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PETUNJUKUMUM

I. Periksalah Naskah Soal yang Anda terima sebelum mengerjakan soal yang
meliputi:
a. Kelengkapan jumlah halaman atau urutannya.
b. Kelengkapan dan urutan nomor soal.
c. Kesesuaian Nama Mata Uji dan Program Studi yang tertera pada kanan atas

Naskah Soal dengan Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN).
d. Pastikan LJUN masih menyatu dengan naskah soal.

2. Laporkan kepada pengawas ruang ujian apabila terdapat lembar soal, nomor
soal yang tidak lengkap atau tidak urut, serta LJUN yang rusak atau robek
untuk mendapat gantinya.

3. Tulislah Nama dan Nomor Peserta Ujian Anda pada kolom yang disediakan di
halaman pertama butir soal.

4. Isilah pada LJUN Anda dengan:
a. Nama Peserta pada kotak yang disediakan, lalu hitamkan bulatan di

bawahnya sesuai dengan huruf di atasnya.
b. Nomor Peserta dan Tanggal Lahir pada kolom yang disediakan, lalu

hitamkan bulatan di bawahnya sesuai huruf/angka di atasnya
c. Nama Sekolah, Tanggal Ujian, dan bubuhkan Tanda Tangan Anda pada

kotak yang disediakan.
5. Pisahkan LJUN dari Naskah Soal secara hati-hati dengan cara menyobek pada

tempat yang telah ditentukan.
6. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan Naskah Soal tersebut.
7. Jumlah soal sebanyak 40 butir, pada setiap butir soal terdapat 4 (empat) pilihan

jawaban.
8. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat bantu

hitung lainnya.
9. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ruang ujian.
10. Lembar soal boleh dicorat-coret, sedangkan LJUN tidak boleh dicorat-coret.

SELAMAT MENGERJAKAN
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I.

m
ram/cm
newton
mJs

kandela

Kelompok besaran turunan dengan satuannya dalam Sistem Intemasional yang benar
ditunjukkan oleh nomor-nomor ....

A. (1), (2), dan (3) v
B. (I), (3), dan (4)
C. (2), (3), dan (5)
D. (3), (4), dan (5)

2. Perhatikan tabel bebera a zat berikut!
No 'Nama Zat 'Massa Jenis
I Ka 0,8
2 Es 0,92
3 Sen 7,14
4 Air 1,00

EsB.

Benda padat dimasukkan ke dalam air, maka gambar yang menunjukkan kedudukan benda-
benda yang paling tepat adalah ....

A.

C. D.

lillll
Seng

:ii~liii!.
3. Suhu suatu benda nOF. Jika suhu benda tersebut diukur dengan termometer celcius, maka

akan menunjukkan suhu ....
A. 17°C
B. 25 °C
l:: 45°C
D. 109°C
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4. Perhatikan grafik pemanasan 1!.&-esj,erikut ini!

Jika kalor jenis es 2.100 JlkgOC, kalor lebur es
336.000 J/kg dan kalorJenis air adalah 4.200 JlkgOC,
maka kalar yang dibutuhkan dalam proses A-B-C
adalah ....

A. 342 kJ
B. 693 kJ
C. 714 kJ
D. 735 kJ

Suhu ('C)
D10 ;;.;

-5 A

Waktu (5)

5. Jika massa benda sama, maka benda yang mempunyai percepatan yang terbesar adalah ....
A. B.

3~5N 3N~5N

6. Perhatikan gambar dua benda berikut!
Jika percepatan gravitasi ditempat tersebut 10 rn/s2, maka
perbandingan energi potensial benda I dan II adalah ....

A. I: I
B. 2: 3
C. 3: 2
D. 4:3

I

~

I
II

I 3kg I
ih,=lOm Ihz=5m
I I"""""""""}",,

lantai

7. Sebuah benda beratnya 3000 N akan dipindahkan ke suatu tempat yang memiliki
ketinggian seperti pada gambar. Berapa gaya yang diperlukan untuk menaikkan benda
tersebut sampai puncak?

A. 500 N.
B. 1000 N.
C. 3000 N.
D. 9000 N.

\\
\
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8. Keempat balok pada gambar berikut mempunyai massa sama, maka balok yang

memberikan tekanan terkecil pada bidang tekannya adalah ....

A. B. f/"-------,....-/
~
n
3

6em
L --Y.;~«'

10 cm

C.

8cm

~
n
3

D.

o

3

9. Sebuah tali digetarkan sehingga membentuk
gelombang seperti pada gambar. Jika cepat
rambat gelombang 2 mis, berapa periode
gelombang tersebut?

A. 3 s.
B. 5 s:
C. la s.
D. 15 s.

la. Di suatu lembah yang dalam di bumi, teriakan seseorang akan terdengar bergema karena
bunyi dipantulkan kembali dari gunung-gunung yang mengelilinginya. Di lembah yang
sama di bulan tidak akan terdengar gema karena ....

A. gaya tarik gravitasi di bulan lebih kecil daripada di bumi
B. suhu di bulan lebih rendah daripada di bumi
C. di bulan tidak ada udara sebagai perantara bunyi untuk merambat
/D. gunung-gunung di bulan tidak dapat memantulkan bunyi

)
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Apabila kita mengamati obyek menggunakan lup dengan mata berakomodasi maksimum,
maka posisi obyek yang benar adalah ....

A. --L,,----T----O--I7-~

------,,-:r:T----(j--~-~~.

11.

C. obyek

------~----Jl----2F F

Iup

17 Mata
Pengamat

D. obyek 01UP

t--,.V Mata
Pengamat------2F----~-t_- --------.

( 12. Perhatikan gambar berikut!

@
Lima benda pada gambar di atas masing-masing bermuatan listrik. Benda A dan E
bermuatan positif (+). Ketika saling didekatkan ternyata' B menolak A, emenarik B, D
menolak C, dan Emenarik D. Pernyataan berikut yang benar adalah ....

A. B bermuatan positif (t), C dan D bermuatan negatif (-)
B. B dan D bermuatan positif (+), C bermuatan negatif(-)
C. B dan C bermuatan positif (+), D bermuatan negatif(-)
D. B bermuatan negatif (-), C dan D bermuatan positif (+)

13. Perhatikan gambar rangkaian listrik di samping!
Bila hambatan dalam sumber tegangan
diabaikan, maka voltmeter V menunjukkan
tegangan terukur sebesar ...

A. 4 V
B. 6 V-
C. 9 V.
D. 10 V-

A ).6n
.6n

4n

\
)

•..
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14. Sebuah rumah terdapat 4 lampu 20 watt menyala 12 jam per hari, sebuah kulkas 250 watt
menyala selama 24 jam per hari, dan pompa air 125 watt menyala 6 jam per hari.
Berapakah besar energi listrik yang digunakan selama satu bulan (30 hari)?

A. 462,6 kWh.
B. 231,3 kWh.
C. 180,00 kWh.
D. 81,00kW.h.

IS. Perhatikan gambar!

baja besi
Ip QIA BI
Batang besi AB merupakan magnet yang dihasilkan akibat disentuh oleh batang baja PQ
seperti tampak pada gambar, sedangkan batang baja PQ merupakan hasil pembuatan
magnet. Jika ujung batang besi A menjadi kutub utara, dan ujung batang besi B menjadi
kutub selatan, maka gambar pembuatan magnet batang baja PQ yang benar adalah ....

A. B.
P~y~Q i .1

i;,

a P

16. Perhatikan gambar ilustrasi transformator berikut!

P=60W P=60W

Vp=lOOV Vs= 50 V Vp=100V Vs=200V

Trafo I Trafo 11

Dari gambar ilustrasi di atas, pernyataan yang benar adalah ....
A. Trafo' I = trafo step down, karena Ns >Np
B. Trafo 1.= trafo step up, karena Vs <Vp
C. Trafo II = trafo step down, karena Vp < Vs
D. Trafo 11= trafo step up, karena Np < Ns
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I 7. Perhatikan data berikut ini!

(I) Memiliki awan Hidrogen.
(2) Mengitari matahari dengan orbit lingkaran.
(3) Memiliki ekor panjang.
(4) Berwarna kemerah-merahan.

Dari pernyataan di atas yang merupakan ciri-ciri dari komet adalah ....
A. (I) dan (2)
8.. (I)dan(3)
C. (2) dan (3)
D. (3) dan (4)

18. Pupuk urea, CO(NH2)l, termasuk dalam golongan ....
A. ion
8. atom
C. molekul unsur
D. molekul senyawa

19. Perhatikan tabel berikut!

Larutan Lakmus
Sebelum Sesudah

(1) Merah Merah -...---
(2) Biru Merah
(3) Biru Biru
(4) Biru Biru

Pasangan larutan yang bersifat asam adalah ....
A. (I) dan (2)
8. (I) dan (4)
C. (2) dan (3)
D. (3) dan (4)

20. Di antara gas berikut yang dapat menyebabkan karat pada kaleng adalah ....
A. Hidrogen
B. Oksigen
C. Nitrogen
D. Helium

21. Perhatikan data tentang penggunaan bahan berikut!
(I) Gas elpiji sebagai bahan bakar, karena mudah terbakar, dan menghasilkan kalor yang

besar.
(2) Tembaga sebagai kabel listrik, karena memiliki daya hantar listrik yang baik.
(3) Helium sebagai bahan pengisi balon udara, karena memiliki massa yang ringan.
(4) Alumunium sebagai bahan pembuatan alat memasak, karena tidak mudah korosi.

Penggunaan bahan di atas yang memanfaatkan pasangan sifat fisika adalah ....
A. (I) dan (2)
B. (I) dan (4)
C. (2) dan (3)
D. (3) dan (4)
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22. Suatu kemasan minuman mengandung:
(1) natrium benzoat
(2) gula pasir
(3) kurkumin
(4) sakarin
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23.

24.

Bahan pengawet buatan diperlihatkan oleh nomor ....
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)

Agar terhindar dari dampak negatif penggunaan psikotropika kita harus menjauhi dan tidak
mencoba untuk mengonsumsi zat yang mengandung ....

A. nikotin
B. alkohol
C. kokain
D. sakarin

Aktivitas berikut yang menggambarkan ciri makhluk hidup adalah ....
A. daun pisang bergerak dili up angin
B. katak hidup bergerombol di dalam kolam
C. tumbuhan memerlukan C02 untuk fotosintesis
D. manusia menghisap O2 dan mengeluarkan C02

Perhatikan gambar hewan di bawah ini!

Berdasarkan ciri-ciri morfologinya hewan-hewan tersebut tergolong ....
A. mollusoa
B. echinodermllta
C. arthropoda
D. annelida:
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26. Diagram berikut menunjukkan contoh saling ketergantungan antarorganisme. Pada siang

hari organisme-organisme tersebut menghirup atau mengeluarkan Ca)atau Cb)seperti yang
ditunjuk oleh tanda panah.

,
'I' \ .

"i, '~.11 I

" \ I \ • I b
j" ~'" " J\ \ I,' '/ ','Ii' 'N' IA li
Yllh' IV\I 'YII

Manakah di antara pernyataan berikut yang benar?
A. Ca)karbon dioksida dan Cb)nitrogen.
B. Ca)oksigen dan Cb)karbon dioksida.
C. Ca)karbon dioksida dan Cb)uap air.
D. Ca)karbon dioksida dan Cb)oksigen.

27. Gambar berikut menunjukkan pohon-pohon yang ditebangi.

Usaha yang tepat untuk mengatasi kerusakan lingkungan tersebut adalah ....
A. melarang semua jenis penebangan hutan
B. menggalakkan reboisasi
C. menggalakkan sistem ladang berpindah
D. memindahkan semua kegiatan penebangan ke hutan lindung

P-ZF-2012/201J "Hak Cipta pada Pusat Penilaian Pendidikan-BALITBANG-KEMDIKBUD
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28. Perhatikan grafik berikut!
250.000.000 -•i 200,000.000

j ---t 150.000.000
1
1 100,000,000I.

i " - -
50.000.000

I.

Apabila pertumbuhan penduduk Indonesia sesuai dengan grafik di atas, kondisi lingkungan
yang akan teIjadi pada tahun 2015 adalah ....

A. kualitas air tanah semakin menurun
B. kandungan O2 di udara meningkat
C. produksi pangan meningkat
D. areal pertanian akan semakin luas

29. Di antara pasangan otot-otot berikut yang bekerja secara antagonis adalah ....
A. otot betis dan paha
B. otot bisep dan trisep
C. otot pipi kiri dan pipi kanan
D. . otot lengan atas dan lengan bawah

30. Berdasarkan gambar, proses pencernaan yang terjadi di
organ Padalah .... .

A. pengubahan protein menjadi pepton
B. pengubahan amilum menjadi glukosa
C. pengubahan lemak menjadi asam lemak
D. pengaktifan provitamin menjadi vitamin

p

31. Penyakit asma disebabkan oleh penyempitan dan peradangan pada ....
A. paru-paru
B. tenggorokan
C. gelembung paru-paru
D. sa!man pernapasan

32. Kerja jantung dalam mekanisme peredaran darah adalah ....
A. jika ventrikel relaksasi, darah keluar dari jantung
B. jika ventrikel kontraksi, darah masuk ke jantung
C. atrium kontraksi, darah masuk ke ventrikel
D. atrium relaksasi, darah masuk ke ventrikel
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33. Pada penampang melintang ginjal berikut 1m, bagian X

berfungsi untuk ....
A. filtrasi darah
B. menanlpung urin
C. augmentasi urin primer
D. reabsorbsi urin sesungguhnya

34. Perhatikan gambar daerah kepekaan lidah pada manusia berikut!
Bagian K merupakan daerah lidah yang dapat mengecap rasa ....

A. manis
B. pahit
C. asam
~b.pedas

35. Perhatikan gambar penampang melintang batang berikut!
Bagian Y berfungsi untuk ....

A. mengangkut sari makanan dari dalarn tanah
B. melindungi jaringan di bawahnya
C. memperbesar batang tanaman
D. mengangkut hasil fotosintesis

K

36. Contoh gerak tumbuhan yang menunjukkan respon terhadap sentuhan adalah ....
A. ujung batang akan tumbuh ke tempat yang redup
B. kecambah tumbuh sangat cepat di tempat gelap
C. pertunlbuhan akan menuju tempat lembab
'D. daun si kejut menutup ketika seorang anak menendangnya

37 Perhatikan gambar percobaan fotosintesis berikut!

Matahari

<)
Rif -+~ -+~ -+ -+~ Warna biru tua

Kertas ~ l1J Ditetesi Warna pucat
karbon Air panas Alkohol panas Jugo! '

1 2 3 4

Dari rangkaian percobaan di atas, yang bertujuan untuk menguji adanya amilum sebagai zat
hasil fotosintesis adalah ....

A. 4
B. 3
C. 2
D. I
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38. Di daerah dataran tinggi, kadar oksigen lebih rendah dibandingkan dengan dataran rendah

sehingga manusia yang hidup di daerah dataran tinggi beradaptasi dengan ....
A. sel darah merah lebih banyak
B. panas tubuh untuk menekan proses osmosis
C. enzim tertentu untuk menangkap oksigen bebas
D. hormon pengikat oksigen sehingga daun berwarna pucat

39. Seekor tikus hitam bertubuh besar (HHBB) disilangkan dengan tikus putih bertubuh kecil
(hhbb). Jika antara keturunan Fl disilangkan dengan induknya yang resesif akan diperoleh
keturunan F2 dengan perbandingan fenotip ....

A. 3: I
B. 1:2:1
C. I: I : I : I
D. 9: 3 : 3 : 1.

40. Yoghurt terbuat dari susu dengan menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus, proses
yang terjadi pada fermentasinya adalah ....

A. pengubahan susu menjadi alkohol dan gula
B. pemisahan lemak menjadi asam lemak
C. pada masa inkubasi dihasilkan asam laktat
D. penguraian susu menjadi lemak berprotein
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