
KUNCI & PEMBAHASAN IPA TUKPD II SMP/MTs PAKET B
1. Perhatikan data besaran fisika berikut!

1. Tekanan
2. Tegangan listrik
3. Kuat arus listrik
4. Massa benda
Pembahasan:

 Tekanan merupakan besaran turunan yang diturun dari besaran pokok massa dan panjang.
 Tegangan listrik merupakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok kuat arus listrik

dan penghambat.
 Kuat arus listrik merupakan besaran pokok, yang tidak diturunkan dari besaran lain.
 Massa benda merupakan besaran pokok, yang tidak diturunkan dari besaran lain.
Kunci: A

2. Pembahasan:

Kunci: A

3. Sambungan rel dibuat seperti gambar, hal tersebut dimaksudkan agar . . . .

Pemuaian:

Sambungan rel kereta api dibuat bercelah seperti gambar, hal tersebut dimaksudkan agar pemuaian
rel tidak menyebabkan rel mlengkung.
Kunci: B

4. Grafik yang ditunjukkan sbb:

Diketahui: m= 400 g= 0,4kg

∆t = 400C

C = 4200J/kg0C

Q= mc∆t 

= 0,4. 4200 . 40

= 67200 Joule =67,2 KJ

Kunci: D

5. Sebuah kendaraan umum membawa barang penumpang dengan cara ditaruh di atas kap mobil. Mobil
berlari dengan kelajuan 80 km/jam. Tiba-tiba kendaraan tersebut berhenti mendadak. Barang yang
ditaruh di atas kap terlempar ke depan. Peristiwa ini dapat dijelaskan dengan:



Pembahasan:

Hukum I Newton menyatakan:
 Benda yang mula-mula diam akan diam selamanya, jika ada gaya yang bekerja padanya.
 Benda yang mula-mula bergerak akan bergerak selamanya, jika ada gaya yang bekerja

padanya.
Dari dua pernyataan tentang hukum I Newton tersebut dapat dikatakan bahwa benda akan tetap
mempertahankan keadaan semula, sehingga hukum I Newton dikenal juga hukum kelembaban
atau hukum inersia.

Contoh:

 Mobil yang mola-mola melaju kencang, tiba-tiba berhenti mendadak maka barang-barang yang
ada di atas atap akan terlempar ke depan karena barang-barang tersebut mempertahankan
keadaan semula yaitu bergerak.

Contoh lain:

 Orang berdiri di dalam bus yang bergerak akan jatuh ke depan jika bus direm tiba-tiba
 Orang berdiri di dalam bus yang berhenti (diam) akan jatuh ke belakang, jika bus direm tiba-tiba

Kunci: C

6. Pembahasan:

Ep = m x g x h
= 0,5 kg x 9,8 m/s2 x 10 m
= 49 joule

Kunci: A

7. Pembahasan :
Diketahui: w =150 N
lk= 1,5 N
lb= 2m-1,5m= 0,5
F.lk=W.lb
Dit F=?
F= W.lb/lk
F= 150.0,5/1,5
F= 50N Jadi agar beban terangkat diperlukan gaya kuasa= 50N
Kunci: A

8. Apabila berat balok 3 newton, maka besar tekanan yang diberikan oleh balok pada lantai adalah…

Pembahasan

22 0,1515003050 m=cm=cmcm=A 

Newton=F 3

P =
F

A
=

30 N

0,15 m2
=

300 N

15 m2
= 20 N / m2

Kunci: A

9. Pembahasan:

Periode (T) merupakan waktu yang diperlukan setiap satu gelombang. Pada gambar terjadi 1,5

gelombang, maka waktu tempuhnya adalah= 1,5 x 0,2 s= 0,3 s.

Jadi cepat rambat untuk 1,5 gelombang= 12 m = 40 m/s

0,3 s

Kunci: C

10. Pemanfaatan gelombang bunyi diantaranya:

- mengukur kedalaman laut

- mendeteksi kehamilan dengan USG



sedangkan gempa bumi hingga sekarang belum ada peralatan yang dapat mendeteksi kapan dan

di titik mana akan terjadi. Menggeraknya turbin pembangkit memanfaatkan energi

uap/gas/air/bahan bakar minyak dan biasanya dimanfaatkan untuk listrik.

Kunci: B

11. Pembahasan:

Diket: f=15 cm

So=15cm + 5cm = 20 cm

Dit. Si=?

Jawab: 1/f = 1/So + 1/Si

1/15 = 1/20 + 1/Si

1/Si = 1/15 – 1/20

1/Si = 4/60 – 3/60

1/Si = 1/60 jadi Si (jarak bayangan terhadap lensa) = 60 cm

Perbesaran (M)= Si/S0

= 60/20 -- M= 3; Jadi terjadi perbesaran 3X.

Kunci: C

12. Pembahasan

Apabila kaca kaca digosok dengan kain II (sutera), maka elektron-elektron dari kaca berpindah ke
sutera (kain II), sehingga kaca bermuatan positip dan sutera bermuatan negatif.

Kunci: B

13. Pembahasan:

1 = 1 + 1 + 1 = 1 + 1 + 1 = 1 + 2 + 3
R R1 R2 R3 60 30 20 60

= 60 = 10 ohm
6

I = 6 V = 0,6 A
10 ohm

Kuat arus berbanding terbalik dengan hambatan, maka berlaku persamaan:
I1 : I2 : I3 = 1 : 1 : 1 = 1 : 1 : 1

R1 R2 R3 60 30 20
= 1 : 2 : 3

I1 = 1 x 0,6 A =0,1 A
6

I2 = 2 x 0,6 A =0,2 A
6

I3 = 3 x 0,6 A =0,3 A
6

Kunci: A

14. Pembahasan:
Energi sehari untuk:

 kipas angin= 25 kW x10jam = 0,25kWh
1.000

 setrika = 300kW x5jam = 1,5kWh
1.000

 lampu pijar= 25 kW x5jam = 0,125kWh
1.000

 kulkas = 100 kW x24jam = 2,4kWh
1.000

Tarif sebulan:

=30x(0,25+1,5+0,125+2,4)kWhx Rp. 250,-

= 30x(4,25)kWhx Rp. 250,-



= Rp. 32.062,5,-

Kunci: B

15. Pembahasan:

Membuat magnet dengan cara induksi, kutub-kutub magnetnya adalah berlawanan dengan kutub
magnet yang ada di dekatnya.
Kunci: B

16. Pembahasan:
Prinsip kerja dinamo sepeda adalah magnet berputar di sekitar kumparan.

Kunci: B

17. Pembahasan:

Gerhana yang terjadi seperti gambar adalah gerhana matahari total, dimana matahari, bulan dan bumi

terletak pada satu garis lurus sehingga bagian bumi tertutup bulan dan matahari tidak tampak dari

bumi. Sedangkan x adalah bayang-bayang umbra, pada bagian tersebut sama sekali tidak ada cahaya

matahari.

Kunci: A

18. Pembahasan:
Senyawa asam sulfat memiliki rumus kimia H2 SO4 jadi unsur yang menyusun senyawa tersebut terdiri
atas: H, S, dan O
Kunci: A

19. Pembahasan:
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, berkarat, melapuk, membusuk, dan dapat bereaksi denganz at lain.

Kunci: D

20. Kunci : D
Pembahasan:
Macam-macam perubahan fisika:
1. Menguap: perubahan wujud zat dari cair ke gas.
2. Menyublim: perubahan wujud zat dari gas ke padat/sebaliknya.
3. Mengembun: perubahan wujud zat dari gas ke cair.
4. Membeku: perubahan wujud zat dari cair ke padat.
5. Mencair: perubahan wujud zat dari padat ke cair.
Perubahan es mencair menjadi air adalah contoh perubahan fisika. Es dan air memiliki rumus
molekul sama, yaitu H2O, sehingga tidak ada zat baru yang terbentuk.

21. Kunci : A
Pembahasan :

Pupuk urea atau pupuk nitrogen lain seperti pupuk ZA, NPK merupakan pupuk kimia dan jika

berlebihan dapat meningkatkan keasaman tanah, sehingga pengaruhnya adalah dapat menekan

pertumbuhan mikroorganisme yang bermanfaat dalam tanah

22. Kunci : B
Pembahasan :

Pengaruh perilaku yang ditimbulkan terhadap orang yang sering mengkonsumsi narkkoba yang
berlebihan adalah bersikap tertutup, suka mencuri, dan sering berbohong

23. Kunci : B
Pembahasan :



Kegiatan yang dilakukan bagian tumbuhan yang ditunjuk (ujung batang ) sebagai tanggapan

terhadap rangsangan sentuhan (tigmotropisme) maka ciri makhluk hidup ini peka terhadap

rangsangan ( iritabilita )

24. Kunci : A
Pembahasan :

Ciri tumbuhan : Berdaun jarum, biji tidak berbungkus daging buah dan bunga berbentuk runjung

contoh tanamannya adalah pinus dan cemara kelompok ini tumbuhan biji terbuka ( Gynospermae )

yang ciri utamanya biji tidak berbungkus daging buah

25. Kunci : C
Pembahasan :

Katak merupakan hewan yang mengalami penurunan jumlahnya karena hanyam akan belalang

26. Kunci : D
Pembahasan :

Stimulus soal adalah tanah longsor dengan posisi miring maka, usaha yang harus dilakukan untuk

mengatasi kerusakan adalah membuat sengkedan pada bagian tanah yang miring sebelum

dimanfaatkan dalam bentuk lain.

27. Kunci : B
Pembahasan :

Grafik yang menunjukan hubungan antara jumlah penduduk yang selalu meningkat maka

pencemaran juga meningkat ini ditunjukan oleh grafik pada

28. Kunci : C
Pembahasan :

Pernyataan pada soal ini merupakan ciri-ciri sel darah merah (eritrosit ) yang berfungsi

mengikat oksigen dan mengedarkannya.

29. Kunci : B
Pembahasan :

Yang ditunjuk x pada gambar adalah pankreas yang menghasilkan enzim amilase untuk

mengubah amilum menjadi gula, tripsin untuk mengubah pepton menjadi asam amino dan

lipase untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol.

30. Kunci : C
Pembahasan :

Yang ditunjuk pada gambar adalah hidung. Proses yang terjadi pada hidung adalah :

- Penyaringan udara oleh rambut hidung dan selaput lendir
- Penyesuaian suhu udara dengan suhu tubuh
- Pengaturan kelembaban udara

31. Kunci : D
Pembahasan :

Pada gambar rangka A menunjukan sendi peluru yang digerakan kesegala arah dan B
menunjukan sendi engsel yang digerakan kesatu arah

32. Kunci : D
Pembahasan :

Padagambar yang ditunjuk oleh P adalah uterus ( rahim ) maka proses yang tejadi

pertumbuhan embrio atau janin jika telah terjadi pembuahan/ dalam keadaan hamil dan jika

tidak maka yang terjadi adalah proses mensturasi



33. Kunci : D
Pembahasan :

Pada gambar otak yang ditunjuk oleh X adalah otak kecil maka fungsinya adalah :

- Pusat keseimbangan tubuh
- Mengkoordinasikan kerja otot ketika bekerja
- Menghaluskan kerja otot

34. Kunci : C
Pembahasan:

Jaringan dan fungsinya yang benara dalah :

No. Jaringan Fungsi
1. Jaringan pagar Tempat fotosintesis
2. Jaringan pembuluh kayu Pengangkut air dangaram mineral
3. Jaringan bunga karang Penyimpan cadangan makanan
4. Jaringan epidermis pelindung

35. Kunci : B
Pembahasan :

Pada gambar merupakan bagian pohon turi yang berdaun majemuk, maka respon yang

diberikan ketika matahari terbenam akan menutup daunnya sebagai gerak niktinasti

36. Kunci : A
Pembahasan :

Gambar merupakan percobaan fotosntesis (sach) yang berfungsi untuk menguji hasil

fotosintesis berupa amilum. Pada tahap ke-2 merupakan proses perebusan daun dengan air

untuk mematikan sel-sel daun.

37. Kunci : C
Pembahasan :

Ciri perkembangan pada orang dewasa adalah :

- Telah sanggup mandiri dan bertanggung jawab
- Perkembangan fisik dan kejiwaan telah mencapai kematangan
- Kematangan kelamin primer dan kelamin sekunder menunjukkan kedewasaan
Ciri Pertumbuhan adalah diantaranya ditandai adanya pertambahan ukuran: volume, berat,
tinggi

38. Kunci : D
Pembahasan :

Contoh adaptasi pada makhluk hidup adalah :

- Adaptasi morfologi : paus bergerak dengan menggunakan siripnya
- Adaptasi morfologi : belalang daun berwarna hijau untuk menghidar diri dari pemangsanya
- Adaptasi fisiologi : Ikan air laut melakukan banyak minum dan sedikit mengeluarkan urine
- Adaptasi tingkah laku : rayap suka memakan kulitnya yang terkelupas untuk

mendapatkan flagelata



39. Kunci : C
Pembahasan :

Persilangantanamanercis :

BBKk X Bbkk

( bulat kuning ) ( bulat hijau )

Gamet : BH Bh

Bh bh

BBKk BbKk BBkk Bbkk

(Bulat kuning) (Bulat kuning) (Bulat hijau) (Bulat hijau)

Perbandingan Fenotif : Bulat Kuning : bulat hijau

: 2 : 2

: 50% : 50 %

40. Kunci : A
Pembahasan :

Produk biotehnologi modern yang digunakan sebagai antibiotik adalah pinicilin
Produk biotehnologi modern yang digunakan sebagai hormon sintetis untuk insulin yaitu
sebagai pengobatan penderita kencing manis (diabetes melitus)
Produk biotehnologi modern yang digunakan sebagai obat kebal terhadap virus tertentu
adalah interferon dan vaksin


