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PEMBAHASAN IPA

TUKPD I PAKET B
Soal No. 1

Pembahasan:
Waktu yang ditunjukkan adalah 20 s
Kunci: A

Soal No. 2

Pembahasan:

Perhatikan situasi pengukuran volume batu
berikut!

Apabila massa batu tersebut 116 gram,
maka massa jenis batu adalah ...

Ρ = m

V

= 116 gram

20 cm3

= 5,8 gr/cm3

Kunci: D

Soal No. 3

Pembahasan:

Pemasangan kaca jendela pada bingkainya

dibuat renggang agar tidak pecah pada saat

suhu lingkungan naik. Hal ini karena

 Kaca lebih mudah memuai daripada
bingkainya

 Angka muai kaca lebih besar daripada
angka muai bingkai

Kunci: A

Soal No. 4

Pembahasan:
Fahri memanaskan air yang massanya 2 kg

dengan suhu awal 25oC , jika kalor jenis air

4200 J/Kg oC . Hitunglah berapakah kalor

yang dibutuhkan sampai suhu air mencapai

75 oC !

Q=mc∆t

= 2Kg X 4200J/Kg0C X 50oC

= 420000 J = 420 Kj

Kunci: C

Soal No. 5

Pembahasan:
Ketikamobil-mobilan meluncur kebawah
kecepatan mobil bertambah, makagrafik
V-t untuk gerak lurus dipercepat adalah A.
Kunci: A

Soal No. 6

Pembahasan:

Hukum Paskal menyatakan bahwa gaya

yang bekerja pada permukaan zat cair,

tekanannya akan diteruskan ke segala arah

dengan sama besar. Oleh karena itu

berlaku rumus:

F1 = F2

A1 A2

F2 = F1 x A2

A1

F2 = 20 N x 0,012 cm2

0,002 cm2

= 120 N

Kunci: D

Soal No. 7

Pembahasan:

Gambar dalam pokok soal adalah

Keuntungan mekanik tuas merupakan

perbandingan antara lengan kuasa dengan

beban. B adalah titik tumpu, B-C adalah

lengan beban dan A-B adalah lengan beban,

sehingga makin besar lengan kuasa makin

besar keuntungan mekanik tuas tersebut. Jadi

untuk memperbesar keuntungan pada tuas

(pinset) tersebut adalah memperbesar lengan

kuasa atau dengan cara menggeser B ke

arah A.

Kunci: C

Soal No. 8

Pembahasan:

Besar tekanan awal 1/3, jadi untuk menekan

2/3 perlu gaya sebesar 2x gaya semula dan

untuk menekan hingga 3/3 (keseluruhan benda

tersebut) butuh gaya 3x setara dengan gaya

ke atas yang dihasilkan

Kunci: D

Soal No. 9

Pembahasan:

A-D= 15 m

Jarak A-D= 12 s

V = jarak A-D

waktu A-D



= 15 m

7,5 s

= 2 m/s

f = jumlahgelombang

Waktu

= 3,5 gelombang

7,5 s

= 0,467Hz

Kunci: C

Soal No. 10

Pembahasan:

Syarat terdengarnya bunyi antara lain:

(1) Adanya zat perantara

(2) Adanya penerima dan pendengar

(3) Adanya sumber bunyi

Kunci: A

Soal No. 11

Pembahasan

1 + 1 = 1
So Si f

1 + 1 = 1

15 Si 12

1 = 1 - 1

Si 12 15

= 5 - 4

60

Si = 60 = 60 cm

1

Kunci: C

Soal No. 12

Pembahasan:

No

.

Uraian

kegiatan

Proses

perpind

ahan

elektron

Jenis

muatan

listrik

yang

dihasilk

an

1 Batang

kaca

digosok

dengan

kain wol

Batang

kaca

meneri

ma

bebera

pa

elektron

Negatif

2 Sisir

plastik

digosok

dengan

Sisir

plastik

meneri

ma

Negatif

kain wol bebera

pa

elektron

3 Batang

kaca

digosok

dengan

kain

sutera

Batang

kaca

melepa

skan

bebera

pa

elektron

Positif

4 Sisir

plastik

digosok

dengan

kain

sutera

Sisir

plastik

melepa

skan

bebera

pa

elektron

Positif

Kunci: C

Soal No. 13

Pembahasan:

Rs = 6Ω +  6Ω
Rs = 12

Rt = E = 12 V
I 2 A

Rt = 6 Ω

1 = 1 + 1
Rt R Rs
1 = 1 + 1
6 Ω      R        12 Ω
1 = 1-1
R 6 Ω      12 Ω
1 = 2 - 1
R 12 Ω    12 Ω

= 1
12 Ω

R = 12 Ω  
Kunci: A

Soal No. 14

Pembahasan:

Wlampu= 5 x 40 kW x 8 jam = 1,6 kWh

1.000

Wsetrika=1 x 450 kW x 2 jam= 0,9 kWh

1.000

WTV =1 x 150 kW x 4 jam= 0,6 kWh

1.000

Rekening 1 bln= (1,6 kWh+0,9 kWh+0,6

kWh) x 30 hr x Rp. 500,00 –



= Rp. 46.500,00

Kunci: D

Soal No. 15

Pembahasan:

 Ketika A kutuf positif, B Kutub negatif,
berdasarkan kaidah tangan kanan maka
K: U, L: S, sehingga L tarik menarik

dengan KU magnet

 Ketika A Kutub negatif, B kutub positif,
berdasarkan kaidah tangan kanan maka
K: S, L: U, sehingga L tarik menarik

dengan KS magnet

Kunci: D

Soal No. 16

Pembahasan:

Np : Ns = Is :Ip

24 : 5 = Is : 2 A

Is = (24 x 2A):5

= 9,6 A

Kunci: D

Soal No. 17

Pembahasan:

Efek pemanasan global terhadap

kesehatan:

 Meningkanya kematian akibat: serangan
jantung

 Perubahan iklim yang memburuk
memperburuk kualitas udara yang dapat
melukai paru-paru.

 Menularnya penyakit tropis secara
mendunia yaitu yang disebabkan oleh
gigitan serangga (malaria, demam
berdarah, demam kuning dan
encephalitis)

Kunci: D

Soal No. 18

Pembahasan:

Molekul unsur dan molekul senyawa dapat
dibedakan berdasarkan jumlah jenis atom
penyusunnya. Ketika bernapas, kita
menghirup udara yang mengandung
Oksigen, Nitrogen Karbon dioksida dan saat
menghembuskan uap air pun
terbentuk.Termasuk molekul unsur adalah
molekul yang tersusun atas unsur sejenis
Oksigen (O2)dan Nitrogen (N2)
Kunci: A

Soal No. 19

Pembahasan:

Berdasar sifat fisika, kegiatan yang
dilakukan seperti ditunjukkan oleh gambar
dapat dijelaskan bahwa Partikel gas dapat
menekan ke segala arah
Kunci: B

Soal No. 20

Pembahasan:

Anto melakukan pengamatan terhadap
sebuah logam yang berkarat. Anto
berusaha menyimpulkan dari peristiwa
tersebut. Pernyataan berikut yang sesuai
adalah Pada proses korosi terbentuk zat
yang jenisnya baru yaitu karat
Kunci: D

Soal No. 21
Pembahasan:
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan
No.722/Menkes/Per/IX tahun 1988, sakarin
dan siklamat hanya boleh digunakan dalam
makanan yang khusus ditujukan untuk
penderita diabetes mellitus atau yang sedang
menjalani diet kalori.
Kunci: B

Soal No. 22
Pembahasan
a. Tar dapat menimbulkan kanker paru-paru.

Tar menjadi penyebab iritasi pada paru-
paru sehinga menimbulkan batuk.

b. Nikotin menyebabkan si perokok menjadi
ketagihan. Nikotin bersifat racun dan dapat
menaikan tekanan darah serta detak
jantung. Peningkatan detak jantung
menyebabkan kebutuhan tubuh terhadap
oksigen menjadi meningkat. Akibatnya si
perokok dapat mengalami kerusakan otot
jantung.

Kunci: A

Soal No. 23

Pembahasan:

Tumbuhan yang disajikan dalam soal adalah
eceng gondok Sesuai dengan habitatnya jenis
tumbuhan tersebut menggelembung pada
bagian tangkai daunnya yang berperan untuk
mengapungkan tubuhnya dalam lingkungan air.
Berdasarkan gambar dan pernyataan tersebut
menunjukkan bahwa makhluk hidup memiliki
ciri mampu beradaptasi.
Kunci: D



Soal No. 24
Pembahasan:
Gambar yang ditunjukkan oleh gambar adalah I
kepiting (arthropoda), II kura-kura (reptil), III
siput (mollusca) dan IV ular (Reptil) jadi
kekerabatan yang dekat dimiliki oleh jenis
hewan II dan IV
Kunci: C

Soal No. 25
Pembahasan:
Simbiosis mutualisme adalah interaksi yang
erat antara dua jenis maklhuk hidup dimana
keduanya sama-sama untung. Contoh dalam
hal ini adalah: kehidupan bersama antara
jamur dengan bagian akar pada suatu tanaman
tertentu sehingga membentuk mikoriza.
Mikoriza bagi tanaman dapat membantu
beradaptasi pada Ph rendah, menggantikan
kebutuhan ± 50% fosfor, ±40% Nitrogen, dan
±25% Kalium (pada lamtoro)
Kunci: D

Soal No. 26
Pembahasan:
lebih dari 70 % pencemaran udara di kota-kota
besar disebabkan oleh kendaraan bermotor,
sedangkan 30 % sumber pencemaran berasal
dari kegiatan industri, rumah tangga, dan lain-
lain oleh asap kendaraan ataupun industri.
Gas buang kendaraan maupun industry
diantaranya adalah gas CO, CO2, SO4,
logamPb (timbal), merkuri. Untukmengikat gas
CO2 dapat dilakukan dengan menanam pohon
trembesi, mahoni, maupun bungur di tepi jalan
raya
Kunci: C

Soal No. 27
Pembahasan:
Peningkatan jumlah penduduk sering dibarengi
dengan menurunnya kualitas lingkungan hal ini
dapat dilihat dari meningkatnya akan
kebutuhan sumber air bersih, oksigen (udara
yang bersih), maupun tempat/lahan untuk
tinggal. Keadaan ini akan memicu semakin
sulitnya mendapatkan sumber air bersih, udara
bersih, danmeningkatnya kadar CO2 di udara
Kunci: D

Soal No. 28
Pembahasan
Berdasar keterangan pada gambar: I adalah
serambi, II adalah bilik kanan, III bilik kiri, IV
serambi kiri
Darah sari seluruh tubuh yang kaya CO2 akan
masuk menuju serambi kanan, kemudian
masuk menuju kebilik kanan, dari bilik kanan
darah akan dipompa menuju keparu-paru. Dari
paru-paru CO2 ditukar dengan O2 yang
kemudian akan dibawa oleh darah menuju

serambi kiri jantung dan masuk kebilik kiri
jantung untuk di pompa keseluruh tubuh
Kunci: B

Soal No. 29
Pembahasan:
Bagian yang ditunjuk oleh huruf P pada
gambar adalah empedu. Pada bagian ini
berfungsi menghasilkan zat/cairan empedu
yang berperan dalam:
1. Mengemulsikan lemak
2. Mewarnai feses/urine
3. membuang limbah metabolik
Kunci: A

Soal No. 30
Pembahasan
Udara yang masuk melalui rongga hidung akan
mengalami 3 perlakuan diantaranya:
Diatur kelembabannya, disesuaikan suhunya
serta disaring oleh rambur hidung/lender
Kunci: A

Soal No 31
Pembahasan
Tulang rusuk atau tulang iga, tersusun dari 12
pasang, diantaranya adalah 7 pasang tulang
rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, 2
pasang tulang rusuk melayang
Kunci: A

Soal No. 32
Pembahasan
bagian yang ditunjuk oleh huruf X adalah tuba
fallopi: dalam keadaan normal fertilisasi
berlangsung pada 1/3 bagian tuba fallopiini,
sedangkan bagian Y adalah uterus atau pada
bagian ini embrio hasil pembuahan atau
fertilisasi akan mengalami pertumbuhan dan
perkembangan menjadi calon individu (anak)
Kunci: C

Soal No. 33
Pembahasan
Pusat pengaturan muntah, batuk, sendawa
maupun bersin berlangsung di bagian medulla
oblongata (sumsum lanjutan) sehingga respon
rangsang akan ditanggapi pada bagian medulla
ini. Jadi prosedur jalannya rangsang adalah:
Rangsangreseptorsaraf sensorikmedulla
oblongatasaraf motorikefektorgerak
Kunci: B

Soal No. 34
Pembahasan
Bagian yang ditunjuk oleh huruf X adalah
tulang daun (jaringan pengangkut) fungsi
jaringan ini adalah sebagai alat pengangkut
zat-zat dalam daun diantaranya hasil
fotosintesis
Kunci : B



Soal No. 35
Pembahasan:
Tanaman semangka merupakan tanaman liana
yang tumbuhnya merambat. Respon bagian
ujung batang yang tumbuh akan mengikuti
pola/kontur permukaan tanah yang dilaluinya.
Kunci: D

Soal No. 36
Pembahasan:
I. Sebagian daun tanaman ditutup dengan

kertas timah

II. Daun tanaman direbus dengan

menggunakan air, bertujuan melemahkan

jaringan maupun sel daun (layu)

III. Daun yang sudah direbus dipanaskan lagi

dengan menggunakan larutan alkohol,

pada tahapan ini bertujuan melarutkan

klorofil

IV. 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.

Kunci: C

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
Kunci : A

Soal No. 38
Pembahasan:
Seleksi alam adalah suatu proses penyeleksian
terhadap kelangsungan hidup makhluk hidup
yang terjadi akibat faktor alam/kompetisi/
predator dll. Contoh adalah Peristiwa
musnahnya beberapa jenis hewan karena
bencana alam
Kunci: B

Soal No. 39
Pembahasan:
Gamet dari tanaman bergenotip TTKk dengan
TtKk masing-masing adalah:
BbKk: BK, Bk, bK, dan bk
Bbkk :Bk dan bk
Maka hasil persilangan kedua macam gamet
tersebut adalah:
BBKk (bulat kuning),
BbKk (Bulat Kuning),
BBkk, (bulat hijau)
Bbkk (bulat hijau)
BbKk, (bulat kuning)
bbKk (kerut Kuning)

Bbkk (Bulat hijau)
bbkk (kerut hijau)
Berdasar keterangan di atas diperoleh: Jumlah
individu hasil persilangan adalah 8 dengan
perbandingan:
3 bulat kuning: 3 bulat hijau: 1 kerut kuning: 1
kerut hijau
Kunci: C

Soal No. 40
Pembahasan:
Nata de coco adalah salah satu produk dari
bioteknologi konvensional yang dibuat dari air
kelapa. Dibantu dengan beberapa zat kimia
tertentu seperti ZA, asam cuka dan asam
sitrat, maka proses selanjutnya adalah
fermentasi yang membutuhkan peran
mikrobia Acetobacter xilynum yang berperan
mengubah glukosa menjadi selulose
Kunci: A


