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1.  Perhatikan tabel berikut!

No Besaran Satuan
1 Massa gram
2 Suhu kandela
3 Kuat arus listrik ampere
4 Waktu jam

 Besaran pokok dan satuan menurut Sistem 
Internasional (SI) yang benar adalah ....
a. 1  c. 3
b. 2  d. 4

2. Perhatikan gambar neraca berikut!

          
500 gr

1kg

20 gr

benda

 Dari hasil penimbangan tersebut massa 
benda adalah ....
a. 521 gram  c.  620 gram
b. 530 gram  d.  1.520 gram

3. Perhatikan gambar pengukuran dengan 
menggunakan alat dan bahan berikut!

100 cm3

benda

120 cm3

 Jika massa benda 300 gram maka massa 
jenis benda tersebut adalah ....
a. 3,0 g/cm3  c.  15 g/cm3

b. 7,5 g/cm3  d.  320 g/cm3

1. Soal Ujian Nasional Ilmu Pengetahuan Alam 2008/2009

      PETUNJUK UMUM
1.  Isikan nomor ujian, nama peserta, dan tanggal lahir pada Lembar Jawaban Ujian Nasi-

onal (LJUN) sesuai petunjuk di LJUN.
2. Hitamkan bulatan di depan nama mata ujian pada LJUN.
3. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut.
4. Jumlah soal sebanyak 40 butir pada setiap butir soal terdapat 4 (empat) pilihan jawaban.
5. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya.
6. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, 

atau tidak lengkap.
7.  Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika, atau alat bantu hitung 

lainnya.
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4. Pada suatu percobaan, 
dua bimetal I dan II 
tersusun oleh tiga jenis 
logam 1, 2, 3. Ketika 
d ipanaskan kedua 
bimetal melengkung 
dengan arah tampak 
s e p e r t i  g a m b a r . 
Berdasarkan data tersebut, empat orang siswa 

1
2

2

3

I II

 (4) 

 

 Gerak lurus beraturan dan gerak lurus 
berubah beraturan dipercepat berturut-turut 
ditunjukkan pada gambar nomor ....
a. (1) dan (2)  c.  (2) dan (3)
b. (1) dan (3)  d.  (3) dan (4)

7. Perhatikan gambar berikut! Massa kotak = 
75 kg dan percepatan gravitasi g = 10 m/s2. 
Tekanan yang diberi-kan oleh dasar kotak 
adalah ....

12 m

5 m
6 m

a. 150 N/m2  c.  75 N/m2 
b. 125 N/m2  d.  25 N/m2  

8. Pe rha t i kan  gambar ! 
Sebuah mob i l  yang 
menggunakan aki sebagai 
energi sedang melaju. 
Urutan perubahan energi 
yang terjadi pada mobil 
adalah ....
a. Energi gerak → energi bunyi → energi 

listrik
b. Energi gerak → energi listrik → energi 

panas
c. Energi kimia → energi panas → energi 

listrik
d. Energi kimia → energi listrik → energi 

gerak

9. Perhatikan gambar!

 Besarnya usaha yang dilakukan oleh Andi dan 
Toni agar mobil bisa berpindah sejauh 4 meter 
jika gaya kedua anak itu masing-masing 50 
N dan 70 N adalah ....
a. 80 joule  c.  280 joule
b. 200 joule  d.  480 joule

Siswa	 Koefisien	muai	panjang	logam

   Urutan Jenis Logam
 A Dari kecil ke besar 3, 2, 1
 B Dari besar ke kecil 3, 2, 1
 C Dari kecil ke besar 1, 2, 3
 D Dari besar ke kecil 2, 1, 3

memberikan pendapat sebagai berikut:

 Pendapat yang benar disampaikan oleh siswa 
....
a. A dan B  c.  B dan C
b. A dan D  d.  C dan D

5.	 Berdasarkan	grafik,	 banyaknya	 kalor	 yang	
dibutuhkan oleh 5 kg air dalam proses dari C 
ke D (kalor jenis air = 4.200 J/kgoC) adalah 
....
a. 210.000 J  c.  21.000.000 J
b. 420.000 J  d.  42.000.000 J

6. Berikut adalah hasil ketikan tickertimer dari 
suatu percobaan gerak!

 (1)

 

 (2)

 

 (3)

A

Suhu    (oC)
15
10
  5

0
-5

-10

B C

D

t(s)5       10    15        20       25      30

F

F

F

F
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10. Perhatikan gambar!

 

 Dari keempat pesawat sederhana di atas yang 
menggunakan prinsip bidang miring adalah 
....
a. 1 dan 2  c.  2 dan 3
b. 1 dan 3  d.  3 dan 4

11. Perhatikan gambar gelombang transversal 
berikut ini!

A (m)

0,5
1,5

2,5
3,5

4,5
5,5

t(s)

2 meter

 Cepat rambat gelombang transversal di atas 
adalah ....
a. 2 m/s  c.  6 m/s
b. 4 m/s  d. 8 m/s

12. Tono berteriak dengan suara keras di hadapan 
tebing yang tinggi. Beberapa detik kemudian 
terdengar gema yang merupakan bunyi pantul 
suaranya. Sekiranya Tono mencatat selang 
waktu antara gema dan teriakannya, dan 
mengetahui cepat rambat bunyi di udara sat 
itu maka Tono dapat memanfaatkan bunyi 
pantul itu untuk mengetahui ....
a. Ketinggian tebing dari permukaan laut
b. Jarak tebing dari tempat Tono berteriak
c. Luas dinding tebing yang dituju Tono
d. Kelembaban udara di sekitar tebing

13. Perhatikan gambar berikut!
20 cm

benda

30cm

bayangan

sumbu
utama

f      2f

2f     f        O

 Berdasarkan data yang tampak pada gambar, 
jarak fokus lensa tersebut adalah ....
a. 4,5 cm  c. 10 cm
b. 7,5 cm  d. 12 cm

14. Ani mengalami cacat mata hipermetropi. 
Cacat mata ini disebabkan ....
a. Titik jauh mata bergeser mendekati mata
b. Titik jauh mata bergeser menjauhi mata
c. Titik dekat mata bergeser mendekati 

mata
d. Titik dekat mata bergeser menjauhi mata

15. Jika mistar plastik digosok dengan rambut 
yang kering kemudian didekatkan pada 
sobekan kertas kecil-kecil maka kertas akan 
menempel pada mistar. Ini menunjukkan 
bahwa mistar plastik bermuatan listrik ....
a. Positif, karena elektron dari rambut 

mengalir ke plastik
b. Positif, karena elektron dari plastik 

mengalir ke rambut
c. Negatif, karena elektron dari rambut 

mengalir ke plastik
d. Negatif, karena elektron dari plastik 

mengalir ke rambut 

16. Perhatikan rangkaian listrik di bawah ini!

12 V

R3
R1

R2

R4

 Jika:  R1 = R2 = 10 Ω

          R3 = R4 = 8 Ω

 Berapakah besarnya kuat arus (I) yang 
mengalir?
a. 0,5 A  c. 36 A
b. 2 A  d. 288 A

17. Dalam sebuah rumah terdapat 4 lampu 20 W, 
2 lampu 10 W, 3 lampu 40 W yang menyala 5 
jam setiap hari. Jika harga per kWh Rp500,00 
maka biaya yang harus dibayar dalam 1 bulan 
(30 hari) adalah ....

a. Rp5.625,00  c. Rp12.750,00
b. Rp7.500,00  d. Rp16.500,00

18. Perhatikan gambar!
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Magnet 
batang

Paku
A
B
C
D

S

 Kedua paku ini menjadi batang magnet setelah 
didekatkan de-ngan magnet maka kutub-kutub 
paku AB dan paku CD adalah ....
a. A = Selatan , B = Utara, C = Selatan, D 

= Utara
b. A = Utara, B = Selatan, C = Utara, D = 

Selatan
c. A = Selatan, B = Utara, C = Utara, D = 

Selatan
d. A = Utara, B = Selatan, C = Selatan, D = 

Utara
19. P e r h a t i k a n 

gambar planet dan 
pernyataan berikut!
(1) t e r m a s u k 

planet luar
(2) planet terbesar
(3) berada pada 

urutan ke- 6 dari matahari
(4) mempunyai satu satelit
Pernyataan yang sesuai untuk planet seperti 
pada gambar di atas adalah ....
a. (1) dan (2)  c.  (2) dan (4)
b. (1) dan (3)  d.  (3) dan (4)

20. Kedudukan matahari, bumi, dan bulan yang 
menyebabkan permukaan air laut di bumi 
mengalami pasang maksimum terjadi saat 
bulan berada pada posisi ....

Matahari

2

1 4

3

orbit bumi

Bumi

a. 1 dan 3  c.  2 dan 4
b. 2 dan 3  d.  3 dan 4

21. Pernyataan yang menunjukkan bahwa setiap 
makhluk hidup memiliki ciri-ciri bergerak 
adalah ....
a. Seekor ular mengeluarkan bisa
b. Setelah dierami selama 21 hari, telur 

ayam menetas
c. Tumbuhan akan mengeluarkan getah 

apabila dipangkas
d. Apabila disentuh, daun putri malu akan 

mengatup

22. Rusdi menggolongkan ikan mas, biawak, ular 
kobra, dan buaya menjadi satu kelompok 
berdasarkan kesamaan ciri, yaitu ....
a. Mempunyai sisik
b. Mengandung lendir
c. Cara bernapas
d. Tempat hidupnya

23. Perhatikan jaring-jaring makanan berikut ini!
Ulat

Ular

Burung

ElangPadi

Tikus

 Apakah yang akan terjadi jika populasi ulat 
mengalami kepunahan?
a. Populasi elang akan meningkat
b. Populasi burung akan meningkat
c. Populasi ular akan menurun
d. Hasil panen padi meningkat

24. Akhir-akhir ini sering terjadi bencana alam 
yang disebabkan oleh perbuatan manusia. 
Bencana ini menenggelamkan ratusan 
rumah, sawah, gedung sekolah, industri, 
tumbuhan, hewan, dan harta benda. Usaha 
yang dapat dilakukan untuk mencegah 
terjadinya kerusakan lingkungan tersebut 
adalah ....
a. Tidak membangun rumah di dekat 

sumber alam
b. Merevisi undang-undang pelestarian 

alam
c. Tidak berlebihan dalam mengeksploitasi 

alam
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d. Membuka lapangan kerja sebanyak-
banyaknya

25. Pertambahan jumlah penduduk di suatu 
daerah menyebabkan hutan diubah menjadi 
areal baru demi pemenuhan bahan pangan. 
Hal ini menyebabkan kerusakan habitat alami 
anggrek hutan. Untuk mempertahankan 
jenis tumbuhan tersebut agar tetap ada, 
pemerintah melakukan upaya pelestarian 
secara ex situ dengan membuat ....
a. Hutan lindung
b. Suaka margasatwa
c. Kebun raya
d. Taman nasional

26. Hutan merupakan habitat alami bagi berbagai 
jenis hewan dan tumbuhan. Seiring dengan 
bertambahnya jumlah penduduk, hutan diubah 
menjadi pemukiman dan lahan pertanian. 
Perubahan hutan menjadi pemukiman dan 
lahan pertanian dapat menyebabkan ....
a. Ketersediaan air bersih mencukupi
b. Berkurangnya sampah-sampah organik 

di lingkungan
c.	 Hilangnya	jenis	flora	dan	fauna	tertentu
d. Semakin luasnya paru-paru bumi

27. Perhatikan nama-nama tulang berikut ini!
(1) Tulang betis
(2) Tulang pengumpil
(3) Tulang rusuk
(4) Tulang pergelangan tangan
(5) Ruas tulang punggung

 Manakah yang termasuk tulang pipa?
a. (1) dan (2)  c.  (3) dan (4)
b. (2) dan (3)  d.  (4) dan (5)

28. Enzim yang berfungsi menguraikan protein 
menjadi peptida dan asam-asam amino yang 
dihasilkan oleh pankreas adalah ....
a. Amilase  c.  Tripsin
b. Pepsin  d.  Lipase

29. Organ yang merupakan tempat pembentukan 
sel darah putih adalah ....
a. Hati  c. Empedu
b. Jantung  d.  Sumsum tulang

30.	 Kerusakan	alat	filtrasi	pada	ginjal	menyebabkan	
molekul albumin dan protein lain terdapat 

dalam urin sehingga mengakibatkan ....
a. Terbentuk batu ginjal
b. Perut menjadi buncit
c. Seluruh tubuh bengkak
d. Penimbunan air di kaki

31. Manakah gerakan yang dikendalikan oleh 
saraf sadar?
a. Evi menulis soal matematika di papan 

tulis.
b. Fani segera mengangkat kaki ketika 

tertusuk duri.
c. Mata Toni berkedip karena kemasukan 

debu.
d. Novi tiba-tiba menarik tangannya karena 

terkena besi panas

32. Perhatikan gambar penampang melintang 
daun berikut ini! 

 Bagian utama tempat terjadi proses fotosin-
tesis ditunjukkan oleh ....
a. 1 dan 2
b. 2 dan 3
c.  3 dan 4
d.  4 dan 1

33. S e o r a n g  s i s w a 
melakukan percobaan 
d e n g a n  m e n a n a m 
kacang kedelai di dekat 
jendela menghadap ke 
arah sinar matahari. 
Setiap hari tanaman tersebut disiram. Setelah 
15 hari batang kedelai akan tumbuh ....
a. Menjauhi cahaya
b. Lurus ke atas
c. Melengkung ke bawah
d. Menuju arah datangnya cahaya

34. Perhatikan gambar perangkat percobaan 
fotosintesis di samping! Bila perangkat 
percobaan diletakkan di tempat yang terkena 
sinar matahari, satu jam kemudian terbentuk 

Hydrilla

Gas
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gelembung-gelembung udara pada tabung 
reaksi. Gelembung tersebut adalah ....
a. Uap air c.  Hidrogen
b. Oksigen d. Karbon dioksida

35. Cumi-cumi adalah hewan yang hidup di 
laut, ketika dalam bahaya, perilaku yang 
ditunjukkan oleh hewan tersebut adalah ....
a. Muncul di permukaan
b. Mengeluarkan zat tinta
c. Mengeluarkan zat beracun
d. Mengeluarkan pelindung tubuhnya

36. Kelinci jantan berambut hitam disilangkan 
dengan kelinci betina berambut putih. Rambut 
hitam dominan terhadap rambut putih. 
Keturunan pertama semuanya menghasilkan 
kelinci berwarna hitam. Bila sesama keturunan 
pertama disilangkan dan menghasilkan 16 
ekor anak kelinci, kemungkinan jumlah anak 
kelinci berambut hitam adalah ...
a. 12 ekor  c.  4 ekor
b. 8 ekor  d.  2 ekor

37. Pak Raden memiliki tanaman jambu air A 
yang berbuah manis dan lebat. Sayang sekali 
ketika musim berubah, pohon jambunya 
roboh. Tetangganya, Pak Aryo memiliki 
tanaman jambu air B yang berbatang besar 
dan berakar kuat.

 Untuk menghasilkan pohon jambu yang 
berbatang kokoh, berbuah manis, dan lebat 
perlu dilakukan cara perkembangbiakan 
dengan ....

a. Menyilangkan tanaman jambu A dengan 
tanaman jambu B

b. Menyambung tanaman jambu A dengan 
tanaman jambu B dengan A sebagai 
pokok

c. Menyambung tanaman jambu A dengan 
tanaman jambu B dengan B sebagai 
pokok

d. Menempel mata tunas tanaman jambu B 
pada tanaman jambu A

38. Contoh makanan dan minuman yang 
merupakan hasil bioteknologi adalah ....
a. Tape, tahu, dan nata de coco
b. Tempe, nasi, dan bir
c. Tempe, roti, dan bir
d. Tahu, nasi, yoghurt

39. Berikut ini termasuk pemanis buatan yang 
dapat ditambahkan pada bahan makanan 
adalah ....
a. Aspartam, sakarin, dan siklamat
b. Sakarin, tebu, dan madu
c. Gula merah, tebu, dan sakarin
d. Siklamat, aspartam, dan madu

40. Alkohol mempunyai sifat menimbulkan 
kecanduan sehingga orang yang suka minum 
alkohol selalu merasa ingin minum lagi. Hal 
ini akan menyebabkan ....
a. Munculnya percaya diri
b. Hilangnya kendali pada otot gerak
c. Timbulnya rasa ngantuk yang sangat 

kuat
d. Dapat tetap terjaga karena t idak 

mengantuk
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1. Penyelesaian Ujian Nasional Ilmu Pengetahuan Alam 2008/2009

1. Penyelesaian:

Dari tabel pada soal dapat diketahui bahwa 
besaran pokok dan satuan yang sesuai sistem 
Satuan Internasional (SI) adalah:
(3) Kuat arus listrik, satuan ampere

 Jawab: c 

2. Penyelesaian:

Neraca menggunakan sifat keseimbangan 
beban: massa benda sama dengan massa 
beban. Berarti, massa benda dapat diperoleh:
mbenda  = 1 kg + 500 gr + 20 gr
           = (1.000 + 500 + 20) gr = 1.520 
gr

 Jawab: d

3. Penyelesaian:

mb = 300 gr
Volume benda sama dengan volume air yang 
tumpah berarti sama dengan volume air yang 
berada di gelas ukur. Vb = 20 cm3

Maka massa jenis benda memenuhi:

 b

b

m
V

ρ = = 15 gr/cm3

 Jawab: c

4. Penyelesaian:

Bimetal melengkung karena memiliki panjang 
yang berbeda. Perhatikan gambar.
Gambar I:
1 < 2

 = o (1 + α ∆t)
Gambar II:
2 < 3 → α2 < α3

Berarti, urutannya:
α1 < α2 < α3 (siswa C)
α3 > α2 > α1 (siswa B)

 Jawab: c

5. Penyelesaian:

A

Suhu    (oC)
15
10
  5

0
-5

-10

B C

D

t(s)5       10    15        20       25      30

ca = 4.200 J/kgoC, m = 5 kg, dan ∆tCD = 10o

Kalor yang dibutuhkan dalam proses CD 
sebesar:
Q  = m c ∆t 
 = 5 . (4.200) .10 = 210.000 J

 Jawab: a

6. Penyelesaian:

 Gerak lurus beraturan: v tetap berarti 
titik-titik ketikan tickertimer tetap

F

 Gambar (1)
 Gerak lu rus  berubah beraturan 

dipercepat:
 v bertambah berarti titik-titik ketikan 

tickertimer lebih jauh (semakin lama 
semakin jauh).

F

 Gambar (2)

 Jawab: a

7. Penyelesaian: 

F = Wb = mg 
   = 75 . 10 = 750 N
Luas alas: 
A = 6 5 = 30 m2

Tekanan yang diberikan oleh dasar kotak 

12 m

5 m
6 m

1 2} ,α α

I II

1

2

2

3





titik awal
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Langkah Cerdik

sebesar:

P = 
F 750
A 30
=  = 25 N

 Jawab: d

8. Penyelesaian:

Perubahan energi untuk menggerakkan mobil 
adalah: Energi kimia → energi listrik → energi 
gerak.

 Jawab: d

9. Penyelesaian:

S = 4 m
Gaya oleh Andi dan Toni searah, berarti re-
sultannya ditambahkan.
FR = F1 + F2 = 50 + 70 = 120 N
Usaha yang dilakukan sebesar:
W = FR . S = 120 . 4 = 480 joule

 Jawab: d

10. Penyelesaian:

Perhatikan gambar.
Sekrup (1) dan baji (2) memiliki prinsip: bidang 
miring
Nomor (3) dan (4) memiliki prinsip: tuas

 Jawab: a

11. Penyelesaian:

A (m)

0,5
1,5

2,5
3,5

4,5
5,5

t(s)

2 meter

Perhatikan gambar.
Periode, T = (2,5 − 0,5) = 2,0 s
x = 2 m

x = 
1
4
λ → λ  = 4x = 4 . 2 = 8 m

Berarti, cepat rambat gelombang tranversal 
tersebut sebesar:

8v
T 2
λ

= =  = 4 m/s

 Jawab: b

Perhatikan gelombang sejauh x.
x = 2 m dan t = (4,5 – 4) = 0,5 s

x 2v
t 0,5

= =  = 4 m/s

12. Penyelesaian:

Data yang dimiliki Tono:
t = selang waktu suara dan gema
v = cepat rambat bunyi
Dari dua data tersebut dapat dihitung jarak 
tebing ke tempat Tono.

1s
2

=  . v . t

 Jawab: b

13. Penyelesaian:

20 cm
benda

30cm

bayangan

sumbu
utama

f      2f

2f     f        O

Dari gambar diketahui:
so = 20 cm dan si = 30 cm
Berarti, jarak fokus lensanya memenuhi:

0 1

1 1 1
f s s
= +

   
1 1 3 2 5

20 30 60 60
+

= + = =  → f 
60
5

=  = 12 cm 

 Jawab: d



9Mata Ujian IPA

Langkah Cerdik

 f = 0 1

0 1

s .s 20.30
s s 20 30

=
+ +

  = 12 cm

14. Penyelesaian:

Hipermetropi = rabun dekat
Rabun dekat, berarti tidak dapat melihat 
benda-benda dekat karena titik dekat mata 
bergeser menjauhi mata.

 Jawab: d

15. Penyelesaian:

Mistar plastik digosok dengan rambut maka 
elektron-elektron pada rambut akan mengalir 
ke mistar plastik sehingga mistar plastik ber-
muatan negatif.

 Jawab: c

16. Penyelesaian:

12 V

R3
R1

R2

R4

R3 dan R4 paralel, karena sama maka diper-
oleh:

3
p

R 8R
2 2

= =  = 4 Ω

R1, R2, dan Rp seri maka hambatan totalnya 
sebesar:
Rtot = R1 + R2 + Rp 
     = 10 + 10 + 4 = 24 Ω

Kuat arus I memenuhi:

I = 
total

V 12
R 24

=  = 0,5 A

 Jawab: a

17. Penyelesaian:

Pemakaian energi selama satu bulan adalah:
W  = Ptot . ttot

     = (4 x 20 + 2 x 10 + 3 x 40) x (5 x 30)

     = 220 x 150 Wh 

     = 33.000 Wh = 33 kWh

Biaya  = W x Rp500,00
           = 33 x Rp500,00 = Rp16.500,00

 Jawab: d

18. Penyelesaian:

Kutub magnet yang saling tarik- menarik 
adalah berlainan jenis, berarti kutub-kutub 
paku seperti pada gambar berikut.
A = Utara
B = Selatan
C = Utara
D = Selatan

 Jawab: b

19. Penyelesaian:

Perhatikan gambar pada soal.
Planetnya memiliki sabuk (cincin), berarti 
planet tersebut adalah planet Saturnus:
 Termasuk planet luar karena di luar orbit 

asteroid → (1) benar
 Berada di urutan ke-6 dari matahari 

(Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Yupiter, 
Saturnus, Uranus, dan Neptunus) → (3) 
benar.

 Jawab: b

20. Penyelesaian:

Air laut mengalami pasang maksimum saat 
bulan purnama (4) dan bulan baru (2).

 Jawab: c

21. Penyelesaian:

Makhluk hidup memiliki ciri-ciri bergerak, 
contoh:
Apabila disentuh, daun putri malu akan man-
gatup.

 Jawab: d

22. Penyelesaian:

Magnet 
batang

Paku
A
B
C
D

S

U
S
U
S
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Ikan mas, biawak, ular kobra, dan buaya 
dapat dikelompokkan menjadi satu berdasar-
kan kesamaan ciri, yaitu semua hewan terse-
but mempunyai penutup tubuh berupa sisik.

 Jawab: a

23. Penyelesaian:
Ulat

Ular

Burung

ElangPadi

Tikus

Perhatikan jaring-jaring makanan di atas.
Jika populasi ulat mengalami kepunahan 
maka dapat terjadi:
 Populasi burung menurun
 Populasi elang bisa turun bisa tetap
 Populasi ular relatif tetap
 Hasil panen padi akan meningkat

 Jawab: d

24. Penyelesaian:

Usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah 
terjadinya kerusakan lingkungan di antaranya: 
tidak berlebihan dalam mengeksploitasi alam.

 Jawab: c

25. Penyelesaian:

Upaya pelestarian secara ex situ adalah 
usaha pelestarian alam yang dilakukan den-
gan membuat tempat khusus di luar habitat 
aslinya.
Contoh: Kebun raya.

 Jawab: c

26. Penyelesaian:

Perubahan hutan menjadi pemukiman dan la-
han pertanian dapat menyebabkan hilangnya 
jenis flora dan fauna tertentu.

 Jawab: c

27. Penyelesaian:

Contoh tulang pipa adalah:
 Tulang betis → (1)
 Tulang pengumpil → (2)

 Jawab: a

28. Penyelesaian:
Enzim yang berfungsi menguraikan protein 
menjadi peptida dan asam-asam amino yang 
dihasilkan oleh pankreas adalah tripsin.

 Jawab: c

29. Penyelesaian:
Organ tempat pembentukan sel darah putih 
adalah sumsum tulang, limpa, dan kelenjar.

 Jawab: d

30. Penyelesaian:
Penyakit yang disebabkan kerusakan alat 
filtrasi di ginjal adalah alminaria. Penyakit 
ini membuat molekul albumin dan protein 
ikut larut dalam urine. Albumin dan urine 
mengendap dalam saluran urine yang men-
gakibatkan terbentuk batu ginjal.

 Jawab: a

31. Penyelesaian:
Gerak tubuh kita dikendalikan oleh sistem 
saraf. Gerak ini dapat dibagi menjadi dua, 
yaitu:
a. Gerak yang dikendalikan oleh saraf sadar 

disebut gerak biasa. Contoh; menulis, 
berjalan, dan memanjat.

b. Gerak yang dikendalikan oleh saraf tak 
sadar disebut gerak refleks, contoh;

 -  Fani segera mengangkat kaki ketika  
 tertusuk duri.

 - Mata Toni berkedip karena  
 kemasukan debu.

 - Novi tiba-tiba menarik tangannya  
 karena terkena besi panas

 Jawab: a

32. Penyelesaian:
Proses fotosintesis 
terjadi pada:
 Jaringan tiang 

( j a r i n g a n 
p o l i s a d e ) → 
nomor (2)

 Jaringan bunga 
karang/spons → 
nomor (3)

 Jawab: b
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33. Penyelesaian:

Pertumbuhan tumbuhan (kedelai) dipengaruhi 
oleh cahaya. Contohnya: Jika batang kacang 
kedelai tidak terkena cahaya maka batang ke-
delai akan tumbuh memanjang, dan jika ada 
sedikit cahaya, batang itu akan melengkung 
ke arah datangnya cahaya.

 Jawab: d

34. Penyelesaian:

Jika perangkat percobaan pada gambar dil-
etakkan di tempat yang terkena sinar matahari 
maka tumbuhan (daun) dalam perangkat 
tersebut akan mengalami fotosintesis.

6 CO2 + 6H2O                         C6H12O6 + 6O2

Proses fotosintesis menghasilkan oksigen 
(O2), berarti gelembung-gelembung tersebut 
adalah oksigen.

 Jawab: b

35. Penyelesaian:

Dalam melindungi diri dari bahaya, cumi-cumi 
melakukan perilaku dengan mengeluarkan 
zat tinta.

 Jawab: b

36. Penyelesaian:

Persilangan kelinci hitam (HH) dominan den-
gan kelinci putih (hh) dapat dituliskan seperti 
berikut.
P1:       HH     ><     hh
G :       H                h

F1 :           Hh (hitam)
F2 :    H h
 H HH Hh
  (hitam) (hitam)
 h Hh hh
  (hitam) (putih)
Perbandingan fenotip = hitam : putih = 3 : 1
Berarti, untuk anak kelinci 16 ekor diperoleh 
jumlah kelinci berambut hitam sebesar:

 Hitam = 
3 16

(3 1)
×

+
 = 12 ekor. 

 Jawab: a

37. Penyelesaian:

Untuk menghasilkan pohon jambu yang 
berbatang kokoh, berbuah manis, dan lebat 
dapat dilakukan dengan cara menyambung 
dua tanaman. Bagian pokoknya (akar) dari 
tanaman yang berbatang kokoh (jambu B) 
dan bagian atas dari tanaman jambu yang 
berbuah manis dan lebat (jambu A).

 Jawab: c

38. Penyelesaian:

Bioteknologi merupakan ilmu terapan biologi 
yang melibatkan penggunaan mikrobiologi, 
biokimia, dan rekayasa genetika untuk meng-
hasilkan produk dan jasa.
Contoh hasil bioteknologi adalah: tempe, 
tape, nata de coco, bir, roti, dan yoghurt.

 Jawab: c

39. Penyelesaian:

Zat pemanis makanan termasuk zat aditif.
Zat pemanis ada dua macam, yaitu:
(1)  Alami; contoh: gula tebu, madu, dan gula 

merah.
(2) Buatan, contoh: aspartam, sakarin, dan 

natrium siklamat. 

 Jawab: a

40. Penyelesaian:

Minuman alkohol memengaruhi sistem saraf 
manusia sehingga kecanduan minum alkohol 
akan menyebabkan hilangnya kendali pada 
otot gerak.

 Jawab: b

cahaya
klorofil     
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1. Besaran pokok dan satuan menurut Sistem 
Internasional (SI) yang benar pada tabel 
berikut adalah ....

  Besaran Satuan

a. Massa kg
b. Panjang cm
c. Volume m3

d. Waktu jam

2. Perhatikan hasil pengukuran massa yang 
dilakukan seseorang siswa seperti gambar di 
bawah!

         

 Besar massa benda P adalah ....
a. 0,115 kg   c. 1,15 kg
b. 1,15 kg  d. 115,0 kg

3. Perhatikan gambar!

               

 Apabila massa benda 316 gram dimasukkan 
ke bak yang berisi air seperti pada gambar 
maka masa jenis benda tersebut adalah ....
a. 7,9 kg/m3   c. 7.900 kg/m3

b. 15,8 km/m3  d. 15.800 kg/m3

3. Soal Ujian Nasional Ilmu Pengetahuan Alam 2009/2010

      PETUNJUK UMUM
1.  Isikan nomor ujian, nama peserta, dan tanggal lahir pada Lembar Jawaban Ujian Nasi-

onal (LJUN) sesuai petunjuk di LJUN.
2. Hitamkan bulatan di depan nama mata ujian pada LJUN.
3. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut.
4. Jumlah soal sebanyak 40 butir pada setiap butir soal terdapat 4 (empat) pilihan jawaban.
5. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya.
6. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, 

atau tidak lengkap.
7.  Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika, atau alat bantu hitung 

lainnya.

ILMU PENGETAHUAN ALAM (C4)
SMP/MTs

(UTAMA)
  P16
 KURIKULUM 2006

P
100 gr

1.000 gr

10 gr

ml
40
20

   benda

dimasukkan 
ke dalam bak
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4. Perhatikan gambar transmisi listrik jarak jauh 
berikut!

 

 Pemasangan kabel listrik pada siang hari 
dibuat kendur, hal ini bertujuan agar ....
a. Pada cuaca dingin, kabel listrik tidak 

putus
b. Pada keadaan panas, kabel listrik dapat 

diputus
c. Tidak menyusut ketika dialiri arus listrik
d. Pada siang hari, kabel listrik cepat 

memuai

5.	 Perhatikan	grafik	di	bawah	ini!

E

t (s)
A

B

-10
C

DT (oC)

0

100  

 Besar kalor yang diperlukan untuk mengubah 
200 gram es pada proses A ke C, jika kalor jenis 
es 2.100 J/kgoC dan kalor lebur es 336.000 J/
kg adalah ....
a. 4.200 joule   c. 71.400 joule
b. 67.200 joule  d. 75.600 jole

6. Perhatikan beberapa kejadian dalam 
kehidupan sehari-hari berikut!
1. Bola yang menggelinding ke bawah pada 

bidang miring dan licin
2. Seseorang bersepeda menuruni bukit 

tanpa dikayuh
3. Bola kasti dilempar vertikal ke atas 

sampai mencapai titik tertingginya
4. Bola pingpong menggelinding di atas 

pasir
 Peristiwa tersebut yang merupakan contoh 

GLBB dipercepat ditunjukkan oleh nomor ....

a. (1) dan (2)   c. (2) dan (4)
b. (1) dan (3)  d. (3) dan (4)

7. Perhatikan gambar posisi ikan dalam bejana 
berikut!

 4 cm
 14 cm  = 1.000 kg/m3ρ

 

 
       

 Jika percepatan gravitasi bumi 10 m/s2 maka 
tekanan hidrostatis yang dialami ikan tersebut 
adalah ....
a. 400 N/m2   c. 1.000 N/m2

b. 800 N/m2  d. 1.400 N/m2

8. Perhatikan gambar rangkaian bola lampu 
senter!

6 V

    I

   

 Perubahan energi yang terjadi pada saat bola 
lampu menyala adalah ....
a. Energi kimia → energi kalor → energi 

listrik + energi cahaya
b. Energi listrik → energi kimia → energi 

cahaya + energi kalor
c. Energi listrik → energi kimia → energi 

kalor + energi cahaya
d. Energi kimia → energi listrik → energi 

cahaya + energi kalor

9. Seorang sopir menarik mobil yang mogok 
seperti pada gambar sehingga mobil tersebut 
berpindah sejauh 1.000 cm. Besarnya usaha 
adalah ....
a. 250 joule   
b. 1.000 joule    
c.  2.500 joule

 F = 250N
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d.  250.000 joule

10. P e s a w a t  s e d e r h a n a  b e r i k u t  y a n g 
memanfaatkan prinsip tuas adalah ....
a.    c.

b.    d.

11.	 Grafik	berikut	yang	melukiskan	pola	tali	pada	
suatu saat yang dilewati gelombang berjalan 
transversal. Jika posisi A dan posisi B terpisah 
sejauh 30 cm maka cepat rambat gelombang 
tersebut adalah ....

S   (cm)

0
2

-2
A       2       4      t(s)

a. 20 cm/s   c. 10 cm/s
b. 15 cm/s  d. 7,5 cm/s

12. Perhatikan pernyataan berikut!
1. Untuk mengukur kedalaman laut
2. Untuk mempertinggi frekuensi bunyi
3. Untuk mengukur jarak antara dua tempat
4. Memperbesar amplitudo bunyi

 Manfaat bunyi pantul dapat ditunjukkan pada 
pernyataan nomor ....
a. 1 dan 2   c. 2 dan 3
b. 1 dan 3  d. 3 dan 4

13. Benda diletakkan di depan cermin seperti 
tampak pada gambar.

M      F       O

20 cm
60 cm

 Perbesaran bayangan yang terbentuk adalah 
....
a. 3 kali   c. 1 kali
b. 2 kali  d. ½ kali

14. Perhatikan gambar!

 Jenis cacat mata dan kacamata apakah 
yang dapat menolong penderita cacat mata 
tersebut ...

Cahaya benda 
dari jauh

Lensa

Retina
 

a. Rabun jauh dan lensa cembung
b. Rabun jauh dan lensa cekung
c. Rabun dekat dan lensa cekung
d. Rabun dekat dan lensa cembung

15. Suatu percobaan dengan menggunakan alat 
dan bahan seperti pada gambar berikut:

Kain wolPenggaris

Gambar I Gambar II

 Setelah digosok berulang kali dengan kain 
tersebut, penggaris plastik dapat menarik 
serpihan kertas kecil seperti pada gambar 
II. Hal ini membuktikan bahwa penggaris 
tersebut bermuatan listrik ....
a. Posit i f ,  karena telah melepaskan 

sebagian dari elektronnya
b. Positif, karena jumlah proton dalam inti 

atom bertambah
c. Negatif, karena telah menerima beberapa 

elektron dari kain
d. Negatif, karena jumlah elektron pada 

orbit terluar berkurang

16. Perhatikan gambar rangkaian listrik tertutup 
di bawah ini!
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6 Ω

3 Ω3 Ω

6 V

I- +

V

      
     

 Jika hambatan dalam baterai diabaikan maka 
kuat arus (I) yang mengalir dalam rangkaian 
adalah ....
a. 0,5 ampere   c. 2 ampere
b. 1 ampere  d. 3 ampere

17. Rumah Pak Budi menggunakan peralatan 
listrik yang terdiri atas: 3 lampu masing-
masing 20 W dan 3 lampu masing-masing 40 
W yang semuanya digunakan selama 12 jam 
per hari, satu pompa air 250 W digunakan 4 
jam sehari, serta setrika 300 W digunakan 2 
jam sehari. Apabila tarif listrik Rp600,00/kWh, 
rekening listrik yang harus dibayar Pak Budi 
selama 1 bulan (30 hari) adalah ....
a. Rp57.680,00   c. Rp64.820,00
b. Rp59.680,00  d. Rp67.680,00

18. Perhatikan gambar!
 A   B

  baja 

 AB menjadi magnet dengan data sebagai 
berikut ....
   A     B Sifat Kemagnetan AB
a. Utara Selatan Sementara
b. Utara Selatan Tetap
c. Selatan Utara Tetap
d. Selatan Utara Sementara 

19. Perhatikan ciri-ciri sebuah planet berikut!
1. Merupakan planet terbesar
2. Mempunyai cincin

3. Berwarna kemerah-merahan
4. Bidang edarnya antara Mars dan 

Saturnus
 Karakteristik planet Yupiter, ditunjukkan pada 

nomor ....
a. 1 dan 2   c. 2 dan 3
b. 1 dan 4  d. 3 dan 4

20. Kedudukan matahari, bumi, dan bulan yang 
menyebabkan permukaan air laut di bumi 
mengalami pasang maksimum terjadi saat 
bulan berada pada posisi ....

Matahari

2

1 4

3

orbit bumi

Bumi

a. 1 dan 2   c. 2 dan 3
b. 1 dan 3  d. 2 dan 4

21. Perhatikan gambar berikut!

 

 Gambar tersebut menunjukkan bahwa 
makhluk hidup memiliki ciri ....
a. Bernapas   c. Berkembang 

biak
b. Makan  d. Tumbuh

22. Berikut adalah nama makhluk hidup hasil 
pengamatan terhadap ekosistem kolam:
1. Katak hijau   4.  Kecebong
2. Ganggang Spirogyra  5 .   

Semanggi
3. Ikan mas kecil   6. Ular air

 Makhluk hidup yang memiliki banyak 
persamaan morfologinya adalah nomor ....
a. 1 dan 4   c. 3 dan 4
b. 2 dan 5  d. 3 dan 6
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23. Perhatikan diagram jaring-jaring makanan 
berikut!

 Belalang

Rumput Kelinci

Kijang

Ular Serigala

Belalang

 Salah satu perpindahan energi dapat terjadi 
dari ....
a. Rumput – belalang – kelinci – kijang
b. Matahari – rumput – kijang – serigala
c. Matahari – rumput – kelinci – burung
d. Matahari – serigala – burung – ular

24. Perhatikan pernyataan berikut!

 Akibat pemanfaatan hutan secara berlebihan 
maka yang ter jadi adalah hi langnya 
fungsi hutan sebagai daerah resapan air 
sehingga pada musim kemarau sering 
terjadi kelangkaan sumber-sumber mata 
air. Usaha untuk memperbaiki fungsi hutan 
dari kerusakan seperti ditunjukkan pada 
pernyataan tersebut adalah ....
a. Penanaman berbagai jenis tumbuhan di 

hutan itu
b. Menjadikan hutan sebagai daerah 

pemukiman
c. Pemanfaatan tanaman kecil untuk 

kerajinan
d. Memanfaatkan hutan sebagai sumber 

kayu untuk kertas

25. Populasi burung kakak tua cempaka (Cacatua 
citrinocristata) di Sumba dalam waktu 5 tahun 
menurun secara drastis. Salah satu usaha 
yang dapat dilakukan untuk melestarikan 
populasi burung tersebut adalah ....
a. Menanam kembali  pohon sarang 

potensial yang ditebangi
b. Menangkar burung kakak tua dan 

dipelihara untuk koleksi
c. Menangkap burung kakak tua dan 

dipelihara di rumah
d. Memagari dan melindungi habitat burung 

tersebut

26. Peningkatan jumlah penduduk berakibat pada 

pemanfaatan hutan menjadi pemukiman dan 
lahan pertanian. Hal ini dapat menyebabkan 
....
a. Ketersediaan air bersih mencukupi
b. Meningkatnya udara bersih lingkungan
c.	 Hilangnya	jenis	flora	dan	fauna	tertentu
d. Semakin luasnya paru-paru bumi

27. Pernyataan manakah yang sesuai dengan ciri 
otot polos ....
a. Bekerja secara sadar, membentuk betis
b. Bekerja secara tak sadar, menyusun 

organ jantung
c. Bekerja secara tak sadar, menyusun 

organ usus
d. Bekerja secara sadar, menggerakkan 

tulang-tulang

28. Pernyataan yang sesuai antara organ 
pencernaan dengan enzim yang dihasilkan 
ditunjuk oleh ....

 Organ Enzim yang Dihasilkan
a. Lambung   Tripsin
b. Pankreas   Renin
c. Usus halus   Pepsin
d. Mulut   Ptialin

29. Tangan Ani terluka saat memotong wortel, 
lalu dengan cepat dia menutup luka dengan 
ibu jarinya. Beberapa saat kemudian lukanya 
tidak berdarah lagi. Bagian darah yang 
berperan dalam penutupan luka tersebut 
adalah ....
a.	 Serum	dan	fibrinogen
b. Fibrinogen dan keping darah
c. Keping darah dan plasma darah
d. Plasma darah dan serum

30. Urine sekunder merupakan hasil proses 
pembentukan urine di ginjal pada tahap ....
a. Filtrasi   c. Augmentasi
b. Reabsorpsi  d. Fiksasi

31. Perhatikan gambar sel saraf berikut!
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X

 

 

 Bagian yang ditunjuk oleh huruf X adalah ....
a. Dendrit   c. Nodus ranvier
b. Badan sel  d. Akson

32. Perhatikan gambar penampang daun berikut.

1
2

3

4

Epidermis atas

Jaringan tiang

Jaringan 
pengangkut

Jaringan bunga 
karang
Epidermis bawah

 

 Jaringan yang paling banyak melakukan 
fotosintesis adalah ....
a. 1   c.  3
b. 2  d.  4

33. Perhatikan gambar tumbuhan yang memiliki 
sulur berikut!

 

 

 Apabila di dekat tanaman tersebut ditancapkan 
sebilah bambu hingga mendekati sulur, 
bagaimana respons sulur tumbuhan tersebut 
....
a. Sulur akan melilit pada bambu
b. Sulur menjauh dari bambu
c. Sulur akan tumbuh ke atas
d. Sulur tidak terpengaruh oleh adanya 

bambu

34. Perhatikan tahapan percobaan fotosintesis 
berikut!

Matahari

Kertas 
karbon Air panas Alkohol 

panas

Ditetesi 
lugol

Warna biru tua

Warna pucat

 

 Dari tahapan percobaan fotosintesis tersebut, 
dapat disimpulkan bahwa fotosintesis 
menghasilkan ....
a. Oksigen   c. Amilum
b. Karbon dioksida  d. Energi

35. Lumba-lumba adalah salah satu mamalia 
yang hidup di air yang memiliki ciri-ciri sebagai 
berikut:
1. Bergerak dengan sirip
2. Bernapas dengan paru-paru
3. Bentuk tubuh lonjong seperti torpedo
4. Secara berkala muncul ke permukaan air

 Dari  c ir i -c ir i  di  atas, manakah yang 
merupakan bentuk perilaku dalam usaha 
mempertahankan kelangsungan hidupnya ....
A. 1    C. 3
B. 2   D. 4

36. Perhatikan bagan berikut!

P1       merah    x    putih
            MM            mm
F1 .........      (merah)

 Bila F1 disilangkan dengan sesamanya maka 
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

37. Manfaat teknik penanaman secara hidroponik 
adalah ...
a. Tidak memerlukan lahan yang luas
b. Tanaman lebih mudah berkembang biak
c. Umur tanaman menjadi lebih pendek
d. Berkurangnya kebutuhan zat hara bagi 

tanaman

↓
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38. Mikroorganisme yang berperan dalam 
pembuatan kecap adalah ....
a. Rhizopus oryzae
b. Neurospora sitophila
c. Streptococcus lactis
d. Aspergillus wentii

39. Zat kimia yang biasa ditambahkan pada 
bahan makanan agar bahan makanan 
tersebut tidak cepat busuk adalah ....
A. Siklamat   C.  MSG
B. Natrium benzoat  D.  Sorbitol

40. Ciri-ciri orang yang menggunakan zat adiktif/
psikotropika:
1. Hilang kepercayaan diri
2. Lamban kerja
3. Mual-mual dan muntah
4. Penghayal
5. Gangguan pada sistem saraf
6. Menjadi ganas dan tingkah laku yang 

brutal
 Ciri-ciri psikis orang pengguna zat adiktif/

psikotropika adalah ....
A. 1, 2, dan 3   C. 1, 4, dan 6
B. 1, 3, dan 5  D. 2, 3, dan 5



1. Penyelesaian:

Besaran pokok dan satuannya menurut SI 
dapat direvisi seperti berikut.

 Besaran            Satuan
  Pada Soal SI

a. Massa kg kg
b. Panjang cm m
d. Waktu jam s

Volume merupakan besaran turunan dari 
besaran pokok panjang (meter).

 Jawab: a

2. Penyelesaian:

Perhatikan gambar pada soal.
Massa benda P sama dengan jumlah massa 
semua penyeimbangnya.
mP  = 1.000 g + 100 g + 50 g 
 = 1.150 gr atau 1,15 kg

 Jawab: b

3. Penyelesaian:

m = 316 gram = 0,316 kg
Volume benda sama dengan volume air yang 
tumpah.
V = 40 m = 0,4  = 0,4 dm3 = 4 . 10-5 m3

Maka massa jenis bendanya sebesar:

 5

m 0,316
V 4.10−ρ = =   = 7.900 kg/m3

 Jawab: c

4. Penyelesaian:

Kabel listrik akan memuai (kendur) saat pa-
nas (siang) dan akan menyusut saat dingin 
(malam).
Jadi, pemasangan kabel listrik pada siang 
hari dibuat kendur bertujuan agar pada waktu 
kabel listrik menyusut pada saat dingin, kabel 
tidak putus.

 Jawab: a

5. Penyelesaian:

m = 200 g = 0,2 kg
cs = 2.100 J/kgoC
L = 336.000 J/kg
Perhatikan perhitungan kalor pada grafik 
berikut.

E

t (s)
A

B

-10
C

DT (oC)

0

100

Proses A ke C ada dua kejadian: proses A ke B 
(es mengalami kenaikan suhu) dan proses B 
ke C (es melebur). Jadi, kalor yang dibutuh-
kan pada proses AC:
Q = QAB + QBC

   = (m . cs . ∆t)  + (m . L)
   = 0,2 . (2.100) . 10  +  0,2 . (336.000)
   = 4.200 + 67.200 = 71.400 joule

 Jawab: c

6. Penyelesaian:

GLBB dipercepat = gerak lurus berubah 
beraturan dipercepat berarti kecepatannya 
berubah semakin besar. Contoh yang tepat 
adalah:
 Bola yang menggelinding ke bawah pada 

bidang miring dan licin → (1)
 Seseorang bersepeda menuruni bukit 

tanpa dikayuh → (2)

 Jawab: a

7. Penyelesaian:

Perhatikan gambar 
pada soal.
ρ = 1.000 kg/m3

g = 10 m/s2

h = (14 − 4) = 10 cm = 0,1 m
Tekanan hidrostatis yang dialami ikan:

2. Penyelesaian Ujian Nasional Ilmu Pengetahuan Alam 2009/2010

 4 cm
 14 cm  = 1.000 kg/m3ρ
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Ph  = ρ . g . h
    = (1.000) . 10 . 0,1 = 1.000 N/m2

 Jawab: c

8. Penyelesaian:

Baterai mengandung energi kimia yang dapat 
menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang 
dihasilkan baterai, dapat digunakan untuk me-
nyalakan lampu sehingga menghasilkan energi 
cahaya dan panas.
Perubahan energi pada senter saat bola 
lampu menyala:
Pada baterai                         Pada 
bola lampu
(energi kimia →energi listrik) → (energi ca-
haya + energi kalor)

 Jawab: d

9. Penyelesaian:

F = 250 N

S = 1.000 cm 

F (gaya) = 250 N  : S (perpindahan) = 1.000 
cm = 10 m
Besar usahanya (W) adalah:
W = F . S = 250 . 10 = 2.500 joule

 Jawab: c

10. Penyelesaian:

Perhatikan gambar pada soal.
Pesawat sederhana   Prinsip kerja
a. Katrol →  katrol
b. Pengangkat barang →  tuas
    (kereta sorong) 
c. Mur →  bidang miring
d. Tangga →  bidang miring

 Jawab: b

11. Penyelesaian:

Perhatikan gambar pada soal.
S   (cm)

0
2

-2
A       2       4      t(s)

AB =
1
2 bukit + 1 lembah = 

3
4 λ 

AB = 
3
4 λ = 30 cm → λ = 40 cm

tOB = T (periode) = 4 s
Cepat rambat gelombang sebesar:

40v
T 4
λ

= =  = 10 cm/s

 Jawab: C

12. Penyelesaian:

Bunyi dapat terpantul saat mengenai bidang 
pantul seperti tebing atau lembah. Bunyi 
pantul yang terdeteksi dapat digunakan untuk 
mengukur jarak sumber ke bidang pantul.
Sifat ini dapat dimanfaatkan di antaranya:
 Untuk mengukur kedalaman laut →  (1) 

BENAR
 Untuk mengukur jarak antara dua tempat 

→ (3) BENAR

 Jawab: b

13. Penyelesaian:

Perhatikan gambar pada soal.

M      F       O

20 cm
60 cm

S (jarak benda ke cermin) = 60 cm
f (jarak titik fokus cermin) = 20 cm
Jarak bayangan (S’):

' '

1 1 1 1 1 1
s f f ss s
+ = → = −

      

λ  =  panjang gelombang
1 λ = satu bukit + satu lembah
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'

1 1 1 3 1 2
20 60 60 60s

−
= − = =

S’ = 
60
2 = 30

Perbesaran bayangan (M) dapat dihitung:
's 30 1M

s 60 2
= = =

 Jawab: d

14. Penyelesaian:

Perhatikan gambar pada soal.

Cahaya benda 
dari jauh

Lensa

Retina

Bayangan jatuh di depan retina (seperti yang 
ditunjukkan oleh anak panah) berarti mata 
mengalami kelainan rabun jauh, kelainan 
ini dapat dibantu dengan kacamata cekung 
(negatif).

 Jawab: b

15. Penyelesaian:

Perhatikan gambar pada soal.
Setelah penggaris plastik digosokkan ke kain 
wol maka penggaris plastik akan bermuatan 
negatif dan kain wol bermuatan positif.
Hal ini terjadi karena penggaris plastik 
menerima elektron dari kain wol sehingga 
bermuatan negatif.

 Jawab: c

16. Penyelesaian:

6 Ω

3 Ω3 Ω

6 V

I- +

V

E = 6 volt
Rs = 3 + 3 = 6 Ω   (Rs = hambatan total seri)
Rs dan 6 Ω terangkai paralel berarti hambatan 
pengganti totalnya memenuhi:

total s total

1 1 1 1 1 1
R R 6 R 6 6

= + → = +

Rtot = 
6
2  Ω = 3 Ω

Kuat arus yang mengalir sebesar:

total

E 6I 2A
R 3

= = =

 Jawab: c

17. Penyelesaian:

Kebutuhan energi per hari di rumah Pak Budi 
sebesar:
Lampu 1:   W1 = 3 20 W 12 jam =    720 Wh
Lampu 2 :  W2 = 3 40 W 12 jam = 1.440 Wh
Pompa air: W3 =       250 W 4 jam = 1.000 Wh
Setrika:     W4 =       300 W 2 jam =    600 Wh
                                             Wtot   = 3.760 Wh
           atau 3,760 
kWh
Rekening yang harus dibayar selama 30 hari 
sebesar:
 = (Wtot 30) Rp600,00
 = (3,760 30) Rp600,00 = Rp67.680,00

 Jawab: d

18. Penyelesaian:

Batang baja AB merupakan elektromagnet 
(magnet yang berasal dari aliran arus listrik) 
yang bersifat sementara. Artinya, jika arus 
putus maka sifat magnetnya hilang. Untuk 
menentukan ujung yang merupakan kutub 
utara atau selatan, bayangkan tangan kanan 
Anda menggenggam kumparan sedemikian 
sehingga arah putaran keempat jari menun-
jukkan arah arus, sedangkan arah ibu jari 
akan menunjukkan ujung kutub utara. 

+
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 A   B

A = Selatan, B = Utara

 Jawab: d

19. Penyelesaian:

Planet Yupiter:
 Merupakan planet terbesar → (1) BENAR
 Bidang edar (orbit) antara Mars dan 

Saturnus →  (4) BENAR

 Jawab: b

20. Penyelesaian:

Air laut mengalami pasang maksimum saat 
bulan purnama (4) dan bulan baru (2).

 Jawab: d

21. Penyelesaian:

Tumbuhan termasuk makhluk hidup. Makhluk 
hidup selalu mengalami pertumbuhan dan 
perkembangbiakan. Perkembangbiakan ditandai 
dengan bertambah banyaknya individu, sedan-
gkan pertumbuhan ditandai dengan individu 
tumbuh menjadi besar. Pada gambar menun-
jukkan ciri makhluk hidup tumbuh menjadi 
besar.

 Jawab: d

22. Penyelesaian:

Morfologi adalah bentuk atau struktur organ 
tubuh makhluk hidup.
Makhluk hidup pada soal yang memiliki ban-
yak persamaan morfologinya adalah ikan mas 
kecil (3) dan kecebong (4).

 Jawab: c

23. Penyelesaian:

Pada jaring-jaring makanan terjadi perpindahan 
energi.

Perhatikan gambar pada soal.
Anak panah (→) menunjukkan arah perpin-
dahan energi. Setiap individu memperoleh 
energi dari memakan individu yang lain.
Contoh perpindahan energi (jaring-jaring 
makanan) yang benar adalah:
Matahari → rumput → kelinci → ular → seri-
gala
Matahari → rumput → kijang → serigala

 Jawab: b

24. Penyelesaian:

Untuk memperbaiki fungsi hutan dari keru-
sakan maka hutan harus dikembalikan ke 
keadaannya semula, yaitu sebagai daerah 
resapan air. Salah satu caranya adalah pena-
naman berbagai jenis tumbuhan di hutan itu.

 Jawab:  a

25. Penyelesaian:

Untuk melestarikan populasi burung yang ter-
us menurun adalah dengan cara melindungi 
habitat burung tersebut agar tidak diganggu 
oleh aktivitas orang-orang yang berburu.

 Jawab: d

26. Penyelesaian:

Pemanfaatan hutan menjadi pemukiman dan 
lahan pertanian akan berakibat:
a. Ketersediaan air bersih berkurang karena 

hutan resapan air berkurang.
b. Udara bersih berkurang karena pohon-

pohon banyak ditebangi.
c. Hilangnya jenis flora dan fauna 

tertentu.
d. Hutan adalah paru-paru bumi berarti 

berkurang luasnya.

 Jawab: c

27. Penyelesaian:

Ciri-ciri otot polos adalah:
(1) Berbentuk gelondong
(2) Menyusun organ dalam seperti pembuluh 
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darah, saluran pencernaan (misal usus) 
dan rahim

(3) Berinti satu di tengah
(4) Bekerja secara tak sadar

 Jawab: c

28. Penyelesaian:

Organ pencernaan dan enzim yang dihasilkan 
dapat ditulis seperti berikut.
Organ Enzim yang Dihasilkan
Lambung renin, pepsinogen, lipase
Pankreas tripsin, amilase, dan lipase
Usus halus tripsin, lipase, enterokinase
Mulut ptialin

 Jawab: d

29. Penyelesaian:

Darah terdiri atas:
(1) Plasma darah (cairan darah)
 Terdiri atas air, sari makanan, mineral, 

hormon, antibodi, faktor pembekuan 
darah dan penutup luka (protombin dan 
fibrinogen).

(2) Bagian padat
 Terdiri atas:
  Eritrosit (sel darah merah)
  Leukosit (sel darah merah)
  Trombosit (keping darah pembeku)
Jadi, bagian darah yang berperan dalam 
penutupan luka adalah fibriogen dan keping 
darah.

 Jawab: b

30. Penyelesaian:

Tahap pembentukan urine ada tiga, yaitu:
(1)  Filtrasi, yaitu proses penyaringan darah 

yang berlangsung di badan Malpighi. 
Filtrat yang dihasilkan disebut urine 
primer.

(2) Reabsorpsi, yaitu proses penyerapan 
kembali zat dalam urine primer yang 
masih berguna. Filtrat yang dihasilkan 
disebut urine sekunder.

(3) Augmentasi, yaitu proses pengeluaran 

zat yang tidak berguna atau berlebih ke 
dalam urine.

 Jadi, urine primer terbentuk pada tahap 
reabsorbsi.

 Jawab: b

31. Penyelesaian:

Huruf X menunjukkan dendrit, yaitu juluran-
juluran pendek (tonjolan sitoplasma) pada 
badan sel saraf.

 Jawab: a

32. Penyelesaian:

Fotosintesis terjadi pada tumbuhan yang 
mengandung kloroplas (zat hijau daun). Klo-
roplas banyak terdapat pada jaringan tiang 
yang ditunjukkan oleh nomor 2.

 Jawab: b

33. Penyelesaian:

Perhatikan gambar pada soal. 
Tumbuhan tersebut memiliki sulur sehingga 
termasuk tumbuhan tigmotropi. Jika julurnya 
menyentuh benda (tiang/bambu) maka sulur 
tersebut akan melilitinya.

 Jawab: a

34. Penyelesaian:

Pada soal, bagian daun yang ditempeli kertas 
karbon tidak terjadi fotosintesis (karena tidak 
terkena sinar matahari), sedangkan bagian 
lain terjadi fotosintesis.
Setelah dicuci dengan alkohol dan ditetesi 
lugol maka terjadi:
 Bagian ditempeli kertas karbon →  warna 

pucat →  tidak dihasilkan amilum
 Bagian lain → warna biru tua → dihasilkan 

amilum 

 Jawab: c 

35. Penyelesaian:

Lumba-lumba secara berkala muncul ke per-
mukaan air dengan tujuan menghirup udara 
(oksigen) berarti yang dilakukan lumba-lumba 
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ini termasuk usaha mempertahankan kelang-
sungan hidup.

 Jawab: d

36. Penyelesaian:

Persilangan F1 dengan F1 dari persilangan 
pada soal dapat dilengkapi seperti berikut:
P1 :           merah    x      putih
                 MM               mm
G :              M                 m

F1 :                Mm (merah)
F2 :      M         m
 M   MM    Mm
  (merah) (merah)
 m   Mm   mm
  (merah) (putih)

Perbandingan fenotipe = merah : putih = 3 : 1

 Jawab: c

37. Penyelesaian:

Hidroponik adalah cara bercocok tanam 
tanpa menggunakan tanah sebagai media 
tanamnya.
Berarti hidroponik tidak memerlukan lahan 
yang luas karena dapat juga dikembangkan 
lahan tingkat (ke atas).

 Jawab: a 

38. Penyelesaian:

Mikroorganisme Peran
Rhizopus orizae Pembuatan tempe
Neurospora sitophila Pembuatan oncom
Streptococcus lactis Pembuatan asam
Aspergillus wentii Pembuatan sake,  
   asam oksalat,
   kecap

 Jawab: d

39. Penyelesaian:

Agar bahan makanan tidak cepat busuk dapat 
ditambahkan zat pengawet kimia, salah satu-
nya adalah natrium benzoat.

 Jawab: b

40. Penyelesaian:

Ciri-ciri psikis orang pengguna zat aditif/
psikotropika adalah:
 Hilang kepercayaan diri  →  (1)
 Penghayal →  (4)
 Menjadi ganas dan tingkah laku yang 

brutal →  (6)

 Jawab: c
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3. Soal Ujian Nasional Ilmu Pengetahuan Alam 2010/2011

      PETUNJUK UMUM
1.  Isikan nomor ujian, nama peserta, dan tanggal lahir pada Lembar Jawaban Ujian Nasi-

onal (LJUN) sesuai petunjuk di LJUN.
2. Hitamkan bulatan di depan nama mata ujian pada LJUN.
3. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut.
4. Jumlah soal sebanyak 40 butir pada setiap butir soal terdapat 4 (empat) pilihan jawaban.
5. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya.
6. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, 

atau tidak lengkap.
7.  Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika, atau alat bantu hitung 

lainnya.

1. Perhatikan gambar! Pada kegiatan ini Ali 
dapat mendengar suara Ani karena ....

A. Bunyi merambat melalui hampa udara
B. Bunyi merambat melalui benang
C. Bunyi tidak dapat merambat melalui 

suara
D. Frekuensinya di bawah 20 Hz

2. Perhatikan grafik simpangan gelombang 
terhadap waktu pada gambar berikut!

cm

 20

 10

  A
−10

−20

0,5  1,0 1,5  2,0           waktu (s)
B

 Jika jarak AB = 250 cm maka cepat rambat 
gelombang tersebut adalah ....
A. 100 cm/s  C. 400 cm/s
B. 125 cm/s  D. 500 cm/s

3. Pagi hari ayah membuat kopi. Ia menuangkan 
air mendidih ke dalam gelas yang berisi kopi. 
Tiba-tiba gelas pecah seperti pada gambar 
berikut.

 Hal ini disebabkan oleh ....

Mata Pelajaran  : IPA

Jenjang  : SMP/MTs

Hari/Tanggal  : Kamis, 28 April 2011

Jam  : 08.00—10.00

      P12
KURIKULUM KTSP
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Gelas kaca

A. Kalor jenis gelas bagian dalam dan 
bagian luarnya menjadi tidak seimbang

B. Daya serap kalor oleh dinding gelas 
bagian dalam lebih besar daripada 
bagian luarnya

C. Dinding gelas bagian dalam sudah 
memuai, sedangkan dinding gelas 
bagian luar belum memuai

D. Tekanan air panas dan tekanan udara 
pada dinding gelas bagian dalam dan 
luar menjadi tidak seimbang

4. Sebuah benda berada di depan lensa 
cembung seperti pada gambar. Jika jarak 
fokus lensa 20 cm, akan dihasilkan bayangan 
benda dengan perbesaran ....

30 cm

2F         F                   F       2F

(+)

A. 3 kali  C.  1,5 kali
B. 2 kali  D. 0,5 kali

5. Benda diamati dengan lup. Jika pengamat 
melakukan kegiatan dengan mata tak 
berakomodasi maka letak benda yang sesuai 
adalah ....
A.     C.

B.   D.

6. Perhatikan hasil pengukuran berikut!

 Massa benda M berdasarkan hasil pengukuran 
adalah ....
A. 1,202 kg  C.  1,400 kg
B. 1,220 kg  D.  12,000 kg

7. Perhatikan gambar pengukuran berikut!

1 kg

20 g
200 g

M

 Massa jenis batu sesuai data pada gambar 
(gb 1) dan (gb 2) adalah ....
A. 6.000 kg/m3  C.  2.400 kg/m3

B. 4.000 kg/m3  D.  670 kg/m3

8.	 Perhatikan	grafik	hasil	percobaan	berikut!
T  (oC)

B             C
100

60 A

Q1            Q2        Q(Joule)

benda lup

F

lupbenda

F

F

benda lup

F

benda
lup
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 Bila 2 kg air dipanaskan, dan kalor uap air = 
2,27 × 106 J/kg, kalor jenis air = 4.200 J/kgoC 
dan tekanan udara 1 atmosfer maka jumlah 
kalor yang diperlukan untuk proses dari B ke 
C adalah sebesar ....
A. 3.360 kilojoule C. 4.876 kilojoule
B. 4.540 kilojoule D. 5.212 kilojoule

9. Perhatikan hasil ticker timer dari suatu 
percobaan di bawah!

 Manakah yang merupaan gerak lurus berubah 
beraturan dipercepat?
A.    

B.    

C.

D.

10. Seekor ikan berada pada bak air seperti pada 
gambar. Jika massa jenis air = 1.000 kg/m3 
dan percepatan gravitasi 10 N/kg, tekanan 
hidrostatis yang diterima ikan di titik Q adalah 
....

60 cm

80 cmikan

Air

A. 6.000 N/m2  
B. 8.000 N/m2  
C.  10.000 N/m2

D.  14.000 N/m2

11. Perhatikan alat seperti gambar berikut!

 Ketika alat tersebut sedang digunakan, 
perubahan energi yang terjadi adalah ....
A. Energi kimia → energi cahaya → energi 

panas
B. Energi panas → energi cahaya → energi 

kimia
C. Energi panas → energi kimia + energi 

cahaya
D. Energi kimia → energi panas + energi 

cahaya

12. Perhatikan gambar di bawah!

20 cm

Benda A

 Benda A mempunyai massa 1.500 gram 
berada pada posisi seperti pada gambar. 
Setelah beberapa saat, benda tersebut jatuh 
ke tanah. Energi potensial terbesar yang 
dimiliki oleh benda A adalah....(diketahui gbumi 
= 10 m/s2) 
A. 15 joule  C.  300 joule
B. 200 joule  D.  30.000 joule

Q

13. Perhatikan pesawat sederhana berikut.

            

           

          

            

F

F

F

F
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B. 300 mA  D. 600 mA

16. Sebuah rumah menggunakan alat-alat listrik 
sehari-hari sebagai berikut:
Alat listrik Jumlah Daya    Lama 
     pemakaian

Lampu pijar 5 buah 20 watt 12 jam/hari
Lampu neon (TL) 6 buah 10 watt 10 jam/hari
Televisi  1 buah 80 watt 10 jam/hari

 Berapa besar energi listrik yang digunakan 
selama 1 bulan (30 hari)?
A. 146 kWh  C. 52 kWh
B. 78 kWh  D. 26 kWh

17. Perhatikan elektromagnet dan magnet O – P 
seperti pada gambar berikut.

M N

O P

Besi

 Jika antara N dan O tolak-menolak, M – N – 
O – P berturut-turut adalah kutub magnet ....
A. U – S – U – S  C.  U – S – S – U 
B. S – U – U – S  D.  S – U – S – U 

18. Naiknya suhu bumi (pemanasan global) 
berdampak kurang baik terhadap bumi dan 
lingkungannya. Salah satu dampak negatif 
dari pemanasan global adalah ....
A. Menurunnya frekuensi angin
B. Bergesernya arah angin timur dan angin 

barat
C. Naiknya permukaan air laut
D. Meningkatnya populasi plankton di laut

19. Perhatikan pernyataan berikut!
(1) Bidang edarnya terletak antara Yupiter 

dan Uranus
(2) Terkenal akan cincinnya
(3) Memiliki sebuah satelit
(4) Bidang edarnya terletak antara Venus 

dan Mars
 Karakteristik planet Bumi pada nomor ....

 Pesawat sederhana berikut yang prinsip 
kerjanya sama dengan pesawat sederhana 
di atas adalah ....
A.   C. 

B.   D. 

14. Suatu percobaan muatan listrik statis 
menggunakan alat dan bahan seperti pada 
gambar berikut:

Penggaris Kain Wol

Gambar 1 Gambar 2

 Setelah digosok berulang kali dengan kain 
(gambar I), penggaris plastik dapat menarik 
serpihan kertas kecil seperti pada gambar 
II. Hal ini membuktikan bahwa penggaris 
tersebut bermuatan listrik ....
A. Posit i f ,  karena telah melepaskan 

sebagian dari elektronnya
B. Positif, karena jumlah proton pada 

penggaris bertambah
C. Negatif, karena telah menerima beberapa 

elektron dari kain
D. Negatif, karena elektron dari penggaris 

pindah ke kain

15. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut!

I1

600 mA

I2

I3

 Jika I2 = ¼ I1 maka I3 adalah ....
A. 150 mA  C. 450 mA
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A. (1) dan (2)  C.  (2) dan (3)
B. (1) dan (4)  D.  (3) dan (4)

20. Semakin cepat dinamo sepeda berputar, GGL 
yang dihasilkan semakin ....
A. Besar karena medan magnetnya makin 

kuat
B. Kecil karena selang waktu perubahan 

medan magnet semakin lama
C. Kecil karena garis gaya magnet semakin 

banyak
D. Besar karena perubahan garis gaya 

magnet makin cepat

21. Penggunaan MSG (Monosodium Glutamat) 
secara berlebihan dapat menyebabkan ....
A. Ginjal gagal menyaring darah
B. Hati tidak mampu menyekresi empedu
C. Gangguan penyerapan glukosa dalam 

usus halus
D. Fungsi kerja sistem saraf mengalami 

gangguan/kerusakan

22. Dampak fisiologis yang ditimbulkan oleh 
narkoba terhadap penggunanya adalah ....
A. Tingkat emosi yang sangat labil
B. Perubahan perilaku yang negatif
C. Menurunnya fungsi sistem kerja tubuh
D. Kecemasan berlebihan

23. Gambar di bawah menunjukkan perubahan 
tubuh manusia sejalan dengan pertambahan 
usianya. Hal ini menunjukkan salah satu ciri 
makhluk hidup, yaitu ....

A. Berkembang biak dan memerlukan nutrisi
B. Memerlukan nutrisi dan bereproduksi
C. P e k a  t e r h a d a p  r a n g s a n g  d a n 

bereproduksi

D. Mengalami pertumbuhan dan 
perkembangan

24. Perhatikan daftar tumbuhan berikut ini:
1. Jambu 
2. Padi
3. Kelapa  
4. Nangka
5. Alang-alang

 Tumbuhan yang bentuk daunnya seperti pita 
adalah ....
A. 1, 2, dan 3  
B. 1, 3, dan 4  
C.  2, 3, dan 4
D.  2, 3, dan 5

25.	 Perhatikan	grafik	berikut	ini!

1990

10
20
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40
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Waktu
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h 

P
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du
du

k
2000 2010

 Apabila luas daerah tetap, dampak penam-
bahan jumlah penduduk terhadap kondisi 
lingkungan di daerah tersebut adalah ....
A. Meningkatnya kadar uap air dan udara
B. Naiknya kandungan oksigen di udara
C. Kandungan gas karbon dioksida di udara 

menurun
D. Lahan pertanian semakin sempit

26. Usaha pelestarian gajah Lampung yang 
dilakukan di kebun binatang termasuk ....
A. Konservasi alam
B. Konservasi lahan
C. Konservasi ex situ
D. Konservasi in situ

27. Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi 
pencemaran yang terjadi di daerah perkotaan 
adalah ....
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A. Mengurangi produksi kendaraan
B. Melarang pengusaha mendirikan pabrik
C. Menghentikan penggunaan bahan bakar 

minyak
D. Melakukan reboisasi di sepanjang jalan 

kota

28. Hubungan yang tepat antara enzim dan 
fungsinya dalam tabel berikut ini adalah ....
 Enzim  Fungsi
A. Tripsin Menguraikan amilum 
  menjadi maltosa
B. Lipase Menguraikan lemak 
  menjadi asam lemak dan  

 gliserol
C. Pepsinogen Menguraikan protein 
  menjadi asam amino
D.  HCI Mengaktifkan kinerja asam 
  amino

29. Hubungan antara makhluk hidup berikut yang 
membentuk simbiosis mutualisme adalah ....
A. Kutu rambut dengan manusia
B. Tanaman anggrek dengan pohon mangga
C. Tanaman benalu dengan tumbuhan 

inang
D. Tanaman kacang dengan bakteri 

Rhizobium sp

30. Gerakan yang bisa dilakukan oleh sendi pada 
gambar di bawah adalah ....

A. Menggerakkan tulang A ke segala arah
B. Menggerakkan tulang A menjauhi tulang 

B
C. Membengkokkan tulang B ke arah tulang 

A
D. Membengkokkan tulang A ke arah tulang 

B

31. Jantung manusia memiliki empat bagian, yaitu 
serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan dan 
bilik kiri. Serambi kiri berperan ....
A. Memompa darah yang kaya O2 ke 

seluruh tubuh
B. Memompa darah yang kaya CO2 menuju 

ke paru-paru
C. Menerima darah yang kaya O2 langsung 

dari paru-paru
D. Menerima darah dari seluruh tubuh, kaya 

akan CO2

32. Pada penampang melintang ginjal berikut ini, 
bagian X berfungsi untuk ....

X

A. Filtrasi darah
B. Menampung urin
C. Augmentasi urin primer
D. Reabsorbsi urin sesungguhnya

33. Gerakan tangan memukul nyamuk yang 
menggigit tangan kita merupakan hasil kerja 
dari sistem ....
A. Otot dan saraf
B. Indra dan otot
C. Indra dan saraf
D. Integumen dan indra

34. Perhatikan tahapan perobaan fotosintesis 
berikut!

Matahari

Kertas 
karbon Air panas Alkohol 

panas

Ditetesi 
lugol

Warna biru tua

Warna pucat

 Dari tahapan percobaan tersebut dapat 
disimpulkan bahwa bagian daun yang tidak 
ditutup kertas karbon menghasilkan ....
A. Energi  C. Oksigen
B. Amilum  D. Karbon dioksida

35. Berikut ini yang merupakan adaptasi tanaman 
gurun terhadap lingkungan hidupnya adalah 
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....
A. Daun lebar dan berwarna hijau
B. Batang tanaman tipis dan kering
C. Daun berubah menjadi duri
D. Mempunyai kelenjar madu

36. Respons yang diberikan oleh tanaman petai 
cina saat menjelang matahari terbenam 
adalah ....
A. Membuka polong bijinya
B. Mengatupkan daun-daunnya
C. Membuka mahkota bunganya
D. Menggugurkan daunnya yang mengering

37. Pernyataan berikut berhubungan dengan ciri 
jaringan pada tumbuhan:
1.	 Mengandung	lebih	banyak	klorofil
2. Terlindung oleh selapis sel di atasnya
3. Susunan selnya sangat rapat dan 

tersusun rapi
 Jaringan yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah 

....
A. Jaringan spons
B. Jaringan palisade
C. Jaringan pengangkut
D. Jaringan bunga karang

38. Bakteri Escherichia coli termasuk transgenik 
yang telah dikloning dengan gen insulin 
manusia dapat menghasilkan hormon insulin 
dalam jumlah yang banyak dan kualitas yang  
baik. Manfaat produk bioteknologi ini adalah 

untuk ....
A. Mendapatkan antibodi
B. Pengobatan darah tinggi
C. Pengobatan kencing manis
D. Pemisahan logam  dan polutan

39. Perhatikan nama mikroorganisme berikut!
1. Thiobacillus ferrooxidans
2. Streptococcus lactis
3. Lactobacillus bulgaricus
4. Streptomyces sp
5. Aspergillus oryzae

 Mikroorganisme yang dimanfaatkan dalam 
pengolahan pangan adalah ....
A. 1, 2, dan 3  C. 2, 3, dan 4
B. 1, 3, dan 4  D. 2, 3, dan 5

40. Persilangan antara kedelai berbiji bulat (BB) 
dengan berbiji kisut (bb) menghasilkan F1 
berbiji bulat. Apabila F1 disilangkan dengan 
sesamanya dan dihasilkan 500 tanaman, 
kemungkinan akan diperoleh F2 berbiji kisut 
sebanyak ....
A. 125 butir  C. 375 butir
B. 250 butir  D. 500 butir





Langkah Cerdik

3. Penyelesaian Ujian Nasional Ilmu Pengetahuan Alam 2010/2011

1. Penyelesaian:

Bunyi adalah sesuatu yang terdengar (diden-
gar) atau ditangkap oleh telinga.
Syarat terjadi dan terdengarnya bunyi:
• Ada sumber bunyi
 Pada soal, sumber bunyi berasal dari 

suara Ani.
• Ada medium (zat perantara), misalnya 

zat padat, cair, dan gas.
 Pada soal, mediumnya adalah benang.
• Ada pendengar/pener ima dalam 

jangkauan sumber bunyi.
 Pada soal, pendengarnya adalah Ali
Perhatikan gambar pada soal.
Ani berbicara menghasilkan bunyi, kemu-
dian merambat melalui benang hingga dapat 
didengar Ali.
Jadi, Ali dapat mendengar suara Ani karena 
bunyi merambat melalui benang.

 Jawab: B

2. Penyelesaian:

Perhatikan gambar.
cm

 20

 10

  A
−10

−20

0,5  1,0 1,5  2,0           waktu (s)
B

•	 λ	 = panjang gelombang
 1 λ	 = satu bukit dan satu lembah

 AB = 1 bukit + 1 lembah	+ 1
4

 bukit = 
11
4
λ

 AB = 
11
4
λ  = 250 cm 200cm→ λ =

• Periode adalah waktu yang diperlukan 
untuk satu getaran penuh.

  Periode T = 2,0 s

           	λ = 
250
1,25  = 200 cm

Cepat rambat gelombang memenuhi:

200v 100cm/ s
T 2
λ

= = =
  

Jawab: A

Cepat rambat gelombang dapat diperoleh:

AB

AB 250cmv 100cm/ s
T 2,5s

= = =

3. Penyelesaian:

Pada saat air mendidih dituangkan ke dalam 
gelas maka suhu dinding gelas bagian dalam 
langsung naik dan terjadi pemuaian, sedangkan 
suhu bagian luar tetap dan tidak terjadi 
pemuaian, akibatnya gelas dapat pecah.

 Jawab: C

4. Penyelesaian:

Lensa cembung adalah lensa yang bersifat 
mengumpulkan berkas cahaya yang jatuh 
padanya (konvergen). Lensa cembung 
disebut juga Lensa Positif (+).
Persamaan umum lensa dan cermin adalah:

 
'

1 1 1
f s s
= +

Keterangan:
f  = jarak titik fokus dari cermin atau lensa
S = jarak benda dari lensa atau cermin
S′	 = jarak bayangan dari lensa atau cermin
Perhatikan gambar pada soal.
Diketahui:
 f = +20 cm
 S = 30 cm
Jarak bayangan benda S′ diperoleh:

'

1 1 1
f s s
= +

 
=  + 
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Langkah Cerdik

'

'

1 1 1
20 30 s
1 1 1

20 30s

= +

= −
 

 S′ = 60 cm
Perbesaran bayangan memenuhi:

's 60M 2x
s 30

= = =

 Jawab: B

f 20 20M 2x
s f 30 20 10

= = = =
− −

5. Penyelesaian:

Benda yang diamati dengan lup diletakkan 
pada ruang I (antara F dengan lensa). 
Syarat agar terjadinya akomodasi minimun 
(mata tak berakomodasi), yaitu: jarak benda 
sama dengan jarak titik fokus (F) atau benda 
ditempatkan di titik fokus (F).
Gambar:

 Jawab: A

6. Penyelesaian:

Perhatikan gambar pada soal.

• Volume batu (gb.1):
 V = 80 – 60 = 20 ml = 20.10-6 m3

• Massa batu (gb.2):
 m = 100 g + 20 g = 120 g = 0,12 kg
 Massa jenis batu dapat diperoleh:

 

3
6

m 0,12 6.000kg/m
V 20.10−ρ = = =

Jadi, massa jenis batu sesuai data pada 
gambar (gb.1) dan (gb.2) adalah 6.000 kg/m3.

 Jawab: A

8. Penyelesaian:

T  (oC)

B             C
100

60 A

Q1            Q2        Q(Joule)

Diketahui:
m = massa = 2 kg

benda lup

F

Pada neraca berlaku hubungan keseimban-
gan, berarti massa lengan kiri dan kanan 
sama sehingga diperoleh:
M = 1 kg + 200 g + 20 g
    = 1 kg + 0,2 kg + 0,02 kg  = 1,22 kg

 Jawab: B

7. Penyelesaian:

Perhatikan gambar pada soal.

LU = Kalor uap air = 2,27 ×	106 J/kg
• Pada proses AB terjadi kenaikan suhu 

air dari 600 C sampai 1000 C tanpa diikuti 
perubahan wujud air (tetap cair).

 Untuk menghitung kalor yang dibutuhkan, 
persamaannya: Q = m c ∆T

•	 Pada proses BC tidak terjadi perubahaan 
suhu, tetapi terjadi perubahan wujud 
air, yaitu dari cair menjadi gas. Untuk 
menghitung kalor yang dibutuhkan, 
persamaannya: Q = m LU 

• Jumlah kalor yang diperlukan untuk 
proses B ke C adalah kalor untuk 
penguapan (LU), besarnya memenuhi:

 Q  = m.LU
      = 2 . 2,27.106 = 4,540 .106 J
     atau 4.540 kilojoule

 Jawab: B

9. Penyelesaian:
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Gerak lurus berubah beraturan (GLBB) adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus dengan 
kecepatan berubah dan percepatan tetap.
GLBB ada dua, yaitu:
•	 GLBB dipercepat bila kecepatannya bertambah.
•	 GLBB diperlambat bila kecepatannya berkurang.
Ticker timer (pengetik waktu) adalah alat yang digunakan untuk mencatat atau mendeteksi 
kecepatan. Cara kerja ticker timer membentuk ketikan berupa titik-titik pada pita ketik dengan 
selang waktu tetap.
Perhatikan gambar ticker timer di bawah ini.

 Jadi, yang merupaan gerak lurus berubah beraturan dipercepat adalah pilihan jawaban C.

Ticker Timer

Ketikan ticker timer dengan waktu ketuk (frekuensi) tetap 

(60 ketukan tiap detik)

Pita yang bergerak (ticker timer diam)

•	 •	 •	 •	 •	 •	 •

Posisi AwalPosisi Akhir

→

GLBB Dipercepat:
Jika pita digerakkan secara GLBB dipercepat maka titik-titik (ketikan ticker timer) dimulai dari rapat, 
permulaan sebelah kanan (posisi awal), kemudian semakin ke kiri jarak ketikannya semakin lebar/
jauh karena kecepatannya bertambah (semakin besar).
Keterangan:
ketikan ticker timer tetap (tiap ketikan 1/60 detik), sedangkan gerak pita bisa diubah-ubah. Pada 
saat dipercepat maka jarak yang ditempuh dalam waktu 1/60 detik semakin besar (lebar) maka 
ketikan ticker timer akan semakin jauh.

GLBB Diperlambat:
Hasil ketikan pada pita.

F

•	•	•	•	•	•	• →
F

Posisi AwalPosisi Akhir

Titik-titik (ketikan ticker timer) dimulai dari renggang (jarak jauh), permulaan sebelah kanan (posisi 
awal), kemudian semakin ke kiri jarak ketikannya semakin dekat karena kecepatannya berkurang 
(semakin kecil). Keadaan ini membuktikan bahwa geraknya diperlambat
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Pada pilihan A, titik-titik (ketikan ticker timer) 
dimulai dari renggang, permulaan sebelah 
kanan (posisi awal), kemudian semakin ke 
kiri jarak ketikannya semakin dekat karena 
kecepatannya berkurang (semakin kecil). 
Keadaan ini membuktikan bahwa geraknya 
diperlambat. → GLBB diperlambat.

A.

B.

Pada pilihan B terjadi GLBB diperlambat dan 
GLBB dipercepat.
Titik-titik (ketikan ticker timer) dimulai dari 
renggang, permulaan sebelah kanan (posisi 
awal), kemudian semakin ke kiri jarak keti-
kannya semakin dekat karena kecepatannya 
berkurang (semakin kecil). Setelah itu, jarak 
ketikannya semakin lebar/jauh karena ke-
cepatannya bertambah (semakin besar). → 
GLBB diperlambat dan GLBB dipercepat.

Pada pilihan jawaban C, titik-titik (ketikan 
ticker timer) dimulai dari rapat, permulaan se-
belah kanan (posisi awal), kemudian semakin 
ke kiri jarak ketikannya semakin lebar/jauh 
karena kecepatannya bertambah (semakin 
besar). →  GLBB dipercepat.

Pada pilihan jawaban D, merupakan gerak 
lurus beratuan (GLB). GLB adalah gerak ber-
pindah tempat suatu benda yang lintasannya 
lurus, kecepatannya tetap (titik-titik pada alat 
ticker timer jaraknya sama) →	GLB.  

C.

D.

 Jawab: C 

10. Penyelesaian:

Tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja 
pada luas permukaan bidang. 
Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang 
diakibatkan oleh zat cair yang bekerja pada 
suatu kedalaman tertentu.
Persamaan tekanan hidrostatis:
 P = ρ	x g x h
Keterangan:
P = tekanan hidrostatis (N/m2 atau Pa)
ρ	 = massa jenis (kg/m3)
g = percepatan gravitasi (m/s2)
h = kedalaman zat cair (m)
Diketahui:
 ρa = 1.000 kg/m3

 g = 10 N/kg
 hQ = 80 cm,  h merupakan kedalaman 

ikan (titik Q) dari permukaan air.
Tekanan hidrostatis di titik Q memenuhi:
Ph = ρghQ

     = 1.000	×	10	× 0,8 = 8.000 N/m2

 Jawab: B

11. Penyelesaian:

Energi didefinisikan sebagai kemampuan 
untuk melakukan usaha. Bentuk-bentuk 
energi, misalnya energi angin, energi bunyi, 
energi panas, energi kimia, energi listrik, dan 
lain-lain.
Perhatikan gambar.
Bahan bakar kompor gas adalah minyak 
tanah (energi kimia). Ketika kompor gas 
tersebut sedang digunakan, perubahan en-
ergi yang terjadi adalah:
Energi kimia	→ energi cahaya →	energi panas

 Jawab: A

12. Penyelesaian:

Energi potensial adalah energi yang dimiliki 
oleh suatu benda karena kedudukannya. 

 		 	 	 

Posisi AwalPosisi Akhir

F

 			  	 	 

Posisi AwalPosisi Akhir

F

 				

Posisi AwalPosisi Akhir

F

	 	 	 	 	 

Posisi AwalPosisi Akhir

F
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Persamaan energi potensial adalah:
 EP = m x g x h
Keterangan:
EP  = energi potensial (J)
m = massa benda (kg)
g = percepatan gravitasi (m/s2)
h = tinggi kedudukan benda (m)
Diketahui:
 m = 1.500 gram = 1,5 kg
 g = 10 m/s2

 h = 20 m
Energi potensial terbesar benda terjadi di 
kedudukan tertinggi, yaitu:
Ep = mgh
     = 1,5 .10 .20 = 300 joule

 Jawab: C

13. Penyelesaian:

Pesawat sederhana adalah suatu alat yang 
dibuat untuk memudahkan melakukan usaha.
Pesawat sederhana terdiri atas empat ma-
cam, yaitu:
	 Bidang miring
 Contoh: mur, baut, pisau, dan lain-lain
	 Pengungkit (tuas)
 Contoh: timbangan, pencabut paku, 

jungkat-jungkit, pembuka botol, pemecah 
biji, gunting, dan lain-lain.

	 Katrol
 Contoh: menimba air di sumur
	 Roda berporos
 Contoh: sepeda, sepeda motor, mobil.
Perhatikan gambar pada soal.
A. Pisau merupkan pesawat sederhana 

jenis bidang miring.
B. Katrol tetap merupakan pesawat 

sederhana jenis katrol.
C. Gunting merupakan pesawat sederhana 

jenis pengungkit atau tuas.
D. Mur merupakan pesawat sederhana jenis 

bidang miring.
Gambar pada soal adalah maka pesawat 
sederhana yang prinsip kerjanya sama den-
gan pengungkit adalah gunting.

 Jawab: C

14. Penyelesaian:

Jenis muatan listrik ada dua, yaitu muatan 
listrik positif dan muatan listrik negatif.
Proton : bermuatan listrik positif
Elektron : bermuatan listrik negatif
 Elektron pada suatu atom dapat 

berpindah ke atom yang lain, sedangkan 
proton sangat sulit untuk berpindah.

 Suatu atom akan bermuatan listrik 
negatif, jika di dalam atom tersebut 
menerima elektron dari atom yang lain.

 Menggosok suatu benda dengan benda 
lain dapat memberi muatan listrik.

 Setelah penggaris plastik yang digosok 
berulang kali dengan kain wol, elektron-
elektron dari kain wol berpindah ke 
penggaris sehingga penggaris bermuatan 
listrik negatif. Sehingga penggaris plastik 
dapat menarik serpihan kertas kecil. 

 Jadi, hal ini membuktikan bahwa penggaris 
tersebut bermuatan listrik negatif, karena 
telah menerima beberapa elektron dari kain.

 Jawab: C

15. Penyelesaian:

Diketahui:
I1 = 600 mA
I2 = ¼ I1 = 150 mA
Menurut hukum I Kirchoff, “Jumlah arus 
masuk pada suatu titik percabangan sama 
dengan jumlah arus yang keluar”.
Pada titik percabangan berlaku hukum I 
Kirchoff:
  		ΣIkeluar = ΣImasuk

    I2 + I3 = I1

150 + I3 = 600
          I3 = 450 mA
Jadi, I3 sebesar 450 mA.

 Jawab: C

16. Penyelesaian:
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Energi listrik per hari yang digunakan alat-alat 
listrik pada tabel soal:
 L pijar : W1 = 5	×	20 × 12 = 1.200 wh
 TL      : W2 = 6 × 10	× 10 =    600 wh
 TV      : W3 = 1 ×	80 × 10 =   800 wh
                                W1 hari = 2.600 wh
Jadi, energi total yang digunakan selama 
satu bulan dapat diperoleh:
W1bulan = W1hari ×	30
          = 2.600 × 30 = 78.000 wh
    atau 78 kWh

 Jawab: B

17. Penyelesaian:

 B a t a n g  b e s i  M N  m e r u p a k a n 
elektromagnet (magnet yang berasal 
dari aliran arus listrik) yang bersifat 
sementara. Artinya, jika arus putus maka 
sifat magnetnya hilang.

 Untuk menentukan ujung yang merupakan 
kutub utara atau selatan, bayangkan 
tangan kanan Anda menggenggam 
kumparan sedemikian sehingga arah 
putaran keempat jari menunjukkan 
arah arus, sedangkan arah ibu jari akan 
menunjuk ke kutub utara.  

M N

O P

Besi

Berdasarkan gambar di atas N = kutub utara. 
Jika antara N dan O tolak-menolak, berarti 
keduanya merupakan kutub yang sama. 
N dan O = kutub utara (U)
M dan P = kutub selatan (S)
Jadi, M – N – O – P berturut-turut adalah kutub 
magnet S – U – U – S.

 Jawab: B

18. Penyelesaian:

Dampak negatif pemanasan global adalah 
naiknya suhu di kutub bumi yang mengaki-
batkan mencairnya es di kutub utara dan 
kutub selatan sehingga permukaan air laut 
akan naik.

 Jawab: C

19. Penyelesaian:

Karakteristik planet Bumi, di ataranya:
 Memiliki sebuah satelit (bulan) → (3) 

BENAR
 Bidang edarnya terletak antara Venus 

dan Mars → (4) BENAR
 Jadi, karakteristik planet Bumi pada nomor 

(3) dan (4).

 Jawab: D

20. Penyelesaian:

Gaya gerak listrik (GGL) adalah beda poten-
sial antara ujung-ujung penghantar sebelum 
dialiri arus listrik.
GGL induksi terjadi karena adanya perubahan 
garis-garis gaya magnet yang terkurung di 
dalam kumparan.
GGL yang dihasilkan oleh dinamo sepeda, di 
antaranya dipengaruhi oleh:
 Banyaknya lilitan
 Perubahan fluks magnetik (kecepatan 

putar, medan magnet, luas penampang 
kumparan)

Semakin cepat dinamo sepeda berputar, 
GGL yang dihasilkan semakin besar karena 
perubahan garis gaya magnet makin cepat.

 Jawab: D

21. Penyelesaian:

MSG (Monosodium Glutamat) merupakan pe-
nyedap rasa atau zat pemanis. Penggunaan 
MSG secara berlebihan menyebabkan penya-
kit Chinese Restaurant Syndrome. Gejalanya 
badan terasa panas, sakit kepala, bahkan 
sakit dada, seperti gejala sakit jantung.
Hal ini disebabkan karena gangguan penyera-
pan glukosa dalam usus halus.

 Jawab: C

22. Penyelesaian:

Zat adiktif adalah zat-zat kimia yang dapat 
menimbulkan kecanduan atau ketagihan 

+
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pada pemekainnya.Contoh: narkoba (nar-
kotika dan obat-obatan berbahaya).
Gangguan yang diakibatkan karena kecan-
duan narkoba, antara lain:
	 Gangguan fisik 
 Berat badan turun drastis, mata terlihat 

cekung, muka pucat, dan menurunnya 
fungsi sistem kerja tubuh.

	 Gangguan emosi
 Sangat sensitif, cepat bosan, mudah 

curiga, kecemasan berlebihan, tingkat 
emosi yang sangat labil, dan lain-lain.

	 Gangguan perilaku
 Menunjukkan sikap tidak peduli dan 

acuh terhadap keluarga, malas, sering 
menyendiri, dan lain-lain.

 Jadi, dampak fisiologis yang ditimbulkan 
oleh narkoba terhadap penggunanya adalah 
menurunnya fungsi sistem kerja tubuh.

 Jawab: C

23. Penyelesaian:

Perhatikan gambar pada soal.
 Perubahan dari anak-anak yang kecil 

menjadi orang dewasa yang lebih besar 
menunjukkan bahwa makhluk hidup 
mengalami pertumbuhan. 

 Sedangkan, perubahan dari sifat anak-
anak menjadi orang dewasa yang 
memiliki kematangan dalam bereproduksi 
menunjukkan bahwa makhluk hidup 
mengalami perkembangan.

Jadi gambar tersebut menunjukkan bahwa 
makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan 
perkembangan.

 Jawab: D

24. Penyelesaian:

 Susunan tulang daun terdiri atas: 
 Tulang daun menjari, berbentuk seperti 

susunan jari-jari tangan.
 Contoh: daun pepaya, daun singkong. 
 Tulang daun menyirip, berbentuk 

seperti sirip-sirip ikan. 
 Contoh: daun jambu , daun mangga, 

daun nangka.

 Tulang daun sejajar, bentuk tulang 
daun seperti garis-garis yang sejajar atau 
seperti pita.

 Contoh: daun jenis rumput-rumputan. 
Berdasarkan penjelasan di atas, susunan 
tulang tumbuhan jambu (1) dan nangka (4) 
berbentuk seperti sirip-sirip ikan. 
Jadi, tumbuhan yang bentuk daunnya seperti 

Daun menyiripDaun menjari Daun sejajar

pita, yaitu padi (2), kelapa (3), dan alang-alang 
(5).

 Jawab: D

25. Penyelesaian:

Pada grafik tersebut ditunjukkan bahwa se-
makin bertambah tahun, pertumbuhan jumlah 
penduduk pada suatu daerah semakin besar 
yang memenuhi hubungan eksponen. 
Jika luas daerah tersebut tetap maka dampak 
penambahan jumlah penduduk tersebut akan 
menyebabkan pengurangan lahan pertanian 
untuk pemukiman penduduk sehingga lahan 
pertanian semakin sempit.

 Jawab: D

26. Penyelesaian:

Perlindungan (konservasi) alam dapat dibagi 
menjadi dua, yaitu:
 Konservasi in situ, yaitu perlindungan 

alam yang dilakukan di habitat aslinya. 
Contoh: taman nasional komodo dan 
taman nasional bukit barisan.

 Konservasi ex situ, yaitu perlindungan 
alam yang dilakukan dengan membuat 
tempat khusus di luar habitat aslinya. 
Contoh: Kebun Binatang Surabaya dan 
Kebun Raya Bogor.

Jadi, usaha pelestarian gajah Lampung yang 
dilakukan di kebun binatang termasuk kon-
servasi ex situ.

 Jawab: C
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27. Penyelesaian:

Pencemaran merupakan pengotoran udara 
atau lingkungan.
 Pencemaran udara atau kotornya udara 

yang terjadi di daerah perkotaan berasal 
dari asap yang keluar dari knalpot 
kendaraan, debu, dan cerobong asap.

 Udara yang kotor karena debu ataupun 
asap sisa pembakaran menyebabkan 
kadar oksigen berkurang. Keadaan 
in i  sangat  membahayakan bagi 
kelangsungan hidup setiap organisme.

 Cara yang dapat untuk mengatasi 
pencemaran yang terjadi di daerah 
perkotaan adalah melakukan reboisasi 
di sepanjang jalan kota. Reboisasi adalah 
penanaman pohon atau penghijauan 
kembali.

 Tujuan diadakan reboisasi agar udara 
yang kotor di daerah perkotaan dapat 
diserap oleh  tumbuhan dan tumbuhan 
juga menghasilkan oksigen melalui 
proses fotosintesis.

 Jadi, cara yang dapat dilakukan untuk 
mengatasi pencemaran yang terjadi di daerah 
perkotaan adalah melakukan reboisasi di 
sepanjang jalan kota.

 Jawab: D

28. Penyelesaian:

Enzim  adalah molekul protein yang kompleks 
yang dihasilkan oleh sel hidup dan bekerja 
sebagai katalisator dalam berbagai proses 
kimia di dalam tubuh makhluk hidup.
Hubungan enzim dan fungsi pada soal dapat 
direvisi menjadi seperti berikut.

  Enzim  Fungsi

Tripsin Menguraikan protein menjadi 
asam amino

Lipase Menguraikan lemak menjadi 
asam lemak dan gliserol

Pepsinogen Menguraikan protein menjadi 
protein bermolekul lebih kecil 
(pepton)

HCL membunuh bibit penyakit

Jadi, yang tepat adalah enzim lipase dan 
fungsinya.

 Jawab: B

29. Penyelesaian:

A. Kutu rambut dengan manusia
 Merupakan simbiosis parasitisme, 

yaitu hubungan antara dua jenis makhluk 
yang berbeda, yang satu mendapatkan 
untung, sedangkan yang lain dirugikan. 

 Kutu rambut hidup dengan memakan 
darah yang diisap dari kulit manusia, 
sedangkan manusia dirugikan karena 
darahnya diisap oleh kutu rambut.

B. Tanaman anggrek dengan pohon mangga
 Merupakan simbiosis komensalisme, 

yaitu hubungan antara dua jenis makhluk 
hidup yang berbeda, yang satu tidak 
dirugikan dan yang lain mendapat 
keuntungan. 

 Tanaman anggrek tumbuh menempel pada 
pohon. Tanaman anggrek memperoleh 
keuntungan dengan memakan sisa-
sisa kotoran kayu. Sementara, pohon 
mangga tidak mendapat keuntungan dan 
tidak dirugikan.

C. Tanaman benalu dengan tumbuhan 
inang

 Merupakan simbiosis parasitisme. 
Tanaman benalu yang hidup menempel 
pada tumbuhan inang mendapat 
keuntungan karena memperoleh 
makanan yang diserap dari tumbuhan 
inang, sedangkan tumbuhan inang 
dirugikan karena makanannya diambil 
oleh benalu.

D. Tanaman kacang dengan bakteri 
Rhizobium sp

 Merupakan simbiosis mutualisme, yaitu 
hubungan antara dua jenis makhluk 
hidup yang berbeda yang sal ing 
menguntungkan.  Bakteri Rhizobium 
sp ini memperoleh makanan dari 
tanaman kacang dan tanaman kacang 
memperoleh senyawa nitrogen dari 
bakteri Rhizobium sp.

 Jadi, hubungan antara makhluk hidup yang 
membentuk simbiosis mutualisme adalah 
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tanaman kacang dengan bakteri Rhizobium 
sp.

 Jawab: D

30. Penyelesaian:

Gambar pada soal menunjukkan pangkal 
paha.
Sendi pada pangkal paha termasuk sendi 
peluru, yaitu sendi yang memungkinkan ger-
akan ke semua arah karena tulang yang satu 
dapat berputar pada tulang lainnya.
Tulang A berbetuk bonggol yang dapat 
bergerak ke segala arah.
Tulang B berbentuk mangkok sebagai wa-
dahnya.
Jadi, gerakan yang bisa dilakukan oleh sendi 
pada gambar adalah menggerakkan tulang A 
ke segala arah.

 Jawab: A

31. Penyelesaian:

Perhatikan ilustrasi jantung di bawah ini.
Jantung manusia memiliki empat bagian, 
yaitu:
 Serambi kanan: 
 menerima darah dari seluruh tubuh, kaya 

akan CO2.
 Serambi kiri: 
 menerima darah yang kaya O2 

langsung dari paru-paru
 Bilik kanan: 
 memompa darah yang kaya CO2 menuju 

ke paru-paru
 Bilik kiri: memompa darah yang kaya O2 

ke seluruh tubuh
 Jadi, serambi kiri berperan menerima darah 

yang kaya O2 langsung dari paru-paru.

 Jawab: C

32. Penyelesaian:

Perhatikan gambar pada soal.
Bagian X adalah korteks atau kulit ginjal. Di 
dalam korteks terdapat jutaan nefron yang 
berfungsi sebagai penyaring darah. Tiap ne-
fron terdiri atas Badan malpighi dan beberapa 
tubulus (saluran).
Jadi, bagian X berfungsi sebagai filtrasi darah.

 Jawab: A

33. Penyelesaian:

Pada saat nyamuk menggigit tangan kita,  
tangan terasa gatal dan sakit. Sistem yang 
bekerja terhadap rangsangan tersebut ada 
dua, yaitu sistem indra dan saraf.
Indra dan saraf merupakan bagian tubuh 
yang berfungsi untuk menerima rangsang dan 
kemudian menanggapi rangsang tersebut.
Jadi, gerakan tangan memukul nyamuk yang 
menggigit tangan kita merupakan hasil kerja 
dari sistem indra dan saraf. 

 Jawab: C

34. Penyelesaian:

Fotosintesis adalah pemanfaatan energi ca-
haya matahari (cahaya matahari buatan) oleh 
tumbuhan berhijau daun untuk mengubah 
karbon dioksida (CO2) dan air (H2O) menjadi 
karbohidrat atau amilum.
Pada bagian daun yang tidak ditutup kertas 
karbon akan mengalami proses fotosintesis 
saat terkena sinar matahari. Hasil fotosintesis 
adalah amilum (karbohidrat) dan oksigen. 
Jika daun yang sudah mengalami proses fo-
tosintesis, kemudian dilakukan pengamatan 
dengan langkah-langkah seperti pada gambar 
maka saat ditetesi lugol akan terjadi:
 Bagian daun yang mengandung amilum 

akan berubah warna menjadi biru tua.
 Bagian yang tertutup kertas karbon (tidak 

mengandung amilum) akan pucat.
Jadi, bagian daun yang tidak ditutup kertas 
karbon menghasilkan amilum.

 Jawab: B

Bilik kiri 

Serambi kiriSerambi kanan

Bilik kanan

Paru-paru

Tubuh

Kepala 
dan tangan
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35. Penyelesaian:

 Adaptasi adalah penyesuaian terhadap 
lingkungan dan dilakukan untuk bertahan 
hidup.

 Gurun adalah padang luas yang tandus.
 Adaptasi tanaman gurun terhadap 

lingkungan hidupnya, di antaranya 
batang dapat berfungsi sebagai daun 
(mengandung klorofil) dan daunnya 
berubah menjadi duri. Contohnya 
tumbuhan kaktus.

 Daun yang kecil-kecil seperti duri  
berfungsi untuk mengurangi penguapan 
air.

 Jawab: C

36. Penyelesaian:

Niktinasti adalah gerak bagian tubuh tumbu-
han karena rangsangan suasana gelap.
Tanaman petai cina (lamtoro) saat menjelang 
matahari terbenam akan mengatupkan (me-
nutup rapat-rapat) daun-daunnya.

 Jawab: B

37. Penyelesaian:

Tumbuhan memiliki jaringan-jaringan berikut.
 Jaringan Meristem (jaringan tumbuh)
 Jaringan Epidermis (pelindung)
 Jaringan Parenkim (jaringan dasar)
 Jaringan ini berada di bawah jaringan 

epidermis (dilindungi oleh jaringan 
epidermis). Jaringan dasar akan 
berkembang menjadi dua bagian 
yaitu jaringan palisade (lebih banyak 
mengandung kloroplas, tersusun rapat 
dan rapi) dan jaringan spons (sedikit 
kloroplas dan kurang rapi).

 Jaringan Penyokong
 Jaringan Pengangkut
Jadi, dari sifat-sifat pada soal maka yang 
memenuhi adalah jaringan palisade.

 Jawab: B

38. Penyelesaian:

Bakteri Escherichia coli termasuk transgenik 

yang telah dikloning dengan gen insulin ma-
nusia dapat menghasilkan hormon insulin. 
Hormon insulin ini dapat dimanfaatkan untuk 
pengobatan kencing manis.

 Jawab: C

39. Penyelesaian:

1. Thiobacillus ferrooxidans dimanfaatkan 
untuk menguraikan tembaga dan biji 
tembaga.

2. Streptococcus lactis dimanfaatkan 
untuk pembuatan mentega.

3. Lactobacillus bulgaricus dimanfaatkan 
untuk pembuatan Yoghurt.

4. Streptomyces sp merupakan bakteri 
penyerap nitrogen untuk kesuburan 
tanah.

5. Aspergillus oryzae dimanfaatkan 
dalam pembuatan tauco.

Jadi, mikroorganisme yang dimanfaatkan 
dalam pengolahan pangan adalah 2, 3, dan 5.

 Jawab: D

40. Penyelesaian:

 P = parental = induk atau orangtua
 Genotipe = susunan gen dalam individu 

yang berupa kode genetik.
 Fenotipe = sifat yang nampak dari luar 

sebagai akibat interaksi antara faktor 
genotipe dan lingkungannya.

 G = gamet = sel kelamin dan berasal dari 
genotipe.

Persilangan F1 dengan F1 dari persilangan 
kedelai berbiji bulat (BB) dengan kedelai ber-
biji kisut (bb) dapat dilengkapi seperti berikut:
P1 :           bulat      x      kisut
                 BB               bb
G :              B                 b

F1 :                  Bb (bulat)
F2 :      B     b
    B   BB    Bb
  (bulat) (bulat)
    b   Bb   bb
  (bulat) (kisut)
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Perbandingan fenotipe = bulat : kisut = 3 : 1
N = 500 tanaman
Hasil persilangan F2 yang diperoleh berbiji 

kisut sebanyak = butir

 

 
Jawab: A
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4. Soal Ujian Nasional Ilmu Pengetahuan Alam 2011/2012

      PETUNJUK UMUM
1.  Isikan nomor ujian, nama peserta, dan tanggal lahir pada Lembar Jawaban Ujian Na-

sional (LJUN) sesuai petunjuk di LJUN.
2. Hitamkan bulatan di depan nama mata ujian pada LJUN.
3. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut.
4. Jumlah soal sebanyak 40 butir pada setiap butir soal terdapat 4 (empat) pilihan jawa-

ban.
5. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya.
6. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, 

atau tidak lengkap.
7.  Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika, atau alat bantu hitung 

lainnya.

    P12
KURIKULUM 

KTSP

1. Perhatikan tabel di bawah ini!

No Besaran Satuan Alat ukur
(1) Massa kilogram Neraca
(2) Panjang kilometer Mistar
(3) Waktu sekon Stopwatch
(4) Suhu celcius Termometer

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

2. Air sebanyak 0,2 kg bersuhu 25oC dipanaskan 
dengan kalor sebesar 42.000 joule. Bila kalor 
jenis air = 4.200 J/kgoC maka besar suhu akhir 
air adalah ....
A. 100oC  C. 75oC
B. 80oC  D. 50oC

Mata Pelajaran  : IPA

Jenjang  : SMP/MTs

Hari/Tanggal  : Kamis, 26 April 2012

Jam  : 08.00—10.00

 

3. Perhatikan gambar!
        

 
keran air panas

tutup botol
dari logam

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 ....
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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. Susi siswa kelas 7 mendapat tugas dari 
gurunya untuk menentukan jenis benda M. 
Susi melakukan pengukuran massa dan 
volume benda tersebut dengan menggunakan 
alat seperti pada gambar.

 

100 

80 

60 

40 

100 

80 

60 

40 

168 gr 

 Tabel massa jenis
Benda Massa jenis

Aluminium 2.700 kg/m3

Seng 7.140 kg/m3

Besi 7.900 kg/m3

Kuningan 8.400 kg/m3

 Berdasarkan hasil pengukuran benda dan 
kesesuaian  massa jenis pada tabel maka 
jenis benda yang diukur tersebut adalah ....
A. Aluminium  C. Besi
B. Seng  D. Kuningan

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

 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

  
6. Sebuah balok  beton bermassa 300 kg terletak 

di atas tanah dengan ukuran balok seperti 
pada gambar (g = 10 m/s2). Besar tekanan 
balok beton terhadap tanah adalah ....

 

2 m 

1 m 
0,5 m 

A. 6.000 N/m2  C. 1.500 N/m2

B. 3.000 N/m2  D. 60 N/m2

7. Perhatikan gambar tuas di bawah ini!

 

1    2  3    4 

F (kuasa)titik tumpu

Beban

       
   

 Gaya F (kuasa) mempunyai nilai paling kecil 
jika beban digantung pada posisi ....
A. 1                              C. 3
B. 2  D. 4

60
60

80 80

40 40
20

(I) (II)

20

Benda M ditimbang

Benda diukur volumenya

M

M

M
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8. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan 
4 m/s. Apabila massa benda 20 gram, besar 
energi kinetik benda adalah....
A. 1,6 joule  C. 0,4 joule
B. 0,8 joule  D. 0,16 joule

9. Benda terletak di depan cermin cekung dan 
bayangannya berbentuk seperti gambar.

FP

Benda
30 cm

60 cm

 
 Jika benda digeser dari posisi semula sejauh 

10 cm menjauhi cermin maka terbentuk 
bayangan baru yang jaraknya dari cermin 
sejauh....
A. 15 cm   C. 40 cm
B. 20 cm   D. 120 cm

10. Bunyi mesin pesawat Apollo di bulan tidak 
dapat didengar oleh para astronot karena di 
bulan....
A. Suhunya terlalu tinggi
B. Gaya gravitasi besar
C. Tekanan sangat rendah
D. Hampa udara

11. Perhatikan gambar di bawah ini!

A
B

C

  
 Bandul bergerak dari A ke C memerlukan 

waktu 0,2 sekon dan jarak A-B-C 10 cm. 
Frekuensi dan amplitudo bandul adalah....
A. 5 Hz dan 10 cm
B. 2,5 Hz dan 10 cm

C. 2,5 Hz dan 5 cm
D. 0,4 Hz dan 5 cm

12. Perhatikan gambar penggaris plastik 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 
palstik ke wol

(+)

C. Dari wol ke 
penggaris plastik

(+)

D. Dari wol ke 
penggaris plastik

(–)

 
13. Perhatikan skema trafo berikut! 

 
 Besar tegangan Vp adalah....

A. 4 volt   C. 75 volt
B. 55 volt   D. 880 volt

14. Batang besi PQ akan dijadikan magnet 
dengan cara seperti pada gambar.

   

P Q E FSU magnet
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 Besi PQ yang sudah menjadi magnet 
kemudian didekatkan dengan magnet tetap 
E-F. Kutub magnet yang terbentuk pada ujung 
PQ dan sifatnya adalah ....

Ujung P Ujung Q Sifat
A. Kutub 

Selatan
Kutub 
Utara

P menarik E

B. Kutub 
Utara

Kutub 
Selatan

Q menolak F

C. Kutub 
Selatan

Kutub 
Utara

Q menarik F

D. Kutub 
Utara

Kutub 
Selatan

P menarik E

   
15. Label daya dan tegangan listrik pada sebuah 

setrika tertulis seperti pada gambar. Bila alat 
tersebut digunakan selama 20 menit maka 
besar energi yang terpakai adalah ....

 
A. 350 kilo joule
B. 420 kilo joule
C. 700 kilo joule
D. 840 kilo joule

16. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut!

I

A I1

I2

B

V = 6 volt

6Ω

6Ω

r 0,5= Ω  
 Nilai kuat arus total pada rangkaian tersebut 

adalah....
A. 2,25 A  C. 2,75 A
B. 2,50 A  D. 3 A

17. Menipisnya lapisan ozon di atmosfer bumi 
mengakibatkan ....
A. Lebih banyak gunung meletus
B. Terjadinya hujan asam
C. Meningkatnya penyakit katarak
D. Curah hujan makin tinggi

18. Data hasil percobaan:

(1) Air dipanaskan akan menguap
(2) Logam dipanaskan akan membara
(3) Besi dibiarkan di tempat terbuka mengalami 

korosi
(4) Garam dibuat dengan mencampurkan 

asam dan basa

 Berdasarkan data di atas, yang termasuk 
perubahan kimia adalah pasangan nomor 
....
A. (1) dan (2)  C. (2) dan (3)
B. (1) dan (3)  D. (3) dan (4)

19. Perhatikan sifat-sifat zat hasil pengamatan 
dari beberapa zat!

(1) Aluminium memiliki titik leleh 660oC
(2) Gula mudah larut dalam air
(3) Bensin mudah terbakar, dan
(4) Besi mudah berkarat

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

20. Di antara zat berikut yang merupakan molekul 
senyawa adalah ....
A. H2   C. O2

B. HBr   D. N2

21. Dampak negatif dari penggunaan zat penenang 
(sedatif-hipnotika) mempunyai gejala awal 
....
A. Nafsu makan bertambah
B. Denyut nadi menjadi teratur
C. Bicara dan tindakannya cepat
D. Daya pikir menurun
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22. Pada kemasan minuman komposisinya 
terdiri atas asam sitrat, natrium benzoat, 
fruit punch flavour, tartrazin, aspartam, dan 
natrium siklamat. Dari komposisi tersebut 
yang termasuk pengawet adalah ....
A. Asam sitrat dan natirum benzoat
B. Natrium benzoat dan aspartam
C. Aspartam dan natrium siklamat
D. Aspartam dan tartrazin

23. Perhatikan ciri-ciri hewan berikut!

1. Tubuh ditutupi sisik
2. Bernapas dengan insang
3. Berkembang biak dengan bertelur

 Berdasarkan ciri-ciri di atas, hewan tersebut 
termasuk kelompok ....
A. Reptil   C. Amfibi
B. Ikan   D. Unggas

24. Gambar berikut menunjukkan tumbuhan putri 
malu. Ketika daun tumbuhan itu disentuh akan 
terjadi peristiwa yang menunjukkan salah satu 
ciri makhluk hidup, yaitu ....

 
A. Berkembang biak
B. Peka terhadap rangsang
C. Tumbuh dan berkembang
D. Menyesuaikan diri

25. Hubungan antara kepadatan penduduk 
terhadap kualitas air dalam suatu wilayah 
dapat diprediksikan melalui grafik ....
A.  

 
 

Kepadatan Penduduk 

K
ua

lit
as

 a
ir 

B.  
 

 

Kepadatan Penduduk 

K
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as

 a
ir 

C.

 

 

Kepadatan Penduduk 

K
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ir 

D.
 

Kepadatan Penduduk 

K
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ir 

26. Apabila semua ular pada jaring-jaring 
makanan berikut mengalami kematian akibat 
dibunuh oleh pemburu, yang terjadi pada 
ekosistem adalah ....

Tikus

Kucing

Ular

Elang

Jagung

Belalang

Burung kecil

Katak

Pengurai
 

A. Populasi elang dan belalang meningkat
B. Populasi kucing dan elang meningkat
C. Populasi tikus dan burung kecil menurun
D. Populasi tikus meningkat dan elang  
 menurun
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27. Pencemaran sungai yang diakibatkan oleh 
pembuangan limbah industri mengakibatkan 
semakin terancamnya ekosistem tersebut. 
Usaha yang harus dilakukan untuk mengatasi 
pencemaran tersebut adalah ....
A. Membendung aliran limbah yang berasal 

dari industri
B. Memelihara ikan yang tahan terhadap 

limbah industri
C. Menanam tanaman yang memiliki akar 

napas
D. Mengolah limbah industri sebelum dibuang 

ke sungai

28. Di dalam rongga hidung, udara pernapasan 
akan mengalami proses ....
A. Pengaturan tekanan dan kelembapan
B. Penyerapan dan penyaringan udara
C. Penyesuaian suhu dan penyaringan
D. Penambahan volume dan penyesuaian 

suhu

29. Hemoglobin yang terdapat pada sel darah 
seperti pada gambar berikut berfungsi untuk 
....

 
A. Membawa glukosa ke seluruh tubuh
B. Membunuh kuman penyakit di dalam 

tubuh
C. Membantu proses pembekuan darah
D. Membawa oksigen ke seluruh tubuh

30. Enzim yang dihasilkan oleh organ X dan 
fungsinya adalah ....

 

A. Lipase, mencerna lemak
B. Ptialin, mengubah tepung menjadi gula
C. Pepsin, menguraikan protein menjadi 

asam amino
D. Renin, mengendapkan protein susu

31. Perhatikan gambar bagian ginjal berikut!

 
 Proses yang terjadi pada bagian (A) adalah 

....
A. Penyerapan kembali zat yang masih 

berguna
B. Penyaringan darah menjadi urin primer
C. Penambahan kembali zat sisa
D. Pengumpulan urin untuk disalurkan ke 

rongga ginjal

32. Fungsi dari otak kecil (cerebellum) adalah 
sebagai pusat ....
A. Pengaturan gerak refleks
B. Koordinasi kerja sistem otot
C. Kecerdasan
D. Kesadaran dan ingatan

33. Pada gambar persendian berikut, yang ditunjuk 
oleh tanda panah berperan menggerakkan 
tulang lengan ....

                                               
A. Ke satu arah
B. Berputar
C. Ke segala arah
D. Ke bawah dan atas
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34. Pergantian siang ke malam memengaruhi 
perubahan temperatur dan intensitas cahaya 
yang berkaitan dengan gerak pada tumbuhan. 
Berdasarkan keadaan tersebut, respons 
yang dilakukan oleh daun tanaman petai cina 
adalah ....
A. Menutup pada siang hari dan membuka 

pada waktu malam hari
B. Menutup pada malam hari dan membuka 

pada siang hari
C. Mengeluarkan aroma wangi pada saat 

perubahan temperatur terjadi
D. Membuka sepanjang hari dan menutup 

menjelang gugur

35. Perhatikan gambar potongan melintang 
berikut!

 Bagian Z berfungsi untuk ....
A. Mengangkut hasil fotosintesis untuk 

diedarkan ke seluruh tubuh
B. Mengangkut air dan mineral dari dalam 

tanah menuju ke daun
C. Menyerap karbon dioksida dari udara 

bebas menuju ke daun
D. Memberi perlindungan bagi jaringan 

pengangkut pada tumbuhan

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

 

A. Uap air C. Karbon dioksida
B. Oksigen D. Zat hijau daun

37. Antibiotik merupakan salah satu komponen 
p e n t i n g  d a l a m  d u n i a  k e d o k t e r a n . 
Mikroorganisme yang dapat menghasilkan 
antibotik adalah ....
A. Saccharomyces sp.
B. Penicillium sp.
C. Spirulina sp.
D. Bacillus sp.

38. Perhatikan tabel berikut ini!

No. Nama 
makhluk 
hidup

Bentuk adaptasi Habitat

1. Itik Kaki berselaput 
renang

Air/darat

2. Ikan laut Sedikit 
mengeluarkan 
urine

Air/laut

3. Burung 
bangau

Kaki panjang 
dan ramping

Air/darat

4. Ayam Kaki kukuh dan 
cakar yang 
panjang

darat

   
 Manakah yang termasuk adaptasi morfologi 

makhluk hidup terhadap habitatnya yang 
sesuai?
A. 1 dan 2  C. 2 dan 3
B. 1 dan 3  D. 2 dan 4
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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. Dua kecambah diletakkan di tempat yang 
berbeda. Satu di tempat terang, sedangkan 
lainnya di tempat gelap. Kecambah di 
tempat terang lebih pendek, kukuh dan hijau 
dibandingkan yang di tempat gelap. Faktor 
luar yang memengaruhi adalah ....
A. Gen  C. Suhu
B. Cahaya  D. Air



4. Penyelesaian Ujian Nasional Ilmu Pengetahuan Alam 2011/2012

1. Penyelesaian:

Besaran pokok adalah besaran yang satuannya 
telah ditetapkan terlebih dahulu atau besaran 
yang tidak diturunkan dari besaran lain. 
Berikut ini besaran pokok, satuan SI, dan alat 
ukur yang sesuai adalah:

No. Besaran Satuan Alat ukur
1. Massa kilogram Neraca
2. Panjang meter Mistar, jangka 

sorong
3. Waktu sekon Stopwatch
4. Suhu kelvin Termometer

 Jadi, hubungan yang tepat adalah nomor (1) 
dan (3).

 Jawab: B

2. Penyelesaian:

 Diketahui:

 m = 0,2 kg
 t1 = 25oC
 c = 4.200 J/kgoC
 Q = 42.000 J

 Ditanya: t2?

 Pada pemanasan air berlaku:
               Q  = m . c .∆ t
 42.000 = 0,2 x 4.200 x (t2 – 25)
              50  = t2 – 25
                t2  = 75oC

 Jawab: C

3. Penyelesaian:

	 “Benda	yang	koefisien	muainya	 lebih	besar	
akan lebih cepat memuai.”

 Perhatikan gambar di bawah ini.

 
keran air panas

tutup botol
dari logam

botol kaca

	 Koefisien	muai	 tutup	botol	 dari	 logam	 lebih	
besar	 daripada	 koefisien	muai	mulut	 botol	
kaca. Jadi, tutup botol dari logam yang terlalu 
rapat dapat dibuka dengan mudah jika disiram 
dengan air panas.

 Jawab: A

4. Penyelesaian:
 Perhatikan gambar. 

100 

80 

60 

40 

100 

80 

60 

40 

168 gr 

60
60

80 80

40 40
20

(I) (II)

20

Benda M ditimbang

Benda diukur volumenya

M

M

M

 Massa pada neraca (m) = 168 gram
 Volume pada gelas ukur (V) = (80 – 60) = 20 

ml.
 Jadi, massa jenis benda adalah:

     
m
V

ρ =

           = 
168
20  = 8,4 gr/ml = 8.400 kg/m3

–
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 Jadi, berdasarkan hasil pengukuran, massa 
jenis benda terebut adalah kuningan.

 Jawab: D

5. Penyelesaian:
 Perhatikan gambar di bawah ini.

• Lintasan A – B, jalan menurun maka sepeda 
akan bergerak lurus berubah beraturan 
(GLBB) dipercepat.

• Lintasan C – D, jalan menanjak maka sepeda 
akan bergerak lurus berubah beraturan 
(GLBB) diperlambat.

 Jawab: D

6. Penyelesaian:
 Perhatikan gambar.

 

2 m 

1 m 
0,5 m 

F = W

 F = W
     = m. g = 300 . 10 = 3.000 N

 Besar luas penampang adalah:
 A = p x l = 0,5 x 1 = 0,5 m2

 Maka, besar tekanan balok beton terhadap 
tanah adalah:

 P = 
F
A

 = 
3.000
0,5

 = 6.000 N/m2

 Jawab: A

7. Penyelesaian:
 Perhatikan gambar di bawah ini.

 

1    2  3    4 

F (kuasa)titik tumpu

Beban

 Pada tuas berlaku:
 W . lb = F . lk

       F  = b

k

W l
l
×

 lk dan W tetap maka nilai F (kuasa) akan paling 
kecil jika lb juga paling kecil.

 Jadi, gaya F (kuasa) mempunyai nilai paling 
kecil jika beban digantung pada posisi 4.

 Jawab: D

8. Penyelesaian:

 Diketahui:
 v = 4 m/s
 m = 20 gr = 0,02 kg

 Besar energi kinetik benda:
 Ek  = ½ m.v2

       = ½ . 0,02 . 42 = 0,16 J

 Jawab: D

9. Penyelesaian:
 Perhatikan gambar di bawah ini.

FP

Benda
30 cm

60 cm
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 Diketahui:
 S1 = 30 cm
 S1' = 60 cm

 Maka, fokus cermin memenuhi:

     
2 2

1 1 1
f S S '
= +  

    
 1 1

1 1

S ' S1
f S S '

+
=

×     

  f = 1 1

1 1

S S ' 30 60
S ' S 60 30

× ×
=

+ +
 = 20 cm

 Posisi benda digeser sejauh 10 cm
 S2 = 30 + 10 = 40 cm
 S2' = ... ?

 Karena fokus cermin tetap maka diperoleh:

    
2 2

1 1 1
f S S '
= +  

     
 

2 2

1 1 1
S ' f S

= −

  
2

1
S '

= 
1 1 2 1

20 40 40 40
− = −  

  
2

1 1
S ' 40

=    

     S2'= 40 cm  

 Jawab: C

10. Penyelesaian:

 Bunyi mesin pesawat Apollo di bulan tidak 
dapat didengar oleh para astronot karena di 
bulan tidak ada media, yaitu udara (hampa 
udara).

 Jawab: D

11. Penyelesaian:

 Perhatikan gambar.

A
B

C

 

 Dikatakan satu getaran jika melakukan satu 
kali gerakan bolak-balik (A – B – C – B – A).

 Gerakan A ke C (N) = ½ getaran
      t = 0,2 s
      Maka, 2A = 10 cm
                  A = 5 cm
 Jadi, frekuensi getaran sebesar:

     
1N 2f = = = 2,5 Hz

t 0,2
 

 
 Jawab: C

12. Penyelesaian:
 Perhatikan gambar.

 Jika penggaris plastik digosok dengan 
kain wol maka akan terjadi perpindahan 
elektron dari kain wol ke penggaris sehingga 
penggaris akan kelebihan elektron dan kain 
wol kekurangan elektron. Karena penggaris 
kelebihan elektron maka bermuatan negatif, 
sedangkan kain wol akan bermuatan positif 
karena kekurangan elektron.

 Jawab: D

13. Penyelesaian:
 Perhatikan gambar pada soal.
 Np = 75 lilitan  → Vp = ... ?
 Ns = 300 lilitan→ Vs = 220 volt
 Pada trafo berlaku:
   V ~ N

    
p p

s s

V N
=

V N  

 p
75V = . 220 = 55 volt

300
     
 Jawab: B
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14. Penyelesaian:

 Batang besi PQ yang dililiti kawat berarus 
akan menjadi magnet. Kutub magnet yang 
terbentuk tergantung pada arah arus ujung 
kumparan. Untuk menentukan ujung yang 
merupakan merupakan kutub utara atau 
selatan, bayangkan tangan kanan Anda 
menggenggam kumparan sedemikian sehingga 
arah putaran keempat jari menunjukkan arah 
arus, sedangkan arah ibu jari akan menunjuk 
ke kutub utara.

 Perhatikan gambar.

P Q E FSU magnet

   

Kutub 
utara
Arah arus

 
 Berdasarkan gambar di atas, P = kutub utara 

dan Q = kutub selatan. Karena Q merupakan 
kutub selatan dan F juga kutub selatan maka 
akan saling tolak-menolak.

 Jawab: B

15. Penyelesaian:

 Diketahui:
 P = 350 W
 V = 220 volt
 t = 20 menit = 1.200 detik

 Besar energi yang terpakai adalah:
 W = P . t
       = 350 x 1.200 = 420.000 joule
       = 420 kilo joule

 Jawab: B

16. Penyelesaian:
 Perhatikan gambar.

I

A I1

I2

B

V = 6 volt
r 0,5= Ω

2Ω

6Ω

 Besar hambatan adalah:

  
p 1 2

1 1 1
R R R

= +  

 
p

1 1 1
R 2 6

= +  

 
p

1 3 1 4
R 6 6 6

= + =

  Rp = 
6
4

 = 1,5
    
 Besar hambatan total adalah:
 Rtot = Rp + r = 1,5 + 0,5 = 2Ω

 Kuat arus total memenuhi:

    
tot

VI =
R

= = 3 A    

 Jawab: D

17. Penyelesaian:

 Lapisan ozon terdapat pada lapisan stratosfer 
yang berfungsi menyerap radiasi ultraviolet 
yang berbahaya dari matahari. Menipisnya 
lapisan ozon di atmosfer bumi mengakibatkan 
terjadinya hujan asam.

 Jawab: B

18. Penyelesaian:
 Perubahan kimia adalah perubahan suatu zat 

yang menyebabkan terbentuknya zat baru. 
Percobaan yang termasuk perubahan kimia 
adalah:

• Besi dibiarkan ditempat terbuka mengalami 
korosi →  (3) BENAR

 Besi + oksigen →  oksida besi
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• Garam dibuat dengan mencampurkan asam 
dan basa →  (4) (BENAR)

 Jawab: D

19. Penyelesaian:

	 Sifat	 fisika	 adalah	 perubahan	 yang	dialami	
suatu zat tanpa mengalami atau berubah 
menjadi zat baru, contoh: air membeku, air 
menguap jika dipanaskan, dan lain-lain. 
Sedangkan, sifat kimia adalah perubahan 
suatu zat yang menyebabkan terbentuknya 
zat baru, contoh: besi berkarat, kertas 
terbakar, dan lain-lain. 
(1) Aluminium memiliki titik leleh 660oC →  

sifat	fisik
(2) Gula mudah larut dalam air → 	sifat	fisik
(3) Bensin mudah terbakar →  sifat kimia
(4) Besi mudah berkarat →  sifat kimia

 Jawab: D

20. Penyelesaian:
 Molekul senyawa adalah molekul yang 

tersusun dari dua atom atau lebih, contoh: 
HBr, H2O, dan lain-lain. Sedangkan, molekul 
unsur adalah molekul yang terbentuk dari satu 
jenis atom yang sama, contoh: H2, O2, dan 
lain-lain.

 Jawab: B

21. Penyelesaian:
 Dampak negatif penggunaan zat penenang 

(sedatif-hipnotika), yaitu ditandai dengan 
gejala awal daya pikir menurun.

 Jawab: D

22. Penyelesaian:
 Bahan pengawet adalah zat kimia yang dapat 

menghambat kerusakan pada makanan. 
Contoh: asam sitrat dan natrium benzoat.

 Jawab: A

23. Penyelesaian:
 Ciri-ciri ikan adalah:

(1) Tubuh ditutupi sisik
(2) Bernapas dengan insang
(3) Berkembang biak dengan bertelur

 Jadi, hewan tersebut termasuk kelompok 
ikan.

 Jawab: B

24. Penyelesaian:
 Ketika daun putri malu disentuh maka daun 

tersebut akan menutup. Gerak tumbuhan 
tersebut menunjukkan gejala peka terhadap 
rangsangan.

 Jawab: B

25. Penyelesaian:

 Air merupakan kebutuhan pokok manusia 
(penduduk), baik secara langsung (untuk 
minum dan kebersihan diri) maupun tidak 
langsung (untuk pengairan pertanian, dan 
lain-lain).

 Karena sangat banyaknya manfaat air maka 
semakin baik kualitas air di suatu wilayah 
akan banyak pula penduduk yang menghuni 
wilayah tersebut sehingga akan semakin 
padat.

 Penjelasan di atas dapat digambarkan dengan 
grafik	seperti	di	bawah.

 

Kepadatan Penduduk 

K
ua

lit
as

 a
ir 

 Jawab: B

26. Penyelesaian:

 Perhatikan jaring-jaring makanan berikut ini.
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Tikus

Kucing

Ular

Elang

Jagung

Belalang

Burung kecil

Katak

Pengurai
 

 

 Jika semua ular mati maka akibat langsung 
yang akan terjadi adalah:

• Populasi tikus akan meningkat karena 
pemakannya hilang.

• Populasi elang menurun karena sumber 
makanannya hilang.

 Jawab: D

27. Penyelesaian:

 Usaha untuk mencegah pencemaran sungai 
akibat pembuangan limbah industri yang 
paling tepat adalah mengolah limbah 
industri tersebut sebelum  dibuang ke 
sungai.

 Jawab: D

28. Penyelesaian:

 Fungsi rongga hidung, yaitu:

• Alat penyaring debu yang masuk

• Sebagai indra penciuman

• Mengatur kelembapan udara

• Mengatur suhu udara yang masuk

 Jadi, di dalam rongga hidung, udara 
pernapasan akan mengalami proses 
penyesuaian suhu dan penyaringan.

 Jawab: C

29. Penyelesaian:
 Hemoglobin yang terdapat pada sel darah 

berfungsi untuk membawa oksigen ke 
seluruh tubuh.

 Jawab: D

30. Penyelesaian:

 Perhatikan gambar di bawah ini.

 
 Organ X adalah usus halus yang berfungsi 

menghasilkan enzim lipase. Enzim lipase 
berperan untuk mencerna lemak.

 Jawab: A

31. Penyelesaian:

 Perhatikan gambar di bawah ini.

 Bagian A adalah lengkung henle. Pada 
bagian ini terjadi reabsorpsi, yaitu penyerapan 
kembali zat yang masih berguna.

 Jawab: A

32. Penyelesaian:

 Fungsi dari otak kecil (cerebellum) adalah 
sebaga i  pusat  kese imbangan ya i tu 
mengoordinasikan kerja sistem otot.

 Jawab: B
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33. Penyelesaian:
 Persendian merupakan hubungan antartulang 

atau artikulasi. Macam-macam sendi, yaitu:
• Sendi engsel, yaitu persendian yang 

memungkinkan gerakan ke satu arah, contoh: 
persendian pada tulang siku dan lutut.

• Sendi pelana, yaitu persendian yang 
memungkinkan ke dua arah, contoh: 
persendian pada ibu jari dan telapak tangan.

• Sendi peluru, yaitu persendian yang 
gerakannya paling bebas, yaitu dapat bergerak 
ke segala arah, contoh: tulang lengan atas 
dengan gelang bahu dan tulang paha dengan 
gelang panggul.

 Perhatikan gambar di bawah ini.

 Persendian gambar di atas (antara tulang 
lengan atas dengan gelang bahu) termasuk 
sendi peluru, berperan menggerakkan tulang 
lengan ke segala arah.

 Jawab: C

34. Penyelesaian:

 Pergantian siang ke malam memengaruhi 
perubahan temperatur dan intensitas cahaya 
yang berkaitan dengan gerak pada tumbuhan. 
Berdasarkan keadaan tersebut, respons 
yang dilakukan oleh daun tanaman petai 
cina adalah menutup pada malam hari dan 
membuka pada siang hari.

 Jawab: B

35. Penyelesaian:

 Perhatikan gambar di bawah ini.

 

 Bagian Z adalah jaringan xilem berfungsi 
mengangkut air dan mineral dari dalam tanah 
menuju ke daun.

 Jawab: B

36. Penyelesaian:

 Perhatikan gambar di bawah ini.

 Percobaan pada gambar tersebut bertujuan 
untuk membuktikan bahwa fotosintesis 
menghasilkan oksigen. Oksigen dibuktikan 
dari gelembung-gelembung udara yang 
terjadi.

 Jawab: B

37. Penyelesaian:

 Mikroorganisme yang dapat menghasilkan 
antibotik adalah Penicillium sp. Antibiotik 
merupakan suatu zat pembunuh bakteri atau 
menghambat pertumbuhan berbagai bakteri.

 Jawab: B
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38. Penyelesaian:

 Adaptasi morfologi adalah penyesuaian 
bentuk-bentuk alat tubuh terhadap lingkungan. 
Contoh:

No. Nama 
makhluk 
hidup

Bentuk adaptasi Habitat

1. Itik Kaki berselaput 
renang

Air/darat

2. Burung 
bangau

Kaki panjang 
dan ramping

Air/darat

 Jadi, yang termasuk adaptasi morfologi adalah 
1 dan 3.

 Jawab: B

39. Penyelesaian:

 Perhatikan hasil persilangan berikut.
 P1   merah   ><    putih
             MM           mm
 F1  ..........  Mm (Merah)

 F2:   Mm >< Mm

M m
M MM Mm
m Mm mm

 Merah  : MM, Mm, Mm = 3
 Putih    : mm = 1
 Jadi, perbandingan fenotip pada F2 adalah 

merah : putih = 3 : 1

 Jawab: C

40. Penyelesaian:

 Dua kecambah diletakkan di tempat yang 
berbeda. Satu di tempat terang, sedangkan 
lainnya di tempat gelap. Kecambah di 
tempat terang lebih pendek, kukuh, dan hijau 
dibandingkan dengan yang di tempat gelap. 
Faktor luar yang memengaruhinya adalah 
cahaya.

 Jawab: B
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