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LEMBAR SOAL 
 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 
Kelas : IX (Sembilan) 
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. Perhatikan model atom berikut! 

 
Jumlah masing-masing muatan 
yang benar pada atom di atas 
adalah .... 
A. 2 elektron, 2 proton, dan 3 neutron 
B. 2 elektron, 3 proton, dan 2 neutron 
C. 3 elektron, 3 proton, dan 1 neutron 
D. 3 elektron, 2 proton, dan 2 neutron 
 

2. Seorang siswa melakukan penggosokan penggaris 
plastik dengan dua macam kain secara bergantian 
seperti pada gambar berikut : 

 

 

Agar penggaris plastik dapat menarik kertas-kertas 
kecil, maka yang harus dilakukan adalah.... 
 

 Penggaris 
digosok 
dengan 

Peristiwa yang terjadi 

A Kain I Elektron dari kain pindah ke penggaris 

B Kain II Elektron dari kain pindah ke penggaris 

C Kain II Elektron dari penggaris pindah ke kain 

D Kain I Elektron dari penggaris pindah ke kain 
 

3. Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 
 

Benda B terbuat dari plastik yang telah digosok 
dengan rambut didekatkan pada benda A yang 
terbuat dari kaca  yang  telah digosok dengan kain 
sutra, maka pernyataan berikut yang benar adalah .... 

A. A dan B bermuatan negatif dan terjadi gaya tolak 
menolak  

B. A dan B bermuatan positif dan terjadi gaya tolak 
menolak 

C. A bermuatan positif, B bermuatan negatif dan 
terjadi gaya tarik menarik 

D. A bermuatan negatif, B bermuatan positif dan 
terjadi gaya tarik menarik 

 

4. Dua buah benda masing-masing bermuatan listrik +4 
x 10

–9
 coulomb dan +9 x 10

–9
 coulomb. Jika Gaya 

tolak menolak kedua benda 3,6 x 10
–4 

N, maka jarak 
kedua benda itu adalah .... (k = 9 x 10

9
 Nm

2
/C

2
) 

A. 3 x 10
–2 

m  C.  3 x 10
–4 

m 

B. 3 x 10
–3 

m  D.  3,6 x 10
–5 

m 
 

5. Perhatikan data alat-alat berikut! 
1. Mesin kasir  4.  Printer laser 
2. Kalkulator  5.  Mesin fotokopi 
3. Kamera digital  6.  Penangkal petir  

 

Berdasarkan data di atas, peralatan yang 
memanfaatkan prinsip listrik statis adalah …. 
A. 1, 2, dan 3  C.  2, 3, dan 5 
B. 1, 4, dan 6  D.  4, 5, dan 6 

 

6. Perhatikan gambar hasil pengukuran tegangan 
menggunakan voltmeter berikut! 

 
 

Besarnya nilai tegangan listrik 
berdasarkan hasil pengukuran di 
atas adalah …. 
A. 1,9 V  C.  10 V 
B. 7,6 V  D.  19 V 

 

7. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut! 
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Jika amperemeter menunjukan skala 0,6 A, maka 
besarnya hambatan lampu adalah....  
A. 0,5 ohm   C.  18 ohm 

B. 5 ohm   D.  30 ohm 
 

8. Perhatikan gambar berikut ! 
 

Apabila setrika di atas 
dihubungkan dengan sumber 
tegangan, besarnya 
hambatan listrik pada setrika 
adalah .... 
A. 110  ohm  C.  440 ohm 
B. 220 ohm  D.  660 ohm 

 

9. Perhatikan gambar rangkaian listrik bercabang berikut 

ini! 

 
 
 
 
 
 

Besarnya kuat arus yang mengalir pada I1 adalah …. 
A. 3 A   C.  5 A 
B. 4 A   D.  6 A 

 

10. Perhatikan gambar! 

 
 
Beda potensial yang 
terdapat pada titik A-B 

adalah ….   
A. 10 V   C.  7 V 
B. 8 V   D.  6 V 

 

11. Perhatikan tabel berikut ini! 
 

No Jenis Sumber Arus Listrik 

1 Sel Volta 

2 Generator 

3 PLN  

4 Baterai  
 

Berdasarkan tabel di atas, sumber tegangan yang 
menghasilkan arus searah ditunjukkan oleh nomor …. 
A. 1 dan 2   C.  2 dan 3 
B. 1 dan 4   D.  3 dan 4 
  

12. Dua buah baterai masing-masing 1,5 V dengan 
hambatan dalam 0,5 Ω disusun secara seri dan 
dihubungkan dengan sebuah lampu yang memiliki 
hambatan 14 Ω. Kuat arus yang mengalir pada 
rangkaian tersebut adalah …. 
A. 10 A   C.  0,2 A 
B. 2 A    D.  0,1 A 
 

13. Perhatikan gambar alat berikut! 
 
 
 
 
 

Baterai pada alat di atas dipasang secara seri. Hal ini 
bertujuan agar …. 

A. GGL yang dihasilkan lebih besar sehingga cahaya 
yang dihasilkan lebih terang 

B. tegangan yang dihasilkan lebih kecil sehingga 
cahaya yang dihasilkan lebih terang 

C. arus listrik yang dihasilkan kecil sehingga lampu 
bohlam tidak cepat putus 

D. hambatan lampu bohlam bertambah besar 
sehingga cahaya menjadi lebih terang 

 

14. Gambar di bawah ini merupakan cara pemasangan 
voltmeter yang benar untuk mengukur GGL adalah …. 

 
A.        C. 

 
 
 
 
 
 
  

B.        D. 
 
 
 

 
15. Sebuah lampu listrik bertuliskan 220 V; 5 A dipasang 

pada tegangan yang sesuai selama 30 menit, maka 
besarnya energi listrik yang dihasilkan lampu 
adalah…. 
A. 33 kJ   C.  198 kJ 
B. 330 kJ   D.  1.980 kJ 
 

16. Perhatikan gambar!  
  

 
 
 
 
 
 
Perubahan energi yang terjadi pada alat di atas 
adalah  …. 

A. energi listrik  energi gerak + energi kalor 

B. energi listrik  energi cahaya + energi bunyi 

C. energi listrik  energi cahaya + energi kimia 

D. energi listrik  energi kalor + energi kimia 
 

17. Sebuah peralatan listrik memiliki hambatan sebesar 
20 Ω dan dialiri arus listrik sebesar 0,5 A selama 5 
menit. Daya listrik yang timbul adalah …. 
A. 2 watt   C.  5 watt 
B. 4 watt   D.  10 watt 

 

18. Manakah peralatan listrik berikut ini yang 
menghasilkan energi listrik paling besar? 
A. komputer 120 watt dipakai selama 10 jam 
B. kipas angin 90 watt dipakai selama 12 jam 
C. kompor listrik 800 watt dipakai selama 1 jam 
D. pompa air 500 watt dipakai selama 2 jam 

 

19. Dalam sebuah rumah terdapat 5 buah lampu 20 W, 1 
buah televisi 100 W, dan 1 buah komputer 150 W. 
Jika masing-masing alat dihidupkan selama 8 jam per 
hari dan biaya listrik per kWh Rp. 200, maka biaya 
listrik yang harus dibayar selama 1 bulan adalah …. 
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A. Rp. 168.000,-   C.  Rp. 16.800,- 
B. Rp. 84.000,-  D.  Rp. 8.400,- 

 
20. Gambar berikut menunjukkan cara membuat magnet 

dengan cara menggosok! 
 
 
 
 
 
 
 
Kutub-kutub magnet X, Y, dan Z dan sifat 
kemagnetan yang terbentuk adalah …. 
A. X = selatan, Y = selatan, Z = utara, sementara 
B. X = utara, Y = utara, Z = selatan, permanen 
C. X = selatan, Y = utara, Z = selatan, permanen  
D. X = utara, Y = selatan, Z = utara, sementara 

 

21. Gambar berikut menunjukkan arah garis-garis gaya 
magnet yang benar pada solenoid adalah .... 
 
A.    C. 

 
 
 
 

B.    D. 
 
 
 

22. Suatu kawat penghantar dengan panjang  50 cm 
digunakan sebagai penghantar arus sebesar 3 A yang 
memanjang tegak lurus terhadap suatu medan 
magnet sebesar 2 tesla. Gaya lorentz yang terjadi 
adalah …. 
A. 2 N                  C.  4 N 
B. 3 N   D.  5 N 

 

23. Sebuah kompas diletakkan di atas meja. Jarum 
kompas akan selalu menunjuk ke arah kutub utara – 
selatan geografis bumi. Hal ini disebabkan karena : 
1. di kutub utara geografis bumi terdapat kutub utara 

magnet bumi    
2. di kutub selatan geografis bumi terdapat kutub 

selatan magnet bumi    
3. di kutub utara geografis bumi terdapat kutub 

selatan magnet bumi 
4. di kutub selatan geografis bumi terdapat kutub 

utara magnet bumi 
 

Pernyataan yang benar tentang kemagnetan bumi di 
atas adalah …. 
A. 1 dan 2   C.  2 dan 3 
B. 1 dan 4   D.  3 dan 4 

 

24. Perhatikan alat-alat berikut ini! 
1. Bel listrik  3.  Rice cooker 
2. Pesawat telepon 4.  Setrika listrik 
 

Berdasarkan data di atas, alat-alat yang 
menggunakan prinsip elektromagnetik adalah …. 
A. 1 dan 2   C.  2 dan 3 
B. 1 dan 4   D.  3 dan 4 

 
 

25. Perhatikan gambar! 
 
 
 
 

 

Jarum galvanometer akan menyimpang lebih besar 
bila: 
1. Memperlambat gerakan keluar masuk magnet 

pada kumparan.  
2. Memperbesar luas penampang kawat. 
3. Memperbesar kekuatan magnet. 
4. Memperbanyak jumlah lilitan. 
 

Pernyataan yang tepat tentang cara untuk 
memperbesar GGL induksi adalah .... 
A. 1 dan 2  C. 2 dan 3 
B. 1 dan 4  D. 3 dan 4 
 

26. Alat-alat berikut ini yang cara kerjanya menggunakan 
prinsip induksi elektromagnetik adalah …. 
A. kipas angin dan generator  
B. kipas angin dan alarm kebakaran 
C. generator dan kompor listrik 
D. kompor listrik dan alarm kebakaran 

 

27. Perhatikan gambar transformator berikut! 
 

 

 
 
 
 
 
 
Berdasarkan gambar di atas, jumlah lilitan sekunder 
pada trafo adalah ... lilitan. 
A. 4.000   C.  2.000 
B. 3.000   D.  1.000 

 

28. Perhatikan gambar lintasan revolusi planet terhadap 
matahari berikut! 

 
 
Berdasarkan gambar di atas, berikut pernyataan yang 
benar adalah …. 
A. Pada saat planet berada di titik A, planet berada 

pada titik aphelium 
B. Pada saat planet berada di titik A, kelajuan planet 

paling cepat 
C. Pada saat planet berada di titik B, planet berada 

pada titik perihelium 
D. Pada saat planet berada di titik B, kelajuan planet 

paling cepat 
 

29. Perhatikan pernyataan berikut! 
1. Termasuk planet dalam. 
2. Hanya memiliki satu satelit. 
3. Arah rotasi dari barat ke timur. 
4. Sering disebut bintang pagi. 



Ujian Akhir Semester Ganjil/Ilmu Pengetahuan Alam/9/2011 MKKS – SMP Way Kanan                         hal. 4 

Berdasarkan pernyataan di atas, karakteristik yang 
dimiliki oleh planet venus adalah …. 
A. 1 dan 2                            C.  2 dan 3 
B. 1 dan 4                           D.  3 dan 4 

 

30. Perhatikan gambar orbit–orbit planet pada susunan 
tata surya berikut! 
 
 
Orbit asteroid terletak 
diantara dua orbit 
planet nomor …. 
A. 4 dan 5   C.  2 dan 3 
B. 3 dan 4   D.  1 dan 2 

 

31. Perhatikan gambar lapisan matahari berikut! 
 

 
 
 
 
 
 
Lapisan yang berperan sebagai atmosfer matahari 
ditunjukkan oleh nomor …. 
A. 1   C.  3 
B. 2   D.  4 
 

32. Gejala-gejala aktif pada matahari akan menimbulkan 
beberapa peristiwa khusus pada matahari. Salah 
satunya adalah sun spot (bintik matahari). Penyebab 
terjadinya sun spot pada matahari adalah …. 
A. adanya perbedaan suhu di permukaan matahari 
B. adanya semburan gas di permukaan matahari 
C. memadatnya gas panas di inti matahari 
D. terkikisnya gas panas di permukaan matahari 

 

33. Perhatikan data lapisan bumi berikut! 
1. Lapisan mantel  3.  Lapisan inti 
2. Lapisan lithosfer   4.  Lapisan atmosfer 
 

Gunung, bukit, lembah, tanah, pantai terdapat pada 
lapisan nomor …. 
A. 1   C.  3 
B. 2   D.  4 
 

34. Perhatikan pernyataan berikut! 
1. Terjadi pergantian musim  
2. Terjadi gerak semu harian matahari 
3. Terjadi perubahan siang dan malam 
4. Terjadi perubahan lamanya waktu siang dan 

malam 
 

Berdasarkan pernyataan di atas, pengaruh yang 
ditimbulkan akibat dari rotasi bumi adalah …. 
A. 1 dan 2   C.  2 dan 3 
B. 1 dan 4   D.  3 dan 4 

 

35. Perhatikan posisi matahari, bumi dan bulan berikut! 
 

 
 
 
 
 
 

Posisi bulan yang menyebabkan pasang air laut 
maksimum dan pasang air laut minimum berturut-turut 
adalah .... 
A. 1,3 dan 2,4   C. 2,3 dan 1,4 
B. 1,4 dan 2,3   D. 2,4 dan 1,3 
 

36. Manfaat satelit Palapa bagi kehidupan manusia 
adalah untuk …. 
A. mencitrakan bentuk muka bumi secara digital dan 

pemetaan geologi  
B. memberikan layanan radio dan televisi kepada 

penduduk  
C. memberikan informasi perkiraan cuaca dan curah 

hujan di bumi 
D. menemukan sumber daya alam di bumi untuk 

kepentingan pertambangan 
 

37. Atap rumah yang terbuat dari seng, menjadi cepat 
rusak karena tertimpa hujan asam. Kejadian ini 
digolongkan sebagai pelapukan …. 
A. fisika    C.  mekanik 
B. biologi   D.  kimiawi  

 
38. Meningkatnya suhu permukaan bumi (global warming) 

akan berdampak pada kehidupan dan lingkungan di 
bumi. Salah satu dampak negatif dari global warming 
adalah …. 
A. naiknya permukaan air laut 
B. angin barat dan angin timur berubah arah 
C. meletusnya gunung berapi 
D. meningkatnya populasi plankton di laut 
 

39. Terlepasnya karbon monoksida (CO) di udara dari 
hasil pembakaran tak sempurna bahan bakar 
kendaraan bermotor akan sangat membahayakan 
kesehatan manusia. Salah satu bahaya gas CO bagi 
kesehatan manusia adalah …. 
A. menurunkan kerja sistem saraf pusat dan organ 

pencernaan  
B. menimbulkan gangguan pengikatan oksigen dalam  

peredaran darah 
C. mengakibatkan iritasi berat dan efek terbakar pada 

kulit 
D. mengganggu pertumbuhan dan perkembangan 

pada anak-anak  
 
40. Daerah pemukian padat penduduk seperti kota 

Jakarta menjadi salah satu daerah langganan banjir 
setiap tahunnya. Hal tersebut disebabkan oleh ulah 
tangan manusia sehingga lingkungan menjadi rusak 
dan tidak bersahabat. Salah satu usaha pencegahan 
yang harus dilakukan agar tidak terjadi di daerah lain 
di Indonesia adalah…. 
A. menjadikan hutan sebagai lahan-lahan pertanian 

yang bermanfaat 
B. melebarkan sungai sehingga air banjir tidak 

meluap ke pemukiman penduduk  
C. menyediakan lahan hijau sebagai daerah resapan 

air hujan 
D. memperbaiki drainase di sepanjang jalan raya 

setelah banjir berakhir 
 

 


