
KUNCI & PEMBAHASAN IPA TUKPD II SMP/MTs PAKET A
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Kunci : D

2. Massa = 252 g dan volum = 54 ml -24 ml = 30 ml = 30 cm3
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Benda sejenis memiliki massa jenis yang sama.Yang massa jenisnya sama dengan hasil
pengukuran adalah tembaga
Kunci : C

3. Koefisien muai air lebih besar dibandingkan dengan bahan gelas, sehingga ketika dipanaskan
volum air bertambah lebih besar dibanding volum tabung reaksi. Akibatnya sebagian air dalam
tabung tumpah.
Kunci : A

4. Titik didih air pada tekanan normal adalah 100 0C. Δt = 100 - 20 = 80 0C
Q = m . C . Δt   Q = 0,8 . 4200 . 80 = 268800 J
Kunci : B

5. Yang merupakan aksi reaksi sesuai dengan hukum III Newton adalah kegiatan 3 dan 4.
Kunci : D

6. Energi kinetik peluru :
Ek = ½ m v2 = ½ . 0,06 . 402 = 0,03 . 1600 = 48 joule
Kunci : C

7. Agar tuas mudah digunakan, berarti kuasanya harus paling kecil atau keuntungan mekanisnya
paling besar.
Keuntungan mekanis terbesar diperoleh ketika hasil perbandingan antara lengan kuasa dengan
lengan beban hasinya paling besar.
Kunci : D

8. Gaya ke atas zat cair terhadap benda yang tercelup didalamnya merupakan hasil perkalian antara:
Volum zat cair terdesak (volum benda tercelup) dengan masaa jenis zat cair dengan percepatan
gravitasi.
FA = V . ρ . g = 2 dm3 . 1000 kg/m3 . 10 m/s2 = 0,002 . 1000 . 10 = 20 N
Kunci : D

9. Gerak bandul A - B - A - B adalah gerak 1,5 getaran dengan waktu t = 0,6 s dan amplitudo getaran
= 4cm : 2 = 2 cm
Period ( T ) = t : n = 0,6 : 1,5 = 0,4 s
Kunci : C

10. Bunyi merambat memerlukan zat perantara. Karena di ruang angkasa hampa udara, suara tidak
dapat merambat.
Kunci : A

11. Pertama
So= 15 cm Si = 60 cm
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Kedua. Benda digeser 5 cm menjauhi lensa. Berarti jarak benda ke lensa = 20 cm.

60
2=

60
3-

60
5=

s
1

20
1-

12
1=

s
1

ii

Si = 30 cm Bayangan bersifat nyata.
Kunci : A



12. Suatu benda yang terinduksi muatan listrik, bagian terdekat bermuatan berlawanan dengan
muatan penginduksi, sedangkan bagian benda terjauh dari penginduksi bermuatan listrik sama
dengan penginduksi.
Ketika awan bermuatan listrik negatif, ujung atas penangkal petir bermuatan listrik positif. Karena
penangkal terbuat dari logam yang mudah mengalirkan muatan, akibatnya elektron mudah
melompat dari awan ke penagkal petir menuju bumi sehingga awan menjadi netral
Kunci : A

13. Hambatan pengganti total adalah 5 Ω. Kuat arus pada penghambat 4 Ω adalah 3 kali dari kuat arus
pada penghambat 12 Ω yaitu 1,5 A. Kuat arus pada titik cabang 1,5 A + 0,5 A = 2 A
Beda tegangan V = 2 A . 5 Ω = 10 volt.
Kunci : D

14. Energi yang digunakan : W = V . I . t = 200 . 0,5 A . 1200 s = 120000 J
Kunci : D

15. Pada gosokan seperti gambar, F = kutub S dan G = S
Antara F dan G terjadi gaya tolak-menolak. Arah garis gaya magnet keluar dari S maupun G.
Kunci A

16. Np = 1200 Ns = 300, Is = 3 A

A75,0=
1200

3.300=Ip
Ip
3=

300
1200

Ip
Is=

Ns
Np

Jadi kuat arus pada kumparan primer : 0,75 A
Kunci : C

17. Meningkatnya radiasi ultraviolet matahari ke bumi menyebabkan beberpa hal seperti : Kanker
kulit, menurunnya tingkat imunitas tubuh, timbulnya beberap penyakit kulit seperti cacar, herpes,
chikenfok, katarak mata dan lainnya. bagi lingkungan menyebabkan : pemanasan global, rusaknya
sturtur bangunan, rusaknya karang, berkurangnya populasi plankton, menyebabkan tumbuhan
menjadi kerdil (pertumbuhan tidak sempurna)
Kunci : B

18. Rasa asin menunjukkan bahwa larutan tersebut mengandung garam dapur NaCl. dalam larutan
NaCl terurai menjadi ion Natrium (Na+) bermuatan positif dan ion klorin bermuatan negatif (Cl-).
Kunci : A

19. Sifat fisika adalah sifat zat yang dapat diamati tanpa mengubah susunan kimia zat. Contoh sifat
fisika seperti dapat berubah wujud, wujud zat pada suhu kamar, warna, tingkat kekerasan dan
lain-lainnya.
Sifat kimia adalah sifat zat yang menunjukkan kemampuan zat untuk melakukan reaksi dengan zat
lain. Misalnya dapat terbakar, dapat berkarat, dapat melapuk, dapat bereaksi dengan zat lain.
Kunci : B

20. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru sedangkan perubahan kimia
merupakan perubahan pada zat yang menghasilkan zat baru. Ciri perubahan kimia antara lain :
terjadinya perubahan rasa, perubahan warna, terbentuknya gas, terjadinya pengendapan,
terjadinya pembebasan energi.
Ketika gula dipanaskan, gula mencair, berarti terjadi perubahan fisika dan pada saat gula berubah
menjadi arang, terjadi perubahan kimia.
Kunci : C

SOAL No. 21
Dampak secara fisiologis pada pengguna narkoba dapat ditunjukkan oleh adanya perubahan pada fungsi
alat tubuh seperti gangguan fungsi sistem transportasi , sistem pernafasan, sistem saraf dll.
KUNCI: D

SOAL No. 22.
Alergi terhadap MSG (Monosodium glutamat) menyebabkan penyakit "Restoran Cina" (Chinese
Restaurant Syndrome). Gejala penyakit ini diantaranya adalah timbul rasa mual, haus, pegal-pegal pada
tengkuk, dan sakit pada dada.
KUNCI: A



SOAL No. 23.
Ciri berkembang biak pada makhluk dapat ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah dari jenis makhluk
hidup tersebut baik secara vegetatif maupun generatif.
KUNCI: B

SOAL No. 24.
Berdasar gambar dapat dijelaskan bahwa gambar I: tanaman lumut hati, II: lumut daun, III: tanaman
Pisang (monokotil) dan tanaman kacang tanah (dikotil). Jadi kelompok tumbuhan yang kekerabatannya
paling dekat ditunjukkan oleh nomor I dan II
KUNCI: A

SOAL No. 25
Simbiosis mutualisme adalah merupakan bentuk kehidupan bersama antara dua jenis makhluk hidup
dimana kedua jenis makhluk hidup tersebut saling mendapatkan untung.
Pernyataan 1: untuk mendapatkan cahaya tanaman paku diuntungkan menumpang hidup di pohon

nangka akan tetapi pohon nangka tidak dirugikan (komensalisme)
Pernyataan 2: tanaman tali putri menyerap makanan dari tumbuhan inang (parasitisme)
Pernyataan 3: tanaman kacang tanah mendapat keuntungan memperoleh nitrogen sehingga

menyuburkan daun, sedangkan bakteri nitrogen dapat bertahan hidup dalam akar
tanaman(mutualisme)

Pernyataan 4: flagellata dapat bertahan hidup dalam usus rayap, sementara rayap dibantu dalam
mendapatkan selulosa( mutualisme)

KUNCI: D

SOAL No. 26
Pencemaran terhadap air sulit ditanggulangi, namun usaha yang harus dilakukan agar tidak terjadi
pencemaran perlunya melakukan pengolahan limbah sebelum dibuang ke perairan
KUNCI: B

SOAL No. 27
Udara bersih ditandai dengan kandungan oksigen yang tinggi. Dalam kasus seperti di soal dikatakan
bahwa peningkatan jumlah penduduk dapat berakibat pada menurunnya kadar oksigen dan
meningkatnya jumlah karbon dioksida di udara.
KUNCI: B
SOAL No. 28
Stimulus pada soal adalah gambar sel darah merah. Dalam tubuh sel darah merah memiliki fungsi
diantaranya mengangkut O2 dan CO2 dalam tubuh
KUNCI: B

SOAL No. 29
Enzim sesuai dengan organnya adalah

No Organ
Penghasil

Enzim Proses

1 lambung pepsin Mengaktifkan protein menjadi pepton

2 lambung HCl Membunuh kuman, mengaktifkan pepsinogen

3 lambung renin Mencerna protein susu (kasein)

4 Pankreas amilase Mengubah amilum menjadi glukosa

5 pankreas Lipase Menghancurkan lemak menjadi asam lemak dan gliserol

6 pankreas tripsin Mencerna protein menjadi asam amino

KUNCI: C

SOAL No. 30
Stimulus soal berupa gambar sistem pernafasan; bagian yang ditunjuk oleh tanda X adalah bagian
alveolus. Pada bagian ini berlangsung proses pertukaran gas karbondioksida dan oksigen
KUNCI: B

SOAL No. 31.
Gelang panggul tersusun atas 2 tulang usus, 2 tulang duduk, dan 2 tulang kemaluan.
KUNCI: D

SOAL No. 32.
Infeksi oleh bakteri Streptococcus pada bagian ginjal menyebabkan nefritis yaitu suatu penyakit ginjal
dimana pada bagian nefron terjadi peradangan khusunya pada bagian glomerulus.
KUNCI: A



SOAL No. 33.
Peran dari sistem saraf simpatik diantaranya adalah:

1. Menurunkan gerak peristaltis.
2. Memperlebar pupil.
3. Menghambat sekresi ludah.
4. Menurunkan sekresi lipase

KUNCI: C

SOAL No.34.
Jaringan mesofil adalah daging daun yang tersusun atasjaringan palisade dan bunga karang
KUNCI: B

SOAL No. 35
Respon yang dilakukan oleh kelompok tanaman Leguminaceae saat menjelang malam hari adalah
menutup daunnya karena terjadi perubahan tekanan turgor pada tangkai daun Gerak seperti ini disebut
niktinasti
KUNCI: A

SOAL No. 36
Pada uji hasil fotosintesis melalui percobaan Sachs, daun tanaman yang dilakukan pengujian sebagian
ditutup dengan menggunakan kertas karbon atau alumunium foil menunjukkan bahwa kita perlu
membedakan dua bagian daun antara yang terkena cahaya dan yang tidak.
KUNCI: C

SOAL No. 37.
Bentuk perkembangan pada makhluk hidup ditandai dengan mulai tingkat kedewasaan dari makhluk
hidup tersebut, seperti contoh adalah mulai munculnya tanda-tanda kelamin sekunder pada manusia
Kunci: C

SOAL No. 38
Bentuk adaptasi fisiologi ditandai dengan perubahan pada fungsi alat-alat tubuh dari makhluk hidup
tersebut seperti contoh herbivora menghasilkan selulosa dalam sistem pencernaannya
KUNCI: C

SOAL No. 39.
P1. MM x mm

Merah putih

F1: Mm
Merah muda

P2. Mm X Mm

F2:

M m

M MM Mm

m Mm mm

MM : merah....... > 25%

Mm : merah muda
Mm : merah muda 50%
mm : putih .......... > 25%
Jadi dijumpai tanaman F2 berbunga merah muda sebesar 50%
KUNCI: B

SOAL No. 40
Antibiotik bagi kesehatan bermanfaat dalam menghambat pertumbuhan bakteri patogen dalam tubuh
KUNCI: A


