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Pembahasan Latihan Soal UN SMP/MTs 

Mata Pelajaran   : IPA 
                                       Jumlah Soal  : 35 

 
 
1. Jawab: b 

Pembahasan: 
Penanaman pohon bakau di tepi pantai merupakan usaha untuk mencegah terjadinya abrasi.  
• Abrasi adalah pengikisan pantai yang diakibatkan oleh hempasan ombak.  
• Deflasi adalah pengikisan tanah yang diakibatkan oleh angin. 
• Erosi adalah pengikisan tanah yang diakibatkan oleh air. 
• Korosi adalah peristiwa perkaratan pada logam. 

 
2. Jawab: b 

Pembahasan: 
Pada gambar terlihat perbedaan jumlah tumbuhan di dalam akuarium A dan akuarium B. Tumbuhan 
dalam akuarium B jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan tumbuhan dalam akuarium A. 
Tumbuhan dalam akuarium (di dalam air) berperan sebagai produsen. Karena tumbuhan di dalam 
akuarium berklorofil, maka tumbuhan tersebut dapat berfotosintesis. Dari proses fotosintesis yang 
dilakukan, dihasilkan oksigen. Karena tumbuhan di dalam akuarium B lebih banyak dibandingkan 
dengan tumbuhan di dalam akuarium A,  maka jumlah oksigen yang dihasilkan di dalam akuarium B lebih 
banyak dibandingkan dengan jumlah oksigen yang dihasilkan di dalam akuarium A. Sehingga ikan di 
dalam akuarium A akan lebih cepat mati karena kehabisan oksigen. 

 
3. Jawab: b 

Pembahasan: 
• Gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya disebut gelombang transversal. 
• gelombang yang arah rambatnya berhimpitan dengan arah getarnya, disebut gelombang 

longitudinal. 
• Amplitudo adalah simpangan terbesar dari suatu getaran atau gelombang. 
• Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu gelombang. 

 
4. Jawab: d 

Pembahasan: 
Pensil yang dimasukkan dalam zat cair tampak patah atau melengkung karena mengalami pembiasan 
(pembelokan). Pembiasan terjadi karena cahaya merambat dari udara (medium renggang) menuju ke air 
(medium lebih rapat). 

 
5. Jawab: a dan d 

Pembahasan: 
Ciri-ciri tuas jenis kedua yaitu, letak titik beban ada di tengah (diantara titik tumpu dan kuasa). 
Berdasarkan gambar, pilihan a dan d merupakan tuas jenis kedua. Sedangkan pilihan c (gunting) adalah 
tuas jenis 1, dan pilihan b (lengan) merupakan tuas jenis ke 3. 
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6. Jawab: b 

Pembahasan: 
Sumber energi yang paling umum digunakan berasal dari fosil. Sumber energi yang berasal dari fosil 
diantaranya : minyak bumi dan batu bara. 

 
7. Jawab: c 

Pembahasan: 
Bahan yang paling baik untuk perambatan bunyi adalah bahan yang susunan molekulnya paling rapat. 
Berdasarkan pilihan Jawab, bahan yang paling baik adalah kaleng, karena susunan partikel kaleng paling 
rapat dibandingkan kertas, kardus, dan karpet. 

 
8. Jawab: c 

Pembahasan: 
• Bahan yang dapat ditarik oleh magnet disebut ferromagnetik. Contoh bahan ferromagnetik adalah: 

besi, baja, nikel, dan cobalt. Bahan-bahan tersebut dapat dibentuk peralatan seperti: martil, pisau, 
obeng, dan paku. 

• Bahan-bahan yang tidak dapat ditarik magnet disebut bahan non-magnetik. Contoh bahan non 
magnetik adalah plastik, kayu, kaca, emas, dan alumunium.  

 
9. Jawab: c 

Pembahasan: 
• Pianika, drum, dan trompet merupakan sumber bunyi. Alat-alat tersebut menghasilkan frekuensi 

bunyi yang teratur (nada) sehingga dapat digunakan sebagai pengiring atau aransemen lagu. 
• Radio adalah alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. 
• Dinamo dan generator merupakan sumber arus listrik. 
• Kulkas adalah alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi kalor. 

 
10. Jawab: c 

Pembahasan: 
• Cicak melindungi diri dari musuhnya dengan cara memutuskan ekornya (Autotomi). 
• Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan.  
• Populasi  artinya sekumpulan individu yang sejenis yang mendiami suatu habitat tertentu. Contohnya 

10 ekor monyet di hutan. 
• Mimikri artinya kemampuan untuk merubah warna kulit tubuh sesuai dengan warna lingkungan 

sekitarnya. Contohnya pada bunglon. 
 

11. Jawab: a 
Pembahasan: 
Salah satu fungsi dari rangka adalah untuk melindungi organ-organ tubuh yang penting. 
• Tulang rusuk dan tulang dada melindungi paru-paru dan jantung.  
• Tulang belakang melindungi sumsum tulang belakang.  
• Tulang pinggul melindungi alat pencemaan dan alat reproduksi bagian dalam.  
• Tulang leher melindungi tenggorokan dan kerongkongan. 

 
12. Jawab: a 

Pembahasan: 
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Gambar sistem pencernaan di atas menunjukkan : 
• Nomor 1 adalah lambung 
• Nomor 2 adalah usus halus 
• Nomor 3 adalah usus besar 
• Nomor 4 adalah anus 

 
13. Jawab: a 

Pembahasan: 
 
 s
    A

Reak i Fotosintesis 
H2O  +       CO2              Cahaya matahari     C6H12O6    +    O2

ir      Karbondioksida      Klorofil         karbohidrat   Oksigen 

 
Dari bagan di atas, dapat diketahui bahwa zat-zat yang dihasilkan dari peristiwa fotosintesis adalah 
karbohidrat atau amilum dan oksigen. 

 
14. Jawab: d 

Pembahasan: 
Gerhana bulan terjadi saat posisi bulan memasuki bayangan bumi (bulan berada di belakang bumi).  
 
 
Perhatikan gambar berikut! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matahari 
Bumi 

Orbit Bulan 

Umbra atau 
bayangan total 

Bulan 

Penumbra 
atau 
bayangan 
parsial 

15. Jawab: c 
Pembahasan: 
Populasi tikus akan bertambah banyak jika pemangsanya tidak ada atau musnah. Pemangsa tikus dalam 
rantai makanan tersebut adalah ular dan elang. Oleh sebab itu, populasi tikus akan bertambah jika 
populasi ular dan elang punah. 
 

16. Jawab: c 
Pembahasan: 
Urutan planet yang ada dalam tata surya dari yang terdekat dengan Matahari sampai yang terjauh adalah 
planet: 
1. Merkurius   6. Saturnus 
2. Venus 7. Uranus 
3. Bumi 8. Neptunus 
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4. Mars 9. Pluto 
5. Jupiter  
 

17. Jawab: c 
Pembahasan: 
Gerhana matahari terjadi saat bulan baru melintas langsung diantara posisi bumi dan matahari dalam 
arah sejajar . Dari pandangan bumi, bulan tampak menutupi cahaya matahari. 
Perhatikan gambar berikut! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Matahari 
Bulan 

Bayangan yang 
dihasilkan Bumi 

 
18. Jawab: b 

Pembahasan: 
Tanaman putri malu akan menutupkan daunnya pada saat disentuh. Ini menunjukkan tanaman putri 
malu  peka terhadap rangsangan berupa sentuhan. 

19. Jawab: c 
Pembahasan: 
• Kentang menyimpan cadangan makanannya pada umbi batang. 
• Wortel dan singkong menyimpan cadangan makanannya pada umbi akar. 
• Pepaya menyimpan cadangan makanannya pada buah. 
 

20. Jawab: c 
Pembahasan: 
Hewan vivivar atau melahirkan memiliki ciri-ciri : 
• mengalami masa mengandung 
• memiliki kelenjar susu 
• tubuh ditutupi oleh rambut 
• zat makanan bagi embrio diperoleh melalui plasenta induknya 
Hewan yang termasuk kelompok vivivar atau mengeluarkan anak dengan cara melahirkan adalah 
kelompok hewan mamalia, baik mamalia darat (kucing, kangguru, anjing, sapi, dan kelelawar) maupun 
mamalia laut (pesut, lumba-lumba, paus, hiu requiem (ikan cucut), dan singa laut). Namun ada satu jenis 
mamalia yang bertelur, yaitu Platypus. 

 
21. Jawab: b 

Pembahasan: 
Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan. Tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk 
mempertahankan (lebih tepatnya melestarikan ) jenisnya supaya tidak punah. 

 
22. Jawab: a 

Pembahasan: 
Pada saat berada di lingkungan yang panas, anjing beradaptasi dengan cara menjulurkan lidahnya. Cara 
ini bertujuan untuk mendinginkan udara yang masuk ke dalam tubuh saat terkena terik matahari, 
sehingga panas tubuh dapat berkurang. 
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23. Jawab: c 

Pembahasan: 

 
Gambar mata di atas, menunjukkan : 
• Nomor 1 adalah sklera, berfungsi untuk melindungi mata. 
• Nomor 2 adalah saraf penglihatan, berfungsi menghantarkan bayangan benda yang jatuh di retina 

ke otak. 
• Nomor 3 adalah pupil, yang berfungsi mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. 
• Nomor 4 adalah kornea, yang berfungsi untuk meneruskan cahaya yang masuk ke mata. 

 
24. Jawab: a 

Pembahasan: 
• Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dapat dibudidayakan 

dalam waktu singkat (cepat). Contohnya: hutan, perkebunan, dan peternakan. 
• Sumber daya yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak dapat 

dibudidayakan. Contohnya: minyak bumi, batu bara, emas, besi, timah, dan sebagainya. 
 
25. Jawab: d 

Pembahasan: 
Bunyi merupakan gelombang mekanik, yaitu gelombang yang perambatannya memerlukan media 
perantara (medium). Medium perambatan bunyi dapat berupa zat padat, cair atau gas.  
Pada tempat yang tidak memiliki medium ”RUANG HAMPA”  bunyi tidak dapat merambat.  

 
26. Jawab: b 

Pembahasan: 
 
 
 
 
 
 
Gambar tersebut menunjukkan rangkaian seri (pada baterai) dan rangkaian paralel (pada lampu).  
• Rangkaian seri adalah rangkaian listrik tertutup yang disusun sedemikian rupa sehingga tidak 

terdapat titik percabangan. 
• Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik tertutup yang disusun sedemikian rupa sehingga pada 

rangkaian tersebut terdapat titik percabangan. 
27. Jawab: c 

Pembahasan: 
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebenarnya memanfaatkan konsep perubahan energi potensial 
gavitasi (aliran air dari bendungan) menjadi energi listrik. 

 
28. Jawab: d 

Pembahasan: 
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Cairan empedu akan disimpan dalam kantung empedu yang terletak di belakang hati. 
 
29. Jawab: b 

Pembahasan: 
 
 
 
 
 
 

Gambar telinga di atas menunjukkan : 
a. Nomor 1 adalah gendang telinga. 
b. Nomor 2 adalah rumah siput.  
c. Nomor 3 adalah saraf pendengaran.  
d. Nomor 4 adalah tulang pendengaran. 

 
30. Jawab: b 

Pembahasan: 
Cara kerja dari pupil yaitu, pada saat siang hari atau pada saat cahaya yang masuk ke mata terlalu besar 
maka pupil akan mengecil. Sebaliknya,  pada saat malam hari atau pada saat cahaya yang masuk ke 
mata terlalu sedikit maka pupil akan membesar. 

 
31. Jawab: a 

Pembahasan: 
Pada permukaan lidah terdapat bintil-bintil saraf pengecap yang disebut papila. 
Papila-papila pada lidah terbagi ke dalam empat tempat. Setiap tempat dapat 
mengecap rasa yang berbeda, yaitu : 
• papila pengecap rasa manis, terdapat di bagian ujung lidah. 
• papila pengecap rasa asin, terdapat di bagian tepi depan lidah. 
• papila pengecap rasa asam, terdapat di bagian tepi belakang lidah. 
• papila pengecap rasa pahit, terletak di bagian pangkal lidah. 

 

 pahit 

asam

asin
manis
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32. Jawab: d 

Pembahasan: 
Batuan beku berasal dari lava yang mencapai permukaan selama letusan gunung berapi lalu menjadi dingin. Contoh 
batuan beku adalah batu basal, obsidian, granit, dan apung. 

Jenis Batuan Beku Ciri-ciri Kegunaan 
Batu Granit 

 

Berwarna putih, kelabu, 
merah, atau merah muda. 

Untuk membuat ubin, pelapis tembok, 
bahan pahatan. 

Batu Obsidian 

 

Berwarna hitam, coklat tua, 
atau merah. 

Digunakan sebagai ujung tombak atau 
alat pemotong. Bahan baku beton 
ringan, isolasi bangunan, plesteran, 
bahan penggosok, saringan/filter, dan 
campuran makanan ternak. 

Batu Apung 

 

Mengandung banyak rongga, 
berlubang, ringan, dan dapat 
mengapung di air. 

Sebagai bahan campuran semen dan 
penggosok peralatan rumah tangga.          

Batu Basal 

 

Berwarna abu-abu kehitaman 
dan kehijauan, tekstur 
holokristalin porfiritik. 

Bahan bangunan 

 
33. Jawab: b 

Pembahasan: 
• Sekrup bekerja berdasarkan prinsip bidang miring. Selain sekrup alat lain yang menggunakan prinsip bidang miring 

adalah pisau dan baji. 
• Dongkrak bekerja berdasarkan prinsip tuas 

 
34. Jawab: d 

Pembahasan: 
Berasal dari batuan beku atau batuan sedimen yang berubah susunan dan bentuknya akibat mendapat tekanan atau 
suhu tinggi. Contohnya batu kuarsa, genes, pualam, dan sabak. 

Jenis Batuan Malihan Ciri-ciri Kegunaan 
Batu Sabak 

 

Berasal dari batu kapur yang 
mengalami tekanan dan suhu tinggi, 
halus, lunak, menyerupai serat kayu. 

Dahulu digunakan untuk menulis 
sesuatu . 

Batu Marmer 

 

Berstruktur indah, permukaan 
mengkilat dan bergaris dengan 
warna yang lmbut dan melintang. 
Jika ditetesi asam akan mendesis. 

Sebagai batu hiasan, patung, dan 
ubin. 

35. Jawab: b 
Pembahasan: 
Waterpas bekerja berdasarkan sifat air ”permukaanya selalu medatar” sehingga waterpas dapat digunakan untuk 
pemasangan lantai agar tidak miring. 
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