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1 . Untuk menaikkan suhu air laut 1 °C diperlukan kalor 3900 joule. Jika kalor jenis air laut
3,9 x 10³ J/kg°C, maka massa air laut adalah ........ 

A . 100 kg 
B . 10 kg 

C . 1 kg 
D . 0,1 kg 

Kunci : C
Penyelesaian :
Diketahui :
suhu (t) = 1 °C
kalor (Q) = 3900 J
kalor jenis (c) = 3,9 x 10³ J/kg°C

 

2 .

Jika skala termometer celcius diketahui seperti gambar, maka besar skala fahrenheit adalah
........ 

A . 212 °F 
B . 148 °F 

C . 132 °F 
D . 38 °F 

Kunci : A
Penyelesaian :
Diketahui C = 100°

 

3 . Perhatikan diagram berikut !

Perubahan wujud yang melepas kalor sesuai gambar nomor ........ 

A . 3 dan 4 
B . 2 dan 4 

C . 1 dan 2 
D . 1 dan 3 

Kunci : B
Penyelesaian :
Perubahan wujud zat terdiri dari :
a. yang menerima atau membutuhkan kalor, yang terdiri dari :
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   - mencair yaitu dari padat ke cair (nomor 1)
   - menguap yaitu dari cair ke gas (nomor 3)
b. yang melepaskan kalor, yaitu terdiri dari :
    - membeku yaitu dari cair ke padat (nomor 2)
    - mengembun yaitu dari gas ke cair (nomor 4)
Jadi jawabannya nomor 2 dan 4. 
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4 . Perhatikan gambar !

Jika bola diayunkan, maka di bawah ini merupakan urutan 1 kali getaran yang benar, 
kecuali ......... 

A . H - G - I - G - H 
B . G - H - G - I - G 

C . G - I - H - G - I 
D . I - G - H - G - I 

Kunci : C
Penyelesaian :
Getaran merupakan gerak bolak-balik melalui titik keseimbangan.
Berdasarkan gambar dari soal urutan satu kali getaran terdiri dari :
A. H - G - I - G - H
B. G - H - G - I - G
D. I - G - H - G - I
Jadi yang tidak benar adalah G - I - H - G - I. 
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5 . Kedudukan bulan, matahari, bumi yang benar saat terjadi gerhana bulan ditunjukkan oleh
gambar ....... 

A .  

B .  

C .  

D .  

Kunci : A
Penyelesaian :
Gerhana terdiri dari :
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a. Gerhana bulan yaitu cahaya matahari tidak sampai ke bulan karena terhalang bumi, 
    sehingga urutan kedudukannya : matahari - bumi - bulan sejajar (gambar A)
b. Gerhana matahari yaitu cahaya matahari tidak sampai ke bumi karena bulan, 
    sehingga urutan kedudukannya : matahari - bulan - bumi sejajar (gambar C) 
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6 . Kelompok zat yang tergolong unsur di bawah ini adalah ....... 

A . garam, besi, dan cuka 
B . besi, tembaga, dan gula 
C . cuka, gula, dan tembaga 
D . besi, tembaga, dan aluminium 
Kunci : D
Penyelesaian :
Menurut asal-usulnya zat terdiri dari :
a. unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan kembali secara reaksi kimia biasa. 
    contohnya besi (fe), tembaga (Cu), aluminium (Al), emas (Au), perak (Ag), uranium
(U), 
    hidrogen (H), nitrogen (N), germanium (Ge), silikon (Si), radon (Rd), oksigen (O), 
    raksa (Hg), barium (Ba), radium (Ra), dan sebagainya.
b. senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur. 
    Contohnya : garam, cuka, gula, karbohidrat, protein, vitamin, asam sulfat, kupri sulfat 
     atau terusi, dan sebagainya.
Jadi kelompok unsur yang benar adalah besi, tembaga, dan aluminium. 
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7 . Balok kayu yang berukuran panjang 2,5 m, lebar 0,5 m dan tebalnya 0,4 m. Jika kayu
tersebut tenggelam dalam air, dan massa jenis air 1000 kg/m³, maka besar gaya tekan ke
atas ....... (g = 10 N/kg) 

A . 400 N 
B . 500 N 

C . 4000 N 
D . 5000 N 

Kunci : D
Penyelesaian :
Diketahui :
v = p x l x t = 2,5 x 0,5 x 0,4 = 0,5 m³

 = massa jenis 1000 kg/m³
g = 10N/kg
Fa = c x  x g
     = 0,5 x 1000 x 10
     = 5000 N 
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8 . Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan bahwa gas dalam ruang tertutup
mengadakan tekanan pada dindingnya adalah ...... 

A . lilin yang menyala menjadi padam ketika ditutup gelas 
B . balon yang berisi udara lebih berat dari balon kosong 
C . balon yang berisi udara naik ke angkasa 
D . meletusnya balon atau ban 
Kunci : D
Penyelesaian :
peristiwa dalam kehidupan sehari-hari mengenai gas :
a. lilin yang menyala menjadi padam ketika ditutup gelas karena oksigen yang tersedia 
    habis.
b. balon yang berisi udara lebih berat dari balon kosong, ini membuktikan bahwa zat atau 
    gas memiliki massa.
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c. balon yang berisi udara naik ke angkasa, karena gas yang mengisinya berupa helium 
    yang sifatnya lebih ringan dari pada udara luar.
d. meletusnya balon atau ban sepeda, karena gas yang dipanaskan memuai sehingga 
    menekan dindingnya.
Jadi pernyataan yang tepat adalah meletusnya balon atau ban sepeda. 
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9 . Perhatikan gambar berikut !
Alat yang bekerja berdasarkan bidang miring adalah ....... 

A .  

B .  

C .  

D .  

Kunci : C
Penyelesaian :
Pesawat sederhana terdiri dari :
a. Tuas seperti pengungkit (gambar A), mainan ungkit-ungkitan (gambar B), pencabut 
    paku (gambar D), tang kakak tua, neraca, dan sebagainya.
b. Katrol seperti pengerek timba, pengerek bendera, dan pengerek mobil atau benda
    lainnya.
c. Bidang miring seperti tangga (gambar C).
 Jadi bidang miring ditunjukkan oleh gambar C. 
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10 . Perhatikan gambar gelombang di bawah ini! 

Panjang gelombangnya adalah ...... 
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A . 6 m 
B . 8 m 

C . 10 m 
D . 15 m 

Kunci : A
Penyelesaian :
Diketahui : banyaknya gelombang = 2,5 buah
                 panjang seluruhnya = 15 m
Ditanyakan : panjang gelombang = .... m
Jawab : panjang gelombangnya = 15 : 2,5 = 6 m. 
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11 . Tinggi nada suatu dawai semakin besar jika ....... 

A . panjang kawat dawai diperbesar dan luas penampang dawai diperkecil 
B . tegangan dan panjang dawai diperkecil 
C . tegangan dan luas penampang dawai diperbesar 
D . panjang dawai diperkecil dan tegangan dawai diperbesar 
Kunci : D
Penyelesaian :
Faktor yang mempengaruhi nada dawai atau senar adalah :
a. Panjang dawai, semakin pendek maka semakin besar tinggi nadanya.
b. Tegangan dawai semakin besar tegangannya maka semakin besar tinggi nadanya.
c. Luas penampang, semakin kecil luas penampangnya maka semakin besar tinggi nadanya.
d. Massa jenis dawai, semakin besar massa jenisnya maka semakin besar tinggi nadanya.
Jadi tinggi nada suatu dawai semakin besar jika panjang dawai diperkecil dan tegangan
dawai diperbesar. 
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12 . Gelombang bunyi ditembakkan ke dalam laut dan pantulan bunyi diterima setelah 5 sekon.
Bila cepat rambat bunyi di laut 1500 m/s, maka dalamnya laut yang diukur adalah ...... 

A . 7500 m 
B . 3750 m 

C . 300 m 
D . 150 m 

Kunci : A
Penyelesaian :
diketahui : v = cepat rambat = 1500 m/s
                 t = waktu = 5 sekon

Jadi dalamnya laut adalah 3750 m. 
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13 . Perhatikan gambar ! 

Sebuah benda diletakkan 4cm di muka cermin datar, maka tinggi bayangan dan jarak
bayangannya dari cermin berturut-turut menjadi ....... 

A . 1 cm dan 4 cm 
B . 3 cm dan 5 cm 

C . 4 cm dan 1 cm 
D . 4 cm dan 4 cm 

Kunci : A
Penyelesaian :
Sifat bayangan dari cermin datar yaitu sama tingginya dan sama jaraknya.
Jadi tinggi bayangannya sama dengan tinggi benda = 4 cm.
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Jarak bayangan sama dengan jarak benda = 1 cm. 
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14 . Gambar yang menunjukkan jalannya sinar istimewa pada lensa cembung yang benar adalah
....... 

A .  

B .  

C .  

D .  

Kunci : A
Penyelesaian :
Sinar istimewa pada lensa cembung terdiri dari :
a. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan ke titik F (F2).

b. Sinar datang ke titik F (F2) dibiaskan sejajar sumbu utama.

c. Sinar datang ke titik O tidak dibiaskan.
Jadi gambar yang benar adalah A. 
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15 . Penggambaran pembentukan bayangan pada cacat mata myopi adalah ....... 

A .  

B .  

C .  

D .  

Kunci : B
Penyelesaian :
Cacat myopi adalah kelainan mata tidak dapat melihat benda jauh sehingga bayangannya
jatuh di depan retina.
Jadi gambar myopi yang benar adalah B. 
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16 . Pemasangan amperemeter dan voltmeter yang benar ditunjukkan pada gambar ....... 
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A .  

B .  

C .  

D .  

Kunci : B
Penyelesaian :
Amperemeter merupakan alat untuk mengukur kuat arus listrik, dipasangnya secara seri
dengan baterai dan lampu. Voltmeter merupakan alat untuk mengukur tegangan listrik,
dipasangnya secara paralel dengan kutub positif dan negatif baterai. 
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17 . Bahan isolator dapat berfungsi sebagai konduktor, bila ....... 

A . sedang memuai 
B . suhunya tinggi. 

C . kuat arus kecil 
D . tegangannya tinggi 

Kunci : D
Penyelesaian :
Benda menurut kelistrikannya terdiri dari :
a. Konduktor sebagai benda yang dapat mengalirkan arus listrik. 
    Contohnya: besi, baja, aluminium, seng, tembaga. dan berbagai logam lainnya.
b. Isolator sebagai benda yang tidak dapat menghadirkan arus listrik, tetapi apabila 
    tegangan listrik yang mengalir ke isolator itu tinggi maka isolator dapat berubah 
    menjadi konduktor.
Jadi bahan isolator dapat menjadi konduktor apabila tegangannya tinggi. 
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18 . Perhatikan gambar berikut !

Bila I 1 = I 3, maka besar I4 adalah ....... 

A . 11 A 
B . 7 A 

C . 6 A 
D . 3 A 

Kunci : B
Penyelesaian :
Diketahui :
I 1 = I 3 = 2 A

I 2 = 3 A dan I5 = 4 A

I masuk = I keluar
I 1 + I 4 = I 2 + I 3 + I 5

2 + I4 = 3 + 2 + 4
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I 4 = 9 - 2

I 4 = 7 A 
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19 . Pemakaian kawat penghantar yang terlalu panjang dalam suatu rangkaian akan
menurunkan kuat arus listrik. Peristiwa ini disebabkan karena ........ 

A . hambatan menjadi lebih kecil 
B . hambatan menjadi lebih besar 
C . tegangan menjadi lebih besar 
D . tegangan menjadi lebih kecil 
Kunci : B
Penyelesaian :
Pada hambatan berlaku : semakin panjang kawat penghantarnya maka semakin besar
nilai hambatannya. Sehingga kuat arus listriknya semakin kecil.
Jadi kawat penghantar yang panjang akan menurunkan arus listrik karena nilai
hambatannya menjadi besar. 
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20 . Perhatikan gambar ! 

Bila R1 = 6 ohm, R2 = R3 = 2 ohm, dan beda potensial 14 volt, maka besar kuat arus

yang mengalir adalah ....... 

A . 7 A 
B . 6 A 

C . 2 A 
D . 1 A 

Kunci : C
Penyelesaian :
Hambatan seri raja : R1 = 6 ohm

Hambatan pararel Rp : R2 = 2 ohm, R3 = 2 ohm ;
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21 . Jika masing-masing penghambat nilainya sama dan dipasang pada beda potensial yang
sama, maka rangkaian yang nilai kuat arusnya paling besar adalah ....... 

A .  
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B .  

C .  

D .  

Kunci : B
Penyelesaian :
Perlu kalian pahami, bahwa pada pemasangan hambatan berlaku :
a. hambatan seri seperti pada gambar A pada soal, berlaku :
   1) hambatan penggantinya lebih besar daripada hambatan paralel,
   2) dan kuat arus listriknya akan lebih kecil dan pada hambatan paralel.
b. hambatan paralel seperti gambar B pada soal, berlaku :
  1) hambatan penggantinya lebih kecil dari pada hambatan seri,
  2) dan kuat arus listriknya akan lebih besar dari pada hambatan seri.
Jadi rangkaian yang nilai kuat arusnya terbesar terdapat pada gambar B. 
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22 . Alat listrik yang dapat mengubah energi listrik menjadi kalor adalah ....... 

A . lampu neon dan solder listrik 
B . kipas angin dan TV 
C . setrika dan solder listrik 
D . bor listrik dan kipas angin 
Kunci : C
Penyelesaian :
Beberapa alat listrik :
a. Alat listrik yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi cahaya.
    Contohnya : lampu neon/TL, lampu pijar, televisi, komputer, VCD player, dan 
    sebagainya.
b. Alat listrik yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi kalor/panas. 
    Contohnya: setrika. solder, dan kompor listrik.
c. Alat listrik yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak/kinetik.
    Contohnya : bor listrik, kipas angin listrik, mixer, blender, dan motor listrik.
d. Alat listrik yang dapat mengubah energi listrik menjadi bunyi/suara.
    Contohnya : radio, televisi, tape recorder, dan sebagainya.
Jadi alat listrik yang dapat mengubah energi listrik menjadi kalor di antaranya setrika dan
solder listrik. 
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23 . Sebuah solder tertulis dari pabrik 220V - 60W. Bila alat tersebut dinyalakan selama 4
menit, besar energi listrik adalah ....... 

A . 240 J 
B . 880 J 

C . 14.400 J 
D . 52.800 J 

Kunci : C
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Penyelesaian :

Jadi besarnya energi listrik itu adalah 14.400 J. 
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24 . Membuat magnet dengan cara digosok adalah ........ 

A .  

B .  

C .  

D .  

Kunci : D
Penyelesaian :
Cara membuat magnet dengan jalan penggosokan adalah :
a. Gosokkan salah satu kutub magnet ke besi atau baja.
b. Arah penggosokannya ke satu arah.
c. Apabila yang menggosoknya kutub S maka pada besi atau baja akan menjadi kutub U, 
    sebaliknya jika kutub U yang menggosoknya maka ujung besi atau baja itu akan menjadi 
    kutub S. 
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25 . Pada gambar berikut yang merupakan sudut inklinasi adalah .......
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A . 1 
B . 2 

C . 3 
D . 4 

Kunci : A
Penyelesaian :
Penyimpangan magnet jarum kompas terhadap bumi terbentuk sudut, yang terdiri dari :
a. Sudut deklinasi, yaitu sudut yang terbentuk antara garis utara selatan bumi dengan kutub 
    utara magnet jarum kompas (seperti tampak pada gambar nomor 2).
b. Sudut inklinasi, yaitu sudut yang terbentuk antara magnet jarum kompas dengan bidang 
    datar atau horisontal (seperti tampak pada gambar nomor 1) 
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26 . Berikut ini gambar solenoida beserta medan magnetnya yang benar adalah ....... 

A .  

B .  

C .  

D .  

Kunci : A
Penyelesaian :
Solenoida merupakan kumparan yang panjang digunakan pada elektromagnetik. Untuk
menentukan arah medan magnetnya terlebih dahulu tentukan kutub utaranya, karena medan
magnet itu bergerak dari kutub utara magnet ke kutub selatannya.
Perhatikan gambar dari soal ! 
Kutub utaranya terdapat pada searah depan kutub positif baterai. Dari kutub utara itu
bergerak ke arah kutub selatan membentuk medan magnet. 
Silakan Anda tentukan gambar manakah yang paling tepat dengan pernyataan itu ! 
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27 . Salah satu faktor yang memperbesar gaya Lorentz adalah ........ 

A . besar kawat penghantar 
B . inti kumparan 

C . kuat arus listrik 
D . jenis kawat penghantar 

Kunci : C
Penyelesaian :
Cara memperbesar gaya Lorentz :
a. menambah panjang kawat,
b. menambah besar arus arus listrik, dan
c. menambah kekuatan medan magnet.
Jadi salah satu faktor yang memperbesar gaya Lorentz adalah memperbesar kuat arus
listrik. 
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28 . Sebuah transformator mempunyai kumparan primer dan sekunder dengan jumlah lilitan
masing-masing 500 dan 5000, dihubungkan dengan jaringan bertegangan arus bolak-balik
220 V. Berapakah tegangan keluarannya ........ 

A . 220 volt 
B . 1100 volt 

C . 2200 volt 
D . 22.000 volt 

Kunci : C
Penyelesaian :
Diketahui :

 11 Ebtanas/Ilmu Pengetahuan Alam/Tahun 2001



Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.comDibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

Np = 500 lilitan
Ns = 5000 lilitan
Vp = 220 volt

Jadi tegangan keluarannya adalah 2200 volt. 
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29 . Gambar komponen listrik yang dinamakan resistor adalah ....... 

A .  

B .  

C .  

D .  

Kunci : D
Penyelesaian :
Komponen elektronika berdasarkan gambar dari soal itu adalah :
a. kapasitor elektrolit (elco)
b. transistor
c. kapasitor nonpolar jenis keramik
d. resistor atau hambatan 
Jadi resistor ditunjukkan oleh gambar D. 
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30 . Rangkaian berikut ini yang tidak mengakibatkan lampu (L) menyala adalah ....... 

A .  

B .  

C .  

D .  

Kunci : D
Penyelesaian :
Perhatikan diagram dioda !

Hubungkan dengan kaki + baterai     Hubungkan dengan kaki - baterai
Pemasangan diode harus searah dengan arus listrik dari baterai, apabila arahnya
berlawanan dengan baterai maka arus listrik tidak mengalir ke alat lain seperti lampu.
Jadi lampu tidak menyala terjadi pada gambar D. 
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31 . Jaringan tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan adalah
........ 

A . parenkim 
B . epidermis 

C . sklerenkim 
D . kolenkim 

Kunci : A
Penyelesaian :
Beberapa macam jaringan tumbuhan :
a. Jaringan meristem atau jaringan dasar, yaitu jaringan yang sel-selnya masih muda dan 
    mampu membelah, terdapat pada ujung akar dan batang.
    Jaringan ini terdiri dari :
   1) Jaringan meristem primer atau prokambium berfungsi untuk memperpanjang tubuh 
       tanaman.
   2) Jaringan meristem sekunder berfungsi untuk memperbesar tubuh tumbuhan, jaringan 
       ini terdapat pada kambium.
b. Jaringan permanen, yaitu jaringan yang sudah tetap karena memiliki dinding sel yang 
    kuat. 
    Jaringan ini terdiri dari :
   1) Jaringan epidermis, yaitu jaringan terluar yang terdapat pada akar, batang, daun, buah, 
       dan bunga. Fungsinya untuk melindungi tubuh.
   2) Jaringan parenkim, yaitu jaringan tempat penyimpanan zat makanan terutama pada 
       akar. 
       Macam-macam jaringan parenkim : 
       a) prosenkim untuk mengukuhkan posisi tegak tanaman plektenkim sebagai miselium 
           jamur. 
       b) palisade sebagai tempat fotosintesis 
       c) spons untuk mengalirkan zat makanan 
       d) aerenkim tempat pertukaran gas pada batang
   3) Jaringan penyokong/penunjang berupa : 
       a) Jaringan skelerenkim, merupakan jaringan penguat sehingga tanaman kuat dan 
           keras. 
       b) Jaringan kolenkim untuk penebalan dinding sehingga menguatkan posisi tegak 
           tanaman.
Jadi jaringan untuk menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan adalah jaringan
parenkim. 

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

32 . Perhatikan ciri-ciri tumbuhan berikut : 
  1. tumbuhan berbentuk pohon atau semak
  2. memiliki sistem perakaran tunggang
  3. batang berkayu 
  4. biji tidak dibungkus oleh daun buah 
  5. organ reproduksi berbentuk kerucut (strobilus) 
Tumbuhan yang mempunyai ciri-ciri di atas adalah ........ 

A . tumbuhan paku (Pterydophyta) 
B . tumbuhan berbiji terbuka (Gymnospermae) 
C . tumbuhan berkeping satu (Monokotil) 
D . tumbuhan berkeping dua (Dikotil) 
Kunci : B
Penyelesaian :
Tumbuhan biji terbagi ke dalam : tumbuhan tak berpembuluh dan tumbuhan berpembuluh.
Tumbuhan berpembuluh terbagi ke dalam :
  a. Tumbuhan paku, yang cirinya : ada batang, akar, dan daun; bijinya berupa spora, dan 
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      alat reproduksinya berupa spora.
  b. Tumbuhan biji terbuka, cirinya : tumbuhan berbentuk pohon atau semak, perakaran 
      tunggang, batang berkayu, biji pada buah terletak di luar tidak dibungkus oleh daun 
      buah, dan alat reproduksinya berupa strobilus.
   c. Tumbuhan biji tertutup, terbagi menjadi :
       1) Tumbuhan biji berkeping satu, cirinya : biji tidak membelah dua hanya berkeping 
            satu, tulang daun menyirip, batang beruas, batang tak bercabang, dan akar serabut.
       2) Tumbuhan biji berkeping dua, cirinya : biji membelah dua, tulang daun menjari, 
            batang bercabang, batang tak kelihatan beruas, dan akar tunggang.
Jadi tumbuhan itu termasuk tumbuhan berbiji terbuka. 

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

33 . Ditemukan hewan dengan ciri-ciri berikut : 
  1. merayap 
  2. tubuh ditutupi oleh sisik dari tanduk 
  3. terdapat mata, lubang telinga, lubang hidung, dan mulut 
  4. bernafas dengan paru-paru 
Hewan dengan ciri-ciri tersebut termasuk ke dalam kelompok ........ 

A . ikan 
B . amphibia 

C . reptilia 
D . aves 

Kunci : C
Penyelesaian :
Perhatikan tabel perbandingan ciri-ciri hewan yang termasuk vertebrata !

Jadi hewan itu termasuk kelompok reptilia. 
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34 . Beberapa organisme dari piramida makanan :
1. tumbuhan hijau  3. serigala 
2. burung              4. ulat 
Urutan organisme tersebut pada piramida makanan dari tingkat I sampai IV adalah ....... 

A . 1, 2, 3, dan 4 
B . 1, 3, 2, dan 4 

C . 1, 4, 2, dan 3 
D . 1, 4, 3, dan 2 

Kunci : C
Penyelesaian :
Piramida makanan merupakan gambaran tentang jumlah keadaan produsen, konsumen I,
konsumen II, dan seterusnya dalam keadaan alam seimbang. 
Perhatikan diagram piramida berikut ini !

Keterangan :
I   = produsen, seperti tumbuhan hijau (1)
II  = konsumen I, seperti ulat, belalang, tikus (herbivora) (4)
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III = konsumen II, seperti burung, ular (karnivora) (2)
IV = konsumen IV, seperti serigala, harimau, elang (3) 
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35 . Persekutuan makhluk hidup berikut ini yang merupakan contoh simbiosis parasitisme
adalah ....... 

A . rayap dengan flagellata 
B . cacing ascaris dalam usus anak 
C . ikan remora dengan hiu 
D . bakteri kolon dengan manusia 
Kunci : B
Penyelesaian :
Simbiosis merupakan hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda.
Jenisnya terdiri dari :
a. Simbiosis mutualisme, yaitu hubungan yang saling menguntungkan. 
    Contohnya : bunga dengan kupu, burung jalak dengan kerbau, rayap dengan flagellata, 
    dan bakteri kolon dengan manusia yang sehat.
b. Simbiosis komensalisme, yaitu hubungan yang satu untung dan yang lainnya tidak untung 
    dan tidak rugi. 
    Contohnya : ikan remora dengan ikan hiu, anggrek dengan pohon inangnya, dan 
    tumbuhan paku dengan inangnya.
c. Simbiosis parasitisme, yaitu hubungan yang satu untung, dan yang lainnya dirugikan.
    Contohnya : cacing ascaris dalam usus, bakteri kolon dengan manusia yang sakit, dan 
    benalu dengan pohon inangnya.
Jadi yang termasuk simbiosis parasitisme adalah cacing ascaris dengan usus anak. 

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

36 . Gerak ujung batang yang ditunjukkan oleh gambar berikut disebut .......

 

A . hidrotropisme 
B . fototropisme 

C . tigmotropisme 
D . geotropisme 

Kunci : D
Penyelesaian :
Macam-macam gerak tumbuhan :
a. hidrotropisme, yaitu gerakan yang dipengaruhi air
b. fototropisme, yaitu gerakan yang dipengaruhi cahaya
c. geotropisme, yaitu gerakan yang dipengaruhi gravitasi bumi.
Berdasarkan gambar dari soal itu tampak tunas tumbuhan tumbuh menjauhi gravitasi bumi
yaitu ke atas. 

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

37 . Pepsinogen berfungsi untuk mencerna ........ 

A . maltose menjadi glukose 
B . pepton menjadi asam amino 

C . protein menjadi pepton 
D . amilum menjadi glukosa 
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Kunci : C
Penyelesaian :
Beberapa macam enzim pencernaan :
a. Ptialin atau amilase untuk mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau 
    glukosa.
b. Asam lambung (HCl) untuk mengaktifkan enzim renin dari pepsinogen.
c. Renin untuk mengendapkan protein dari susu.
d. Pepsinogen untuk mengubah protein menjadi pepton.
e. Tripsinogen untuk mengubah protein menjadi asam amino.
 f. Maltase untuk mengubah maltosa menjadi glukosa. 
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38 . Air ludah mengandung enzim ptialin yang berfungsi mengubah ........ 

A . protein menjadi gula 
B . zat tepung menjadi gula 

C . zat tepung menjadi asam amino 
D . protein menjadi asam amino 

Kunci : B
Penyelesaian :
Ptialin mengubah zat tepung menjadi gula. 
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39 . Perhatikan gambar percobaan berikut ! 

Setelah ditiup beberapa saat fenolftalein yang semula berwarna merah muda berubah
menjadi jernih. Hal ini membuktikan bahwa dalam pernafasan dikeluarkan 

A . oksigen (O2) 

B . karbon dioksida (CO2) 

C . nitrogen (N2) 

D . air (H2O) 

Kunci : B
Penyelesaian :
Zat sisa yang dikeluarkan dari pernafasan adalah karbondioksida dari uap air.
Untuk membuktikan adanya karbondioksida dapat dilakukan dengan cara :
a. meniupkan udara ke air kapur, sehingga air kapur tampak keruh.
b. meniupkan udara ke larutan fenolfatelin yang semula warnanya merah muda menjadi 
    jernih.
Untuk membuktikan adanya uap air dengan meniupkan udara ke kaca sehingga kaca
berair. Jadi gambar percobaan itu menunjukkan pernafasan mengeluarkan karbondioksida. 
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40 . Alat transportasi pada cacing tanah terdiri dari ........ 

A . jantung pembuluh, atrium, dan empat pasang aorta 
B . pembuluh punggung, pembuluh perut, dan lima pasang lengkung aorta 
C . jantung pembuluh, pembuluh perut, dan lima pasang lengkung aorta 
D . pembuluh punggung, pembuluh perut, dan empat pasang aorta 
Kunci : B
Penyelesaian :
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Alat transportasi pada cacing tanah terdiri dari : pembuluh punggung, pembuluh perut, dari
lima pasang lengkung aorta sebagai jantungnya. 
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41 . Perhatikan gambar sel otot jantung di bawah ini ! 

Bagian percabangan sel ditunjukkan oleh nomor ....... 

A . 1 
B . 2 

C . 3 
D . 4 

Kunci : D
Penyelesaian :
Perhatikan gambar dari soal !
Bagian-bagian otot jantung :
Nomor 1 = inti (nukleus) 
Nomor 2 = sel lurik 
Nomor 3 = urat otot
Nomor 4 = percabangan sel
Jadi percabangannya ditunjukkan oleh nomor 4. 
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42 . Pada serangga zat sisa yang berupa nitrogen tidak dibuang, tetapi digunakan kembali
sebagai ........ 

A . bahan pembentuk zat kapur untuk kerangka 
B . penghalau musuh dalam bentuk bau yang busuk 
C . pembentuk kerangka tubuh bagian dalam 
D . bahan pembentuk kitin dari rangka luar 
Kunci : D
Penyelesaian :
Sistem ekskresi pada serangga, zat sisa metabolismenya yang berupa nitrogen tidak
dibuang, tetapi digunakan kembali sebagai bahan untuk membentuk kitin dari rangka
luarnya. Sedangkan zat sisa yang lainnya dibuang melalui anus, karena tidak memiliki fungsi
yang khusus bagi kehidupan serangga.
Jadi nitrogen pada serangga digunakan untuk bahan pembentuk kitin dari rangka luar. 
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43 .

Perhatikan gambar di atas ! 
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Yang berfungsi sebagai penampung air seni atau urine adalah nomor ........ 

A . 1 
B . 2 

C . 3 
D . 4 

Kunci : D
Penyelesaian :
Bagian-bagian ginjal berdasarkan gambar dari soal itu adalah :
1 = sumsum ginjal untuk meneruskan penyaringan darah yang menghasilkan urine
2 = rongga ginjal tempat keluarnya urine
3 = ureter untuk meneruskan urine ke kandung kemih
4 = kandung kemih untuk menampung air seni sebelum dibuang.
Jadi bagian penampung urine di nomor 4. 
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44 . Sistem syaraf pada gambar berikut dimiliki oleh organisme .......

 

A . burung 
B . ikan 

C . katak 
D . kadal 

Kunci : B
Penyelesaian :
Jika Anda amati gambar dari soal itu bahwa otak besarnya itu bercabang ke atasnya.
Hewan yang semacam itu dada lain adalah ikan. 
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45 . Di bawah ini terdapat bermacam-macam fungsi hormon :
 1. meningkatkan kadar gula darah
 2. mengatur kadar ion Ca dalam jaringan
 3. mempercepat denyut jantung
 4. mengatur pertumbuhan tubuh 
Fungsi hormon adrenalin ialah ....... 

A . 1 dan 3 
B . 1 dan 4 

C . 2 dan 3 
D . 2 dan 4 

Kunci : A
Penyelesaian :
Berikut ini beberapa jenis hormon :
a. Tiroksin, dihasilkan di kelenjar tiroid atau gondok yang fungsinya untuk mengendalikan 
    laju produksi energi, mengatur pertumbuhan tubuh dari reaksi di dalam sel
b. Insulin, dihasilkan di kelenjar pankreas atau langerhans yang fungsinya untuk 
    meningkatkan cadangan glukosa dalam hati sehingga tubuh menggunakan gula secara 
    efisien
c. Adrenalin, dihasilkan di kelenjar anak ginjal atau adrenal yang fungsinya untuk 
    memperlebar jalan udara, meningkatkan kadar glukosa dalam darah dan mempercepat 
    denyut jantung.
d. Gonad atau kelamin, yang dihasilkan di gonad untuk mengatur tanda-tanda kelamin, dan 
    pertumbuhan alat kelamin.
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Jadi fungsi adrenalin untuk meningkatkan kadar gula dalam darah dan mempercepat
denyut jantung. 
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46 . Pasangan kelenjar yang sesuai dengan kelenjar yang dihasilkannya adalah ........

 

A . A 
B . B 

C . C 
D . D 

Kunci : B
Penyelesaian :
Silakan Anda pelajari kembali soal nomor 45 di atas !
Jadi kelenjar yang benar adalah pankreas menghasilkan hormon insulin. 
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47 . Bentuk adaptasi morfologi dari tumbuhan padi adalah ........ 

A . daun lebar berlapis lilin 
B . batang memiliki rongga udara 
C . mempunyai akar panjang 
D . stomata sedikit di.permukaan atas daun 
Kunci : A
Penyelesaian :
Macam-macam adaptasi pada tumbuhan :
a. Morfologi atau bentuk tubuh, contohnya daun tumbuhan padi bentuknya lebar
b. Fisiologi atau fungsi alat tubuh, contohnya tumbuhan padi memiliki rongga udara, 
    stomata banyak, tumbuhan memiliki akar panjang, dan sebagainya.
c. Behavioral atau tingkah laku, contohnya pohon jati pada musim kemarau 
    menggugurkan daunnya.
Jadi adaptasi morfologi terdapat pada tumbuhan padi daunnya lebar berlapis lilin. 

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

48 . Tubuh beradaptasi dengan membentuk butir darah merah lebih banyak bila berpindah dari
dataran rendah ke dataran tinggi karena adanya ....... 

A . penyesuaian tingkah laku terhadap perubahan suhu udara 
B . adaptasi morfologi terhadap perubahan suhu udara 
C . adaptasi fisiologi terhadap perubahan kadar oksigen lingkungan 
D . penyesuaian fisiologi terhadap cuaca daerah pegunungan 
Kunci : C
Penyelesaian :
Cara adaptasi tubuh manusia terhadap lingkungannya :
a. morfologi, bentuk tubuh orang barat tinggi.
b. tingkah laku, orang yang hidup di daerah salju menyiapkan cadangan makanan dan
    perapian untuk menjelang musim salju.
c. fisiologi, pembentukan sel darah merah lebih bila berpindah dari dataran rendah ke 
    dataran tinggi karena adanya perubahan kadar oksigen di lingkungan dataran tinggi,
dan     orang akan banyak mengeluarkan urine saat perubahan cuaca dari panas ke dingin.
Jadi perubahan sel darah merah itu karena adaptasi fisiologi terhadap perubahan kadar
oksigen. 
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49 . Reproduksi secara tunas terjadi pada hewan ........
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A . (1) 
B . (2) 

C . (3) 
D . (4) 

Kunci : C
Penyelesaian :
Cara reproduksi atau perkembangbiakan pada hewan tingkat rendah di antaranya :
a. Membelah diri, contohnya : amoeba (gambar A), paramecium (gambar C), dan
euglena     (gambar B).
b. Konjugasi, contohnya : spirogyra, paramaecium (gambar C), volvox, dan 
    chlamidomonas.
c. Tunas, contohnya : hydra (gambar D) 
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50 . Perbedaan perkembangbiakan vegetatif dan generatif adalah ......

 

A . A 
B . B 

C . C 
D . D 

Kunci : C
Penyelesaian :
Perhatikan tabel perbedaan reproduksi vegetatif dengan generatif !

Jadi perbedaan yang tepat terdapat pada sifat keturunannya. 

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

51 .

Proses pembelahan sel pada gambar di atas berada pada tahapan ........ 

A . interfase 
B . profase 

C . metafase 
D . anafase 

Kunci : D
Penyelesaian :
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Tahapan pembelah sel terdiri dari :
a. Interfase, yaitu sel siap membelah yang ditandai dengan inti mengeruh dan samar-samar 
    tampak benang kromatin.
b. Profase, yaitu benang kromatin tampak jelas memendek dan menebal membentuk 
    kromosom.
c. Metafase, yaitu kromosom menempatkan diri pada bidang pembelahan atau di 
    tengah-tengah.
d. Anafase, yaitu membelahnya sentromer dan terbentuknya benang pengikat kromosom 
    sehingga kromosomnya terletak di kedua kutub.
e. Telofase, yaitu sel terbentuk jadi dua sel yang baru. 

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

52 . Perhatikan gambar penampang putik ini ! 

Fungsi dari bagian yang diberi nomor 3 adalah ....... 

A . membantu peleburan inti 
B . mengatur pertumbuhan inti sekunder 
C . tempat cadangan makanan bagi lembaga 
D . mengatur bertemunya dua inti sel 
Kunci : C
Penyelesaian :
Berdasarkan gambar itu bahwa nomor 3 adalah inti kandung lembaga sekunder.
Dalam proses pembuahan pada tumbuhan biji tertutup, sel inti sperma membuahi inti
kandung lembaga sekunder sehingga menjadi putik lembaga. Putik lembaga ini berfungsi
sebagai cadangan makanan bagi lembaga, yang biasanya berupa daging buah.
Jadi fungsi nomor 3 itu adalah tempat cadangan makanan bagi lembaga. 
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53 . Perhatikan gambar ! 
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Peristiwa penyerbukan yang ditunjukkan oleh gambar disebut ...... 

A . penyerbukan sendiri 
B . penyerbukan tetangga 

C . penyerbukan silang 
D . penyerbukan bastar 

Kunci : B
Penyelesaian :
Macam-macam penyerbukan :
a. Penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari menempel di kepala putik bunga itu sendiri 
    (dalam satu bunga).
b. Penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari menempel di kepala putik bunga lain
    dalam satu pohon (beda bunga tapi satu pohon).
c. Penyerbukan silang, yaitu serbuk sari menempel di kepala putik bunga lain, 
    pohon lain tapi satu species.
d. Penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari menempel di kepala putik bunga lain,
    pohon lain tapi berbeda varietasnya.
Silakan anda amati gambar dari soal, apakah itu dalam satu pohon.
Jadi gambar itu menunjukkan penyerbukan tetangga. 

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

54 .

Cara perkembangbiakan vegetatif yang merupakan hasil penggabungan dari dua jenis
tumbuhan unggul adalah ....... 

A . A 
B . B 

C . C 
D . D 
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Kunci : B
Penyelesaian :
Cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan terdiri dari :
a. Menempel (gambar C), yaitu menggabungkan dua jenis tumbuhan yang berupa mata 
    tunas.
b. Menyambung (gambar B), yaitu menggabungkan dua jenis tumbuhan yang berupa 
    batang tumbuhan.
c. Merunduk (gambar A), yaitu membengkokkan ranting tumbuhan itu. 
d. Mencangkok (gambar D), yaitu menguliti kulit tumbuhan sehingga tumbuh akar pada 
    batang tersebut.
e. Stek, yaitu menanam batang atau potongan tumbuhan.
Jadi gambar yang menunjukkan penggabungan dari dua jenis tumbuhan unggul adalah
gambar B, dimana bagian bawah merupakan tumbuhan yang unggul akarnya dan bagian
atas tumbuhan yang unggul buahnya. 
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55 . Data di bawah ini yang memiliki kesesuaian antara organisme dan cara perkembangbiakan
generatifnya ialah .......

 

A . A 
B . B 

C . C 
D . D 

Kunci : B
Penyelesaian :
Yang tepat adalah spirogyra dengan konjugasi. 
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56 . Kacang ercis berbiji bulat dikawinkan dengan kacang ercis berbiji keriput. Sifat bulat
dominan terhadap sifat keriput. Keturunan pertamanya menghasilkan kacang berbiji bulat
dengan genotip ....... 

A . BB 
B . Bb 

C . Kk 
D . kk 

Kunci : B
Penyelesaian :
Cara pelambangan genotif dalam persilangan :
a. Untuk yang dominan atau yang muncul, yaitu dengan menggunakan huruf kembar yang 
    besar. Contohnya : Merah dominan = MM; putih dominan = PP; bulat = BB; dan 
    sebagainya.
b. Untuk yang resesif atau yang tidak muncul, yaitu dengan menggunakan huruf kembar 
    yang kecil dari dominan. Contohnya : merah dominan, putih resesif maka Merah = MM 
    sedangkan putih = mm.
c. Cara penyilangan antara bulat dan kisut :
    P :                     bulat     x       kisut
        genotifnya       Bb      x          bb
   F1:                             bulat
        genotifnya                Bb
Jadi genotif dari keturunan pertamanya adalah Bb. 
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57 . Perbandingan fenotip dalam persilangan dihibrida adalah 9 : 3 : 3 : 1. 
Berapakah jumlah fenotip yang kedua genotipnya bersifat dominan ....... 
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A . 9 
B . 6 

C . 3 
D . 1 

Kunci : A
Penyelesaian :
Pada persilangan dengan cara dihibrida berlaku : perbandingan fenotif pada keturunan
keduanya adalah:
a. 9 dominan-dominan 
b. 3 dominan-resesif 
c. 3 resesif-dominan
d. 1 resesif-resesif
Jadi jumlah yang kedua-duanya dominan adalah 9. 
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58 . Contoh pemanfaatan mikroba untuk produksi pangan adalah dalam pembuatan ....... 

A . tape dan kecap 
B . yakult dan sirup 

C . susu kedelai dan tempe 
D . sari buah dan roti 

Kunci : A
Penyelesaian :
Mikroba merupakan makhluk hidup kecil, seperti bakteri, jamur, dan ragi. Mikroba itu
dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi pangan, di antaranya :
a. Pembuatan tape, tempe, oncom, roti, dan kecap dengan memanfaatkan jamur dan ragi.
b. Pembuatan minuman yoghurt dengan memanfaatkan susu dan bakteri Latobacillus, yang 
    sekarang diperbanyak produksinya berupa yakult.
Jadi pemanfaatan mikroba untuk produksi pangan adalah dalam pembuatan tape dan
kecap. 
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59 . Manakah menu makanan yang memenuhi syarat makanan 4 sehat 5 sempurna ....... 

A . Nasi, telur dadar, daging goreng, jeruk, dan susu. 
B . Nasi, opor ayam, daging sapi, mangga, dan susu. 
C . Nasi, telur rebus, sayur lodeh, pepaya, dan susu. 
D . Nasi, ayam goreng, tahu, sayur sop, dan susu. 
Kunci : C
Penyelesaian :
Makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna terdiri dari :
a. Karbohidrat sumber tenaga, contohnya : nasi.
b. Lauk pauk, contohnya : telur.
c. Sayur mayur, contohnya : sayur lodeh
d. Buah-buahan, contohnya : pepaya 
e. Penyempurnannya adalah susu. 
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60 . Rokok berbahaya bagi si perokok maupun orang yang berada di sekitarnya karena hal-hal
berikut, kecuali ....... 

A . asap rokok mengandung ter yang dapat mengganggu fungsi paru-paru 
B . gas CO dalam asap rokok menghambat keluarnya gas CO2 dari dalam tubuh 

C . gas CO2 dalam asap rokok dapat mengurangi pengikatan oksigen oleh darah 

D . nikotin dapat mempersempit pembuluh darah. 
Kunci : D
Penyelesaian :
Rokok berbahaya bagi kesehatan baik bagi si perokok maupun orang lain di sekitar
perokok, karena :
a. Asap rokok mengandung tar (ter) yang dapat mengganggu fungsi paru-paru dan alat 
    pernafasan lainnya, bahkan dapat menimbulkan kanker pada alat-alat pernafasan,
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b. Gas CO2 dalam asap rokok dapat menghambat keluarnya gas CO2 dari dalam tubuh, 

    dan dapat mengurangi pengikatan oksigen oleh darah,
c. Pada tembakau mengandung nikotin yang dapat menimbulkan rasa ketagihan
d. Gas asam sianida (HCN) dan nitrogenoksida (NO2) dapat merusak 

    alat pernafasan.
Jadi pernyataan yang tidak tepat adalah nikotin dapat mempersempit pembuluh darah. 
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