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1. Menanam kembali pohon bakau di tepi pantai adalah usaha untuk mencegah....  

 
Latihan Soal UN SMP/MTs 

Mata Pelajaran   : IPA 
                                       Jumlah Soal  : 35 

a. deflasi                     
b. abrasi  
c. erosi                    
d. korosi 

2. Perhatikan gambar di bawah ini! 
 
 
 
 
 
 
                  A                                          B 
 
 
Ikan di dalam akuarium A akan cepat mati dibandingkan  dengan akuarium B karena ..,.. 
a. tidak adanya kerikil 
b. kekurangan oksigen 
c. kekurangan karbon dioksida 
d. tidak adanya batu-batuan 
 

3. Gelombang yang arah simpangnya tegak lurus dengan arah getarnya adalah....  
a. longitudinal             c.        amplitudo 
b. tranversal          d. periode 
 

4. Sebatang pensil yang dicelupkan ke dalam gelas yang berisi air akan terlihat seperti patah. Hal ini membuktikan bahwa 
cahaya mengalami....  
a. pemudaran          c. perambatan 
b. pemantulan  d. pembiasan 

 
5.  

d 

c 

b 

a 
 
 
 
 
 
 

Alat yang menggunakan prinsip pengungkit jenis kedua adalah.... 
a. a                    c.   c 
b. b                    d.  d 
 

6. Sumber energi yang paling umum digunakan berasal 
a. matahari                  c.  panas bumi  
b. fosil                            d.  arus listrik 
 

7. Bahan yang paling baik untuk perambatan bunyi adalah....  
a. kertas                      c.   kaleng 
b. kardus                       d.  karpet 
 

8. Kelompok benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, adalah.... 
a. martil, pisau, obeng  
b. obeng, sisir, mika 
c. sisir, kaca, sikat 
d. paku, sisir, obeng 

 
9. Berikut ini alat-alat yang merupakan sumber energi bunyi, yaitu....  

a. dinamo, generator, kulkas 
b. generator, kulkas, pianika  
c. pianika, drum, terompet 
d. dinamo sepeda, radio, kulkas 
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10. Cicak dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri dari musuh. Hal ini disebut....  

a. populasi                                  
b. berkembang biak  
c. autotomi                                  
d. mimikri     

 
11. Paru-paru dan jantung merupakan organ dalam manusia yang dilindungi oleh....  

a. tulang rusuk                            
b. tulang belakang  
c. tulang pinggul                         
d. tulang leher 
 

12. Perhatikan gambar sistem pencemaan makanan di samping ini! 
      Organ nomor 3 adalah.... 

a. usus besar   
b. usus halus  
c. kantung empedu  
d. lambung 

 
13. Hasil dari fotosintesis adalah.... 

a. karbohidrat dan oksigen 
b. air dan karbohidrat  
c. air dan karbon dioksida 
d. air dan oksigen 
 

14. Perhatikan gambar berikut ini! 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pada waktu terjadi gerhana Bulan, kedudukan yang sejajar adalah.... 
a. Matahari, Bulan, Bumi 
b. Bulan, Matahari, Bumi 
c. Bumi, Bulan, Matahari 
d. Matahari, Bumi, Bulan 
 

15. Perhatikan rantai makanan berikut ini!  

padi  → tikus → ular → elang 
Populasi tikus akan bertambah banyak bila.... 
a. populasi padi musnah 
b. populasi padi dan ular musnah 
c. populasi ular dan elang musnah 
d. populasi padi dan elang musnah 

 
16. Nama planet nomor 7 pada sistem Tata Surya adalah....  
 
 
 
 
 
 
 

a. Neptunus                 c.  Uranus  
b.  Yupiter                     d.  Satumus 

 
17. Gerhana Matahari terjadi apabila .... 

a. Bulan, Matahari, dan Bumi berada pada arah yang berlawanan. 
b. Matahari, Bumi, dan Bulan berada pada satu garis. 
c. Bumi, Bulan, dan Matahari sejajar. 
d. Matahari dan Bulan sejajar. 

 
18. Tumbuhan putri malu akan melipat daunnya jika tersentuh. Hal ini merupakan tanggapan terhadap...  

a. perkembangbiakan 
b. rangsangan 
c. adaptasi 
d. daunnya pemalu 
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19. Tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan pada buah adalah.... 

a. kentang               c.  pepaya  
b. wortel                  d.  singkong 

 
20. Hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar (melahirkan) adalah....  

a. lumba-lumba dan katak  
b. kelelawar dan kura-kura  
c. lumba-lumba dan kelelawar 
d. ikan paus dan ikan mujair 

 
21. Tujuan makhluk hidup untuk berkembang biak adalah untuk.... 

a. melindungi diri dari musuhnya 
b. mempertahankan jenisnya  
c. adaptasi 
d. mempertahankan diri dari predator 
 

22. Hewan anjing menanggapi rangsangan ketika terkena terik matahari, yaitu dengan cara.... 
a. menjulurkan lidahnya 
b. mengibaskan ekomya 
c. membelokkan ekomya  
d. menggonggong 

 
 
23. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bagian mata yang bertugas meneruskan bayangan yang diterima oleh retina ke otak ditunjukkan oleh nomor.... 
a. 4 c. 2  
b. 3 d. 1 

 
24. Berikut ini yang merupakan jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah....  

a. minyak bumi        c.  perkebunan 
b. hutan                       d.  petemakan 
 

25. Bunyi tidak dapat merambat melalui....  
a. benda padat           c.  benda gas 
b. benda cair               d.  hampa udara 

 
26.  

 
 
 
 
 
Gambar di atas ini merupakan gambar rangkaian listrik....  
a. paralel  c. seri 
b. seri dan paralel  d. campuran   

 
27. Air terjun yang digunakan untuk memutar turbin merupakan contoh perubahan bentuk.... 

a. energi kimia menjadi energi listrik  
b. energi listrik menjadi energi panas 
c. energi potensial gravitasi menjadi energi listrik  
d. energi listrik menjadi energi gerak 

 
28. Cairan empedu disimpan dalam ....  

a. lambung          c. pankreas   
b. paru-paru  d. kantung empedu 
 

29. Koklea atau rumah siput pada gambar ditunjukkan oleh nomor....  
a. 1                   
b. 2                  
c. 3                    
d. 4 
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30. Bila cahaya yang masuk ke mata sedikit, maka.... 

a. pupil akan mengecil  
b. pupil akan membesar 
c. mata akan merah 
d. warna iris berubah  

 
31. Bagian lidah yang peka terhadap rasa pahit adalah .... 

a. pangkal lidah    c. ujung lidah 
b. samping lidah d. tengah lidah 

 
32. Berikut ini yang termasuk batuan beku adalah....  

a. batu pualam dan pasir           
b. batu pasir dan kapur  
c. batu basal dan  batu permata    
d. batu apung dan batu  granit 

 
33. Benda yang menggunakan sifat bidang miring adalah... 

a. katrol      c. dongkrak 
b. sekrup      d. poros roda 

 
34. Batuan yang termasuk batuan metamorf adalah ....  

a. konglomerat, serpih, pasir                  
b. marmer, apung, serpih 
c. apung, basal, dan manner                
d. pualam, sabak, kuarsa 

 
35. Waterpass yang biasa digunakan oleh tukang bangunan menerapkan sifat air....  

a. menempati ruang  
b. permukaan selalu datar 
c. meresap melalui celah-celah kecil  
d. mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah 

 
 
 


