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UJIAN NASIONAL
SMP/MTs

TAHUN PELAJARAN 2011/2012

                 Mata Pelajaran  : ILMU PENGETAHUAN ALAM (C34)
                 Hari/Tanggal   : Kamis, 26 April 2012
                 Jam       : 08.00–10.00

PETUNJUK  UMUM
1. Isilah Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) Anda sebagai berikut:

a. Nama Peserta pada kotak yang disediakan, lalu hitamkan bulatan di bawahnya sesuai dengan huruf di atasnya.
b. Nomor Peserta, Tanggal Lahir, dan Paket Soal (lihat kanan atas sampul naskah) pada kolom yang disediakan, lalu hitamkan 

bulatan di bawahnya sesuai dengan angka/huruf di atasnya.
c. Hitamkan bulatan pada kolom Nama Mata Ujian yang sedang diujikan.
d. Nama Sekolah, Tanggal Ujian, dan Bubuhkan Tanda Tangan Anda pada kotak yang disediakan.

2. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan Paket Soal tersebut.
3. Jumlah soal sebanyak 40 butir, pada setiap butir soal terdapat 4 (empat) pilihan jawaban. 
4. Periksa dan laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, atau tidak lengkap. 
5. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika, atau alat bantu hitung lainnya.
6. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian.
7. Lembar soal boleh dicoret-coret.

1. Perhatikan tabel berikut!

No. Besaran pokok Satuan 
dalam SI Alat ukur

(I) Panjang kilometer Mistar
(2) Berat kilogram Neraca

(3) Waktu sekon Stopwatch
(4) Suhu kelvin Termometer

 Berdasarkan tabel di atas, besaran pokok dengan 
satuan Sistem Internasional dan alat ukur yang sesuai 
adalah nomor ....
A. (1) dan (3)    C. (2) dan (3)
B. (1) dan (4)    D. (3) dan (4)

2. Perhatikan massa jenis dan gambar percobaan berikut!

Benda
Benda Bejana

Air = 60 mL

Gelas 
berpancuran

gambar (1) gambar (2)

600 g

30 g
P

P

Benda Massa jenis (g/cm3)

Emas 19,3
Perak 10,5

Besi 7,9
Aluminium 2,7

 Benda P ditimbang seperti gambar (1) kemudian di-
masukkan ke dalam gelas berpancuran seperti gambar (2). 
Air yang tumpah ditampung pada bejana. Berdasarkan 
hasil pengukuran dan kesesuaian massa jenis benda pada 
tabel, maka jenis benda yang diukur tersebut adalah ....
A. emas     C. besi
B. perak     D. aluminium

3. Perhatikan gambar!

 

Tutup botol 
dari logam 

Keran air panas

Botol kaca

 Tutup botol dari logam yang terlalu rapat dapat dibuka 
dengan mudah jika disiram dengan air panas. Hal ini 
dapat terjadi karena koefisien muai tutup botol ....
A. lebih besar daripada koefisien muai mulut botol kaca
B. lebih kecil daripada koefisien muai mulut botol kaca
C. lebih besar daripada koefisien muai udara di dalam botol
D. lebih kecil daripada koefisien muai udara di dalam 

botol
4. Aluminium yang massanya 1 kg dengan suhu 30°C 

dan kalor jenisnya = 900 J/kg°C dipanaskan dengan 
kalor sebanyak 45 kilojoule. Suhu akhir aluminium 
setelah dipanaskan adalah ....
A. 20°C B. 30°C C. 50°C D. 80°C

5. Seorang anak meluncur maju di jalan seperti pada 
gambar berikut tanpa mengayuh pedal sepedanya.

 

A

BC

D

 Jenis gerak lurus berubah beraturan (GLBB) yang 
terjadi pada sepeda ketika melalui lintasan ....

A - B C - D
A. GLBB dipercepat GLBB dipercepat
B. GLBB diperlambat GLBB dipercepat
C. GLBB diperlambat GLBB diperlambat
D. GLBB dipercepat GLBB diperlambat
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6. Sebuah kereta kuda bermassa 200 kg bergerak dengan 
kecepatan 7 m/s. Energi kinetik yang dimiliki kereta 
kuda tersebut adalah ....
A. 700 J     C. 4.900 J
B. 1.400 J     D. 9.800 J

7. Perhatikan gambar tuas di bawah ini!

W

ℓk ℓw

 1  2        3  4

Titik tumpu

F
(kuasa)

 Titik tumpu dapat dipindah-pindahkan posisinya di 
bawah batang tuas. Gaya F (kuasa) akan mempunyai 
nilai terbesar jika titik tumpu diletakkan pada posisi 
....
A. 1  B. 2   C. 3   D. 4 

8. Balok bermassa 50 kg terletak di atas lantai dengan 
ukuran seperti pada gambar. Berapa besar tekanan 
balok terhadap lantai? (g = 10 m/s2)
A. 5.000 N/m2  C. 2.000 N/m2 

l m

l m

0,5 m

B. 2.500 N/m2  D. 1.000 N/m2

9. Perhatikan gambar!

 
5 cm 5 cm

 Dalam waktu 5 detik bandul berayun 100 kali, maka 
frekuensi dan amplitudo bandul adalah ....
A. 0,05 Hz dan 10 cm  C. 20 Hz dan 10 cm
B. 0,05 Hz dan 5 cm  D. 20 Hz dan 5 cm

10. Bunyi tidak dapat didengar jika antara sumber bunyi 
dengan pendengar terdapat ruang hampa karena bunyi 
....
A. merambat membutuhkan ruangan
B. merupakan gelombang transversal
C. merupakan gelombang elektromagnet
D. merambat memerlukan medium

11. Perhatikan gambar! 
 

M F

Cermin
cekung

Benda 8 cm
 Ketika benda diletakkan 

di depan cermin cekung 
seperti pada gambar, 
jarak bayangan yang 
terbentuk adalah 24 cm. 
Jika jarak benda digeser 
2 cm menjauhi cermin, 
maka jarak bayangan 
yang terbentuk adalah 
....

A. 6 cm     C. 24 cm
B. 15 cm     D. 34 cm

12. Perhatikan gambar penggaris plastik yang digosok 
dengan kain wol berikut!

  Setelah penggaris plastik 
digosok dengan kain wol, 
maka aliran elektron dan 
muatan yang terjadi pada 
penggaris plastik adalah 
....

Aliran elektron
Penggaris plastik 

bermuatan
A. dari penggaris plastik ke wol (–)
B. dari penggaris plastik ke wol (+)
C. dari wol ke penggaris plastik (+)
D. dari wol ke penggaris plastik (–)

13. Perhatikan gambar rangkaian tertutup di bawah ini!

 

R1 = 40 Ω

R2 = 60 Ω

r = 1Ω

I

I1

I2

E = 10 V

 Besarnya kuat arus total dalam rangkaian tersebut 
adalah ....
A. 0,40 A     C. 0,16 A
B. 0,24 A     D. 0,10 A

14. Perhatikan peralatan listrik berikut! Bila besar daya 
alat listrik tertulis seperti pada gambar dan alat dipakai 
selama 20 menit, maka   besar   energi   yang   digunakan   
alat tersebut adalah .... 
A. 240 kilojoule
B. 264 kilojoule
C. 400 kilojoule
D. 440 kilojoule

15. Perhatikan gambar berikut!

 

bajaQP

 Proses pembuatan magnet PQ di atas menghasilkan 
sifat dan kutub magnet adalah ....
A. sementara, P kutub selatan dan Q kutub utara
B. sementara, P kutub utara dan Q kutub selatan
C. tetap, P kutub utara dan Q kutub selatan
D. tetap, P kutub selatan dan Q kutub utara

16. Perbandingan jumlah lilitan sekunder dan lilitan 
primer pada transformator di samping adalah 1 : 2. 
Jika besar tegangan primer seperti pada gambar, maka 
besar tegangan sekundernya adalah ....
A. 400 volt  

Kumparan 
primer 

200 
voltVp Vs

Kumparan 
sekunder

B. 200 volt
C. 100 volt
D. 50 volt

17. Perhatikan pernyataan berikut:
(1) sinar ultraviolet lebih banyak memasuki bumi;
(2) menurunnya produktivitas tanaman;
(3) suhu kutub menurun sehingga es membeku;
(4) menurunnya kadar CO2.

 Pernyataan yang benar berkaitan dampak menipisnya 
lapisan ozon adalah nomor ....
A. (1) dan (2)    C. (l)dan(4)
B. (1) dan (3)    D. (2) dan (4)
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25. Perhatikan gambar jaring-jaring makanan berikut! 

burung 
hantu

rajawali

tikustikus kebun
kelinci

serigala

rumput beri hitam

 Jika tikus kebun dibasmi, yang akan terjadi adalah ....
A. populasi burung hantu meningkat
B. populasi rumput menurun
C. populasi rajawali menurun
D. populasi kelinci menurun

26. Produksi kemasan botol yang terbuat dari bahan plastik 
jika tidak dikendalikan dapat mencemari lingkungan. 
Upaya untuk mengatasi pencemaran tersebut adalah 
....
A. melarang pabrik memproduksi barang dari bahan 

plastik
B. membuang ke tempat penampungan sampah
C. mendaur ulang untuk dibuat kerajinan
D. membakar sampah plastik tersebut

27. Pengaruh dari pertumbuhan penduduk terhadap   
kualitas udara perkotaan dapat diprediksikan melalui 
grafik ....
A. 

Pertumbuhan 
penduduk

Kualitas udara

B. 

Pertumbuhan 
penduduk

Kualitas udara

C. 

Pertumbuhan 
penduduk

Kualitas udara

D. 

Pertumbuhan 
penduduk

Kualitas udara

18. Di antara zat berikut yang merupakan molekul unsur 
adalah ....
A. H2O     C. H2SO4
B. HNO3     D. Cl2

19. Berdasarkan hasil pengamatan beberapa zat:
(1) titik didih air l00°C;
(2) alkohol bereaksi menjadi zat lain;
(3) emas memiliki kerapatan 19,3 g/cm3;
(4) besi mudah berkarat.

 Sifat kimia zat ditunjukkan oleh pasangan nomor ....
A. (1) dan (2)    C. (2) dan (4)
B. (2) dan (3)    D. (3) dan (4)

20. Data hasil percobaan:
1. kayu terbakar menjadi arang;
2. sayur menjadi basi;
3. air laut menjadi garam;
4. besi berkarat.

 Perubahan kimia ditunjukkan oleh kelompok nomor ....
A. 1, 2, dan 3    C. 1, 3, dan 4
B. 1, 2, dan 4    D. 2, 3, dan 4

21. Penderita diabetes dapat mengonsumsi sirop yang 
mengandung pemanis buatan, yaitu ....
A. monosodium glutamat C. aspartam
B. tartrazin     D. natrium benzoat

22. Dampak negatif penggunaan ekstasi bagi tubuh adalah ....
A. halusinasi, rasa gembira, lebih tenang, kantong 

mata bengkak
B. mata sayu dan pucat, susah tidur, kerusakan 

saraf otak
C. mengantuk terus, cepat lelah, mual, muntah, 

sakit gigi
D. kurang mendengar, tidak bergairah, cepat marah, 

kejang-kejang
23. Gambar di bawah menunjukkan seekor induk ayam 

dengan anak-anaknya. Ciri makhluk hidup yang 
ditunjukkan adalah ....

 
A. peka terhadap rangsang
B. berkembang biak
C. tumbuh dan berkembang
D. memerlukan makanan

24. Ibu Popi, guru IPA kelas VII menugaskan siswanya untuk 
membawa sekelompok tumbuhan dengan ciri-ciri:
1. memiliki akar, batang dan daun;
2. tumbuh di tempat yang lembap;
3. tidak berbunga;
4. memiliki spora yang terletak di permukaan bawah 

daun.
 Kelompok tumbuhan yang memiliki ciri-ciri tersebut 

adalah ....
A. lumut
B. tanaman kacang-kacangan
C. paku-pakuan
D. rumput-rumputan
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28. Fungsi sel darah pada gambar    
 di samping adalah sebagai ....

A. pengikat dan pengangkut oksigen
B. pembeku darah pada luka
C. pengangkut urea dari hati
D. penghasil antibodi untuk membunuh kuman

29. Perhatikan gambar alat pencernaan berikut!
  Enzim yang dihasilkan oleh 

organ P dan fungsinya adalah 
....
A. pepsinogen, mengurai-

kan protein menjadi 
asam amino

B. lipase, menguraikan 
lemak menjadi asam 
lemak dan gliserol

C. renin, menguraikan 
vitamin dan mineral

D. pepsin, menguraikan 
protein menjadi pepton

30. Alveolus merupakan gelembung-gelembung kecil 
yang terdapat di ujung bronkus. Proses yang terjadi 
pada alveolus adalah ....
A. peningkatan udara pernapasan
B. pengaturan suhu pernapasan
C. pertukaran oksigen dan karbon dioksida
D. perubahan tekanan udara pernapasan

31. Perhatikan model persendian berikut ini!
 Gerakan yang dapat dilakukan   
 oleh sendi pada gambar adalah ....

A. dua arah
B. satu arah
C. berputar arah
D. ke segala arah

32. Perhatikan gambar irisan membujur ginjal berikut!

 
 Proses yang terjadi pada bagian X adalah ....

A. penyaringan darah
B. penyerapan kembali zat-zat yang berguna
C    penambahan zat-zat sisa
D.   penampungan urin

33. Bagian otak yang berfungsi menjaga keseimbangan 
adalah ....
A. otak besar    C. otak tengah
B. otak kecil    D. sumsum lanjutan

34. Perhatikan gambar penampang membujur akar 
berikut ini! 

  Bagian X berfungsi untuk ....
A. melindungi akar dari benturan
B. menembus bagian-bagian tanah
C. menyimpan makanan cadangan
D. memperluas bidang penyerapan air

35. Sejenis tumbuhan sulur didekatkan dengan batang 
bambu. Setelah 2 minggu tumbuhan tersebut akan 
merespon dengan cara ....
A. sulur melilit batang bambu
B. sulur menjauhi batang bambu
C. ujung daunnya menjauhi batang bambu
D. sebagian daunnya menutup layu

36. Percobaan pada gambar bertujuan untuk membuktikan 
bahwa fotosintesis menghasilkan ....

 

Lampu

Cahaya

Hydrilla

Air

Gelembung 
Udara

A. uap air    C. karbon dioksida
B. oksigen    D. zat hijau daun

37. Rita melakukan percobaan dengan menanam tanaman 
kacang hijau di 2 pot yang diletakkan di tempat terang 
dan di tempat gelap. Ternyata tanaman di tempat gelap 
tumbuh lebih cepat. Faktor luar yang memengaruhi 
tanaman tersebut adalah ....
A. gen     C. hormon
B. cahaya    D. suhu

38. Habitat bebek merupakan daerah perairan yang 
berlumpur. Hewan ini beradaptasi secara morfologi 
dengan memiliki ....
A. lubang hidung kecil dan paruh pipih
B. bulu yang mengandung minyak dan mata yang 

dapat berkedip
C. kaki berselaput dan paruh bergigi seperti sisir
D. paruh tipis tajam dan berkelenjar minyak

39. Perhatikan bagan!
 P1  merah   ×   putih

    MM       mm
 F1  ......................................(merah)
 Bila F1 disilangkan dengan sesamanya, perbandingan 

fenotipe pada F2 adalah ....
A. merah : merah muda : putih = 1 : 2 : 1
B. merah : putih : merah muda = 2 : 1 : 1
C. merah : putih = 3 : 1
D. merah : putih = 1 : 1

40. Bakteri yang dapat mengubah singkong menjadi tape 
adalah ....
A. Rhizopus sp.
B. Lactobacillus sp.
C. Acetobacter xylinum
D. Saccharomyces cerevisiae
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PEMBAHASAN DAN JAWABAN 
UN ILMU PENGETAHUAN ALAM SMP/MTs 2011/2012 (C34)

1. Konsep: Besaran, Satuan, dan Pengukuran
Diketahui :

No. Besaran Satuan (SI) Alat Ukur
1. Panjang kilometer Mistar
2. Berat kilogram Neraca
3. Waktu sekon Stopwatch
4. Suhu kelvin Termometer

Ditanyakan : Besaran pokok dengan satuan SI dan alat 
ukur yang sesuai?

Jawab : 
Panjang, waktu, dan suhu merupakan besaran pokok, • 
sedangkan berat merupakan besaran turunan.
Satuan SI untuk panjang adalah meter dan alat • 
ukurnya antara lain mistar/penggaris, jangka 
sorong, dan mikrometer sekrup.
Satuan SI untuk waktu adalah sekon dan alat • 
ukurnya antara lain stopwatch dan jam atau arloji.
Satuan SI untuk suhu adalah kelvin dan alat ukurnya • 
antara lain termometer, termokopel, dan pirometer.

Jawaban: D
2. Konsep: Massa Jenis

Diketahui : 

Benda
Benda Bejana

Air = 60 mL

Gelas 
berpancuran

gambar (1) gambar (2)

600 g

30 g
P

P

Ditanyakan : Jenis benda berdasarkan tabel massa 
jenis?

Jawab : 
 Jenis logam dapat diketahui berdasarkan informasi 

nilai massa jenisnya.

 massa jenis = massa
volume

 ⇒ ρr =
m
V

 Berdasarkan gambar, 
m = 600 g + 30 g = 630 g 
V = volume air yang tumpah = 60 mL = 60 cm3

sehingga

 ρ r = =
630

60
10 5g

cm
g/cm3

3,  

 Berdasarkan tabel, benda yang mempunyai massa jenis 
sebesar 10,5 g/cm3 adalah perak.

Jawaban: B
3. Konsep: Pemuaian

Diketahui :    

Tutup botol 
dari logam 

Keran air panas

Botol kaca

Ditanyakan : Mengapa tutup botol dari logam yang 
terlalu rapat dapat dibuka dengan mudah 
jika disiram dengan air panas?

Jawab : 
 Ketika dipanaskan, logam dan kaca sama-sama memuai, 

tetapi karena logam umumnya mempunyai koefisien muai 
yang lebih besar dari koefisien muai kaca, maka logam 
(penutup botol) akan memuai lebih besar dibandingkan 
kaca untuk kenaikan suhu yang sama, sehingga tutup 
botol menjadi longgar dan mudah dibuka.

Jawaban: A
4. Konsep: Kalor

Diketahui : m = 1 kg; T0 = 30°C; 
    Q = 45 kJ = 45.000 J; c = 900 J/kg°C
Ditanyakan : T = ...? 
Jawab : 

 Kalor yang diserap aluminium sehingga suhunya 
berubah menjadi T adalah
Q m c T
Q m c T T

=
= −

∆
( )0

 sehingga 

T T Q
m c

T Q
m c

T

− =

= +

=
°

+ °

= ° + ° =

0

0

45 000
1 900

30

50 80

.
( )(

J
kg J/kg C)

C

C 30 C °°C

Jawaban: D
5. Konsep: Gerak Lurus

Diketahui : 
A

BC

D

Ditanyakan : GLBB yang terjadi pada lintasan AB dan 
CD?

Jawab :
 Pada lintasan AB, sepeda mengalami GLBB • 
dipercepat karena pada lintasan menurun tarikan 
gravitasi bumi akan mempercepat gerak benda.
 Pada lintasan CD, sepeda mengalami GLBB • 
diperlambat karena pada lintasan menanjak tarikan 
gravitasi bumi akan memperlambat gerak benda.

Jawaban: D
6. Konsep:  Energi Kinetik

Diketahui : m = 200 kg; v = 7 m/s
Ditanyakan : Energi kinetik (Ek) = ...?
Jawab :

 

E mvk =

=
=

1
2

2

1
2

2200 7
4 900

( )( )
.

kg m/s
J

Jawaban: C
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7. Konsep: Pesawat Sederhana-Pengungkit/Tuas
Diketahui : 

 

W

ℓk ℓw

 1  2        3  4

Titik tumpu

F
(kuasa)

Ditanyakan : Posisi titik tumpu agar gaya F (kuasa) 
mempunyai nilai terbesar?

Jawab :
 Pada pengungkit atau tuas terdapat hubungan antara 

beban (w), lengan beban (
b  = 

w ), kuasa (F), dan 
lengan kuasa (

 k ) sebagai berikut.

 F wk w =  ⇒ F ww

k

=




 Berdasarkan persamaan di atas, F terbesar diperoleh 
ketika w  bernilai terbesar. Hal ini dapat dilakukan 
dengan menggeserkan titik tumpu pada posisi terjauh 
dari beban (w), yaitu ke posisi 1.

Jawaban: A
8. Konsep: Tekanan

Diketahui : m = 50 kg; g = 10 m/s2

    
l m

l m

0,5 m

Ditanyakan : Tekanan (p) balok terhadap lantai?
Jawab :

Luas bidang tekan balok (• A)
 A = 1 m × 0,5 m = 0,5 m2

Berat balok (• w)
  w = m × g = 50 kg × 10 m/s2 = 500 N

 sehingga

 
p w

A
= = =

500
0 5

1 0002
2N

m
N/m

,
.

Jawaban: D 
9. Konsep: Getaran

Diketahui : Ayunan Bola

    
5 cm 5 cm

       t = 5 s; n = 100; jarak dua titik maksimum 
= 5 cm + 5 cm = 10 cm 

Ditanyakan : Frekuensi (f) dan amplitudo (A)?
Jawab  :

 Frekuensi = banyaknya getaran dalam waktu satu • 
sekon.

 
f n

t
= = =

100
5

20
s

Hz

Amplitudo = simpangan terjauh dari titik • 
keseimbangan

 Berdasarkan gambar, A = 1
2  jarak dua titik 

maksimum = 1
2  (10 cm) = 5 cm 

Jawaban: D
10. Konsep: Gelombang Bunyi
 Bunyi merupakan gelombang mekanik yang memerlu-

kan medium perambatan. Di ruang hampa tidak ter-
dapat medium perambatan bunyi, sehingga bunyi 
tidak dapat didengar jika di antara sumber bunyi dan 
pendengar terdapat ruang hampa.

Jawaban: D
11. Konsep: Pemantulan Cahaya pada Cermin Cekung

Diketahui : s = 8 cm; s' = 24 cm

M F

Cermin
cekung

Benda 8 cm

    s1 = 8 cm + 2 cm = 10 cm
Ditanyakan :  s1' = ...?
Jawab :

 

1 1 1 1 1 1

1 1f s s f s s
= + ⇒ = +

' '

sehingga

 

1 1 1 1

1 1 1 1 1
8

1
24

1
10

1 30
240

10
240

1 1

1 1

1

s s s s

s s s s

s

+ = +

= + − = + −

= + −

' '

' '

'
224
240

16
240

240
16

151

=

= =s ' cm cm

Jawaban: B
12. Konsep: Listrik Statis

 
 Pada pemuatan benda, partikel yang menentukan adalah 

elektron. Dalam hal ini, elektron merupakan partikel 
yang dapat berpindah dari satu bahan ke bahan yang 
lain dalam proses pemuatan, sedangkan proton dan 
neutron tidak dapat berpindah. Bahan yang kehilangan 
elektron akan bermuatan positif, sedangkan bahan 
yang menerima elektron akan bermuatan negatif. Pada 
kasus pemuatan di antara wol dan penggaris plastik, 
elektron berpindah dari wol ke penggaris plastik, 
sehingga penggaris menjadi bermuatan negatif.

Jawaban: D  
13. Konsep: Listrik Dinamis

Diketahui :   
R1 = 40 Ω

R2 = 60 Ω

r = 1Ω

I

I1

I2

E = 10 V
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Ditanyakan :  Arus Total (I) = ...?
Jawab :

 Hukum Ohm ⇒ V = I × R ⇒ I V
R

=
Rtotal = Rp + r

 Menentukan Rp  dan Rtotal

R

sehingga
R

p

total

=
Ω

+
=

= +
=

( )( )40 60
40 60

24

24 1
25

Ω
Ω Ω

Ω

Ω Ω
Ω

Sehingga,

R

sehingga
R

p

total

=
Ω

+
=

= +
=

( )( )40 60
40 60

24

24 1
25

Ω
Ω Ω

Ω

Ω Ω
Ω

 Jadi, 

 
I = =

10
25

0 4volt A
Ω

,

Jawaban: A
14. Konsep: Energi Listrik

Diketahui : Pemanas air 200 W; 220 V
    t = 20 menit = 20 × 60 s = 1.200 s
Ditanyakan :  W = ...?
Jawab :

 

W p t= ×
=
=
=

( )( . )
.

200 1 200
240 000
240

W s
J

kJ

Jawaban: A   
15. Konsep: Magnet

Diketahui : Pembuatan elektromagnet

 

bajaQP

Ditanyakan : Sifat magnet?
Jawab : 

 Pada pembuatan magnet dengan cara mengalirkan • 
arus listrik, arah kutub-kutub magnet yang dihasil-
kan dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan, 
yaitu arah lipatan jari menyatakan arah arus listrik 
dan arah ibu jari menunjuk ke kutub utara.

Berdasarkan gambar, arah arus di ujung • 
kumparan (Q) berlawanan dengan putaran jarum 
jam, sehingga Q merupakan kutub utara dan P 
merupakan kutub selatan.

Selatan Utara

P Q

Jika arus listrik pada kawat cukup kuat, dalam • 
waktu beberapa saat bahan telah menjadi magnet. 
Apabila bahan magnet dari baja, didapatkan 
magnet tetap atau permanen. Namun, apabila 
bahan magnet dari besi, sifat kemagnetan besi 
hanya ada pada saat kawat berarus listrik.

Jawaban: D
16. Konsep: Transformator

Diketahui : Transformator

Kumparan 
primer 

200 
voltVP VS

Kumparan 
sekunder

    Ns : Np = 1 : 2
    Vp = 200 volt
Ditanyakan :  Vs = ...?
Jawab :

 

N
N

V
V

V
N
N

V

p

s

p

s

s
s

p
p

=

= ×

= ×

=

1
2

200 volt

100 volt

Jawaban: C 
17. Konsep: Proses-Proses yang Terjadi di Atmosfer
 Ozon salah satu bentuk oksigen dalam bentuk molekul 

unsur O3 yang secara alamiah terdapat di lapisan 
atmosfer bumi. Zat ini berfungsi untuk menyerap 
sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari. 
Menipisnya lapisan ozon di atmosfer dapat membuat 
sinar ultraviolet lebih banyak memasuki bumi dan 
hal ini diperkirakan menjadi penyebab meningkatnya 
penyakit kanker kulit dan katarak pada manusia, 
merusak tanaman pangan tertentu, memengaruhi 
plankton yang akan berakibat pada rantai makanan di 
laut, dan meningkatnya karbon dioksida (yang memicu 
pemanasan global) akibat berkurangnya tanaman dan 
plankton. 

Jawaban: A
18. Konsep: Atom, Ion , dan Molekul
 Partikel penyusun materi dapat berupa atom, ion, dan 

molekul.
a. Atom adalah partikel terkecil dari suatu materi. 

Contohnya atom besi (Fe) dan atom karbon (C).
b. Ion adalah atom yang bermuatan listrik. Atom yang 

bermuatan positif disebut kation. Sedangkan atom 
yang bermuatan negatif disebut anion. Contohnya 
Na+, NH4

+, Al3+, O2–, dan Cl–.
c. Molekul adalah gabungan dari beberapa atom.  

Molekul dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:
1) Molekul unsur adalah molekul yang terbentuk 

dari satu jenis atom. Contohnya Cl2, O2, dan  
N2.

2) Molekul senyawa adalah gabungan atom-
atom yang berlainan jenis. Contohnya H2O, 
HNO3, dan H2SO4.
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 Di antara pilihan yang ada hanya Cl2 yang termasuk 
ke dalam molekul unsur, sedangkan yang lainnya 
termasuk molekul senyawa karena mengandung lebih 
dari satu jenis atom.

Jawaban: D
19. Konsep: Sifat-sifat Materi
 Sifat materi dibedakan menjadi sifat fisika dan sifat 

kimia.
a. Sifat fisika adalah sifat yang dimiliki materi saat 

materi tersebut tidak berubah menjadi materi 
baru.

 Contoh: titik didih air 100°C dan kerapatan emas 
adalah 19,3 g/cm3.

b. Sifat kimia adalah sifat materi yang berhubungan 
dengan terbentuknya materi baru.

 Contoh: alkohol bereaksi menjadi zat lain dan besi 
mudah berkarat.

  Jadi, yang termasuk sifat kimia adalah alkohol bereaksi 
menjadi zat lain dan besi mudah berkarat karena 
membentuk materi baru.

Jawaban: C
20. Konsep: Perubahan Materi
 Di alam, materi dapat mengalami perubahan. Perubahan 

materi dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan fisika 
dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan 
materi ke bentuk materi lain tanpa mengubah sifat materi 
tersebut atau tidak menghasilkan materi baru. Sedangkan 
perubahan kimia adalah perubahan materi ke bentuk 
materi lain dengan mengubah sifat materi tersebut dan 
tidak dapat kembali seperti keadaan semula. Jadi, yang 
termasuk ke dalam perubahan kimia adalah:
(1) Kayu yang sudah berubah menjadi arang tidak 

dapat berubah lagi menjadi kayu
(2) Sayur yang sudah basi tidak dapat lagi berubah 

menjadi sayur segar
(4) Besi yang berkarat tidak dapat berubah kembali 

seperti keadaan semula
Jawaban: B

21. Konsep: Bahan Kimia dalam Makanan
 Zat penambah makanan (zat aditif) dapat berupa zat 

pewarna, zat pemanis, zat penyedap, zat pengawet, zat 
pemberi aroma, dan zat antioksidan.
a. Zat  pewarna adalah zat yang berfungsi memberi 

warna pada makanan sehingga penampilannya 
menjadi lebih menarik.  Contoh: tartrazin (pemberi 
warna kuning).

b. Zat pemanis adalah zat yang berfungsi memberikan 
rasa manis pada makanan. Contoh: aspartam.

c. Zat penyedap adalah zat yang berfungsi 
memberikan rasa sedap atau enak pada makanan 
sehingga dapat meningkatkan selera makan. 
Contoh: monosodium glutamat.

d. Zat pengawet adalah zat yang berfungsi mencegah 
pertumbuhan mikroorganisme yang dapat merusak 
atau membusukkan makanan. Contoh: natrium 
benzoat.

e. Zat pemberi aroma adalah zat yang berfungsi 
memberikan aroma tertentu seperti aroma buah-
buahan pada makanan. Contoh: butil butirat (rasa 
nanas).

f. Zat antioksidan adalah zat yang berfungsi 
melindungi bahan makanan dari kerusakan akibat 
proses oksidasi. Contoh: asam askorbat.

 Jadi, pemanis buatan yang terkandung di dalam sirop 
adalah aspartam.

Jawaban: C
22. Konsep: Zat Adiktif dan Psikotropika
 Zat adiktif adalah kelompok zat kimia yang apabila 

dikonsumsi dapat menimbulkan ketergantungan atau 
kecanduan. Contoh: narkotika, nikotin, dan kafein.  
Beberapa jenis narkotika yaitu ganja dan morfin.
a. Dampak negatif penggunaan ganja, yaitu daya 

pikir (konsentrasi) menurun, daya tahan tubuh 
berkurang, mengalami gangguan jiwa, denyut 
nadi tidak teratur, dan berisiko terkena penyakit 
kanker paru-paru. 

b. Dampak negatif penggunaan morfin, yaitu 
terjadinya gangguan sistem pernapasan, sembelit, 
dan berisiko tertular penyakit hepatitis C atau 
HIV/AIDS melalui penggunaan jarum suntik.

 Psikotropika adalah kelompok zat atau obat-obatan 
berupa bahan alami maupun sintetis (buatan) yang 
apabila dikonsumsi dapat memengaruhi perilaku 
pemakainya karena terganggunya kerja susunan 
saraf pusat (otak). Contoh: ekstasi dan shabu-shabu. 
Dampak negatif penggunaan ekstasi dan shabu-shabu 
antara lain berhalusinasi dan hilangnya kesadaran, 
cenderung mudah curiga (paranoid), mata sayu dan 
pucat, selalu berkeringat, tidak bisa tidur, sulit berpikir 
dengan baik, badan kurus kering karena tidak nafsu 
makan, kerusakan saraf mata dan saraf otak, gangguan 
hati, serta tulang dan gigi keropos.

 Jadi, penggunaan ekstasi menimbulkan dampak bagi 
tubuh, yaitu mata sayu dan pucat, susah tidur, dan 
kerusakan saraf otak.

Jawaban: B
23. Konsep : Ciri-ciri Makhluk Hidup 

Ciri-ciri makhluk hidup di antaranya adalah:
Tumbuh dan berkembang• 
Memerlukan makanan• 
Peka terhadap rangsangan• 
Berkembang biak• 
Bernapas• 
Menyesuaikan diri dengan lingkungannya (adaptasi)• 
Peka terhadap rangsang (iritabilitas)• 
Memerlukan suhu tertentu• 

 Gambar pada soal menunjukan aktivitas induk ayam 
yang sedang mencari makanan bersama anak-anaknya. 
Jadi, ciri makhluk hidup yang ditunjukkan oleh gambar 
pada soal adalah memerlukan makanan. 

Jawaban: D
24. Konsep : Klasifikasi (Pengelompokan) Tumbuhan
 Tumbuhan berspora meliputi golongan lumut dan paku. 

Namun, pada lumut belum memiliki akar, batang, dan 
daun yang sejati. Kedua golongan ini tumbuh di tempat 
lembap meskipun  pada tumbuhan paku ada juga yang 
hidup di tempat yang kering.

Jawaban: C
25. Konsep : Interaksi Antarmakhluk Hidup dalam 

Ekosistem
 Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan 

makhluk hidup dalam sebuah ekosistem. Rantai 
makanan bisa bersatu membentuk jaring-jaring 
makanan. Soal ini berkaitan dengan jaring-jaring 
makanan burung hantu dan serigala. Jika tikus kebun 
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dibasmi maka populasi rajawali, burung hantu, dan 
serigala akan menurun. Tikus kebun merupakan 
sumber makanan pokok bagi rajawali dan sumber 
makanan alternatif untuk burung hantu dan serigala. 
Sementara itu, populasi rumput dan beri hitam akan 
mengalami kenaikan karena sumber makanan untuk 
tikus kebun.

Jawaban: C
26. Konsep : Pengelolaan Lingkungan
 Di antara pilihan jawaban yang ada, mendaur ulang 

untuk dibuat kerajinan merupakan jawaban yang paling 
tepat untuk menghindari pencemaran lingkungan. Saat 
ini, melarang pabrik memproduksi barang dari bahan 
plastik belum memungkinkan karena belum adanya 
bahan alternatif yang bisa menggantikan seluruh fungsi 
plastik dalam kehidupan manusia. Membakar plastik 
hanya akan menambah pencemaran udara. Sedangkan 
membuang ke tempat penampungan sampah belum 
bisa dijadikan solusi utama dan tidak menambah nilai 
jual dari bahan plastik yang sudah tidak terpakai.

Jawaban: C
27. Konsep : Kepadatan Penduduk
 Di antara grafik yang ada, grafik C adalah grafik 

yang sesuai untuk menunjukkan hubungan kualitas 
udara dengan pertumbuhan penduduk. Semakin padat 
penduduk maka kualitas udara akan semakin menurun 
hal ini dikarenakan produksi CO2 semakin banyak. 
CO2 dapat dihasilkan dari kegiatan sehari-hari yang 
dilakukan oleh manusia seperti penggunaan kendaraan 
bermotor dan pembakaran minyak bumi pada kegiatan 
industri. Sehingga semakin banyak populasi manusia 
maka akan semakin besar kandungan CO2 di udara 
dan semakin menurun kualitas udaranya. Gejala ini 
bisa kita antisipasi dengan cara memperbanyak jumlah 
tumbuhan yang kita tanam sehingga udara kotor tersebut 
bisa dimanfaatkan tumbuhan untuk menghasilkan 
udara bersih (O2) melalui proses fotosintesis.

Jawaban: C
28. Konsep : Sistem Peredaran Darah pada Manusia
 Gambar yang ditunjukkan pada soal no.28 adalah 

gambar sel darah merah yang memiliki ciri bentuk 
yang oval dan cekung ke arah dalam. Sel darah merah 
ini berfungsi untuk mengikat dan mengangkut oksigen 
ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. 
a. Plasma darah berfungsi untuk mengangkut sari-

sari makanan ke seluruh tubuh.
b. Sel darah putih berfungsi sebagai penghasil 

antibodi untuk membunuh kuman.
c. Keping-keping darah berfungsi untuk membantu 

proses pembekuan darah.
Jawaban: A

29. Konsep : Sistem Pencernaan pada Manusia
 Organ P adalah organ lambung. Di dalam lambung 

dihasilkan enzim pepsin dan renin. Pepsin berfungsi 
untuk menguraikan protein menjadi pepton sedangkan 
renin berfungsi untuk menggumpalkan kasein susu. 

Pepsinogen merupakan enzim yang belum aktif, • 
terdapat di dalam lambung. Pepsinogen diubah 
menjadi pepsin.
Lipase merupakan enzim yang terdapat di dalam • 
usus halus, berfungsi menguraikan lemak menjadi 
asam lemak dan gliserol.

Jawaban: D

30. Konsep : Sistem Pernapasan pada Manusia
 Alveolus adalah bagian terkecil pada sistem pernapasan 

yang ada di dalam paru-paru yang memiliki selaput 
membran yang memungkinkan terjadinya proses 
pertukaran oksigen dan karbon dioksida dengan cara 
berdifusi.

Karbon dioksida 
berdifusi dari 
pembuluh kapiler ke 
alveolus

Oksigen berdifusi 
dari alveolus ke 
dalam pembuluh 
kapiler

Tempat udara keluar 
masuk

Darah kaya O2 

keluar

Pembuluh 
kapiler

Dinding alveolus

Darah kaya CO2 

masuk

Alveoli

Jawaban: C
31. Konsep : Sistem Gerak pada Manusia
 Sendi adalah hubungan antartulang. Sendi dibeda-

kan menjadi sendi mati (sinartrosis), sendi kaku 
(amfiartrosis), dan sendi gerak (diartrosis). Sendi gerak 
(diartrosis), terdiri atas:
a. Sendi peluru merupakan sendi yang gerakannya 

ke semua arah. Contohnya pada gelang bahu.
b. Sendi engsel merupakan sendi yang gerakannya 

terbatas hanya satu arah. Contohnya pada siku 
atau lutut.

c. Sendi putar merupakan sendi yang gerakannya 
berputar (rotasi). Contohnya tulang atlas pada 
tulang tengkorak terhadap tulang pemutar.

d. Sendi pelana merupakan sendi yang gerakannya 
kedua arah. Contohnya ujung tulang antara ibu jari 
tangan dan tulang telapak tangan.

 Gambar yang dimaksud pada soal adalah gambar sendi 
engsel, yaitu sendi yang memungkinkan terjadinya 
gerak satu arah (seperti engsel pintu atau jendela). 
Contoh sendi engsel adalah siku dan lutut.

Jawaban: B
32. Konsep : Sistem Ekskresi pada Manusia
 Gambar yang ditunjukkan oleh bagian X adalah tubulus 

kontortus proksimal. Dari kapsul bowman darah  
masuk ke bagian glomerulus. Pada bagian ini darah 
mengalami penyaringan (filtrasi) dan menghasilkan 
urine primer. Setelah itu, urine primer masuk ke 
bagian tubulus kontortus proksimal. Urine primer 
masih banyak mengandung zat yang diperlukan tubuh, 
antara lain glukosa, garam-garam, dan asam amino. 
Zat-zat yang masih berguna tadi diserap kembali 
(reabsorpsi) seperti asam amino, vitamin, dan beberapa 
ion yaitu Na, Cl–, HCO3–, dan K+ menghasilkan urine 
sekunder. Kemudian urine sekunder masuk ke tubulus 
kolektivus. Pada bagian ini terjadi proses pengumpulan 
(augmentasi) membentuk urine sesungguhnya. 

Jawaban: B
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33. Konsep : Sistem Saraf
 Otak kecil terletak di bagian belakang di bawah otak 

besar. Otak kecil berfungsi mengoordinasikan kerja 
otot, tonus otot, keseimbangan, dan posisi tubuh. Otak 
besar berfungsi sebagai pusat kecerdasan manusia. 
Otak tengah berperan dalam refleks mata dan kontraksi 
otot yang terus menerus. Sedangkan sumsum lanjut 
berfungsi mengatur denyut jantung, menyempitkan 
pembuluh darah, melakukan gerakan menelan, 
batuk, bersin, bersendawa, muntah, serta membantu 
pernapasan.

 Jadi, bagian otak yang berfungsi menjaga keseimbangan 
adalah otak kecil.

Jawaban: B
34. Konsep : Struktur dan Fungsi Tubuh Tumbuhan
 Bagian X merupakan rambut akar yang berfungsi 

untuk memperluas bidang penyerapan air dan unsur 
hara. Sedangkan bagian ujung bawah merupakan 
tudung akar yang berfungsi sebagai pelindung akar 
dari benturan dan juga untuk menembus bagian-bagian 
tanah.

Jawaban: D
35. Konsep : Gerak pada Tumbuhan
 Tumbuhan sulur adalah tumbuhan yang memiliki 

karakteristik khusus dalam pertumbuhannya yaitu 
dengan cara melilit. Ketika tumbuhan sulur didekatkan 
dengan batang bambu maka sulur akan melilit batang 
bambu tersebut dengan cepat.

Jawaban: A
36. Konsep : Fotosintesis
 Gambar pada soal merupakan percobaan yang dilakukan 

Ingenhousz, dimana pada percobaan ini dihasilkan 
gelembung udara yang membuktikan bahwa salah satu 
hasil fotosintesis adalah terbentuknya oksigen yang 
ditandai dengan munculnya gelembung udara.

Jawaban: B

37. Konsep :  Pertumbuhan dan Perkembangan 
Tumbuhan

 Cahaya dan suhu adalah faktor luar (eksternal) yang 
dapat memengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Namun 
pada kasus yang disebutkan dalam soal, faktor cahaya 
adalah jawaban yang tepat karena perlakuan yang 
dilakukan oleh Rita adalah dengan cara meletakkan 
tanaman kacang hijau di ruang terang dan ruang gelap. 
Sedangkan, Gen dan hormon merupakan faktor dalam 
(internal) yang dapat memengaruhi pertumbuhan 
tumbuhan.

Jawaban: B
38. Konsep : Adaptasi
 Salah satu bentuk adaptasi morfologi yang dilakukan 

oleh bebek adalah dengan terbentuknya kaki yang 
berselaput dan paruh bergigi seperti sisir. Kaki yang 
berselaput berfungsi agar bebek tidak amblas ke dalam 
lumpur sehingga bisa lebih leluasa dalam bergerak 
sedangkan paruh bergigi seperti sisir berguna sebagai 
penyaring makanan dalam lumpur. 

Jawaban: C
39. Konsep : Pewarisan Sifat

P1:  merah  ><  putih
          MM        mm
F1:                 Mm (merah)
P2:                    F1     ><      F1
                       Mm    ><     Mm

 F2:        MM,     Mm,      Mm,      mm
     (merah), (merah), (merah), (putih)
               merah : putih = 3 : 1

Jawaban: C
40. Konsep : Bioteknologi
 Saccharomyces cerevisiae adalah jenis mikroba 

yang dimanfaatkan untuk proses pembuatan tape. 
Rhizopus sp. bermanfaat dalam proses pembuatan 
tempe. Lactobacillus sp. bermanfaat dalam proses 
pembuatan yoghurt, sedangkan Acetobacter xylinum 
bermanfaat dalam proses pembuatan nata de coco. 

Jawaban: D


