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Petunjuk : 

1. Tulis nama, kelas, dan nomor absen kamu pada tempat yang telah disediakan. 

2. Bacalah dengan teliti soal-soal di bawah ini, kemudian tulislah jawaban yang menurut 

kamu paling tepat di lembar jawaban. Kamu cukup menuliskan A/B/C/D saja. 

3. Kerjakan dengan jujur tanpa menyontek teman. 

4. Setelah selesai mengerjakan, lembar jawaban dan soal harap diserahkan kepada petugas. 

5. Lama waktu mengerjakan adalah 15 menit. 

 

1. Berikut adalah data pengujian be-berapa 

larutan dengan lakmus merah dan 

lakmus biru. 

Larutan 

Perubahan warna 

pada Lakmus 

Merah Biru 

P biru merah 

Q merah merah 

R biru biru 

S merah biru 

Larutan yang bersifat asam adalah .... 

a. P 

b. Q 

c. R 

d. S 

Untuk menjawab nomor 3, perhatikan zat-

zat berikut ini! 

i. air 

ii. nitrogen 

iii. nitrogen dioksida 

iv. asam cuka  

v. belerang 

vi. belerang dioksida hidrogen 

vii. oksigen 

2. Diantara zat-zat diatas yang tergolong 

senyawa penyebab terjadinya hujan 

asam adalah .... 

a. i dan iii 

b. ii dan v 

c. iv dan vii  

d. iii dan vi 

 

 

 Untuk menjawab nomor 3 dan 4 

perhatikan bahan-bahan berikut ini! 

i. deterjen 

ii. sabun 

iii. larutan cuka 

iv. air 

v. larutan jeruk 

vi. garam dapur 

3. Di antara bahan-bahan di atas yang 

bersifat basa adalah .... 

a. ii dan v 

b. iii dan iv  

c. i dan ii 

d. iv dan vi 

4. Bahan-bahan di atas yang tidak mampu 

mengubah warna kertas lakmus merah 

maupun biru adalah ... 

a. iv dan vi 

b. i dan ii 

c. ii dan v 

d. iii dan iv 

5. Suatu zat disebut polutan apabila 

memenuhi syarat berikut, kecuali…. 

a.  jumlahnya melebihi normal 

b. berada waktu yang tidak tepat 

c. tempat tidak semestinya 

d. tidak merugikan 

 

 

 

 

 

 



6. Jika salah satu alat indra kita yaitu kulit 

merasakan sakit akibat terkena oleh zat 

asam, maka salah satu reseptor dari kulit 

kita akan menerima rangsangan tersebut. 

Reseptor yang berfungsi untuk 

menerima rangsang tersebut terdapat 

pada kulit bagian .... 

a. epidermis 

b. dermis 

c. kelenjar keringat 

d. kelenjar minyak 

7. Penyakit di bawah ini yang disebabkan 

gas yang bersifat asam adalah .... 

a. ISPA 

b. TBC 

c. Kolera 

d. Influenza 

8. Salah satu dampak hujan asam bagi 

lingkungan adalah .... 

a. membuat korosif bangunan 

b. dapat menghantarkan listrik 

c. mengurangi kadar oksigen 

d. menyebabkan bau tak sedap  

9. Badan Meteorologi Klimatologi dan 

Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa 

pada tahun 1982 di Jakarta pH air hujan 

masih normal yaitu 6 dan menurun 

ketika Gunung Galunggung meletus 

sehingga air hujan yang turun 

mempunyai pH kurang dari 5. Turunnya 

pH air hujan tersebut disebabkan oleh .... 

a. gas asam sulfat sebagai produk dari 

aktivitas vulkanik gunung 

Galunggung bereaksi dengan air 

hujan 

 b. gas karbon dioksida sebagai 

produk dari aktivitas vulkanik 

gunung Galunggung bereaksi 

dengan air hujan 

c. gas nitrogen oksida sebagai 

produk dari aktivitas vulkanik 

gunung Galunggung bereaksi 

dengan air hujan 

d. partikel nitrogen sebagai produk 

dari aktivitas vulkanik gunung 

Galunggung bereaksi dengan air 

hujan 

10. Dampak hujan asam dapat di-kurangi 

dengan berbagai cara, di antaranya 

adalah .... 

a. menghemat penggunaan bahan 

bakar minyak bumi. 

b. memasang filter pada cerobong 

sisa pembuangan. 

c. penempatan pabrik semen pada 

daerah yang anginnya tidak 

bertiup ke pusat kota. 

d. melapisi pagar rumah yang 

terbuat dari besi dengan cat. 

 

 

 


