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PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS 

DINAS PENDIDIKAN 

UJIAN SEKOLAH 

Tahun Pelajaran 2012/2013 

 

LEMBAR SOAL 
 

MATA UJI  : IPA 

SATUAN PENDIDIKAN : SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 

KOMPETENSI KEAHLIAN : SEMUA KOMPETENSI KEAHLIAN  

HARI/TANGGAL  : RABU / 20 MARET 2013 

WAKTU  : 09.45 - 11.15 WIB 

 

 

PETUNJUK UMUM : 

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

2. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum anda menjawabnya  

3. Pada bagian I (satu)  berupa pilihan berganda, setiap butir terdiri atas 5 (lima) pilihan 

jawaban  

4. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat tulisan yang kurang jelas, rusak atau 

jumlah soal kurang  

5. Mintalah kertas buram kepada pengawas ujian, bila diperlukan  

6. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian  

7. Tidak diijinkan menggunakan kamus, handphone, kalkulator, tabel matematika, atau alat 

Bantu hitung lainnya  

8. Pilih salah satu jawaban yang paling tepat dengan menghitamkan bulatan pada Lembar 

Jawaban Ujian Sekolah (LJUS) untuk soal pilihan ganda  

9. Tulis jawaban dengan singkat, tepat dan jelas untuk soal uraian  

 

 

I. PILIHAN GANDA 

1. Ketika seseorang terbiasa menggunakan bahan styrofoam kemudian beralih 

menggunakan daun pisang sebagai pembungkus makanan berarti dia mengaplikasikan 

prinsip …. 
a. Reuse 

b. Reduce 

c. replace  

d. recycle  

e. reorganised      

 

2. Proses fotosintesis pada tumbuhan terjadi pada …. 

a. Kloroplas 

b. Klorofil 

c. stomata  

d. xylum  

e. floem      

DOKUMEN NEGARA 

SANGAT RAHASIA 

KODE : A.03 - U 
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3. Kebisingan kontinyu adalah kebisingan  yang datangnya.… 

a. Tidak terus menerus tetapi beraturan 

b. Terus menerus dalam jangka waktu yang singkat 

c. Terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama 

d. Hanya sekejap kemudian hilang  

e. Hanya sekejap kemungkinan akan terulang kembali  

 

4. Kegiatan menanami lahan pertanian dengan jenis tanaman dan siklus yang berbeda 

disebut …. 

a. Sengkedan  

b. Reboisasi 

c. Konservasi kimiawi  

d. Konservasi tanah  

e. Rotasi tanaman       

 

5. Tingkatan organisme terkecil dalam ekosistem adalah ..… 

a. Populasi 

b. Individu 

c. sel  

d. komunitas  

e. ekosistem      

 

6. Mahluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri disebut …. 

a. Heterotrof 

b. Kemoautotrof 

c. autotrof  

d. fotoautotrof   

e. decomposer       

 

7. Salah satu dampak pemanasan global adalah …. 

a. Terjadi gempa di mana-mana 

b. Penurunan permukaan air laut  

c. Banyaknya kasus keracunan gas CO  

d. Rusaknya bahan-bahan logam dan bangunan akibat korosi  

e. Peningkatan permukaan air laut      

 

8. Ekosistem yang banyak mengandung bahan organik yang belum terurai secara 

sempurna merupakan ciri dari ekosistem …. 

a. Hutan hujan tropis 

b. Hutan tepi sungai 

c. Hutan sagu   

d. Hutan rawa gambut  

e. Hutan mangrove      

 

9. Pemakaian pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan dapat menyebabkan ..… 

a. Pencemaran tanah 

b. Ketakutan serangga 

c. hospes  

d. Biodiversity  

e. hesteropasis      
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10. Hubungan interaksi cacing dan ulat hidup damai tanpa saling mengganggu adalah…. 

a. Kompetisi  

b. Netral  

c. Mutualisme   

d. Komensalisme   

e. Amensalisme       

 

11. Berikut ini merupakan contoh beberapa jenis hewan. 

1. Semut 

2. Kupu-kupu  

3. Cacing 

4. Bakteri  

5. Rayap 

6. Jamur 

Yang termasuk hewan detritivor adalah …. 

a. 1 – 2  

b. 3 – 4  

c. 3 – 5   

d. 4 – 5   

e. 5       

 

12. Piramida ekologi yang menggambarkan jumlah individu yang membangunnya, 

adalah…. 

a. Piramida biomassa 

b. Piramida energy 

c. Piramida jumlah 

d. Piramida ekosistem 

e. Piramida terbalik 

 

13. Perhatikan gambar berikut ini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar di atas menunjukkan rantai makanan ….. 

a. Karnivora  

b. Omnivora 

c. Perumput   

d. Detritus   

e. Detritivor       
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14. Dua ekor domba jantan bertarung untuk mendapatkan betina agar dapat berkembang 

biak. Hubungan tersebut  menunjukkan interaksi …. 

a. Predasi  

b. Kompetisi  

c. Mutualisme   

d. parasitisme  

e. Komensalisme       

 

15. Bakteri yang dapat mengubah amoniak menjadi nitrit dalam daur nitrogen adalah….. 

a. Acetobacter  

b. Nitrosomonas  

c. Clostridium  

d. Rhizobium  

e. Nitrobacter  

 

16. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari suatu ekosistem : 

1. Dapat mengatasi abrasi daratan 

2. Tempat berkembangbiaknya beberapa hewan laut 

3. Dapat menahan gelombang tsunami 

4. Tumbuhannya memiliki akar napas untuk mengatasi kekurangan oksigen 

Nama ekosistem berdasarkan data di atas adalah….. 

a. Hutan bakau 

b. Hutan rawa air tawar 

c. Hutan tepi sungai  

d. Hutan sagu  

e. Hutan rawa gambut      

 

17.  Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen pada ekosistem perairan adalah …. 

a. Plankton 

b. Jamur 

c. Bakteri 

d. Zooplankton 

e. Fitoplankton      
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18. Perhatikan jaring-jaring makanan di bawah ini….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari jaring-jaring makanan di atas yang  menduduki tingkatan trofik tertinggi 

adalah… 

a. Rubah dan burung elang  

b. Rubah dan ular  

c. Ular dan burung elang   

d. Rubah   

e. Burung elang       

 

19. Mikroorganisme yang menyebabkan penyakit kolera adalah…. 

a. Salmonella thyfosa 

b. Arcella  

c. Vibrio comma 

d. Diflugia 

e. Scabies 

 

20. Total massa uap air per satuan volume udara adalah…… 

a. kelembaban 

b. Kelembaban udara kering 

c. Kelembaban total 

d. Kelembaban relatif 

e. Kelembaban absolut 

 

21. Hewan yang bernapas dengan paru-paru adalah …. 

a. Burung dan ikan paus 

b. Katak hijau dan ular 

c. Ikan paus dan gurame 

d. Ayam dan ikan mujair 

e. Ikan lumba-lumba dan cacing 
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22. Faktor yang menyebabkan timbulnya variasi individu adalah…. 

a. Tingkah laku dan makanan 

b. Tingkah laku dan habitat 

c. Tingkah laku dan lingkungan 

d. Makanan dan lingkungan 

e. Genetika dan lingkungan 

 

23. Yang termasuk planet raksasa adalah….. 

a. Saturnus, yupiter, Uranus 

b. Merkurius, mars, venus 

c. Bumi, mars, Uranus 

d. Mars, Uranus, merkurius 

e. Neptunus, mars, merkurius 

 

24. Contoh hewan yang memiliki tentakel adalah…. 

a. Cacing pita 

b. Cacing isap 

c. Turbelaria 

d. Anemon laut 

e. Lintah 

 

25. Penentuan jadwal kegiatan pelaksanaan penelitian dan perlengkapan yang harus 

disediakan terdapat pada langkah… 

a. Hipotesis penenelitian 

b. Prosedur penelitian 

c. Analisis hasil penelitian 

d. Kerangka teoritik 

e. Pengumpulan data 

 

26. Gerhana matahari cincin yang terjadi di Jakarta disebabkan oleh…. 

a. Posisi bumi dan bulan berada pada jarak terjauh 

b. Posisi bumi dan bulan berada pada jarak terdekat 

c. Posisi bumi pada penumbra bulan 

d. Posisi bulan pada penumbra bumi 

e. Posisi bumi pada umbra bulan 

 

27. Fungsi Testis adalah…. 

a. Menampung sel sperma 

b. Mentransfer sel sperma 

c. Menghasilkan sel sperma 

d. Menghasilkan sel telur 

e. Mentransfer sel telur 

 

28. Dasar hukum Amdal adalah…. 

a. UU no. 22 tahun 1997 

b. UU no. 22 tahun 1999 

c. UU no. 23 tahun 1997 

d. UU no. 23 tahun 1999 

e. UU no. 23 tahun 2000 
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29. Daur yang merupakan unsur penting untuk pembentukan asam nukleat (DNA dan 

RNA) pembentuk tulang dan pembentuk protein adalah daur …. 

a. Belerang  

b. Air  

c. Nitrogen  

d. Karbon  

e. Fosfor  
 

30. Pengolahan limbah cair dengan cara memanfaatkan mikroorganisme air disebut 

pengolahan secara…. 

a. Fisika  

b. Kimia  

c. Alami  

d. Biologis 

e. Buatan  

 

31. Pembuatan Amdal dilakukan saat…. 

a. Prakonstruksi 

b. Perencanaan proyek 

c. Konstruksi  

d. Operasi  

e. Pasca operasi  

 

32. Meletusnya gunung merapi di yogyakarta menyebabkan kerusakan ekosistem yang 

parah sehingga semua organisme mati.  Beberapa tahun yang akan datang akan 

terbentuk ekosistem baru. Perubahan tersebut  adalah …. 

a. Ekosistem buatan 

b. Suksesi  

c. Suksesi primer 

d. Suksesi sekunder  

e. Agroekosistem  

 

33. Meningkatnya populasi hama belalang di suatu lahan yang telah diberi pestisida dapat 

terjadi karena..…... 

a. Matinya tikus 

b. Hilangnya predator serangga alami 

c. Tumbuhan tumbuh subur 

d. Ulat banyak yang mati 

e. Dibiarkan petani 

 

34. Fungsi Amdal bagi masyarakat yaitu…. 

a. Dapat mengetahui perubahan lingkungan di masa sesudah proyek dibangun 

b. Proyek terhindar dari pelanggaran terhadap undang-undang dan peraturan yang 

berlaku 

c. Dapat mempersiapkan cara-cara pemecahan masalah di masa yang akan datang 

d. Terhindar dari pelanggaran terhadap undang-undang dan peraturan yang 

berlaku 

e. Mencegah agar potensi sumber daya alam yang dikelola tidak rusak 
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35. Kemampuan lingkungan untuk mendukung peri kehidupan manusia dan mahluk hidup 

lainnya disebut…. 

a. Daya lentur 

b. Daya tarik 

c. Daya hidup 

d. Daya lenting 

e. Daya dukung 

 

36. Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar tersebut menunjukkan daur …. 

a. Fosfor  

b. Oksigen  

c. Karbon  

d. Nitrogen  

e. Sulfur  

 

37. Yang termasuk limbah bersifat korosif adalah…. 

a. Asam asetat pekat 

b. Alcohol 

c. Amoniak 

d. Karbonmonoksida 

e. karbondioksida 
 

38. Air dalam tanah yang bergerak ke bawah karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi 

disebut…. 

a. Air higroskopis 
b. Air tanah 

c. Air kapiler 

d. Air gravitasi 

e. Air Kristal 
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39. Penyakit yang disebabkan pencemaran tanah oleh benzene adalah…. 

a. Keracunan hati 

b. Gangguan pada syaraf 

c. Gangguan pada ginjal  

d. leukemia  

e. bonkhitis  

 

40. Gas yang konsentrasinya paling banyak di udara adalah…….. 

a. O2 

b. N2 

c. CO2 

d. Kr 

e. Ar 

 

41. Polutan udara yang menyebabkan hujan asam adalah.... 

a. SOx dan CO2 

b. SOx dan NOx 

c. CO dan CO2 

d. H2S dan CO` 

e. O2 dan O3 

 

42. Limbah B3 dapat mengandung zat atau bahan yang bersifat teratogenik, yang 

dimaksud teratogenik adalah…. 

a. Dapat menyebabkan kanker 

b. Dapat menyebabkan infeksi 

c. Dapat menyebabkan kecacatan janin 

d. Dapat menyebabkan tumor 

e. Dapat menyebabkan mutasi sel 

 

43. Yang termasuk sampah organik adalah….. 

a. Kaleng dan daun 

b. Daun dan tumbuhan yang mati 

c. Pecahan kaca dan bangkai hewan 

d. Abu Vulkanik dan sampah medis  

e. PCB dan sampah elektronik 

 

44. Penduduk minamata di Jepang mengalami dampak buruk akibat mengkonsumsi ikan 

yang tercemar oleh..…. 

a. DDT 

b. Klorin 

c. Timbal  

d. Metylmercury 

e. pestisida 

 

45. Berdasarkan jenis senyawanya limbah dapat dikategorikan menjadi…. 

a. Limbah padat, cair dan gas 

b. Limbah padat dan cair 

c. Limbah beracun dan tidak beracun 

d. Limbah medis dan non medis 

e. Limbah organic, anorganik dan B3 
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II. URAIAN 

 

46. Jelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan! 

47. Uraikan metoda penanganan limbah secara teknologi dan edukatif! 

48. Jelaskan daur Fosfor di alam! 

49. Uraikan cara-cara perlindungan terhadap tanah! 

50. Buatlah satu rantai makanan pada ekosistem hutan! 


