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AKHIR SEMESTER SMP/MTS KABUPATEN

TAHUN PELAJARAN 201 212013

SLEMANULANGAN

Mata Pelajaran
Kelas
Hari/Tanggal
Pukul

LEMBAR SOAL

llmu Pengetahuan Alam
Vlll ( Delapan )

Rabu, 5 Desember 2012
07.30 - 09.30 ( 120 menit )

PETUNJUKUMUM

1 Perhatikan dan ikuti petunjuk pengisian pada lembar jawaban yang disediakan'

2. Periksa dan bacalah setiap soal dengan seksama sebelum menjawab.

;. L;p;rk;; k"p"J" p"ng"was tes kalau terdapat tulisan yang kurang jelas, rusak, atau jumlah soal kurang'

4. Mintalah t<erias buram kepada pengawas tes apabila diperlukan.

5. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan menghitamkan bulatan jawaban'

6. Kerjakan pada lemtar jawaban yang disediakan dengan menggunakan pensil 28'

Contoh cara menjawab pada lembar jawaban :

@OO@ BENAR @oo@
@@@O sALAH @@O@ sarah

7 . Apabila Anda in$in memperbaiki/me waban semula dengan karet penghapus

sampai bersih 0ingan sampai rusak jawaban yang menurutAnda benar'

8. Periksalah seluruh pekerjaan Anda pengawas

SELAMATBEKERJA

PETUNJUKKHUSUS

Untuk soal nomor 1 sampai dengan 40 jawablah dengan menghitamkan bulatan ( o ) huruf A, B, G atau

D pada lembar jawaban!

1. F2=393N Perhatikan gambar di samPing!

Resultan gaya yang bekerja pada balok adalah . '. .

A 663N
B. 570N
c. 420 N

D. 370N
V////////z/.

2. Perhatikan pernyataan berikut!

1) Gesekan antara mesin mobildengan kopling membuat mesin cepat panas'

2\ Gesekan air dengan perahu sehingga kecepatan perahu berkurang.

3) Ban mobil dibuat bergerigiagar mobil tidak tergelincir'

4) Gesekan antara felk sepeda dengan karet rem'

Gaya gesek yang merugikan ditunjukkan oleh pernyataan " ' '

A. 1dan3
B. l dan2
C.2dan4
D. 4dan 1

F3=50N
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A. 1)dan2)
B. 2)dan 3)

6. Perhatikan gambar berikutl

63N it
8m

Besarnya usaha yang dikerjakan pada balok adalah ,.. .

A. 16J
B. 64J

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

Sebuah mobil mainan elektrik bergerak seperti terlihat
pada gambar!

Jika massa mobil mainan tersebut 0,2 kg, maka
percepatannya adalah ..: .

A. 0,8 m/s2

B. 2,0 mls2

C. 8,0 m/s2

D. 20.0 m/s2

Seorang siswa melakukan pengukuran GGL sebuah
baterai seperti gambar di samping :

Jika sakelar (S) ditutup, maka urutan perubahan energi
yang terjadiadalah ... .

A. energi kimia -+ energi gerak .+ energilistrik
B. energigerak -+ energi kimia -+ energilistrik )
C. energikimia -+ energilistrik -+ enerQigerak
D. energigerak + energi listrik -+ energikimia <

1P41r1111112

3. Perhatikancontoh-contohperistiwaberikutl
1) Koin yang berada diatas kertas di meja akan tetap disana ketika kertas ditarik secara cepat.
2) Setiap hari matahari seolah-olah terbit dari timur dan tenggelam dari barat.
3) Badan terdorong ke depan ketika mobilyang ditumpangidirem tibatiba.
4) Pemain sepatu roda berhenti meluncur ketika menabrak pemain lainnya.

Contoh berlakunya hukum I NeMon ditunjukkan oleh nomor ...

4

e

5.

F2

7

c. 96J
D. 128 J

Perhatikan gambar di samping!
Jika massa kelapa sebesar 1,3 kg, dan percepatan
gravitasi ditempat itu sebesar 10 m/s2, maka Energi
potensial yang dimiliki kelapa tersebut adalah ... .

A. 13J .

B. 130 J

c. 260J
D. 330J

voltm eter
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8.

.3. tP,/ltatvr2

Firman menendang bola bermassa 0,45 kg sehingga bola
bergerak dengan kecepatan sepertiterlihat pada gambar.

Jika percepatan gravitasi 10 m/s2, maka energi kinetik
v = 20 m/s bolatersebutadalah....

A. 9J
B. 18J
c. 90J
D. 180 J

lndah sedang melakukan percobaan tuas sepertiterlihat
pada gambarl

Jika berat beban sebesar 80 N, maka keuntungan
mekanis tuas yang dipakai Indah dalam percobaan
tersebutsebesar... .

A.8
8.5
c.3
D.2

Perhatikan gambar di samping!
Jika jari-jarikatrol5 cm, dan percepatan gravitasi 10 m/s2,

maka besarnya gaya F yang diperlukan untuk menarik
beban tersebut adalah ... .

A. 30,6 N

B. 76,5 N
c. 153,0 N

D. 306.0 N

PerhatiKan gambar di samping!
Jika panjang papan 2 m, maka
bidang miring tersebut adalah ... .

A. 1

8.2
c.3
D4

9. Diantara gambar berikut yang bekerja berdasarkan prinsip bidang miring adalah ...

A

B.

c

D

10

11.

12

153 N

keuntungan mekanik
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13. perhatikan gambar berikufl Apabila ditekan dengan gaya yang sama, maka benda yang mudah menancap

pada PaPa4 kaYu adalah ..'.

Perhatikan gambar di samPingl

Jika luas permukaan piston besar (A2) 400 cm2, maka

luas permukaan piston kecil (Al ) adalah ... .

A. 4 cm2

B. 8 cm2

C. 16 cmz

D. 32cm2

Perhatikan gambar akuarium berikut!

Jika massa jenis air 1000 kg/m3 dan percepatan gravitasi

ditempat ini sebesar 10 m/s2, maka tekanan hidrostatis

yang dialami ikan adalah ....

A. 5"400 N/m2

B. 5.500 N/m2

C. 550.000 N/m2

D. 650.000 N/m2

B D

16. Saat kita berenang di dalam air, tubuh kita terasa lebih ringan, hal ini terjadi karena ...

A. percepatan gravitasiberkurang didalam air

B. volume tubuh berkurang didalam air

C. massa tubuh berkurang didalam air

D. adanya gaya tekan ke atas dari air

17 gambar balok yang terletak diatas lantai berikut ini!

maka urutan tekanan dari yang terkecil hingga terbesar berturut-turut ditunjukkan

c. (4), (1), (3), (2)

D. (4), (1), (2), (3)

c

14

15

I"."'

Bila berat balok sama,

oleh nomor....
A. (1), (2), (3), (4)

B. (2), (3), (1), (4)

(2)
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18.

Ar

B

20. Perhatikan gambar berikut!

t (detik)

Cepat rambat gelombang tersebut adalah ..

A. 9.00 m/s
B. 3.00 m/s

A. 1), 2) dan 3)
B.1),2)dan4)

.5. rP41y111112

Perhatikan gambar di samping!
Jika bandul berayun dariA - B - C dalam waktu 1 ,5 detik,
maka periode dan amplitudo getaran bandul adalah ... .

A. 0,75 s dan 5 cm
B. 0,75 s dan 10 cm
C. 3,00 s dan 5 cm
D. 3,00 s dan 10 cm

Perhatikan gambar di samping!
Jika balok dilepaskan dari titik A kemudian bergerak
menuju titik B dan titik C dalam waktu 3 detik, maka
frekuensi pegas tersebut adalah ... .

A. 116 Hz
B. 113Hz
C. 3Hz
D. 6Hz

C. 0,09 m/s
D. 0,03 m/s

C. 2),3)dan 4)
D. 2),3) dan 5)

21

22

23

Pertumbuhan dan perkembangan dapat dibedakan sebagai berikut ....
A. pertumbuhan tidak dapat diukur dan perkembangan dapat diukur x
B. pertumbuhan dapat diukur dan perkembangan tidak dapat diukur
C. pertumbuhan dan perkembangan semuanya tidak dapat diukur-r
D.pertumbuhandanperkembanganSemuanyadapatdiukur<

Berikut ini urutan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan yang benar adalah
A. zigot - morula - blastula - gastrula
B. morula - zigot - blastula - gastrula
C. zigot - morula - gastrula - blastula
D. morula - zigot - gastrula - blastula

Perhatikan ciri-ciri perkembangan manusia beikut ini!

1) hormon pertumbuhan masih terus dihasilkan.
2) mulai menghasilkan hormon reproduksi.
3) sudah memiliki pendirian yang tetap.
4) mulai memperhatikan penampilan.

5) pertumbuhan sudah maksimal.

Ciri-ciriyang dimiliki anak pada usia remaja adalah ....

18 cm
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24. Tahap perkembangan manusia yang disebut masa pubertas terjadi pada usia ... .

A. 5-10tahun,'
B. 10 - 15 tahun

Pada saat bisep lengan kontraksi maka ....

A. trisep lengan tidak bergerak

B. trisep lengan kontraksi

C. tangan menjadi lurus

D. lengan menekuk

lPMflil/r 2

C. 17 - 25 tahun
D. 40 - 60 tahun r

Perhatikan gambartulang tengkorak manusia di samping!

Bagian yang ditunjuk huruf P adalah tulang ....

A. dahi '/-

B. pelipis

C. ubun-ubun \
D. tengkorak belakang <

Perhatikan gambar hubungan antar tulang manusia di

samping ini!

Pernyataan berikut yang benar terkait dengan gambar

tersebut. adalah ....
A. A dan B bergerak hanya dua arah
B. A bergerak ke segala arah dan B diam
C, A dan B dapat bergerak ke segala arah

D. B bergerak ke segala arah dan Adiam

Perhatikan gambar di samping ini!

Penyebab terjadinya kelainan seperti gambar di samping

adalah ....

A. penyakit TBC dan posisi duduk yang salah
B. mengidap po_li_o dan posisi duduk yang salah

C. posisiduduk dan giziyang salah
D. artritis dan serangan bakteri

Perhatikan gambar salah satu jenis otot manusia di

samping!

Fungsi dari jenis otot seperti gambardi samping adalah ....

A. membuat jantung berdetak memompa darah

B. menggerakkan tulang paha dan tangan
C. membentuk persendian tertentu :r

D. menyusun organ lambung

Perhatikan gambar di samping!
Zatyang dihasilkan oleh bagian yang ditunjuk dengan

huruf X memiliki fungsi ....

A. mengendapkan protein pada kasein
B. mengasamkan cairan dalam lambung

C. menghancurkan partikel-partikel lemak
D. mengaktifkan pepsinigen menjadi pepsin

25

26

27.

28

30.
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31.

.7 - rPA/v!!1112

Perhatikan gambar di samping!
Enzim yang berfungsi mengubah protein menjadi pepton
dan asam amino dihasilkan oleh organ yang ditunjukkan
nomor....
A. ldan2
B. 2dan 3

C. 3dan 4
D. 4dan 2

I

2

aJ

32. Perhatikan tabel berikut ini!

No Nama enzim Fungsi

1 Pepsin mengubah protein menjadi pepton

2 Amilase mengubah maltosa menjadi glukosa

3 Renin menggumpalkan protein susu (kasein)

4 Tripsin mengubah protein menjadi asam amino

Nama enzim yang di hasilkan oleh pankreas beserta fungsinya yang benar adalah ... .

A. 1dan2
B. 1dan3
C. 2dan3
D. 2dan4

Perhatikan tabel pada uji makanan berikut ini!

Berdasarkan hasil uji makanan di atas dapat disimpulkan bahwa ....
A. didalam kacang tanah terdapat protein, pisang masak mengandung glukosa
B. di dalam kacang tanah terdapat glukosa, pisang masak mengandung protein
C. didalam nasi terdapat protein, kuning telur mengandung amilum
D. didalam nasiterdapat amilum, kuning telur mengandung protein

33

34 Perhatikan sistem pernafasan pada manusia disamping
ini!

Tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan
karbondioksida terjadi pada nomor ....

A. 1

8.2
c.3
D.4

No Bahan Perlakuan uji makanan Hasil Uji
1 Kacanq tanah ditetesi reagen Biuret biru kehitaman
2 Nasi ditetesi reagen Biuret hiiau
3 Pisang masak ditetesi reagen benedict, dipanaskan merah bata

4 Kuning telur ditetesi reagen benedict, dipanaskan kuning
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35 Perhatikan data berikut!

1. Rongga Paru-Paru membesar

2 Tekanan udara dalam paru-paru besar'

3. Kontraksiotot diafragma melengkung ke atas'

4. Udara dalam Paru-Paru keluar'

Mekanisme ekspirasi pada pernapasan perut secara urut di tunjukan oleh nomor ... .

A. 1,2dan3 C' 2'3dan4
B. 1,2dan4 D' 3,4 dan 1

.36. Gangguan pengangkutan dan penggjunaan oksigen yang dapat disebabkan karena tenggelam (alveolus terisi

air)dinamakan ....
A. asfiksi C' enfisema

B. asidosis D' Pneumonia

37 Perhatikan tabel berikutl

No Aspek Eritrosit 'Leukosit Trombosit

1 Jumlah tiap mm 5 000.000 7.000 - 8.000 300.000

z Bentuk cakranr bikonkaf tidak teratur amuboid

3 Tempat produksi sumsum merah
tulang

sumsum merah tulang hati dan limfa

4 Fungsi mengangkut 02
dan CO2

untuk membunuh
kuman

untuk membantu
pembekuan darah

Data pada tabel yang sesuai untuk masing-masing jenis sel darah adalah " ' '

A. 1 dan2 C' 1 dan 4

B. 1dan3 D' 2dan4

Peredaran darah kecil pada manusia meliputi " ' '

A. bilik kiri - arteritubuh - vena tubuh - serambi kanan

B. bilik kiri- vena paru-paru - paru-paru - serambi kanan

C. bilik kanan - arteri paru-paru - paru-paru - vena paru-paru - serambi kiri

D bilik kanan - arteri paru-paru - paru-paru - vena paru-paru - serambi kanan

Tangan seorang anak terluka dan darahnya keluar sangat deras, pembuluh darah yang mengalami luka

kemungkinan besar adalah .. ' '

A. arteri C' aorta

B. vena D' kaPiler

penyakit anemia berat yang disebabkan karena jumlah sel darah putihnya meningkat drastis sehingga

memakan sel darah merah disebut ....

A. talasemia C' hemoPhilia

B. leukemia D' Polishemia

38

39

40

**/a:\/a\* *vv
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