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LEMBAR SOAL 
 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 
Kelas : VIII (Delapan) 
Hari/Tanggal :  Kamis, 08 Desember 2011  
Pukul : 07.30 – 09.30 WIB 

  

 

  PETUNJUK UMUM  
 

1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Akhir Semester menggunakan pensil 2B  
2. Hitamkan bulatan di depan nama mata ujian pada LJK. 
3. Tidak diizinkan menggunakan alat bantu hitung seperti kalkulator, HP, dan lainnya. 
4. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ruang. 

Hitamkan salah  satu jawaban yang paling benar! 

 
1. Faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan 

dan perkembangan tumbuhan adalah …. 
A. kelembaban, hereditas, dan cahaya 
B. suhu, kelembaban, dan unsur hara 
C. suhu, ph tanah, dan hereditas 
D. hormon, hereditas, dan air 

 
2. Perhatikan beberapa fase metamorfosis berikut! 

1. Telur    4.  Nimfa 
2. Pupa   5.  Larva 
3. Imago 
 
Berdasarkan data di atas, urutan fase metamorfosis 
pada lalat yang benar adalah …. 
A. 2 – 5 – 4 – 3   C.  1 – 5 – 2 – 3  
B. 2 – 4 – 3 – 1   D.  1 – 5 – 3 – 2  

 
3. Salah satu ciri perkembangan janin pada usia 

trimester kedua adalah ….  
A. pergerakan janin tidak leluasa di dalam rahim  
B. posisi kepala janin sudah memutar ke bawah 
C. detak jantung janin mulai dapat dideteksi 
D. belum dapat dibedakan jenis kelaminnya  

 
4. Perhatikan beberapa ciri perkembangan berikut! 

1. Mulai mengenal baik dan buruk. 
2. Rasa ingin tahu besar. 
3. Meningkatnya kemampuan berkomunikasi. 
4. Meningkatnya hormon seksual. 
 
Ciri-ciri perkembangan anak-anak adalah …. 
A. 1 dan 2   C.  2 dan 3 
B. 1 dan 4   D.  3 dan 4 

 
5. Secara psikologis, perkembangan yang terjadi pada 

masa pubertas adalah …. 
A. tumbuhnya rasa tanggung jawab 
B. menyesuaikan diri di lingkungan masyarakat 
C. keinginan kuat untuk berumah tangga 
D. selalu ingin dihargai pendapatnya  
 

6. Tulang-tulang berikut yang merupakan penyusun 
tengkorak manusia adalah …. 
A. tulang dahi, tulang hasta, dan tulang pelipis  
B. tulang baji, tulang tapis, dan tulang pelipis  
C. tulang pengumpil, tulang dahi, dan tulang baji 
D. tulang belikat, tulang selangka, dan tulang dahi 

 
7. Perhatikan gambar berikut! 

 

Jenis persendian yang 
benar ditunjukkan oleh A 
dan B adalah …. 
A. A = engsel, B = pelana 
B. A = peluru, B = engsel 
C. A = putar, B = geser 
D. A = peluru, B = pelana 
 

8. Gangguan tulang dan penyebabnya yang benar 
adalah ….  

 Gangguan 
Tulang 

Penyebab 

A. Rakhitis Matinya sel-sel tulang 

B. Arthritis Kekurangan vitamin D  

C. Nekrosis Infeksi pada persendian 

D. Osteoporosis  Reabsorpsi bahan tulang terhambat 

 
9. Perhatikan gambar organ-organ pencernaan manusia 

berikut! 
 

Pencernaan makanan yang 
berlangsung bersama-sama 
secara mekanis dan kimiawi 
terjadi pada organ…. 
A. 3 dan 4   
B. 2 dan 4  
C. 1 dan 3  
D. 1 dan 2 
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10. Perhatikan tabel berikut! 
 

No. Nama 
Enzim 

Fungsi 

I. Renin Mengendapkan kasein 

II. Lipase Merombak amilum menjadi glukosa 

III. Tripsin Merombak lemak menjadi gliserol 

IV. Pepsin  Merombak protein menjadi pepton  
 

Berdasarkan tabel di atas, enzim-enzim yang sesuai 
dengan fungsinya adalah …. 
A. I dan II   C.  II dan III 
B. I dan IV   D.  III dan IV 

 
11. Gangguan sistem pencernaan yang ditandai dengan 

pergerakan feses secara lambat melalui usus besar 
dan absorpsi air cukup tinggi sehingga feses menjadi 
keras adalah …. 
A. gastritis   C.  konstipasi 
B. malabsorpsi  D.  ulkus peptikum 

 
12. Perhatikan gambar berikut! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bagian paru-paru yang berfungsi sebagai tempat 
pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida 
ditunjukkan oleh nomor …. 
A. 1   C.  3 
B. 2   D.  4 

 
13. Pada pernafasan perut, otot diafragma berkontraksi 

sehingga …. 
A. diafragma melengkung sehingga rongga dada dan 

paru-paru mengempis 
B. diafragma mendatar sehingga rongga dada dan 

paru-paru mengembang  
C. diafragma mendatar sehingga rongga dada dan 

paru-paru mengempis  
D. diafragma melengkung sehingga rongga dada dan 

paru-paru mengembang 
 

14. Perhatikan beberpa penyakit berikut!  
1. Renitis   3.  Pleuritis  
2.  Sinusitis  4.  Pneumonia  
 
Berdasarkan data di atas, penyakit yang terjadi di 
paru-paru adalah …. 
A. 1 dan 2   C.  2 dan 3 
B. 1 dan 4   D.  3 dan 4 

 
15. Perbedaan yang benar antara pembuluh arteri dan 

pembuluh vena adalah …. 

 Ciri-Ciri Arteri Vena 

A. Denyut Terasa  Tidak terasa  

B. Arah aliran Dari organ 
menuju jantung 

Dari jantung 
menuju organ 

C. Katup  Disepanjang 
pembuluh 

Satu dekat 
jantung 

D. Dinding 
pembuluh 

Tipis dan tidak 
elastis 

Tebal dan elastis 

16. Perhatikan gambar jantung berikut! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ketika ruang III dan ruang IV berkontraksi, maka yang 
terjadi adalah …. 
A. darah kaya O2 dari ventrikel kiri dipompa ke paru-

paru 
B. darah kaya O2 dari ventrikel kanan dipompa ke 

seluruh tubuh  
C. darah kaya CO2 dari seluruh tubuh masuk ke 

ventrikel 
D. darah kaya CO2 dari ventrikel kanan dipompa ke 

paru-paru  
 

17. Berikut hasil pengujian darah pada seorang pasien. 
 

Sel Darah Jumlah Sel Darah (per mm
3
) 

Eritrosit 5.000.000 

Leukosit 3.500 

Trombosit 225.000 

 
Berdasarkan tabel di atas, pasien mengalami …. 
A. Leukopenia   C.  Trombositopenia  
B. Leukositosis  D.  Anemia 

 
18. Perhatikan gambar penampang membujur ginjal 

berikut! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Proses penyaringan darah terjadi pada bagian ginjal  
nomor.... 
A. 4   C.  2 
B. 3   D.  1 
 

19. Penyerapan air, garam-garam dan ion-ion sehingga 
urine bertambah pekat adalah salah satu proses 
pembentukan urine pada tahap .... 
A. filtrasi   C.  reabsorbsi  
B.  augmentasi  D.  sekresi 
 

20. Terjadinya infeksi bakteri pada ginjal dapat 
menyebabkan …. 
A. diabetes melitus C.  nefritis 
B. diabetes insipidus D.  albuminuria 
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21. Perhatikan gambar penampang organ reproduksi 
wanita berikut ini!. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovum diproduksi di bagian bernomor …. 
A. 1   C.  3 
B. 2   D.  4 

 
22. Perhatikan tahapan-tahapan berikut! 

1. ovulasi   3.  menstruasi  
2. implantasi   4.  fertilisasi  

   
Urutan yang benar mengenai proses kehamilan 
adalah …. 
A. 1 – 3 – 4 – 2   C.  3 – 1 – 4 – 2  
B. 3 – 1 – 2 – 4   D.  4 – 3 – 2 – 1  

 
23. Perhatikan macam-macam penyakit kelamin berikut 

ini! 
1.  Herpes   4.  AIDS  
2.  Kandidiasis  5.  Sifilis  
3.  Gonorhoe  6.  Klamidiasis  
 
Penyakit kelamin yang disebabkan oleh bakteri 
adalah …. 
A. 1, 2 dan 6  C.  2, 4 dan 5 
B. 1, 3 dan 4  D.  3, 5 dan 6 

 
24. Perhatikan gambar sel saraf berikut! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bagian sel saraf yang berfungsi menerima dan 
meneruskan impuls dari dendrit ke neurit adalah …. 
A. 1   C.  3 
B. 2   D.  4 

 
25. Uji refleks sering dilakukan dengan cara memukulkan 

suatu benda perlahan-lahan ke bagian bawah 
tempurung lutut sehingga secara refleks tungkai 
bawah akan bergerak ke depan.  Busur refleks yang 
menghasilkan gerakan ini mempunyai jalur ….  
A. rangsang – lutut – saraf motorik – sumsum tulang 

belakang – saraf sensorik – kaki 
B. rangsang – lutut – saraf motorik – otak – saraf 

sensorik – kaki  
C. rangsang – lutut – saraf sensorik – sumsum tulang 

belakang – saraf motorik – kaki  
D. rangsang – lutut – saraf sensorik – otak – saraf 

motorik – kaki 
 
 
 
 

26. Perhatikan gambar penampang mata berikut! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagian mata yang berfungsi menerima rangsang 
cahaya dan mengatur bayangan agar tepat jatuh pada 
bintik kuning adalah nomor …. 
A. 1   C.  3 
B. 2   D.  4 

 
27. Kerusakan sel saraf telinga karena mendengar musik 

“heavy metal” terlalu keras menyebabkan penyakit …. 
A. presbikusis  C.  osteosklerosis 
B. serumen  D.  otitis 

 
28. Perhatikan gambar model atom berikut! 

 
 
 
 
 
 
 
Pernyataan yang benar tentang atom tersebut adalah 
.... 
A. atom positif, karena inti atom terdiri dari proton dan 

neutron 
B. atom negatif, karena dikelilingi dua elektron di 

kulitnya 
C. atom netral, karena jumlah proton dan elektron 

sama 
D. atom negatif, karena kekurangan proton di intinya 

 
29. Perhtikan atom bermuatan berikut! 

1. Na
+
   3.  Mg

2+
 

2. Cl
-
   4.  O

2-
 

 
Berdasarkan data di atas, kation ditunjukkan oleh 
nomor …. 
A. 3 dan 4   C.  1 dan 2 
B. 2 dan 4   D.  1 dan 3 
 

30. Proses ionisasi yang benar pada senyawa garam 
dapur (NaCl) adalah …. 
A. NaCl ---->   Na

-
  + Cl

+
 

B. NaCl ---->   Na
+
  + Cl

-
 

C. NaCl ---->   Na  + Cl 
D. NaCl ---->   Na  + Cl

-
 

 
31. Asam cuka memiliki rumus kimia CH3COOH, 

banyaknya masing-masing atom penyusun molekul 
senyawa tersebut adalah …. 
A. 1 atom karbon, 3 atom hidrogen, dan 2 atom 

oksigen 
B. 1 atom karbon, 4 atom hidrogen, dan 1 atom 

oksigen 
C. 2 atom karbon, 4 atom hidrogen, dan 2 atom 

oksigen 
D. 2 atom karbon, 3 atom hidrogen, dan 1 atom 

oksigen 
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32. Perhatikan gambar model molekul berikut! 
 
 

1.     2.                3.                     4.    
 

 

Setiap bentuk pada gambar di atas mewakili sebuah 
atom. Bentuk-bentuk gambar yang berbeda 
menunjukkan unsur yang berbeda. Gambar yang 
menunjukkan molekul senyawa adalah …. 
A. 1 dan 2   C.  2 dan 3 
B. 1 dan 4   D.  3 dan 4 

 
33. Kelompok bahan kimia rumah tangga berikut yang 

berguna sebagai pembersih adalah …. 
A. klorin, kalium hidroksida, dan DDT 
B. karbol, natrium hidroksida, dan DDT 
C. natrium hidroksida, kalium hidroksida, dan karbol  
D. natrium hidroksida, alumunium stearat, fluoride 
 

34. Pada kemasan produk kimia rumah tangga dijumpai 
bahan kimia seperti sodium hipoklorit. Kegunaan 
bahan kimia tersebut adalah sebagai …. 
A. pemutih 
B. pewangi  
C. pembasmi serangga 
D. pembersih 
 

35. Salah satu efek samping dari penggunaan 
Monosodium Glutamat (MSG) secara berlebihan 
adalah munculnya chinese restaurant syndrome 
(CRS) yang ditandai dengan …. 
A. mata berkunang-kunang dan cepat lelah  
B. mual, sesak nafas, pegal di leher dan punggung 
C. tekanan darah naik dan denyut nadi semakin cepat 
D. penglihatan kabur dan keseimbangan terganggu 
 

36. Perhatikan label kemasan sebuah produk makanan 
berikut! 

 
 
 
 
 
 
 

Berdasarkan data dalam kemasan produk makanan di 
atas, bahan kimia alami yang berfungsi sebagai 
pewarna alami adalah …. 
A. kacang merah  C.  gula merah 
B. santan   D.  ekstrak daun jati 
 

37. Pada sebuah label kemasan makanan ringan tertera 
komposisi seperti berikut : gula, tepung terigu, telur, 
sorbitol, asam sitrat, natrium bikarbonat, garam, 
kalium sorbat, perisa vanila. 

 
Berdasarkan uraian di atas, fungsi sorbitol dan kalium 
sorbat secara berturut-turut adalah…. 
A. pengawet dan penyedap 
B. pemanis dan pengawet 
C. pengembang dan pengatur keasaman 
D. penguat rasa dan pengembang 
 
 
 

38. Perhatikan data jenis psikotropika berikut! 

1. Heroin    3.  Ekstasi 

2. Ganja    4.  Pil BK 
 

Berdasarkan data di atas, jenis psikotropika yang 
bersifat meningkatkan kerja saraf otak adalah …. 
A. 1 dan 2   C.  2 dan 3 
B. 1 dan 4   D.  3 dan 4 
 

39. Pengaruh penggunaan daun ganja secara fisik 
adalah.... 
A. mata tampak sembab dan merah berair 
B. pendengaran berkurang dan emosional  
C. perasaan gembira dan selalu tertawa  
D. menjadi cepat marah dan tidak bergairah 
 

40. Agar tidak terjerumus menjadi pengguna narkoba, 
maka upaya yang harus dilakukan seseorang untuk 
mencegah atau menghindarkan diri dari pengaruh 
narkoba adalah.... 
A. mengikuti tren gaya hidup hura-hura seiring 

perkembangan zaman 
B. melaporkan kepada pihak yang berwajib jika 

mengetahui pengguna narkoba  
C. berteman dengan siapa saja sekalipun seorang 

mantan pencandu 
D. berhati-hati dalam pergaulan, baik dalam memilih 

teman maupun lingkungan  
 

 


