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KUNCI IPA TAHAP I PAKET A
No Kunci
1 C
2 D
3 D
4 D
5 C
6 B
7 D
8 A
9 D
10 C
11 A
12 C
13 C
14 B
15 B
16 D
17 B
18 A
19 A
20 B

KUNCI IPA TAHAP I PAKET A
No Kunci
21 D
22 B
23 B
24 A
25 B
26 C
27 B
28 C
29 C
30 D
31 B
32 B
33 D
34 A
35 B
36 D
37 C
38 B
39 C
40 C
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PEMBAHASAN IPA TUKPD I PAKET A

Soal No. 1
Pembahasan:
Jawaban yang benar adalah baris nomor 2 dan
nomor 4
Kunci : C

Soal No. 2
Pembahasan:
Massa benda =65 g dan Volum benda 24 ml =
24 cm3

Berdasarkan data pada daftar massa jenis,
benda tersebut adalah alumunium.
Kunci : D

Soal No. 3
Pembahasan
pemasangan kabel listrik pada transmisi jarak
jauh bertujuan kawat tidak mudah putus karena
menyusut ketika suhu dingin (malam hari)
Kunci: D

Soal No. 4
Pembahasan:
Massa air (m) = 500 gram. Suhu awal (t1) = 30
oC. Kalor jenis air 4200 J/kgoC dan jumlah
kalor yang diterima Q = 84 kJ = 84000 J
Kenaikan suhu air :

Jadi suhu akhir t2 = 30 + 40 = 70 oC
Kunci :D

Soal No. 5.
Pembahasan:
Jarak yang ditempuh mobil 1 + jarak yang
ditempuh mobil 2 = 600 m
S1 + S2 = 600 m
S1 = v1 . t S2 = v2 . t
v1 . t + v2 . t = 600 m
12 . t + 18 . t = 600 m
30 t = 600 m

s20=
30
600=t

Jarak yang ditempuh mobil 1 saat berpapasan
dengan mobil 2
s1 = 12 m/s . 20 s = 240 m
Kunci : C

Soal No. 6.
Pembahasan:

Jawab:
massa m = 60 kg
ketinggian h = 100 m
percepatan gravitasi g = 10 m/s2
EP = .... ?
EP = m × g × h

= 60 kg × 10 m/s2 × 100 m
= 60.000 Joule

Kunci : B

Soal No. 7
Pembahasan:
Kuasa terkecil pada tuas diperoleh jika
perbandingan antara lengan kuasa dengan
lengan beban nilainya palin besar. Berarti
untuk memperoleh kuasa terkecik, kuasa harus
diletakkan di ujung tuas yaitu di titik 4.
Kunci : D

Soal No. 8
Pembahasan:
Gaya ke atas yang diterima benda didalam zat
cair sama dengan berat zat cait yang didesak
oleh benda (bagian benda yang tercelup dalam
zat cair).
Jadi gaya keatas yang diterima benda adalah :
Kunci : A

Soal No. 9
Pembahasan:
Gerak bandul dari A ke B adalah ½ getaran,
yaitu 0,4 s. Jadi untuk satu getaran (period)
adalah 2 0,4s = 0,8s. Jadi frekuensinya
adalah 1 : 0,8s = 1.25 Hz.
Kunci : D

Soal No. 10
Pembahasan:
Kecepatan merambat bunyi sangat ditentukan
oleh kerapatan medium yang menghantarkan
bunyi tersebut. Semakin rapat akan semakin
cepat dalam menghantarkan bunyi.
Udara memiliki kerapatan partikel penyusun
rendah dibanding besi (rel kereta api) Jadi
bunyi merambat paling baik dalam medium zat
padat
Kunci: C

Soal No. 11
Sinar istimewa pada lensa cembung tersebut
yang benar adalah sianar datang sejajar
sumbu utama lensa dibiaskan melalui titik
fokus.
Kunci : A

Soal No. 12
Pembahasan:

Ketika kepala elektroskop diinduksi dengan
benda bermuatan listrik, muatan yang tidak
sama dengan muatan penginduksi berkumpul
di kepala elektroskop dan muatan listrik yang
sama dengan muatan penginduksi berkumpul
di daun elektroskop. Karena muatan di kedua
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daun elektroskop sama maka terjadi gaya
tolak-menolak dan daun membuka.
Kunci : C

Soal No. 13
Pembahasan:

Kuat arus pada titik cabang I1 = I2 + I3 + I4
I3 = ½ I2 = ½ . 600 mA = 300 mA (karena
hambatan pada cabang I3 = 2 kali dari
hambatan pada canag I2 )
I4 = 1/3 kali I2 = 1/3 . 600 mA = 200 mA
(karena hambatan pada cabang I4 = 3 kali dari
hambatan pada canag I2 )
jadi I1 = 600 + 300 + 200 = 1100 mA
Kunci : C

Soal No. 14
Pembahasan:

Hambatan listrik suatu pesawat :

watt315=
140
210=

R
V=P

22

Kunci : B

Soal No. 15
Pembahasan:

Bentuk dan arah garis gaya magnet yang
benar adalah sesuai gambar 1 dan 3.
Kunci : B

Soal No. 16
Pembahasan:

Np : Ns = Vp : Vs
60 : 150 = 120 : Vx
60 Vx = 150 . 120
Vx = 18000 : 60 = 300 V
Kunci : D

Soal No. 17
Pembahasan:
Penipisan lapisan ozon adalah meningkatnya
radiasi ultraviolet matahari ke bumi.
Peningkatan radiasi ultraviolet dapat
mengakibatkan salah satunya adalah
menurunnya jumlah plankton di laut.
Kunci : B

Soal No. 18
Pembahasan:
Logam adalah unsur yang memiliki sifat
mengkilap dan umumnya merupakan
penghantar listrik dan penghantar panas yang
baik. Unsur-unsur logam umumnya berwujud
padat pada suhu dan tekanan normal

Kunci: A

Soal No. 19
Pembahasan

Sifat kimia merupakan sifat yang dihasilkan
dari perubahan kimia, antara lain mudah
terbakar, mudah busuk, dan korosif. Pada

proses kimia dihasilkan zat baru. Dalam proses
pembakaran kembang api dihasilkan abu dari
pembakaran tersebut. Jadi pada peristiwa ini
terjadi perubahan kimia dimana terjadi zat baru
(abu) yang tidak mungkin membentuk seperti
zat penyusunnya
Kunci: A

Soal No. 20
Pembahasan
Sifat fisika merupakan sifat materi yang dapat
dilihat secara langsung dengan indra, zat
penyusun tidak berubah menjadi zat baru
Kunci: B

Soal No. 21
Pembahasan
DDT atau Dichloro Diphenyl Trichloroethane
adalah
insektisida yang pertama kali digunakan secara
luas dalam penanggulangan berbagai penyakit
yang ditularkan oleh serangga. Akan tetapi,
saat ini penggunaan DDT telah dilarang.
Molekul DDT merupakan molekul sangat stabil
dan tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme
di dalam lingkungan.
Kunci: D

Soal No. 22
Pembahasan:
Jenis psikotropika adalah:

1. Depresan
Depresan merupakan zat yang berfungsi
sebagai penenang (sedative), bekerja
pada sistem saraf pusat.Contoh : Obat
penenang, opiate (morfin, kodein,
heroin, alkohol, diazepam, putwa), dan
inhalan (lem, tiner, tinta).

2. Stimulan
Stimulan merupakan zat yang dapat
mengaktifkan, sistem saraf pusat. Dapak
dari penggunaan stimulan misalnya
perilaku agresif, Contoh: cocain,
amphetamine, shabu-shabu, dan ekst

3. Halusinogen
menyebabkan ilusi/halusinasi pengguna)

Kunci: B

Soal No. 23
Pembahasan:
Gambar menunjukkan proses perubahan fisik

tanaman dari biji yang tumbuh menjadi
tanaman. Berdasar gambar dan keterangan
tersebut dapat dijadikan dasar bahwa
gambar tersebut menunjukkan salah satu ciri
makhluk hidup yaitu tumbuh dan
berkembang.

Kunci: B
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Soal No. 24
Pembahasan:
Pernyataan pada soal menunjukkan ciri dari
Monocotyledonae/monokotil (tanaman dengan

keping biji satu). Ciri Monokotil diantaranya:
 memiliki satu daun lembaga (satu kotiledon
 Batang tidak berkambium maupun cabang
 Jaringan pengangkut menyebar
 Ujung akar memiliki kaliptra
 Memiliki sistem akar serabut
 Tulang daun lurus atau melengkung
 Bunga tidak bermahkota, atau warna tidak

mencolok
Kunci: A

Soal No. 25

Pembahasan:
Gambar pada soal adalah tanaman anggrek
yang hidup menumpang pada sebatang pohon.
Bentuk interaksi yang erat antara dua spesies
tersebut menghasilkan keuntungan pada salah
satu pihak (tan. Anggrek) yaitu mendapatkan
cahaya dan tidak terjadi kerugian maupun
keuntungan pada tanaman inang yang
ditumpangi. Interaksi ini kategori komensalisme
Kunci: B

Soal No. 26

Pembahasan:
Gambar yang ditunjukkan soal adalah dampak
dari proses pembakaran yang memanfaatkan
banyak bahan bakar ditandai dengan
banyaknya asap yang keluar dan mengepul
dari pipa asap. Maka usaha yang untuk
mengurangi efek tersebut adalah mengefisiensi
penggunaan bahan bakar yang digunakan
Kunci: C

Soal No. 27

Pembahasan:
Meningkatnya jumlah penduduk sepanjang
tahun yang tidak dibarengi dengan
pengelolaan lingkungan akan berdampak
pada semakin meningkatnya pencemaran
lingkungan tersebut. Prediksi tersebut dapat
ditampilkan dengan sebuah grafik yang
ditunjukkan pada pilihan jawaban B
Kunci: B

Soal No 28

Pembahasan:
Stimulus yang dipakai dalam soal adalah
gambar dari salah satu bentuk sel darah putih
(eosinophil). Peran dari leukosit ini diantaranya
adalah: fagositosis yaitu menelan kuman
penyakit dan zat asing yang masuk dalam
tubuh.
Kunci: C

Soal No 29

Pembahasan
Bagian yang ditunjuk dengan huruf X adalah
organ lambung. Pada organ ini dihasilkan
Enzim pepsin yang berfungsi mengubah
protein menjadi pepton; enzim rennin yang
berfungsi menggumpalkan protein susu, dan
HCL
Kunci: C

Soal No. 30
Pembahasan:
Stimulus pada soal menunjukkan bagian yang
ditunjuk tanda panah adalah bagian trakea
system pernafasan. Pada permukaan dinding
bagian terdapat lendir dan cilia (bulu halus)
yang memiliki peran menyaring debu/kotoran
yang masuk. Bersin dan batuk dapat terjadi
karena rangsangan pada bagian ini.
Kunci: D

Soal No. 31

Pembahasan:

Persendian yang dibentuk oleh bagian yang

ditandai dengan tanda lingkaran adalah sendi

peluru pada gelang bahu yang berfungsi …

Menggerakkan tulang tulang lengan atas ke

segala arah

Kunci: B

Soal No.32

Pembahasan:

Bagian gambar yang ditunjuk dengan nomor 1

adalah badan malphigi (berlangsung filtrasi);

bagian nomor 2 adalah tubulus kontortus distal

(berlangsung augmentasi) dan nomor 3 adalah

tubulus kontortus proksimal (berlangsung

proses reabsorbsi)

Kunci: B

Soal No. 33

Pembahasan:

Bagian yang ditunjuk tanda panah pada

gambar adalah bagian spons yaitu pangkal dari

medulla oblongata. Pada bagian ini berfungsi

diantaranya adalah terlibat dalam kegiatan

tidur, terjaga, bermimpi dan mengatur

kecepatan pernafasan.

Kunci: D

Soal No. 34

Pembahasan:

Bagian yang ditunjuk oleh tanda panah pada

gambar soal adalah bagian jaringan spons

(bunga karang), fungsinya disamping
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membantu proses fotosintesis (terutama pada

tanaman monokotil) karena terdapat klorofil

pada bagian ini juga dapat dimanfaatkan

sebagai peyimpan cadangan makanan maupun

udara

Kunci: A

Soal No. 35

Pembahasan:

Saat kelembaban (kadar air) udara sangat tipis
maka beberapa jenis tanaman melakukan
respon yang dimungkinkan untuk menjaga
kelangsungan hidupnya. seperti contoh
Gerakan pecahnya buah kapas dan polong
polongan setelah mengering. Contoh lainnya
adalah membukanya
sel anulus pada sporangium tumbuhan paku
dan membukanya gigi peristom pada
sporangium tumbuhan lumut.
Kunci: B

Soal No. 36

Pembahasan:

Keterangan gambar:

1. Tanaman sedang melakukan fotosintesis

dengan bantuan cahaya (matahari)

2. Daun tanaman direbus dengan

menggunakan air, bertujuan melemahkan

jaringan maupun sel daun (layu)

3. Daun yang sudah direbus dipanaskan lagi

dengan menggunakan larutan alkohol,

pada tahapan ini bertujuan melarutkan

klorofil

4. Setelah perlakuan 3 daun ditetesi dengan

lugol, pada tahapan ini bertujuan untuk

membuktikan bahwa daun yang melakukan

fotosintesis akan memberikan efek warna

biru setelah ditetesi lugol.

Berdasar dari keterangan tersebut dapat

disimpulkan bahwa proses fotosintesis

memerlukan cahaya

Kunci: D

Soal No. 37

Pembahasan

Pertumbuhan adalah proses pertambahan
ukuran yang tidak dapat kembali ke asal
(irreversibel), yang meliputi pertambahan
volume dam pertambahan massa. Selain
disebabkan pertambahan ukuran sel,
pertumbuhan juga terjadi karena pertambahan
jumlah sel. Contohnya bayi yang baru lahir
ukurannya + 45 cm dengan berat badan + 3 kg.
Setelah mengalami pertumbuhan, tinggi badan
dapat mencapai lebih dari 150 cm dan berat
badan lebih dari 30 kg. Perkembangan adalah

proses menuju tercapainya kedewasaan. Pada
tingkat seluler, perkembangan dapat berupa
diferensiasi sel-sel yang baru membelah
membentuk jaringan yang menyusun organ
tertentu. Pada tumbuhan perkembangan
ditandai dengan munculnya bunga atau buah.
Sedang pada hewan dan manusia ditandai
dengan kematangan organ
reproduksi sehingga siap untuk menghasilkan
keturunan.
Perkembangan juga menyebabkan
perkembangan psikis dari usia bayi, anak-
anak, dan menjadi dewasa.

Kunci: C

Soal No. 38

Pembahasan:

Adaptasi morfologi dan tingkah laku pada paus

dapat dijelaskan sbb:

Adaptasi morfologi diantaranya:

Bentuk tubuh fusiform-streamline, berambut,

dan sirip seperti dayung,

Adaptasi perilaku diantaranya:

sering muncul kepermukaan bertujuan untuk

bernafas dan banyak minum

Adaptasi fisiologi diantanya: menghasilkan

urine yang pekat

Kunci: B

Soal No. 39

Pembahasan

Gamet dari tanaman bergenotip TTKk dengan
TtKk masing-masing adalah:
TTKk: TK dan Tk
TtKk : TK, Tk, tK, dan tk
Maka hasil persilangan kedua macam gamet
tersebut adalah:
TTKK (tinggi Kuning),
TTKk (tinggi Kuning),
TtKK, (tinggi Kuning)
TtKk (tinggi Kuning)
TTKk, (tinggi Kuning)
TTkk, (tinggi putih)
TtKk, (tinggi Kuning)
Ttkk, (tinggi putih)
Berdasar keterangan di atas diperoleh: Jumlah
individu hasil persilangan adalah 8, serta
diperoleh 2 individu berbatang tinggi berbiji
putih. Jadi seandainya semua tanaman hasil
keturunan berjumlah 120 maka diperoleh
tanaman berbatang tinggi warna putih adalah
2/8 X 120 = 30 tanaman
Kunci: C

Soal No. 40
Pembahasan:
Produk bioteknologi konvensional adalah
semua produk bioteknologi dimana pada waktu
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proses pembuatannya dilakukan secara
sederhana, murah, tidak menggunakan
peralatan yang canggih (rumit) dan biasanya
memanfaatkan mikrobia yang mudah
diperoleh/ada dipasaran dan penggunaannya
secara langsung serta belum tahu adanya
penggunaan enzim. Contoh: tempe, tape,
kecap, keju, nata de coco (sari kelapa) yoghurt
dll.
Sedang produk bioteknologi modern adalah
semua produk bioteknologi yang dalam proses
pembuatannya memerlukan prinsip-prinsip
ilmiah atau penelitian terlebih dahulu, sehingga
dapat dihasilkan produk (temuan) baru dari
proses tersebut. Contoh hasil bioteknologi
modern diantaranya: beberapa produk hasil
rekayasa genetika ( hormone sintetis seperti
insulin), vaksin, antibiotic, protein sel tunggal,
antibodi monoklonal dll
Kunci:C


