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PEMERINTAH PROVINSI DAERAH I{HUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS PENDIDIKAN
MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP)

BAHASA INDONESIA, BAHASA INGGRIS, MATEMATIKA, DAN IPA
PANITIA TES UJICOBA KOMPETENSI PESERTA DIDIK (TUI{PD) II

TAHUN PELAJARAN 2011/2012

Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
HarifTanggal
Waktu

LEMBAR SOAL
: Sekolah Menengah Pertama (SMP)
: IPA
: Kamis, 15Maret 2012
: Pnkul 08.00 -10.00 (120 Menit)

PAKET

B
PETUNJUK UMUM:
I. Tulis nomor Anda pada lembarjawaban komputer (LIK)!
2. Periksalah dan bacalah soal-soal dengan teliti sebelummenjawabnya!
3. Dahulukan menjawab soal-soal yang Anda anggap mudah!
4. Kerjakan pada LIK yang disediakan!
5. Hitamkanlah bulatan pada hurufjawaban yang Anda anggap benar dengan menggunakan pensil 2B!
6. Apabila adajawaban yang Anda anggap salah maka hapuslahjawaban yang salah tersebut sampai bersih,

kemudian hitamkan bulatan pada huruf jawaban lain yang Anda anggap benar!

CONTOH: A. Sebelum dijawab

B. Sesudah dijawab .0

C. Sesudah diperbaiki

a bo 0
a bo •
a bo 0

co
eo
eo

do
do
d•

PETUNJUK KHUSUS :
Hitamkanlah bulatan pada huruf A, B, C, atau D yangAnda anggap benar pada lembar jawaban komputer!

I. Perhatikan data besaran fisika berikut!
'1.' Tekanan
2. Tegangan listrik
3. Kuat arus listrik
4. Massa benda

Di antara besaran-besaran fisika tersebut yang
termasuk besaran turunan dit)lnjukkan oleh
nomor ....

'2. Sebuah logam mempunyai massa 27 gram. Jika
massa jenis logam tersebut sebesar 2,7 g/cm',
maka volume logam tersebut adalah ....
'A. IDem'
B. I cm'
C. 0,1 cm'
D. 0,01 cm'

. 3. Perhatikan gambar berikut!

Q (jou!e)
Q2

60" A

Air sebanyak 400 gram bersuhu 60o~'akan diuapkan,
kalor jenis air 4.200 J/(kg°C), maka kalor yang
diperlukan untuk proses A-B adalah ....
A. 16,8 KJ C. 33,6 KJ
B. 25,2 KJ D. 67,2 KJ

Sambungan rel dibuat seperti gambar, hal tersebut
dimaksudkan agar ....
A. terdapat udara pada setiap sambungan rel

kereta
B. saat terjadi pemuaian, rel tidak melengkung
C. landasan kayu di bawah rel tidak patah saat

kereta melintas
D. saat kereta melintas rel akan melengkung ke

arah logam yang koefisiennya kecil

.4. Perhatikan grafik hasil suatu percobaan berikut!
T("C)

C. (3) dan (4)
D. (4) dan (1)

A. (1) dan (2)
B. (2) dan (4)

TUKPD llmu Pengetahuan Alam, Paket B - Tahap II 1



-

F sumbu utamaF

-5cm
I 1 cm
I
I
I

benda

1",: . ,,: ., Jenis muatan
kain Proses perpindahan

'. yangI.... '., , .e,lektron
I ". ,

. " 1"; li dihasilkan
A I sebagian elektron

batang kaca muatan positif
berpindah ke kain I

B II sebagian elektron
batang kaca muatan positif
berpindah ke kain II

C [ sebagian elektron
kain I berpindah ke muatan negatif
batang kaca

0 II sebagian elektron
kain II berpindah ke muatan negatif
batang kaca

Apabila, RI = 60 ohm: R2 = 30 ohm: dan RJ = 20
ohm, maka II, 12 dan 13 berturut-turut adalah ....
A. 0,1 A, 0,2A dan 0,3 A
B. 0,3 A, 0,2Adan 0,1 A
C. 0,4 A, 0,3 A 'dan 0, I A
D. 0,6 A, 0,1 Adan 0,2 A

Berapa kali perbesaran bayangan yang terbentuk
berdasar data tersebut?
A. 0,5 kali C. 3 kali
B. 1,5 kali D. 5 kali

Jika batang kaca digosok secara berulang kali
dengan ....

12. Seorang siswa melakukan percobaan dengan
menggunakan alat dan bahan sebagai berikut:

batangkaca uain wol

c=:====6

'13. Perhatikan gambar rangkaian berikut!
V~6V

3. mendeteksi kehamilan dengan USG
4. menggerakkan turbin pembangkit

Pernyataan yang menunjukkan pemanfaatan
gelombang bunyi adalah ....
A. 1 dan 2 C. 2 dan 4
B. 2 dan 3 D. 3 dan 4

11. Perhatikan gambar berikut!

.,

C. 125 N
D. 450N

C. 4.900 J
D. 49.000 J

50cm

,,'~---._-------------- ---.-
/

Lantai

Jika diketahui panjang pengungkit adalah 2 meter,
tentukan besar kuasa yang diperlukan agar benda
dapat terangkat!
A. SON
B. 75N

Buah kelapa A massanya 500 g, berada pada
ketinggian 10 m. Apabila g = 9,8 mis', maka
energi potensial yang dimiliki buah kelapa
tersebut adalah ....
A. 49 J
B. 490 J

7. Perhatikan gambar berikut!

.
9. Perhatikan gambar!

ABsD/A-
12M ~I\

Apabila periode gelombang 0,2 sekon, maka
cepat rambat gelombang tersebut adalah.... .
A. 1,6 mis C. 40 mis
B. 8 mis D. 80 mis

10. Perhatikan pernyataan berikut!
1. mendeteksi gejala gempa bumi
2. mengukur kedalaman laut

Bila berat balok 3 Newton, maka besar tekanan
yang diberikan oleh balok pada lantai adalah ....
A. 20 N/m' C. 100 N/m'
.B. 30 N/m' D. 150 N/m'

8. Perhatikan gambar balok besi berikut!

5. Sebuah kendaraan umum membawa barang
penumpang dengan cara ditaruh di atas kap mobil.
Mobil berlari dengan kelajuan 80 km/jam. Tiba-
tiba kendaraan tersebut berhenti mendadak.

Barang yang ditaruh di atas kap terlempar ke
depan. Peristiwa ini dapat dijelaskan dengan ....
A. hukum kekekalan energi
B. hukum kekekalan momentum
"C. hukum I Newton
D. hukum II Newton

6. Perhatikan gambar!
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Sifat kimia ditunjukkan pada pernyataan nomor

C. Monokotil,
D. Dikotil

C. 2 dan 3
D. 3 dan 4

A. I dan 2
B. I dan 3

Ciri makhluk hidup yang dilakukan oleh bagian
tanaman yang ditunjuk adalah ....
A. adaptasi
B. iritabilita
C. respirasi
D. tumbuh dan berkembang,

24. Perhatikan ciri-ciri tumbuhan berikut!
1. Berdaun jarum
2. Biji tidak berbungkus daging buah
3. Bunga berbentuk runjung

Kelompok tumbuhan yang memiliki ciri-ciri di
atas adalah ....
'A. Gymnospermae
B. Angiospermae

20. Dalam perubahan es yang mencair menjadi' air
merupakan contoh perubahan fisika. Hal ini
karena ....
A. saat mencair es mengalami tekanan yang

tinggi •
B. pada saat mencair terjadinya senyawa baru

yaitu H,O
C. molekul penyusun es yang mencair terpisah,

yaitu antara H, dan 0,
D. es dan air tersusun atas molekul yang sama

yaitu H,O

21. Dampak negatif terhadap tanah yang diakibatkan
oleh pemakaian pupuk urea secara berlebihan
atau tidak sesuai dengan takarannya adalah ....
A. menekan jumlah mikrobia pengurai dalam

tanah
B. rusaknya keindahan lingkungari
C. memburuknya pertumbuhan tanaman

tertentu
, D. tumbuhnya jenis tanaman baru

22. Pengaruh perilaku yang ditimbulkan terhadap
orang yang sering mengkonsumsi narkoba yang
berlebihan adalah ....
A. mata memerah, temperamental, egois
B. tertutup, suka mencuri, dan sering berbohong
C. tekanan darah naik, jiwanya lemah, dan

. persaan bahagia
D. percaya diri, mudah emosi, dan selalu curiga

23. Perhatikan gambar tanaman berikut!

Kutub Utara Kutub Selatan
A. ujung Z ujung Q

B. ujungY ujung Q
c. ujungY ujung P
D. ujung Z ujung P

Paku besi YZ didekatkan dengan magnet batang,
kemudian paku besi PQ didekatkan pada paku
YZ. Jenis kutub magnet yang dihasilkan oleh
ujung ujung paku adalah ...~

Tanda (X) menunjukkan ....
A. bayang-bayang umbra
B. bayang-bayang penumbra
C. bayang-bayang umbra dan penumbra
D. bayang-bayang tambahan

18. Merupakan unsur-unsur penyusun asam sulfat
adalah ....
A. H, S, dan 0 C. S, H, dan C
B. Na, S, dan 0 ' D. N, S, dan H

19. Perhatikan pernyataan berikut!
1. Untuk menghasilkan peralatan tertentu

yang kuat tetapi lentur, maka dilakukan
pencampuran besi dengan baja

2. Bau buah durian itu tercium di seluruh
ruangan

3. Perubahan besi menjadi karat
4. Kayu berubah menjadi abu setelah dibakar

.,
14. Sebuah rumah menggunakan listrik PLN dengan

memakai alat rumah tangga sbb: kipas angin 25
W menyala la jam/hari, setrika 300 W dipakai 5
jamIhari, lampu pijar 25 W menyala 5 jam/hari,
kulkas 100 W menyala 24 jam/hari,

jika tarif I kWh Rp.' 250,-, maka tarif yang
dibayarkan I bulan (30 Hari) adalah .
A. Rp. 37.062,5,-, C. Rp. 673,75,-
B. Rp. 32.062,5,- D. Rp. 1.068,75,-

15. Seseorang membuat magnet dengan cara induksi
sebagai berikut:

magnet y Paku besi p Paku besi

Iv s I I .Z>. + 9

16. Prinsip kerja dinamo sepeda adalah ...
A. magnet bergerak menjauhi/mendekati

kumparan
'B. magnet berputar di sekitar kumparan
C. kumparan diam di dalam medan magnet
D. kumparan bergerak menjauhi/mendekati

magnet

17. Perhatikan gambar!

r
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Bagian yang ditunjuk oleh
tanda panah menghasilkan
enZIm ....

Persendian yang ditunjuk oleh Adan Badalah ....
A. keduanya adalah sendi engsel yang digerak -

an ke satu arah atau meluruskan
B. sendi engsel yang digerakan satu arah dan

sendi pelana yang digerakan ke dua arah
C. sendi putar yang digerakan ke segala arah

dan sendi engsel yang digerakan ke satu arah
D. sendi peluru yang digerakan ke segala arah

dan sendi engsel yang digerakan ke satu arah

Proses yang terj adi pada organ pernafasan Pralah....
penyesuaian dan pengaturan tekanan udara
pernafasan

B. penyerapan oksigen, karbondioksida dan
uap air

C. penyaringan udara pernafasan oleh selaput
lendir

D. penyerapan uap air yang masuk bersama
udara pernafasan

31. Perhatikan rangka manusia berikut!

A. HCI, untuk membunuh kuman-kuman
penyakit yang masuk bersama makanan

B. Lipase, untuk mengubah lemak menjadi
asam lemak dan gliserol

C. Pepsin, untuk mengubah amilum menjadi
maltose

D. Renin, untuk mengendapkan protein susu

30. Perhatikan gambar alat pernafasan manusia
berikut ini !

Fungsi sel darah yang memilki ciri-ciri seperti di
atas adalah ....
A. membunuh bakteri yang bersifat patogen
B. mengangkut dan mengedarkan hormon
C. mengikat oksigen dan mengedarkannya
D. mengangkut dan mengedarkan zat makanan

29. Perhatikan gambar organ pencernaan berikut!

x

c.~x

-+----~x

A. y

A. memanfaatkan sebagai lahan perkebunan
B. mengembangkan sebagai daerah perumahan

agar lahan terawat
C. menahan bagian dasar dengan membuat

pondasi dari batu
D. membuat sengkedan pada bagian tanah yang

mmng

27. Prediksi dari pengaruh pertumbuhan penduduk
pada daerah perkotaan yang selalu meningkat
terhadap pencemaran oleh limbah rumah tangga
ditunjukkan oleh grafik ....
Keterangan: X = Jumlah penduduk

Y = pencemaran air

Jika belalang diberantas oleh petani, maka hewan
yang mengalami penurunan jumlah adalah ....
A. ular C. katak
B. ayam D. burung elang.

26. Perhatikan gambar berikut!

Usaha yang harus dilakukan untuk mengatasi
kerusakan seperti ditunjukkan oleh gambar adalah

-t-----~.x

28. Perhatikan pemyataan berikut!
I. Bentuk cakram dan sisinya bikonkaf
2. Berumur sekitar 120 hari
3. Tidak memiliki inti sel

B. y D.

25. Perhatikan gambar jaring jaring makanan berikut
ini!
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33. Perhatikan gamhar otak manusia herikut!

32. Perhatikan organ reproduksi herikut! 36. Perhatikan gambar urutan percobaan fotosintesis
berikut!

~flFalr1l'-i'kOh61.dlIu lugol-
. .~

fJ JJJ iy
Proses yang dilakukan pada tahap ke 2 adalah ...
A. mematikan sel-sel daun
B. menguji adanya amilum
C. melarutkan kIorofiI pada daun
D. mengumpulkan hasil fotosintesis

37. Perhatikan pernyataan berikut ini!
I. Berat badan meningkat setiap waktu di usia

anak-anak
2. Telah sanggup mandiri dan bertanggung

jawab
3. Kematangan kelamin primer dan kelamin

sekunder
4. Tinggi badan bertambah saat usia remaja

Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan
ciri perkembangan ditunjukkan oleh ....
A. I dan 2 C. 2 dan 3
B. I dan) D. 3 dan 4

38. Contoh adaptasi tingkah laku pada hewan adalah

x

C. fertilisasi
D. mensturasi

pada organ P pada orangProses yang terjadi
dewasa adalah ....
A. oogenesls
B. ovulasi

Fungsi bagian yang ditunjuk X adalah ....
A. pusat pendengaran dan penglihatan
B. pusat pengatur kecepatan pernapasan
C. pusat pengatur kerja jantung
D. pusat koordinasi kerja otot

34. Perhatikan tabel jaringan pada daun dan fungsinya
berikut'

C. 50%
D. 75%

No. Jaringan Fungsi
I. Jaringan pagar .Tempat fotosintesis
2. Jaringan pembuluh Pengangkut hasil

kayu fotosintesis
3. Jaringan bunga Penyimpan

karang cadangan makanan
4. Jaringan epidermis Membentuk sel-sel

baru

Pernyataan yang tepat antara Janngan dan
fungsinya adalah nomor ....
A. 1 dan 2 C. 2 dan 3
B. I dan 3 D. 3 dan 4

35. Perhatikan gambar tumbuhan berikut!

A. daun majemuk putri malu menutup saat
disentuh

B. belalang daun berwarna hijau untuk
merighidar diri dari pemangsanya

C. ikan air laut banyak minum dan sedikit
mengeluarkan urine

D. rayap suka memakan kembali kulitnya yang
terkelupas

39. Disilangkan tanaman ercis berbiji bulat dan
berkulit biji kuning (BBKk) dengan tanaman
ercis berbiji bulat dan berkulit biji hijau (Bbkk).
Berapa persen tanaman yang berfenotif biji bulat
dan berkulit biji kuning dari. hasil persilangan
tersebut?
A. 10%
B. 25 %

40. Produk bioteknologi modern berupa hormon
sintetis yang digunakan sebagai pengobatan
penderita diabetes melitus adalah ....
A. insulin C. interferon
B. antibiotik D. vaksin

Respon yang dilakukan oleh tumbuhan seperti
gambar ketika matanari terbenam adalah ....
A. menggugurkan daun
B. menutup daun majemuk
C. menggugurkan bunga
D. menguncupkan mahkota bunga
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