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1. Jawab: a 

Pembahasan: 
Gaung atau gema dapat diredam menggunakan karpet tebal seperti dalam gedung bioskop. 

 
 
 

 
Pembahasan Latihan Soal UN SMP/MTs 

Mata Pelajaran   : IPA 
                                       Jumlah Soal  : 40 

2. Jawab: d 
Pembahasan: 
Bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung selau bersifat maya, tegak, diperkecil. 

 
3. Jawab: c 

Pembahasan: 
Cepat rambat cahaya di udara setara dengan 300.000.000 m/detik atau 300.000 km/detik 

 
4. Jawab: c 

Pembahasan: 
Teropong medan atau teropong bumi merupakan alat optik yang berfungsi melihat benda jauh di permukaan bumi. Agar 
bayangan yang terbentuk tidak terbalik, pada teropong bumi dilengkapi sebuah lensa yang berfungsi sebagai lensa 
pembalik, sehingga bayangan akhir yang terbentuk bersifat maya dan tegak.   

 
5. Jawab: b 

Pembahasan: 
Mikroskop merupakan alat optik yang berfungsi untuk memperbesar benda mikro (berukuran sangat kecil). Mikroskop 
tersusun atas dua lensa yaitu: 
• lensa objektif, letaknya dekat benda 
• lensa okuler, letaknya dekat mata pengamat 

 
6. Jawab: a 

Pembahasan: 
• Presbiopi (cacat mata para manula) 

Penyebab  : menurunnya kemampuan lensa mata untuk cembung dan pipih 
Pertolongan : menggunakan kaca mata lensa rangkap (cembung dan cekung) 

 
• Miopi (rabun jauh) 

Penyebab : kemampuan lensa mata untuk pipih kurang baik, sehingga bayangan benda yang terbentuk terletak 
di depan retina. 

Pertolongan : menggunakan kacamata lensa cekung 
  

• Hipermetropi (rabun dekat) 
Penyebab : kemampuan lensa mata untuk cembung kurang baik, sehingga bayangan terbentuk di belakang 

retina. 
Pertolongan : mengunakan kacamata lensa cembung 

 
• Astigmatisma (silindris) 

Penyebab : bentuk kornea mata tidak seperti permukaan bola tetapi lebih menyerupai permukaan silinder, 
sehingga sinar-sinar tegak dan mendatar tidak berpotongan di satu titik. 

Pertolongan  : menggunakan kaca mata lensa silindris  
 

7. Jawab: b 
Pembahasan: 
• Konduktor listrik panas adalah benda yang dapat mmenghantarkan panas dengan baik. Contoh benda yang 

termasuk konduktor panas seperti: kunigan, baja, besi, tembaga, seng, dan kaca. 
• Isolator panas adalah benda-benda yang bersifat menghambat perpindahan panas. Contoh benda yang bersifat 

isolator seperti: ebonit, kain, karet, dan kertas. 
 

8. Jawab: d 
Pembahasan: 
Berdasarkan proses pembuatannya, magnet terdiri atas magnet alami dan magnet buatan. Magnet buatan dapat di buat 
dari bahan seperti besi, baja, dan kobalt. Sedangkan bahan seperti alumunium, emas, perak, seng, tembaga, dan 
kuningan tidak dapat dibuat magnet. 
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9. Jawab: b 

Pembahasan: 
Untuk menaikkan drum 150 kg dapat digunakan pesawat sederhana seperti bidang miring. 

 
10. Jawab: d 

Pembahasan: 
• Barometer : alat untuk mengukur tekanan udara 
• Termometer : alat untuk mengukur suhu 
• Hidrometer : alat untuk mengukur massa jenis zat cair 
• Respirometer : alat pengukur pernafasan 

 
 
 

11. Jawab: c 
Pembahasan: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Agar seimbang, terlebih dahulu kita hitung sistem keseimbangan menggunakan persamaan: 
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Supaya jungkat jungkit seimbang, beban yang dibutuhkan hanya 5,6 kg. 
Jadi beban yang harus dikurangi sebesar :  
15 kg – 5,6 kg = 9,4 kg. 

 

 

8 kg 

15 kg 

3,5 m 

5 m 

12. Jawab: b 
Pembahasan: 
• Pemanasan air dalam bejana dapat merata karena peristiwa perpindahan panas secara konveksi. Konveksi adalah 

perpindahan panas disertai perpindahan partikel suatu zat. 
• Konduksi adalah perpindahan panas melalui perantara tanpa disertai perpindahan partikel suatu zat. 
• Radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara 

 
13. Jawab: a 

Pembahasan: 

1. Zat Padat 
 
 
 
 
 
 
• Jarak antar partikel berdekatan 
• Ikatan antar molekul sangat kuat 
• Partikel penyusunnya sukar di pisahkan (bentuknya cenderung tetap) 
• Partikel bergerak di tempatnya (bergetar) 
• Volumenya cenderung bertambah bila dipanaskan (memuai) 
Contoh: batu, kayu, besi, kertas, plastik. 

 
2. Zat Cair 
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• Jarak antar partikel agak renggang 
• Ikatan antar molekul lemah 
• Partikelnya dapat bergerak bebas namun masih terikat satu dengan yang lain  
• Partikel penyusunnya mudah dipisahkan 
• Dalam keadaan tenang (tanpa gangguan) permukaan air selalu rata (datar) 
• Volumenya cenderung bertambah bila dipanaskan (memuai) 
• Bentuknya mengikuti bentuk wadahnya 
Contoh : air, minyak tanah, minyak goreng, oli, dan alkohol 

 
3. Gas  

 
 
 
 
 
 

 
• Jarak antar partikel berjauhan 
• Ikatan antar molekul sangat lemah  
• Gerakan partikelnya sangat bebas 
• Menempati ruang 
• Volumenya cenderung bertambah bila dipanaskan (memuai) 
Contoh : Oksigen dan Karbondioksida 

 
14. Jawab: b 

Pembahasan: 
Umumnya, sifat materi seperti zat padat, cair dan gas akan memuai (mengembang) bila di panaskan. Karet dan plastik 
akan menyusut bila dipengaruhi panas.   

15. Jawab: b 
Pembahasan: 
Bahan dasar pembuatan rangka pesawat terbang adalah alumunium. Alumunium memiliki sifat ringan, tahan karat, dan 
keras. 

 
16. Jawab: d 

Pembahasan: 
Jenis pelapukan : 
a. Pelapukan Biologi 

Pelapukan biologi terjadi akibat kegiatan makhluk hidup. Makhluk hidup yang dapat menyebabkan terjadinya 
pelapukan biologi adalah ngengat, rayap, jamur, dan lumut. Contoh pelapukan biologi adalah rapuhnya tembok 
rumah akibat ditumbuhi oleh lumut kerak. 

b. Pelapukan Fisika 
Pelapukan fisika terjadi akibat berbagai faktor alam (hujan, angin, sinar matahari, gelombang laut, dan bencana 
alam). Contoh pelapukan fisika adalah terbentuknya gurun pasir. 

c. Pelapukan Kimia 
Pelapukan kimia terjadi akibat bereaksinya benda dengan berbagai zat kimia. Contoh pelapukan kimia adalah 
terjadinya hujan asam. 

 
17. Jawab: c 

Pembahasan: 
Batu kuarsa merupakan bahan dasar pembuatan kaca. Ciri-ciri batu kuarsa adalah: sangat keras, putih, butiran tidak jelas, 
agak seperti kaca. 

 
18. Jawab: c 

Pembahasan: 
Usaha penghematan minyak bumi dapat dilakukan dengan menggunakan minyak bumi tersebut secara tepat, sesuai 
dangan kebutuhannya. 

 
19. Jawab: d 

Pembahasan: 
Indonesia terbagi atas 3 bagian waktu, yaitu Waktu Indonesia Barat (WIB), Waktu Indonesia Tengah (WITA), dan Waktu 
Indonesia Timur (WIT). Masing-masing wilayah memiliki selisih waktu 1 jam.  
Jakarta termasuk waktu Indonesia bagian barat, sedangkan Jayapura termasuk waktu Indonesia bagian timur, jadi selisih 
waktu Jakarta dan Jayapura adalah 2 jam. Jika di Jakarta pukul 13.30 maka di Jayapura pukul 15.00 

20. Jawab: c 
Pembahasan: 



Copyright ©www.snmptn.or.id 
Website Sukses Snmptn 2011 

 
Planet memiliki orbit yang berbeda antara planet yang satu dengan plenet yang lainnya. Dengan demikian planet yang 
satu dengan panet yang lain tidak akan bertabrakan.  

 
21. Jawab: c 

Pembahasan: 
Merkurius merupakan planet terdekat ke matahari. Agar tidak tertarik gravitasi matahari, maka merkurius harus 
bergerak sangat cepat ketika mengelilingi matahari. Periode revolusi merkurius sekitar 88 hari, sedangkan periode 
revolusi bumi mencapai 365 hari. 

 
22. Jawab: d 

Pembahasan: 
Calisto  merupakan satelit alami planet jupiter. 

 
23. Jawab: c 

Pembahasan: 
Komet Halley diamati pertama kali oleh Edmun Halley teerlihat setiap 76 tahun. Komet Halley terakhir diamati pada 
tahun 1986 

 
24. Jawab: c 

Pembahasan: 
Meteorid adalah benda langit yang melayang bebas diangkasa dengan kecepatan sangat tinggi. Saat memasuki 
atmosfer bumi meteorid disebut meteor atau bintang jatuh. Jika meteor sampai ke permukaan bumi, namanya menjadi 
meteorit. 

 
25. Jawab: b 

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

 

 

Mulut 

 Kerongkongan 

 
 Hati  

 
 
 
 
 
 
 
26. Jawab: b  

Pembahasan: 
Sistem pencernaan pada manusia terdiri atas : 
a. mulut 

Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah.  
b. kerongkongan 

Di kerongkongan terjadi gerakan meremas-remas dan mendorong makanan dari mulut ke lambung (gerak 
peristaltik). 

c. lambung 
Di lambung, makanan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim renin, pepsin, dan HCl (asam klorida).  

d. usus halus 
Di usus halus terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Proses penyerapannya terjadi di permukaan dinding 
usus halus yang berlipat-lipat (jonjot-jonjot usus). Fungsi dari jonjot-jonjot usus ini untuk memperluas daerah 
penyerapan sari makanan.  

e. usus besar 
Saat memasuki usus besar, sisa-sisa sari makanan akan dibusukkan oleh bakteri E. coli  dan diatur kadar airnya. 

f. anus 
Sisa makanan yang sudah dibusukkan akhirnya dikeluarkan dari tubuh melalui anus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lambung 

 Usus halus 

 Usus besar 

 Anus 

Matahari Bulan 
Bayangan yang 
dihasilkan Bumi 
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Gambar sistem pencernaan manusia 
 

27. Jawab: b  
Pembahasan: 
Darah terdiri atas bagian yang berbentuk cair yang disebut plasma darah dan bagian yang berbentuk padat yang disebut 
sel darah. Plasma darah berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. 

 
Sel darah dibagi menjadi tiga bagian :  
• Sel darah merah (eritrosit), sel darah merah (eritrosit) berwarna merah karena mengandung hemoglobin yang 

berfungsi untuk mengikat oksigen. 
• Sel darah putih (leukosit), sel darah putih (leukosit) berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh. 
• Keping darah (trombosit), keping darah (trombosit) berfungsi untuk membekukan darah pada saat terjadi luka. 

 
28. Jawab: a 

Pembahasan: 
Salah satu fungsi rangka adalah untuk melindungi organ-organ penting yaitu : 
a. Rangka tengkorak berfungsi untuk melindungi otak dan alat indera (mata, telinga). 
b. Rangka gelang panggul berfungsi untuk melindungi alat-alat pencernaan dan alat reproduksi bagian dalam. 
c. Tulang rusuk dan dada berfungsi untuk melindungi paru-paru dan jantung. 
d. Tulang leher berfungsi untuk melindungi tenggorokan dan kerongkongan. 

 
29. Jawab: d 

Pembahasan: 
Transfusi darah artinya pemindahan darah dari tubuh seseorang ke orang lain. 

NO Golongan 
Darah 

Dapat 
Memberi 

pada 

Dapat 
Menerima 

dari 
Sebutan 

1. A A dan AB A dan O - 
2. B B dan AB B dan O - 

3. AB AB A, B, AB, 
O 

Resipien 
Universal 

4. O A, B, AB, 
O O Donor 

Universal 
Tabel Transfusi Darah 

Jadi orang yang bergolongan darah O hanya dapat menerima darah dari orang yang bergolongan darah O. 
 

30. Jawab: c 
Pembahasan: 
• Stroberi dan rumput teki berkembang biak dengan geragih. 
• Jahe dan kunyit berkembang biak dengan rhizoma. 
• Pisang, bambu, dan tebu (cara menghapalnya : P B T) berkembang biak dengan tunas. 
• Cemara, sukun, cocor bebek dan kersen  (cara menghapalnya : Cewek Suka Cowok Keren) berkembang biak dengan 

tunas adventif. 
 
31. Jawab: a 

Pembahasan: 
Adaptasi pada unggas ditunjukkan dengan perbedaan pada bentuk kaki dan paruhnya. Perbedaan bentuk kaki unggas, 
diakibatkan adanya perbedaan tempat hidup. Unggas yang kakinya berselaput, merupakan unggas yang hidup di 
habitat yang berair atau berlumpur, misalnya bebek. Kaki berselaput membantu bebek saat berenang. 

 
32. Jawab: a 

Pembahasan: 
• Amoeba dengan cara membelah diri. 
• Suplir dan jamur berkembang biak dengan spora. 
• Kuda berkembang biak secara generatif dengan cara melahirkan (vivivar). 

 
33. Jawab: a 

Pembahasan: 
Beberapa hewan seperti cicak dan tokek, memiliki kemampuan untuk memutuskan ekornya sendiri (autotomi). Ini 
bertujuan untuk melindungi diri dari serangan musuh/pemangsa.  

 
34. Jawab: d 

Pembahasan: 
Perhatikan jaring-jaring kehidupan di bawah ini! 

 
Burung kecil Elang 

Serangga 

Pepohonan 

Ular 

Tikus Padi 

Kambing 
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Jaring-jaring kehidupan di atas terdiri dari beberapa rantai makanan yaitu : 
 

 

Lordosis Kifosis 

Skoliosis Normal 

 
                                                                                                           Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen dalam jaring-
jaring kehidupan di atas adalah pepohonan dan padi. Pepohonan dan padi berperan sebagai produsen karena dapat 
menghasilkan makanan sendiri melalui peristiwa fotosintesis. 

1 
 
2 
 
3

Pepohonan Serangga Burung 
k il

Elang

Padi Tikus Ular Elang

Padi Kambing 
 
35. Jawab: d 

Pembahasan: 
• Sagu dan tebu menyimpan cadangan makanan pada batang. 
• Singkong, wortel, dan bengkoang menyimpan cadangan makanan pada umbi akar. 
• Pisang menyimpan cadangan makanan pada buah. 
• Jagung menyimpan cadangan makanan pada biji. 
• Kangkung menyimpan cadangan makanan pada daun. 

 
36. Jawab: a 

Pembahasan: 
Susu dan mentega mengandung lemak. Susu termasuk salah satu sumber lemak hewani (berasal dari hewan) 
sedangkan mentega termasuk salah satu sumber lemak nabati (berasal dari tumbuhan).  

 
37. Jawab: b 

Pembahasan: 
• kekurangan vitamin A, menyebabkan rabun ayam 
• kekurangan vitamin B, menyebabkan beri-beri 
• kekurangan vitamin C, menyebabkan sariawan 
• kekurangan vitamin D, menyebabkan rakhitis 
• kekurangan vitamin E, menyebabkan kemandulan 
• kekurangan vitamin K, menyebabkan pendarahan  

 
 
38. Jawab: b 

Pembahasan: 
Makanan di dalam usus dua belas jari akan dicerna kembali secara kimiawi dengan bantuan getah pankreas dan getah 
empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas, sedangkan getah empedu dihasilkan oleh hati. Getah 
pankreas menghasilkan enzim pencernaan, berupa : (jenis enzimnya disingkat Li T A) 
a. Lipase, mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol; 
b. Tripsin, mengubah protein menjadi asam amino;  
c. Amilase, mengubah amilum (zat tepung) menjadi zat gula. 
Getah empedu yang dihasilkan berguna untuk mencerna lemak. 

 
39. Jawab: a 

Pembahasan: 
Cara duduk yang salah dapat menyebabkan gangguan pada tulang belakang. 
Gangguan pada Tulang Belakang terdiri atas : 
a. Lordosis, tulang punggung terlalu bengkok ke depan 
b. Kifosis, tulang punggung terlalu bengkok ke belakang 
c. Skoliosis, tulang punggung terlalu bengkok ke kanan atau ke kiri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40. Jawab: b 
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Pembahasan: 
• Bawang merah, bawang bombay, dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis. 
• Kunyit dan temulawak berkembang biak dengan rhizoma. 
• Pisang, bambu, dan tebu (P B T) berkembang biak dengan tunas.  

 

 


