 
tanaman jambu air B yang berbatang besar dan berakar kuat. 
Untuk menghasilkan pohon jambu yang berbatang kokoh, berbuah manis, dan lebat 
perlu dilakukan cara perkembangbiakan dengan ... 
A. menyilangkan tanaman jambu A dengan tanaman jambu B 
B. menyambung tanaman jambu A dengan tanaman jambu B dengan A sebagai pokok 
C. menyambung tanaman jambu A dengan tanaman jambu B dengan B sebagai pokok 
D. menempel mata tunas tanaman jambu B pada tanaman jambu A 
 

38. Contoh makanan dan minuman yang merupakan hasil bioteknologi adalah ... 
A. tape, tahu dan nate de coco 
B. tempe, nasi dan bir 
C. tempe, roti dan bir 
D. tahu, nasi dan yoghurt 
 

39. Berikut ini yang termasuk pemanis buatan yang dapat ditambahkan pada bahan 
makanan adalah ... 
A. aspartam, sakarin dan siklamat 
B. sakarin, tebu dan madu 
C. gula merah, tebu dan sakarin 
D. siklamat, aspartam dan madu 
 

40. Alkohol mempunyai sifat menimbulkan kecanduan, sehingga orang yang suka minum 
alkohol selalu merasa ingin minum lagi. Hal ini akan menyebabkan ... 
A. munculnya rasa percaya diri 
B. hilangnya kendali pada otot gerak 
C. timbulnya rasa ngantuk yang sangat kuat 
D. dapat tetap terjaga karena tidak mengantuk 
 

CPNS.WS


