
uJrGoBA UJIAN NASTONAL (UGUN) r

SiMP I ]ffl-fs
TAHUN PELAJARAN 2017 I2O{8

PAKET

Mata Pelajaran
Hari I tanggal
Waktu

LEMBAR SOAL

IPA
Kamis, 22 Febru ari 2018
Pukul07.00 - 09.00 WIB (120 menit)

PETUNJUK UMUM:
1. Tulis nomorAnda pada lembar jawaban komputer (LJK)!
2. Periksalah dan bacalah soal-soal dengan teliti sebelum menjawab!
3. Dahulukan menjawab soal-soal yang Anda anggap mudah!
4. Kerjakan pada LJK yang disediakan!
5. Hitamkanlah bulatan pada hurufjawaban yangAnda anggap benar dengan menggunakan pensil 28!
6. Apabila ada jawaban yangAnda anggap salah maka hapuslah jawaban yang salah tersebut sampai bersih,

kemudian hitamkan bulatan pada hurufjawaban lain yangAnda anggap benar!
Contoh
a. sebelum di jawab

b. sesudah duawab

c. sesudah diperbaiki
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PETUNJUK KHUSUS:
Hitamkanlah salah satu bulatan pada huruf A, B, C, atau D yang Anda anggap benar pada lembar jawaban komputer!

1. Gas memiliki bentuk dan volum yang berubah-ubah.

Hal ini disebabkangaya tarik antar partikel gas ....
A. sangat kuat tetapi geraknya sangat bebas

B. sangat lemah dan gerak partikelnya sangat

bebas

C. kuat dan gerak partikelnya bebas pada
kelompoknya

D. lemah dan gerakpartikelnya bebas terbatas pada

kelompoknya

Kolom udara sepanjang 15 cm beresonansi paling
kuat terhadap sumber bunyi dengan frekuensi
550 Hz. Cepat rambat bunyi di udara pada saat itu
adalah

A. 8.250 cm/s

B. 17.500 cm/s

C. 33.000 cm/s

D. 33.600 cm/s

Sebuah gaya bekerja pada troli. Troli mendapat
percep atan 60 cm/s2. Jika ke dalam troli dimasukkan

benda yang massanya 3 kali massa troli, percepatan

yang diterima troli menjadi ....

A. 40 cmlsz

B. 30 cm/s2

C. 20 cmlsz

D. 15 cm/s2

4. Benda terapung pa da zat cair seperti gambar.

2.

Massa jenis benda tersebut adalah . . ..

A. 750kglm3
B. 720 kg/m3

C. 600 kg/m3

D. 540kglm3

3.
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Beham

6.

5. Perhatikan gambar tuas berikut!

Jika titik tumpu T digeser menjauhi beban , agar tuas

tetap seimb&ng, yang harus dilakukan adalah . . ..

A. kuasa diperkecil
B. beban ditambah

C. kuasa digeser menjauhi titik tumpu
D. beban digeser menjauhi titik tumpu

Seorang siswa melakukan pengukuran dengan alat
seperti gambar.

Massa beban P adalah . . ..

A. 350 gram
B. 305 gram

C. 300 gram

D. 250 gram

Air bermassa 200 g bersuhu 40"C dicampur den gan

200 g etanol bersuhu 20'C. Suhu campuran menjadi
34 'C. Kalor jenis etanol adalah . . ..

A. 1.050 J/kg"C

B. 1.800 J/kg"C

C. 2.100 J/kgoc

D. 3.100 J/kg"C

Bola jatuh bebas ke sebidang tanah berumput.
Setelah sampai di tanah, bola menggelinding di
tanah datar. Grafik kecepatan-waktu (v-t) yang
menggambarkan gerak bola tersebut adalah . . ..

A.V

7.

8.

B.

C.

9. Dua orang mendorong mobil dengan gaya searah

masing-masing 300 N dan 200 N. Mobil berpindah
10 m dari posisi semula. Usaha yang bekerj a pada
mobil adalah....
A. 5.000 J
B. 3.000 J

c. 2.000 J

D. 1.000 J

G e I o mb an g m eramb at p ada tah d e n g a n data s ep ert i
gambar.

0.3s

Jika j arak K-L adalah 40 cm , cepat rambat
gelombang tersebut adalah ....

A. 120 cm/s

B. 150 cm/s

C. 200 cm/s

D. 300 cm/s

10.



hayangan

11. Benda terletak di depan lensa seperti gambar.

Jarak benda ke lensa 12 cm dan jarak benda ke

bayan gan 12 cm. Jika benda digeser 8 cm menjauhi
lensa, terbentuk bayangan baru bersifat . . ..

A. nyata, terbalik, sama besar

B. nyata, terbalik, diperbesar

C. nyata, terbalik, diperkecil
D. maya, tegak, diperbesar

12. Benda K dan M bermuatan listrik. Pada jarak4 cm,
K dengan M tolak-menolak dengan gaya F. Jika
muatan K diperbesar menjadi 3 kali semula dan
muatan M diperkecil menjadi %kalisemula sedang
jarukK dengan M dipe{pendek menjadi 2 cm, gaya
tolak-menolak antata K dengan M menjadi .. ..

A. %F
B. 3F
C. 6F
D. 9F

13. Kelapayans massanya 2kgjatuh dari tangkatnya
yang tingginyag m dari tanah. Energi kinetik kelapa
saat menc apaL ketinggian 3 m dari tanah adalah
(g - 10 m/s2) ....
A. 6OJ

B. 9OJ

C. LzO J

D. lg0 J

L4. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut!

Kuat arus

adalah.. ..
A. 2r4 A
B. 1,5 A
c. r,2 A
I). 1,0 A

10fl

pada titik cabang rangk atan tersebut

15.

16.

17.

Air bermassa 2 kg bersuhu 28'C dengan kalor
jenis 4200Jlkg"C , dipanaskan dengan pemanas air
berday a 350 watt. Setelah pemanasan berlangsung
selama 10 menit suhu air menc apat. . ..

A. 50"C

B. 53"C

c. 58"C

D. 6O,C

Besi digantung denganbenang di dekat elektromagnet
seperti gambar.

Jika rangkaran baterai diubah dengan rangkatarr
p ar alel, s edangkan j umlah b aterai tet dp, y angter: adi
adalah . . ..

A. elektromagnet bergerak menjauhi besi
B. elektromagnet bergerak mendekati besi
C. besi bergerak mendekati elektromagnet
D. besi bergerak menjauhi elektromagnet

Kump aranprimer sebuahtrafo 8 kali darrkump arafi
sekundernya. Trafo dihubungkan pada sumber
tegangan AC 200 volt. Kuat arus pada lilitan
sekunder 4 A, tegan gan sekunder dan arus pada
kump aran primer masing-masing . . ..

A. 1600 volt dan 0,5 A
B. 1600 volt dan 16 A
C. 44 volt dan 0,5 A
D. 44 volt dan 16 A

Kota J akarta terletak padakoordinat Lintang-Bujur,
06 LS 106 BT. Jika daerah GMT menunjukkan
waktu lokal pukul 04.00, di Jakartamenunjukkan
waktu lokal pukul . . ..

A. 11 .04

B. lI .20

c. 12.09

D. 12.20

19.
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19. Perhatikan beb erapa rumus kimia pada tabel
berikut!

No Nama Unsur Rumus Kimia
I Tembaga Cu

2 Nikel Ni
3 Belerang S

4 Kalium Ca

5 Timbal Tb

20.

Nama unsur dan rumus kimia yang benar adalah . . ..

A. L.2.3
B. Ir3,4
c. 2,3, 4
D. 3,4,5

Perhatikan beber apa perny ataan berikut!
1) Terbentuk dari beberapa zat sembarang
2) Sifat masing-masing zat penyusun tidak

berubah

3) Perbandinganmasing-masing zatpembentuknya

tetap

4) Terbentuk secara kimia

Ciri-ciri campuran ditunjukkan oleh perny ataan. . ..

A. I) dan 2)

B. 1) dan 3)

C. 2) dan 4)

D. 3) dan 4)

Perhatikan beber apa perubahan berikut !

1) Kamper dalam lemari menyublim
2) Timah dipanaskan hingga men catr

3) Besi di ruang terbuka berkarat
4) Singkong difermentasi menjadi tape

Yang termasuk perubahan kimia adalah.. ..

A. r),2)
B. 1), 3)

c. 2),3)
D. 3),4)

22. Perhatikan komposisi pada makanan kemasan
berikut:
kpung kentafrg, minyak nabati, pati tapioka, gula,
garam, dinatrium ribonukleotida, mononatrium
glutamat, kalium klorida, asam sitrat.

Bahan kimia penguat rasa buatan yangdapatdiganti
dengan bahan kimta alami adalah ....
A. dinatrium ribonukleotida dan asam sitrat
B. asam sitrat dan mononatrium glutamat
C. mononatrium glutamat dan dinatrium

ribonukleotida
D. dinatrium ribonukleotida dan asam klorida

2l .

23. Ciri-ciri psikis pada orang pengguna ganj a adalah
a a aa

A. muka pucat, peffialas, dan gigi kuning
B. pemalas, suka berbohong, dan suka menghayal
C. mata merah, suka menghayal, dan kesadaran

menurun

D. mata cekung, muka pucat, dan berat badan
menurun

z4.Ahmad melakukan percobaan di Laboratorium IPA
menggunakan mikroskop. Namun cahaya yang
masuk sedikit, sehingga tidak mendapatkan cah aya
yang cukup unfuk pengamatan. Hal yang harus
dilakukanny a adalah ....

A. mengatur revolver untuk meng gantt lensa
objektif

B. mengatur fokus halus untuk mend apatkan
gamb ar yang jelas

C. mengarahkan ceffnin ke sumber cahaya
D. memutar diafragma untuk mendapatkancahaya

yang cukup

25 . Perhatikan ciri-ciri berb agalmacam j aringan berikut :

1. satu lapis sel berbentuk pipih
2. beberapa lapis sel berbentuk kubus
3. terdapat di seluruh tubuh
4. mengandung garam mineral
5. memiliki matriks
6. membentuk ligament
7 . berfungsi sebagai proteksi dan sekresi

Ciri-ciri jaringan epitel ditunjukkan padaperny ataan
nomor .. ..

A. 1,2,3, dan 7

B. l, 3, 4, dan 7

c. 1,3,4, dan 6

D. 2r 3, 4, dan 5

26. Perhatikan gambar berikut!

Ciri-ciri makhluk hidup sesuai gambar adalah ....

A. bernapas

B. bergerak

C. berkembang biak
D. tumbuh dan berkembang biak



27 . Perhatikan gambar berikut!

Crustaceae difunjukkan oleh gambar bernomor . . ..

A. ldan 2

B. 1dan3
C. Zdan 3

D. 3 dan4

28. Perhatikan gambar berikut!
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29.

Bila populasi tikus menurun2 maka yangterjadi pada
jaring-jaring makanantersebut adalah populasi . . ..

A. padi naik dan populasi elang turun
B. belalang turun dan populasi padi naik
C. belalang naik dan populasi elang turun
D. padi naik dan populasi kelinci turun

Kebak ar anhutan menghas ilkan kualitas udara y ang
buruk dan menurunkan derajat kesehatan penduduk
di sekitar lokasi. Peristiwa kebakaran hutan tahun
2015 mengakibatkan sekitar 2I ,5 juta populasi
terpapar asap dan debu. Usaha yang dilakukan untuk
mengatasi hal tersebut adalah . . ..

A. memindahkan penduduk yang terpapar asap

dan debu ke daerah lain
B. mensosialisasikan kepada penduduk untuk

tetap di dalam rumah dan bila keluar rumah
mengenakan masker

C. mencari sumber api dan menyirami dengan air
D. melakukan reboisasi di hutanyang terb akar
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30. Perhatikan gambar berikut!
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a$rntull tren$rdtir

B e r das arkan tab e I ters ebut, damp ak y ang
ditimbulkan terhadap kualitas lingkun ganadalah ....

A. meningkatnya kualitas air bersih
B. menurunnya kadar oksigen di udara

C. meningkatnya jumlah jalur hijau
D. meningkatnya angka pengangguran

Perhatikan datahasil uji coba makanan dalam tabel
berikut!

Makanan
Warna Setelah Ditetesi

Lugol Benedict Biuret

I coklat biru muda ungu

2. biru kehitaman biru muda biru muda

3. biru kehitaman merah bata ungu

4. biru kehitaman merah bata biru muda

Berdasarkan tabel tersebut, makanafi yang
mengandung glukosa adalah. ...
A. 1 dan2
B. l dan3
C. 2 dan3
D. 3 dan4

32. Perhatikan gambar berikut!

Sendi yang diberi tanda panah adalah ....
A. pelana, menggerakkan ke dua aruh
B. peluru, memungkinkan ke segala arah

C. engsel, menggerakkan ke satu arah
D. geser, menimbulkan gerak pergeseran



33 . Diafr agma adalah sekat rongga badan yang
membatasi rongg a dada dan rongga perut. Dalam

proses pernapasan, jika otot diafragma berkontraksi,

maka otot yang ikut bersinergi dengan otot
diafragma tersebut adalah ....

A. otot antar tulang rusuk dalam

B. otot perut

C. otot pektoralis

D. otot bahu

34. Ciri-ciri pembuluh darah yang menuju jantung dari

paru-paru adalah ....

A. elastis, membawa darah mengandung oksigen

B. tidak elastis, mengalirkan darah yang kaya
karbondioksida

elastis, darah yang mengalir mengandung

karbondioksida

tidak elastis, darah yang mengalir kaya akan

oksigen

35. Perhatikan gambar berikut!

t- qr,

C.

D.

36.

Proses pengumpulan urin terjadi pada bagian ginjal

nomof ....

A. 1

8.2
c.3
D.4

Mawar laut melakukan perkembangbiakan atau

reproduksi aseksual den gan cata ....

A. pembelahan biner

B. pembentukan tunas

C. fragmentasi

D. partenogenesis
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37. Ahli biologi, Malpighi dan Stephen Hales, pernah

melakukan percobaan yang membuktikan bahwa

pengambilan bagran kulit batang tumbuhan akan

mengakibatkan gafigguan yang serius pada alran
senyawa organik ke akar. Jaring an yang terbuang

pada saat pengambilan kulitbatang adalah ....

A. xilem
B. epidermis

C. floem
D. cambium

38. Perhatikan gambar berikut!

Ap ab i la p erangkat p erc ob aartters ebut di letakkan di

tempat yang terkena sinar matah arr, gas yang keluar

dalam tabung X meningkat karena . . ..

A. kadar oksigen dalam air meningkat

B. kadar karbon dioksida dalam air menurun

C. kadar oksigen dalam tumbuhan (Y) meningkat

D. kadar glukosa dalam air menurun

39. Persil angan antara kelinci berbulu halus telinga
panj ang (HHPP) dengan kelinci berbulu kasar

telinga pendek (hhpp), menghasilkan kelinci
berbulu halus telinga panjang (HhPp). Apabila F 1

disilangkan sesam afiya, maka akan menghasilkan
jumlah genotip ....
A. Hhpp - 1

B. HHpp - 1

C. HhPp - 2

D. hhPp - 1

40. Perhatikan daftar berikut!
1. Fusarum sp

2. Rhizobium sp

3. Chlorella sp

4. Spirulina sp,

Jamur dan Algae yang menjadi sumber makanan

kelompok protein sel tunggal (PST) adalah ....

A. lr2, dan3
B. I,3, dan 4

C. 2,3, dan4
D. 3, 4, dan 1
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