
1Paket Usek

Paket UN IPA

1. Perhatikan tabel besaran dan satuan di 
bawah ini!

No. Besaran Satuan Alat ukur
1. luas m2 mistar
2. massa jenis gr/cm3 gelas ukur
3. massa kg neraca
4. suhu oC termometer

 Dari tabel di atas yang benar berdasarkan SI 
adalah ....
A. 1 dan 2   C. 2 dan 3
B. 1 dan 3   D. 2 dan 4

2. Perhatikan gambar di bawah ini!

 Gelas berpancuran diisi dengan air seperti 
tampak dalam gambar I. Kemudian tiga 
benda berbentuk bola dimasukkan ke 
dalamnya seperti tampak pada gambar II. 
Jika massa jenis benda 1500 kg/m3, maka 
massa setiap benda adalah ....
A. 15 g    C. 30 g
B. 20 g    D. 45 g

3. Perhatikan kegiatan berikut!
1. Kawat listrik tegangan tinggi saat cuaca 

panas dipasang kendur
2. Menyambungkan pelat besi pada 

pembuatan kapal laut dengan cara dilas
3. Memberikan celah pada sambungan rel 

kereta api
4. Membuat kabel listrik dari bahan 

tembaga
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 Kegiatan yang bertujuan untuk mengatasi 
dampak negatif pemuaian dan penyusutan 
ditunjukkan oleh nomor ....
A. 1 dan 2   C. 2 dan 4
B. 1 dan 3   D. 3 dan 4

4. 500 g air dipanaskan dari suhu 30oC sampai 
80oC. Jika kalor jenis air 4200 J/kgoC, maka  
banyaknya kalor yang dibutuhkan ....
A. 63.000 J   C. 168.000 J
B. 105.000 J  D. 210.000 J

5. Di bawah ini yang termasuk gerak lurus 
berubah beraturan adalah ....
A. kereta api yang sedang melaju
B. mobil yang sedang parkir
C. orang yang berlari cepat
D. buah mangga jatuh dari pohon

6. Perhatikan gambar berikut!
 

20 m

F1
F1

20 N 20 N30 N
F2

30 N
F2

 Besar usaha yang dilakukan oleh F1 dan F2 
adalah ....

A. (30 N + 20 N) × (20 m)
B. (30 N – 20 N) × (20 m)
C. 30 N × 20 N
D. 20 N × 20 m

7. Gambar di bawah ini yang bekerja berdasar 
prinsip bidang miring adalah ....
A.   C. 

B.   D. 

8. Perhatikan gambar berikut!

A1

F1

A2

F2

 Bila pada peralatan hidrolik tampak seperti 
gambar dan luas penampang A2= 200 A1, 
maka perbandingan gaya F1 : F2 sama 
dengan ....
A. 1 : 400   C. 400 : 1
B. 1 : 200   D. 200 : 1



3Paket Usek

9. Gelombang permukaan air suatu danau 
seperti pada gambar berikut.

Gabus

Gabus
90 cm

 Bila kedua gabus tersebut naik turun bersama 
permukaan air dengan frekuensi 2 Hz, maka 
cepat rambat gelombang tersebut adalah ....
A. 20 cm/s  C. 80 cm/s
B. 30 cm/s  D. 120 cm/s

10. Beberapa pernyataan berkaitan dengan 
bunyi:
1. Sumber bunyi memiliki interval frekuensi 

antara 20 Hz – 20.000 Hz
2. Sumber bunyi berada dalam ruang 

tertutup dan suhu tidak berubah
3. Antara sumber bunyi dan pendengaran 

terdapat zat perantara
4. Amplitudo sumber bunyi berada pada 

interval antara 1 cm – 20 cm
 Seorang siswa dapat mendengar bunyi 

dengan baik, di antara pernyataan tersebut 
yang harus dimiliki adalah ....

A. 1 dan 2   C. 2 dan 4
B. 1 dan 3   D. 3 dan 4

11. Perhatikan gambar berikut!

f

15 cm
10 cm

 Sebuah benda dengan tinggi 2 cm diletakkan 
di depan cermin seperti pada gambar. 
Perbesaran bayangannya adalah ....
A. 2 kali
B. 3 kali
C. 4 kali
D. 5 kali

12. Perhatikan gambar berikut!

Batang kaca
(R)

Kain wol
(P)

Kain sutra
(Q)

Sisir plastik
(S)
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 Setelah digosok secara berulang kali
a. benda R dengan kain Q
b. benda S dengan kain P
Kemudian saling didekatkan sebagai berikut:

R (+) S (-) R (+) S (-)(1) (2) (3)

 Pada daerah (1), (2), dan (3) timbul gaya 
elektrostatika yang ....

(1) (2) (3)
A. tarik- 

menarik
tarik-
menarik

tarik-
menarik

B. tarik- 
menarik

tolak-
menolak

tarik-
menarik

C. tolak-
menolak

tarik-
menarik

tolak-
menolak

D. tolak-
menolak

tolak-
menolak

tarik-
menarik

13. Tiga buah hambatan dirangkai dengan 
sumber tegangan 60 volt, seperti tampak 
pada gambar berikut.

40 30 

R1 R2 R3

50 

+

V = 60 V-

 Besar hambatan pengganti pada rangkaian 
tersebut adalah ....

A. 120    C. 100 
B. 110    D. 90 

14. Ketika tarif energi listrik per kWh adalah Rp 
400,00, pesawat TV seorang pelanggan 
listrik setiap hari menyala rata-rata 4 jam. 
Jika sumber tegangan yang dipakai 220 volt 
dan arus listrik yang mengalir sebesar 0,5 
ampere, maka biaya pemakaian energi listrik 
selama 1 bulan (30 hari) sebesar ....
A. Rp 4.280,00  C. Rp 5.280,00
B. Rp 5.250,00  D. Rp 52.800,00

15. Perhatikan gambar cara membuat magnet 
berikut!

besi

magnet

R T
S

U

P Qbesi

magnet

S

U

 Setelah besi PQ dan RT digosok berulang 
kali dan searah seperti pada gambar, maka 
jenis kutub yang dihasilkan adalah ....

Besi PQ Besi RT
Ujung P Ujung Q Ujung R Ujung T

A. kutub
selatan

kutub
selatan

kutub
selatan

kutub
utara

B. kutub 
selatan

kutub
utara

kutub 
utara

kutub
selatan
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C. kutub
utara

kutub
selatan

kutub
utara

kutub
selatan

D. kutub
 utara

kutub
selatan

kutub
selatan

kutub
utara

16. Perhatikan gambar berikut!

 Setelah baja tersebut dialiri arus listrik beberapa 
waktu seperti pada gambar, maka ....

Kutub magnet 
yang dihasilkan

Sifat magnet 
yang ditimbulkan

Ujung K Ujung L
A. Kutub

utara
Kutub
selatan

Permanen

B. Kutub
selatan

Kutub
utara

Sementara

C. Kutub
utara

Kutub
selatan

Sementara

D. Kutub
selatan

Kutub
utara

Permanen

17. Perhatikan peristiwa berikut!
1. Lamanya siang dan malam
2. Pergantian siang dan malam
3. Pergantian musim
4. Perbedaan waktu
5. Gerak semu tahunan matahari
6. Gerak semua harian matahari

 Yang termasuk pengaruh revolusi bumi 
adalah ....
A. 1, 3, 5   C. 3, 4, 5
B. 2, 4, 6   D. 4, 5, 6

18. Pasta gigi dapat mencegah rusaknya gigi dan 
munculnya bau mulut, karena ….
A. bersifat asam
B. bersifat basa
C. bersifat asam basa
D. bersifat netral

19. Perhatikan data hasil percobaan berikut!
1. mudah terbakar
2. keruh
3. mudah membusuk
4. kental
5. korosif
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6. larut
Dari data di atas yang termasuk sifat kimia 
adalah nomor ….
A. 1, 3, 5
B. 2, 4, 6
C. 3, 4, 5
D. 4, 5, 6

20. Perhatikan hasil percobaan berikut!
1. es mencair
2. kertas terbakar
3. air membeku
4. apel membusuk
5. air menguap
6. besi berkarat
Yang termasuk perubahan kimia adalah 
nomor ….
A. 1, 3, 5
B. 2, 4, 6
C. 3, 4, 5
D. 4, 5, 6

21. Dampak negatif bagi lingkungan yang 
ditimbulkan pemakaian detergen yang sukar 
diuraikan oleh mikroorganisme adalah ….
A. terancamnya kehidupan di perairan
B. rusaknya lapisan di permukaan tanah
C. terakumulasinya detergen dalam tubuh 

tumbuhan
D. timbulnya endapan di perairan

22. Pengaruh psikis zat psikotropika etrhadap 
tubuh adalah ....
A. pandangan mata kabur dan berkunang-

kunang
B. merasa senang karena tidak terganggu 

masalah
C. ke r ja  s i s tem sa ra f  menga lami 

kemunduran
D. badan terasa lemah, lesu, dan kurang 

bersemangat

23. 

Gambar di atas menunjukkan salah satu ciri 
makhluk hidup yaitu ….
A. berkembang biak
B. tumbuh
C. bergerak
D. iritabilitas
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24. 

1 2

3 4

Kelompok hewan yang termasuk ke dalam 
satu kelas ialah ….
A. 1 dan 2
B. 1 dan 3
C. 2 dan 4
D. 3 dan 4

25. Berikut ini merupakan hubungan antara 
dua organisme yang bersifat simbiosis 
mutualisme adalah ….
A. ikan hiu dan remora
B. benalu dengan tanaman inangnya
C. lebah madu dengan bunga
D. cacing yang ada di usus manusia

26. Akibat yang ditimbulkan dari kepadatan 
populasi yang tinggi terhadap suatu sumber 
daya alam adalah ….
A. air dan tanah semakin sulit diperoleh

B. terjaminnya keseimbangan rantai 
makanan

C. terpeliharanya pohon-pohon di hutan 
secara alami

D. terciptanya stabilitas iklim dan suhu

27. Perhatikan ciri-ciri darah di bawah ini!
1. Selnya tidak berinti
2. Bentuknya bikonkaf
3. Bentuknya tetap
4. Mengandung hemoglobin
Sel darah yang memiliki ciri tersebut adalah 
….
A. eritrosit
B. serum
C. trombosit
D. leukosit

28. Enzim yang terdapat pada rongga mulut 
adalah ….
A. enzim lipase
B. enzim ptialin
C. enzim pepsin
D. enzim amilase

29. Penyakit radang paru-paru yang disebabkan 
oleh bakteri Diplococcus pneumonia adalah 
….
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A. bronkitis
B. asma
C. pleuritis
D. pneumonia

30. Pernyataan ber ikut ,  manakah yang 
menjelaskan sendi kaku?
A. tulang satu tidak dapat digerakkan dari 

tulang lainnya
B. tulang yang satu dapat digerakkan 

sedikit dari tulang lainnya
C. hubungan antartulang-tulangnya dapat 

digerakkan
D. tulang yang satu dapat digerakkan dari 

tulang lainnya tetapi hanya ke satu arah

31. Perhatikan gambar nefron berikut!
Pada bagian yang ditunjuk 
d e n g a n  t a n d a  p a n a h 
berlangsung ….

A.  pembentukan ur ine 
primer hasil augmentasi

B.  reabsorpsi urine primer 
oleh tubulus distal

C.  a u g m e n t a s i  y a n g 
menghasi lkan ur ine 
sebenarnya

D.	 filtrasi	terhadap	darah	yang	berasal	dari	
arteri

32. Gangguan pada mata yang tidak bisa melihat 
benda jauh dengan baik disebut ….
A. miopi
B. hipermetropi
C. presbiopi
D. astigmatisma

33. Floem pada tumbuhan berfungsi untuk 
mengangkut ….
A. air dari akar ke daun
B. garam-garam mineral ke seluruh tubuh 

tumbuhan
C. hasil fotosintesis dari daun ke seluruh 

tubuh tumbuhan
D. sisa metabolisme dari daun ke seluruh 

tubuh tumbuhan

34. Arum meletakkan tanaman di dekat jendela 
yang setiap hari dibuka. Maka arah ujung 
tanaman setelah beberapa hari adalah ….
A. lurus ke atas
B. membelok ke bawah
C. mendekati datangnya sinar
D. menjauhi datangnya sinar
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35. Perhatikan gambar berikut ini!

1 432

air
daun

alkohol

lugol

Tujuan yang dilakukan pada tahap ke 4 
adalah ….
A.	 melarutkan	klorofil	pada	daun
B. mengumpulkan hasil fotosintesis
C. membuktikan hasil fotosintesis berupa 

amilum
D. memat i kan  se l - se l  daun  yang 

mengandung	klorofil

36. Di bawah ini yang bukan faktor yang 
m e m e n g a r u h i  p e r t u m b u h a n  d a n 
perkembangan tumbuhan adalah ….
A. kelembapan
B. cahaya
C. angin
D. air

37. Yang merupakan contoh adaptasi morfologi 
adalah ….

A. ikan laut banyak minum sediki t 
mengeluarkan urine

B. kaki bebek berselaput untuk berenang
C. paus sering muncul ke permukaan air
D. kerbau berkubang di lumpur

38. Dari hasil persilangan tanaman diperoleh 
perbandingan Merah (Mm) : putih (mm) = 1 
: 1, maka genotip kedua induknya adalah ….
A. MM dan mm
B. Mm dan mm
C. Mm dan Mm
D. mm dan mm

39. Dalam pembuatan kecap dibutuhkan mikroba 
….
A. Aspergillus wentii
B. Acetobacter xylinum
C. Lactobacillus bulgaricus
D. Saccharomyces cerevisiae

40. Usaha yang dapat dilakukan manusia untuk 
mengurangi pencemaran udara di daerah 
perkotaan adalah ….
A. membuat taman kota
B. menebang semua pohon di pinggir jalan
C. membuka taman sebagai  pusat 

pemukiman
D. membuat saluran pembuangan limbah 

ke laut
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Pembahasan Paket UN IPA

1. Satuan dan alat ukur SI yang benar sebagai 
berikut.

No. Besaran Satuan Alat Ukur
1. luas m2 mistar
2. massa jenis kg/m3 gelas ukur
3. massa kg neraca
4. suhu K termometer

 Jadi, yang benar adalah 1 dan 3.
 ) Jawaban: B

2. Diketahui:  V = 30 ml = 30 cm3

    ρ = 1500 kg/m3 = 1,5 g/cm3 
 Ditanya: massa masing-masing bola (m)
 Jawab:

r

r

=

= ´

= ´
=

3 31,5 g/cm 30 cm
45 g

m
V

m V

 Jadi, massa masing-masing bola adalah 15 g.
 ) Jawaban: D

3. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk 
mengatasi dampak negatif pemuaian dan 
penyusutan, antara lain:
a. Kaca jendela retak jika terkena panas 

sehingga bingkai kaca dibuat lebih lebar 
dari ukuran kacanya. 

b. Memberikan celah pada sambungan rel 
kereta api. Jika sambungan rel kereta 
tidak diberi celah, maka pada siang hari 
bagian rel yang terkena panas akan 
melengkung.

c. Kawat telepon atau kawat listrik harus 
dibiarkan kendor ketika siang hari, agar 
ketika menyusut di malam hari kawat 
tidak putus.

Jadi, pernyataan yang benar adalah 1 dan 3.
 ) Jawaban: B
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4. Diketahui:  m  = 500 g = 0,5 kg
	 	 	 	 ΔT  = 80 – 30 = 50oC
    c = 4200 J/kgoC 
 Ditanya: banyaknya kalor (Q)
 Jawab:

= D
=

= o

. .
0,5.4200.50
105.000 J/kg

Q m c T

C

 ) Jawaban: B

5. Gerak lurus berubah beraturan (GLBB) 
adalah gerak suatu benda pada lintasan 
berupa garis lurus dengan kelajuan yang 
selalu berubah terhadap waktu. 

 Contoh:
– Bola yang digelindingkan
– Buah mangga yang jatuh dari pohon
– Bola kasti dilempar vertikal ke atas
– Seseorang bersepeda pada jalan 

menurun tanpa dikayuh
 ) Jawaban: D

6. Usaha 1 N adalah gaya sebesar 1 N untuk 
memindahkan benda sejauh 1 m.

 W   = F.s
 F1  = 20 N ke arah kiri
 F2  = 30 N ke arah kanan
	 ΔF  = 30 N – 20 N

 s  = 20 m
 Jadi, usahanya adalah: 
 (30 N – 20 N) × (20 m)

 ) Jawaban: B

7. Alat yang bekerja berdasarkan prinsip bidang 
miring, antara lain: tangga, sekrup, pisau, 
kapak, pahat, dan paku.

 Gambar A, B, C menggunakan prinsip tuas 
jenis pertama.

 ) Jawaban: D

8. Diketahui: A2 = 200 A1

 Ditanya: F1 : F2 
 Jawab:

=

=

= =

=

1 2

1 2

1 2 1 2

1 1 1

2 2 1

. .

200
1

200

F F
A A

F A A F
F A A
F A A

 ) Jawaban: B

9. Diketahui: jarak gabus – gabus = 90 cm
          f   = 2 Hz
Ditanyakan: cepat rambat gelombang (v)?
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Jawab:
v = l .f
Berdasarkan gambar, panjang gelombang (l)

l
l

=
=

1,5 90 cm
60 cm

Jadi, v = l.f = 60 cm × 2 Hz = 120 cm/s
 ) Jawaban: D

10. Syarat terdengarnya bunyi:
a. Adanya sumber bunyi yang memiliki 

frekuensi 20 – 20.000 Hz
b. Adanya pendengar
c. Adanya zat perantara
Jadi, pernyataan yang benar 1 dan 3.

 ) Jawaban: B

11. Diketahui:
 h = 2 cm; f  = 15 cm; s = 10 cm
 Perbesaran (M) = ?
 Jawab:

= +

= -

= -

=

=

1 1 1
'

1 1 1
'

1 1
15 10
1

30
' 30 cm

f s s

s f s

s

=

=

=

'

30
10
3 kali

sM
s

 ) Jawaban: B

12. Benda R (kaca) jika digosok dengan kain 
sutra akan bermuatan positif (+). Benda 
S (sisir plastik) jika digosok dengan kain 
wol akan bermuatan negatif (-). Didekatkan 
sebagai berikut.

R (+) S (-) R (+) S (-)(1) (2) (3)

Pada daerah (1) tarik menarik
Pada daerah (2) tarik menarik
Pada daerah (3) tarik menarik

 ) Jawaban: A

13. Rangkaian tersebut di susun seri, maka 
besar hambatan total dari rangkaian tersebut 
adalah:

 R1 + R2 + R3 =	30Ω	+	40Ω+	50Ω	=	120Ω
 ) Jawaban: A

14. Pesawat TV, tegangan (V) = 220 volt, arus 
(I) = 0,5 A selama 4 jam.
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 Energi selama 1 bulan adalah:
 220 × 0,5 × 30 × 4 = 13.200 Wh =13,2 kWh
 Jadi, total biaya = 13,2 × 400 = 5.280.

 ) Jawaban: C

15. Pembuatan magnet seperti pada gambar 
adalah dengan cara menggosok. Cara 
menentukan kutub-kutub magnetnya adalah 
bagian logam yang pertama kali bersentuhan 
dengan magnet akan memiliki kutub sesuai 
dengan kutub magnet yang menyentuhnya. 
Kutub yang terbentuk 
– Pada magnet PQ: P kutub utara dan Q 

kutub selatan.
– Pada magnet RT: R kutub selatan dan 

T kutub utara.
 ) Jawaban: D

16. Pembuatan magnet seperti pada gambar 
adalah secara elektromagnetik, yaitu dengan 
cara mengaliri arus listrik pada batang baja 
yang telah dililiti kumparan. Cara menentukan 
kutubnya dengan kaidah tangan kanan. arah 
ibu jari menunjukkan kutub utara, sedangkan 
empat jari yang lain menunjukkan arah arus.

 Dari gambar di atas K adalah kutub selatan 
dan L kutub utara. Sifat kemagnetan yang 
dihasilkan permanen.

 ) Jawaban: D

17. Akibat revolusi bumi:
 Perubahan lamanya siang dan malam.
 Perbedaan rasi bintang yang dapat 

dilihat dari bumi.
 Munculnya gerak semu tahunan 

matahari.
  Pergantian musim.
Jadi, pernyataan yang benar adalah 1, 3, 5.

 ) Jawaban: A

18. Mulut kita mengandung zat asam sisa 
makanan dan minuman yang dapat merusak 
gigi dan menimbulkan bau mulut, untuk 
menetralisirnya kita menggunakan pasta gigi 
yang mengandung zat basa.

 ) Jawaban: B

19.	 Sifat	fisika	adalah	sifat	suatu	zat	yang	terkait	
dengan keadaan fisika, seperti: wujud, 
kerapatan, titik didih, titik leleh, bau, warna, 
dan daya hantar listrik.
Sifat kimia adalah sifat suatu zat yang 
terkait dengan keadaan kimia, seperti: dapat 
berkarat, kereaktifan, sifat asam basa, dan 
sebagainya.
Jadi, berdasarkan data di atas yang termasuk 
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sifat kimia adalah mudah terbakar (1), mudah 
membusuk (3), dan korosif (5).

 ) Jawaban: A

20.	 Perubahan	fisika	adalah	perubahan	suatu	
zat yang tidak disertai terbentuknya zat baru. 
Pada	perubahan	fisika,	yang	berubah	hanya	
wujudnya saja, sedangkan komposisi zat 
tersebut tidak berubah (tetap). Contohnya 
air yang berubah wujud dari padat ke cair, 
kemudian ke gas atau sebaliknya.

Ingat, perubahan fisika tidak 
menghasilkan zat baru.

Perubahan kimia (atau sering disebut reaksi 
kimia) adalah perubahan suatu zat yang 
menghasilkan zat baru. Pada perubahan 
kimia terjadi perubahan komposisi (susunan) 
zat. Contohnya: pembakaran, pembusukan, 
pengaratan, peragian, dan fotosintesis.

Ingat, perubahan kimia akan 
menghasilkan zat baru.

Jadi, yang termasuk perubahan kimia adalah 

kertas terbakar (2), apel membusuk (4), dan 
besi berkarat (6).

 ) Jawaban: B

21. Ada beberapa bahan detergen yang tidak 
dapat terurai di alam seperti alkil benzen 
(ABS). Detergen demikian akan menutup 
air permukaan, sehingga menimbulkan 
pencemaran air. Buih detergen yang 
menumpuk di permukaan sungai akan 
menghalangi penyerapan oksigen dari 
udara ke dalam air sungai. Pertumbuhan 
ganggang tertentu dan eceng gondok akan 
meningkat pesat akibat kadar fosfat yang 
meningkat di dalam air karena kehadiran 
detergen. Selain itu detergen memiliki efek 
beracun dalam air, karena detergen akan 
menghancurkan lapisan eksternal lendir 
yang melindungi ikan dari bakteri dan 
parasit. Deterjen juga dapat menyebabkan 
kerusakan pada insang. Kebanyakan ikan 
akan mati bila konsentrasi deterjen 15 ppm. 
Deterjen dengan konsentrasi rendah, sekitar 
5 ppm tetap dapat membunuh telur ikan.

 ) Jawaban: A

22. Zat psikotropika adalah zat atau obat yang 
tidak tergolong narkotika dan alkohol, tetapi 
bersifat psikoaktif, dapat memengaruhi 
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pikiran atau sistem syaraf dan dapat 
menyebabkan perubahan aktivitas mental 
serta perilaku pengguna. Pengaruh psikis zat 
psikotropika terhadap tubuh adalah merasa 
senang karena tidak terganggu masalah.

 ) Jawaban: B

23. Gambar pada soal menunjukkan bahwa 
makhluk hidup mengalami pertumbuhan. 
Pertumbuhan adalah proses pertambahan 
volume secara irreversible (tidak berubah 
kembali ke asal).

 ) Jawaban: B

24. Anjing dan kelinci termasuk ke dalam kelas 
Mamalia (hewan menyusui), sedangkan ikan 
(Pisces), dan kadal (Reptilia). 

 ) Jawaban: C

25. Simbiosis adalah hubungan erat antara dua 
organisme berlainan spesies. 

Ingat, macam simbiosis:
▪	 simbiosis	mutualisme
▪	 simbosis	parasitisme
▪	 simbiosis	komensalisme

a. Simbiosis mutualisme yaitu bentuk 
interaksi antarorganisme yang saling 
menguntungkan. Contohnya: lebah 
madu dan bunga, lebah mendapatkan 
nektar dari bunga dan bunga dibantu 
penyerbukannya oleh lebah.

b. Simbiosis parasitisme, yaitu interaksi 
antarorganisme di mana salah satu 
mendapat keuntungan dan yang lain 
dirugikan. Contohnya: benalu dengan 
tanaman inangnya, karena benalu 
menyerap nutrisi dari tumbuhan inang, 
contoh lain yaitu cacing yang menyerap 
nutrisi dari manusia.

c. S imbios is  komensal isme,  ya i tu 
interaksi yang menguntungkan salah 
satu pihak, sedangkan pihak yang lain 
tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. 
Contohnya: ikan hiu dengan ikan 
remora, ikan remora mendapat sisa 
makanan dari hiu sedangkan hiu tidak 
merasa dirugikan juga tidak mendapat 
keuntungan dari ikan remora yang selalu 
mengikutinya.

 ) Jawaban: C

26. Kepadatan populasi yang tinggi akan 
mengakibatkan air dan tanah semakin sulit 
diperoleh karena tingkat penggunaan sumber 
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daya alam tersebut juga meningkat.
 ) Jawaban: A

27. Komponen darah terdiri dari cairan darah 
(plasma) dan sel-sel darah. Sel darah terdiri 
dari sel darah merah (eritrosit), sel darah 
putih (leukosit) dan keping darah (trombosit). 
Ciri-ciri pada soal merupakan ciri eritrosit. 
Ciri leukosit adalah memiliki bentuk tidak 
tetap (emoeboid) dan bersifat fagositosis. 
Ciri trombosit bentuknya tidak teratur, tidak 
berinti, berukuran lebih kecil dari eritrosit dan 
leukosit serta mudah pecah bila tersentuh 
benda kasar.

 ) Jawaban: A

28. Enzim yang terdapat pada rongga mulut 
adalah ptialin, yaitu enzim pada ludah yang 
mampu mencerna amilum (karbohidrat) 
menjadi gula sederhana. Enzim lipase 
terdapat di usus halus, berfungsi memecah 
lemak menjadi asam lemak dan gliserol. 
Pepsin terdapat di lambung, berfungsi 
memecah protein menjadi pepton. 

 ) Jawaban: B

29. Diplococcus pneumonia menyebabkan 
penyakit pneumonia, yaitu peradangan pada 

alveolus sehingga terjadi gangguan pada 
difusi oksigen dan karbon dioksida di paru-
paru. Bronkitis adalah radang pada bronkus 
akibat infeksi. Asma adalah sesak napas 
akibat reaksi saluran pernapasan terhadap 
rangsangan pada otot polos di bronkus dan 
bronkiolus. Pleuritis adalah radang pada 
selaput pembungkus paru-paru (pleura).

 ) Jawaban: D

30.	 Sendi	kaku	(amfiartrosis)	adalah	hubungan	
antartulang yang memungkinkan sedikit 
gerakan. Misalnya antara ruas-ruas tulang 
belakang.

 ) Jawaban: B

31. Bagian yang ditunjuk tanda panah adalah 
tubulus kontortus distal, di sini terjadi 
augmentasi yaitu pengeluaran zat yang tidak 
berguna dan penambahan zat sisa dan urea 
sehingga menghasilkan urine sebenarnya.

 ) Jawaban: C

32. Beberapa kelainan pada mata:
- Miopi (rabun jauh): disebabkan oleh bola 

mata terlalu panjang sehingga bayangan 
yang dihasilkan jatuh di depan retina. 
Dapat ditolong dengan lensa negatif 
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(cekung).
- Hipermetropi (rabun dekat): disebabkan 

bola mata terlalu pendek sehingga 
bayangan jatuh di belakang retina. 
Dapat ditolong dengan lensa positif 
(cembung).

- Presbiopi (mata tua): kelainan mata 
yang disebabkan oleh proses penuaan 
usia sehingga elastisitas berkurang. 
Dapat dibantu dengan lensa rangkap.

- Astigmatisma: kelainan yang disebabkan 
bola mata atau permukaan lensa 
mempunyai kelengkungan yang tidak 
sama, sehingga fokusnya tidak sama, 
akibatnya bayangan jatuh tidak tepat 
di retina. Dapat ditolong dengan lensa 
silindris yaitu lensa yang mempunyai 
beberapa fokus.

 ) Jawaban: A

33. Jaringan pengangkut pada tumbuhan ada 
2,	yaitu	xilem	dan	floem.	Xilem	berfungsi	
mengangkut air dan garam mineral dari akar 
ke	daun	untuk	fotosintesis,	sedangkan	floem	
berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari 
daun ke seluruh tubuh tumbuhan.

 ) Jawaban: C

34. Tanaman yang ditaman Arum akan tumbuh 
mendekati datangnya sinar, karena tanaman 
melakukan gerak fototropisme positif, yaitu 
gerak tanaman mendekati arah datangnya 
sinar matahari.

 ) Jawaban: C

35. Tahapan percobaan pada pembuktian hasil 
fotosintesis:
1. Mengambil daun dari tanaman.
2. Memanaskan daun untuk mematikan 

sel-sel daun.
3. Memasukkan daun pada alkohol untuk 

melarutkan	klorofil.
4. Meneteskan larutan lugol untuk 

membuktikan hasil fotosintesis berupa 
amilum.

 ) Jawaban: C

36. F a k t o r - f a k t o r  y a n g  m e m e n g a r u h i 
pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan:
1. Faktor luar: air dan mineral, kelembapan, 

suhu, dan cahaya.
2. Faktor dalam: faktor hereditas/gen dan 

hormon.
 ) Jawaban: C

37. Adaptas i  ada lah  penyesua ian  d i r i 
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makhluk hidup terhadap lingkungan dan 
perubahannya. Ada 3 macam adaptasi, yaitu:
1. Adaptasi morfologi: penyesuaian bentuk 

luar/morfologi, struktur tubuh (anatomi) 
atau alat-alat tubuh organisme terhadap 
lingkungannya. Contoh: kaki bebek 
berselaput untuk berenang.

2.	 Adaptasi	fisiologi:	penyesuaian	fungsi	
alat-alat tubuh organisme terhadap 
lingkungannya. Contoh: ikan laut banyak 
minum sedikit mengeluarkan urine.

3. Adaptasi tingkah laku: penyesuaian 
organisme terhadap lingkungan dalam 
bentuk tingkah laku. Contoh: paus 
sering muncul ke permukaan air untuk 
mengambil oksigen (bernapas), kerbau 
berkubang di lumpur untuk melindungi 
tubuhnya yang gelap dari panas.

 ) Jawaban: B

38. Diketahui: genotip F1: Mm, mm
Ditanya: genotip kedua induk
Jawab: karena perbandingan genotip F1= 1 
: 1, maka dapat diketahui genotip induknya 
adalah heterozigot dan homozigot resesif.
Genotip induk: Mm  x  mm
Gamet   : M, m  m
Genotip F1  : Mm, mm
Fenotip: merah : putih = 1 : 1

 ) Jawaban: B

39. Aspergillus wentii: pembuatan kecap.
Acetobacter xylinum: pembuatan nata de 
coco.
Lactobacillus bulgaricus: pembuatan yoghurt.
Saccharomyces cerevisiae: pembuatan tape.

 ) Jawaban: A

40. Salah satu usaha yang dapat dilakukan 
untuk mengurangi pencemaran udara adalah 
membuat taman kota. Dengan penanaman 
pohon-pohon maka akan mengurangi 
karbon dioksida yang dihasilkan kendaraan-
kendaraan bermotor, serta meningkatkan 
oksigen hasil fotosintesis yang dilakukan 
oleh tumbuhan.

 ) Jawaban: A
  


