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MATA PELAJARAN
Mata Pelajaran

: ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA)

Program Studi

: 9 SMP

WAKTU PELAKSANAAN
Hari / Tanggal

: Sabtu, 16 Maret 2019

Waktu
JumlahSoal

: 120 Menit
: 40

PETUNJUK UMUM
1.

Sebelum mengerjakan ujian, teliti terlebih dahulu jumlah dan halaman soal yang terdapat pada
naskah ujian.

2.

Tulis nomor peserta Saudara pada lembar jawaban di tempat yang disediakan, sesuai dengan
petunjuk yang diberikan oleh petugas.

3.

Bacalah dengan cermat setiap petunjuk yang menjelaskan cara menjawab soal.

4.

Pikirkanlah sebaik-baiknya sebelum menjawab soal, jawaban yang salah tidak mengakibatkan
pengurangan nilai.

5.

Jawablah lebih dahulu soal yang menurut Saudara mudah, kemudian lanjutkan dengan
menjawab soal-soal yang lebih sukar sehingga semua soal terjawab.

6.

Tulis jawaban Saudara pada lembar jawaban ujian yang disediakan dengan cara dan petunjuk
yang telah diberikan oleh petugas.

7.

Untuk keperluan coret-mencoret harap pergunakan tempat yang terluang pada naskah ujian dan
jangan sekali-kali menggunakan lembar jawaban.

8.

Selama ujian Saudara tidak diperkenankan bertanya atau minta penjelasan mengenai soal-soal
yang diujikan kepada siapa pun, termasuk pengawas ujian.

9.

Setelah ujian selesai, harap Saudara tetap duduk di tempat Saudara sampai pengawas datang
ke tempat Saudara untuk mengumpulkan lembar jawaban.

10. Perhatikan agar lembar jawaban ujian tidak kotor, tidak basah, dan tidak terlipat.

SELAMAT MENGERJAKAN
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Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!
1.

Larutan

Lakmus merah

Lakmus biru

1

Merah

Merah

2

Biru

Biru

3

Merah

Merah

4

Merah

Biru

5

Biru

Biru

6

Merah

Merah

Data hasil percobaan :
(1) Air dipanaskan akan menguap;
(2) Logam dipanaskan akan membara;
(3) Besi dibiarkan di tempat terbuka mengalami korosi;
(4) Garam dibuat dengan mencampurkan asam dan
basa.

Agar neraca seimbang, nilai anak timbangan X yang
harus ditambahkan ke wadah B adalah …
A. 250 g
C. 750 g
B. 500 g
D. 1.000 g
7.

Anto memasukkan sebuah benda X bermassa 700
gram bersuhu 70oC ke dalam wadah yang berisi 210
gram air bersuhu 65oC. Jika suhu akhir campuran
adalah 67oC dan kalor jenis air sebesar 4200 J/KgoC
maka kalor jenis benda X adalah ...
A. 640 J/KgoC
C. 840 J/KgoC
o
B. 200 J/Kg C
D. 1890 J/KgoC

8.

Perhatikan pita hasil rekaman ticker timer pada gambar
berikut!

Berdasarkan data di atas, yang termasuk perubahan
kimia adalah pasangan nomor ....
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (3)
D. (3) dan (4)
3.

Nasi merupakan sumber karbohidrat dengan rumus
kimia [C6H12O6]n. Karbohidrat ini digolongkan sebagai
….
A. molekul unsur
B. molekul senyawa
C. atom
D. ion

4.

Pemanis sintetis terkini yang kemanisannya mencapal
13.000 kali tingkat kemanisan gula adalah ….
A. sakarin
B. neotam
C. sorbitol
D. siklamat

5.

Perhatikan gambar berikut!

Hasil percobaan warna lakmus dalam larutan sebagai
berikut.

Berdasarkan data di atas, maka larutan yang bersifat
asam adalah ….
A. 3, 5, dan 6
B. 3, 4, dan 6
C. 2, 4, dan 6
D. 1, 3, dan 6
E. 1, 2, dan 6
2.

6.

Banyak orang menjadi kecanduan setelah meminum
kopi, karena kopi ....
A. mengandung bahan adiktif yang termasuk
psikotropika
B. mengandung bahan yang bersifat menurunkan
kerja sistem saraf pusat
C. mengandung bahan adiktif berupa kafein
D. sangat nikmat dikonsumsi karena rasanya yang
manis

Nomor 1 dan 2 pada pita berturut-turut menunjukkan
pita melakukan….
A. gerak lurus beraturan dan gerak lurus dipercepat
beraturan
B. gerak lurus diperlambat beraturan dan gerak lurus
beraturan
C. gerak lurus dipercepat beraturan dan gerak lurus
diperlambat beraturan
D. gerak lurus diperlambat beraturan dan gerak lurus
dipercepat beraturan
9.

Perhatikan gambar gaya-gaya yang bekerja pada
benda berikut!

Jika percepatan benda 0,5 m/s2, maka massa benda
yang dikenai gaya sebesar ….
A. 1 kg
C. 100 kg
B. 10 kg
D. 1000 kg
10. Usaha yang harus dikeluarkan Beni dan Didan untuk
memindahkan sebuah kotak 20 kg sejauh 8 m adalah
1200 J. Jika gaya yang diberi Didan 60 N, maka gaya
searah yang diberi Beni adalah....
A. 50 N
C. 90 N
B. 30 N
D. 110 N
11. Adik menjatuhkan bola dari balkon rumah yang
tingginya 13 m dari tanah. Jika massa bola yang
dijatuhkan adik sebesar 250 gram dan percepatan
gravitasi bumi 10 m/s2, maka besar energi kinetik bola
saat berada 5 m dari tanah adalah….
A. 12,5 J
C. 12,5 kJ
B. 20 J
D. 20 kJ
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12. Perhatikan pernyataan berikut!
(1) Matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat
(2) Pergantian musim setiap 3 bulan sekali dibelahan
bumi utara
(3) Waktu di Indonesia bagian Timur lebih cepat 2 jam
daripada waktu Indonesia bagian Barat
(4) Pemanfaatan angin darat oleh nelayan saat akan
pergi melaut
(5) Terjadinya pasang surut air laut saat gerhana
bulan
(6) Saat musim panas, Eropa memiliki waktu siang
yang lebih lama daripada waktu malam
Pernyataan yang benar mengenai akibat
perputaran bumi pada porosnya adalah….
A. (1), (2), (4)
C. (1), (3), (4)
B. (3), (4), (6)
D. (3), (4), (5)

16. Seutas tali digetarkan sehingga membentuk gelombang
seperti gambar berikut!

Jika gelombang bergerak dengan cepat rambat 2 m/s,
maka panjang gelombang tersebut adalah …
A. 0,25 m
C. 1 m
B. 0,5 m
D. 2 m

dari

13. Perhatikan gambar pesawat sederhana berikut!

Jika kuasa digeser hingga jaraknya menjadi 200 cm
terhadap titik tumpu. Agar tuas tetap seimbang yang
harus dilakukan adalah….
A. Menggeser beban 10 cm mendekati titik tumpu
B. Menambah beban sebanyak 1000 N
C. Menggeser beban 10 cm menjauhi titik tumpu
D. Mengurangi beban sebanyak 200 N

17. Sebuah benda diletakkan 10 cm di depan cermin
cekung sehingga membentuk bayangan nyata 15 cm di
depan cermin. Jika benda digeser 2 cm menjauhi
cermin, bayangan yang terbentuk memiliki sifat….
A. maya, tegak, diperbesar
B. nyata, terbalik, diperbesar
C. nyata, terbalik, sama besar
D. nyata, terbalik, diperkeci
18. Seseorang penderita miopi mempunyai titik jauh 75 cm.
Agar bisa melihat benda jauh dengan normal maka
kuat lensa dan jenis lensa yang digunakan adalah….
A. -4/3 dioptri, lensa cembung
B. -4/3 dioptri, lensa cekung
C. -8/3 dioptri, lensa cekung
D. -8/3 dioptri, lensa cembung
19. Perhatikan gambar berikut!

14. Perhatikan gambar berikut!
Sebuah benda terapung di atas
air dengan bagian benda yang
terapung adalah 420 cm3. Jika
massa jenis air 1000 kg/m3 dan
volume benda keseluruhan 700
cm 3, maka massa jenis benda
yang terapung adalah….
A.
B.
C.
D.

166
250
400
600

kg/m 3
kg/m 3
kg/m 3
kg/m 3

Kedua muatan masing-masing +Q dan –Q berada pada
jarak r memiliki gaya tarik menarik sebesar 2N. Jika
muatan listrik diganti menjadi 2Q dan -4Q dan jarak
kedua muatan diperbesar menjadi 2r maka gaya tarik
menarik kedua muatan menjadi …
A. 0,25 N
C. 4 N
B. 1 N
D. 32 N
20. Perhatikan gambar!

R1= 6 

R2= 8 
R3=24 

15. Perhatikan gambar!

E=24v
Besar arus listrik yang lewat R1 adalah …
A. 0,5 A
C. 2 A
B. 1,5 A
D. 2,5 A

Berdasarkan gambar di atas, yang memiliki periode
terbesar adalah….
A. K
B. L
C. M
D. N
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21. Sebuah teko listrik digunakan untuk memanaskan 200
gram air bersuhu 28oC hingga mencapai suhu 100oC.
Jika teko listrik dihubungkan pada sumber tegangan
110 V dan daya yang digunakan sebesar 80 Watt maka
lama waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan air
hingga 100oC adalah … (kalor jenis air = 4200 J/KgoC)
A. 756 sekon
C. 736 sekon
B. 736 menit
D. 756 menit
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22. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut!

Dua buah lampu identik dihubungkan dengan sumber
tegangan dan rheostat. Jika rheostat dimaksimumkan,
maka nyala lampu menjadi ….
A. semakin terang karena arus yang mengalir
semakin besar
B. tidak berubah karena sumber tegangan tetap
C. semakin redup karena sumber tegangan semakin
besar
D. semakin redup karena arus yang mengalir semakin
kecil

26. Perhatikan gambar berikut!
Nama dan letak jaringan
hewan pada hewan yang
tepat adalah …
A. epitelium – permukaan
tubuh
B. otot – menempel pada
alat gerak
C. lemak – jaringan bawah
kulit
D. tulang – organ gerak
27. Perhatikan gambar jaring-jaring makanan berikut!

23. Sebuah transformator dihubungkan dengan sumber
tegangan 220 V seperti pada gambar, besar arus
keluarannya adalah …

Jika ikan tuna banyak ditangkap nelayan, yang akan
terjadi adalah....
A.
B.

55 A
7,5 A

C. 75 A
D. 5,5 A

A.
B.
C.
D.

24. Perhatikan gambar berikut!

Populasi burung camar meningkat
Populasi ikan teri menurun
Populasi ikan predator menurun
Populasi plankton menurun

28. Perhatikan grafik perkiraan pertumbuhan penduduk
dunia di bawah ini:

(A)

(B)

Ciri makhluk hidup yang ditunjukkan oleh gambar
secara berurutan, adalah ....
A. berkembang biak dan tumbuh berkembang
B. tumbuh berkembang dan berkembang biak
C. berkembang biak dan bergerak
D. tumbuh berkembang dan adaptasi
25. Perhatikan kunci determinasi di bawah ini!
(1) a. Bertulang belakang ………………………... 2
b. Tak bertulang belakang …………….….…. 6
(2) a. Menyusui anaknya …………………Mamalia
b. Tidak menyusui anaknya……………….… 3
(3) a. Tubuhnya ditutupi bulu ……………. Burung
b. Tubuhnya tidak ditutupi bulu ……….……. 4
(4) a. Bergerak dengan sirip …………………. Ikan
b. Bergerak tidak dengan sirip …………..…. 5
(5) a. Kulitnya selalu basah ………………..Amfibi
b. Kulitnya tidak selalu basah ………..Reptilia
(6) a. Mempunyai rangka luar ……...….Arthropoda
b. Tidak mempunyai rangka luar ….… Cacing
Kunci determinasi yang tepat untuk kura-kura adalah…
A. 1a,2b,3b,4b,5a
C. 1b,6a
B. 1a,2b,3b,4b,5b
D. 1a,2b,3b
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Kecenderungan pertumbuhan penduduk seperti pada
grafik di atas menyebabkan ketersediaan lahan
semakin terbatas sehingga mengakibatkan ….
A. Kurangnya daerah resapan air
B. Meningkatnya kebutuhan perumahan
C. Menurunnya polusi udara
D. Meningkatnya ketersediaan pangan
29. Salah satu penyebab alih fungsi lahan menjadi
pemukiman
dan
pusat
perbelanjaan
adalah
bertambahnya jumlah penduduk. Upaya untuk
mengatasi akibat yang ditimbulkan oleh alih fungsi
lahan tersebut adalah …
A. menggalakkan reboisasi
B. melakukan
kampanye
menjaga
kelestarian
lingkungan
C. menggalakkan taman-taman hijau di area
pemukiman
D. membuat undang-undang pelarangan membuka
lahan baru untuk pembangunan

IPA
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30. Perhatikan gambar sirkulasi darah berikut!

34. Perhatikan grafik berikut!

Ciri-ciri pembuluh darah
yang ditunjukkan oleh
huruf X adalah ...

A.

dinding pembuluh tebal dan elastis, banyak berisi
O2, dan aliran menuju jantung
B. dinding pembuluh tipis dan kurang elastis, banyak
berisi CO2, dan aliran menuju jantung
C. dinding pembuluh tebal dan elastis, banyak berisi
O2, dan aliran keluar dari jantung
D. dinding pembuluh tipis dan kurang elastis, banyak
berisi O2, dan aliran keluar dari jantung
31. Hasil uji laboratorium terhadap urine seorang pasien
adalah sebagai berikut:
Reagen
Reagen
Keterangan
Sebelum
Sesudah
penguji
uji
uji
+++
Biuret
Kuning
Ungu
Biru
kehijauan
Endapan
+
AgNO3
Putih susu
putih
Berdasarkan data di atas gejala yang dialami pasien
akibat dari penyakit yang dideritanya adalah …
A. produksi urine banyak dan encer
B. terdapat kandungan glukosa pada urine
C. adanya gangguan produksi urine
D. pasien mengalami pembengkakan pada kaki
Benedict

Biru jernih

Saat perayaan ulang tahun, Zenio meniup balon
sekuat-kuatnya sampai menggelembung. Volume udara
respirasi yang dikeluarkan pada saat Zenio melakukan
aktivitas tersebut sesuai dengan grafik di atas adalah …
A. 500 cc
B. 1000 cc
C. 1500 cc
D. 3500 cc
35. Gangguan pada sistem reproduksi dengan gejala yang
timbul adalah demam, adanya kutil kelamin, luka pada
alat kelamin dan sekitar mulut, serta ruam pada telapak
tangan dan kaki. Gangguan tersebut disebabkan oleh
…
A. Treponema pallidum
B. Neisseria gonorrhoeae
C. Herpex simplex virus
D. Human papillomavirus
36. Perhatikan gambar berikut!

32. Perhatikan gambar berikut!

Nama dan fungsi pada bagian yang ditunjukkan oleh
tanda panah adalah …
A. epidermis – melindungi jaringan dibawahnya
B. kambium – pertumbuhan sekunder
C. meristem – pertumbuhan primer
D. kaliptra – melindungi titik tumbuh
Sendi yang diberi tanda panah adalah ....
A. engsel, menggerakan ke satu arah
B. pelana, memungkinkan ke dua arah
C. peluru, menggerakkan ke segala arah
D. putar, mengerakkan secara berputar

37. Perhatikan gambar proses percobaan fotosintesis
berikut!
Untuk
menghasilkan
gas
yang
semakin
banyak dalam tabung
reaksi, hal-hal yang
dapat dilakukan adalah
…

33. Perhatikan gambar berikut!
Zat yang dihasilkan
oleh bagian yang
ditunjuk dengan tanda
panah Y memiliki
fungsi ....

A.
B.
C.
D.

A.

meletakkan tabung di tempat terang dan
mengurangi tanaman Hydrilla
B. meletakkan tabung di tempat redup dan
menambahkan air ke dalam tabung
C. menambahkan air ke dalam tabung dan
mengurangi jumlah tanaman Hydrilla
D. menambahkan air kapur dan meletakkan tabung di
tempat terang

mengemulsikan lemak
mengasamkan cairan dalam lambung
mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol
mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin
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38. Perhatikan nama tumbuhan berikut!
K. Sukun
L. Lobak
M. Bakung
N. Wortel
Tumbuhan yang memiliki kemampuan melakukan
reproduksi secara vegetatif alami yang sama adalah....
A. K dan M
B. L dan M
C. L dan N
D. M dan N
39. Persilangan antara Kelinci bermata merah berbulu
halus (RRYY) disilangkan dengan kelinci bermata hitam
berbulu kasar (hhyy) menghasilkan F1 semuanya
bermata merah
berbulu halus. Jika sesama F1
disilangkan akan dihasilkan keturunan seperti tabel
dibawah ini.
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Dari hasil persilangan tersebut, maka persentase
keturunan kelinci galur murni bermata merah berbulu
halus pada tabel adalah ….
A. 6,25 %
B. 18,75 %
C. 25 %
D. 50 %
40. Berikut ini merupakan contoh penerapan bioteknologi
dalam rangka meningkatkan produksi pangan adalah
....
A. pemanfaatan jasa bakteri dalam memproduksi nata
de coco
B. pemberian vaksin antirabies pada hewan ternak
C. menggunakan
teknologi
kloning
untuk
menghasilkan individu baru
D. rekayasa genetika yang dimanfaatkan untuk
penyembuhan penyakit tertentu
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