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PREDIKSI UN IPA SMP  2012 

 

Marsudi Prahoro | SMP PGRI 2 Lawang 

 
No. Indikator Soal 
1. Menentukan besaran pokok, 

besaran turunan dan satuannya atau 
penggunaan alat ukur dalam 
kehidupan sehari-hari. 

1. Perhatikan gambar ! 
 

 
Massa benda sesuai pengukuran adalah .... 
A. 1015       g 
B. 1150       g 
C. 1.5          g 
D. 1.6       g 
Pembahasan : 

Massa = 1 kg + 100 g + 50 g 
Massa = 1.000 g + 100 g + 50 g 
Massa = 1.150 g 

Jawaban : B 
2. Menentukan  sifat-sifat zat 

berdasarkan wujudnya atau 
penerapan konsep massa jenis 
dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Perhatikan gambar! 
           
  
 
 
 
 
 
Massa jenis balok tersebut adalah.... 
A. 0,4    Kg/m3 
B.  2,5    Kg/m3 
C.  400   Kg/m3 
D. 2500 Kg/m3 
 
Pembahasan :  
Diketahui :  
m = 48 g,  
V = 6 Cm x 5 Cm x 4 Cm = 120 Cm3.  
 
Ditanya : massa jenis 
Jawab : 

ρ =
m
V

  

ρ =
48

120
 

ρ = 0,4 g/cm3 

ρ = ,  ×
×

 kg/m3 

ρ = 0,4 × 10 × 10  kg/m3 
ρ = 0,4 × 10  kg/m3 

ρ = 400 kg/m3 
Jawaban : C 
 

3. Menjelaskan pengaruh suhu 
terhadap pemuaian zat yang terjadi 
dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Suatu tabung berisi penuh gas. Jika tabung 
dipanaskan, maka tabung akan meledak. Penyebab 
hal tersebut  terjadi adalah …. 
A. pemuaian gas lebih besar daripada pemuaian 

tabung 
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B. gas mengalami pemuaian dan tabung tidak 

memuai  
C. pemuai tabung lebih besar daripada pemuaian 

gas 
D. tabung dan gas mengalami pemuaian yang 

sama 
 
Pembahasan : 

Tabung dan gas mengalami pemuaian. 
Pemuaian gas lebih besar daripada 
pemuaian tabung. Sehingga tekanan udara 
didalamnya semakin besar, akibatnya 
tabung tidak sanggup menahan tekanan 
udara 

Jawaban : A 
 

4. Menentukan besaran kalor dalam 
proses perubahan suhu atau 
penerapan perubahan wujud zat 
dalam  kehidupan sehari-hari. 

4. Menentukan salah satu besaran yang terkait dengan 
kalor dan pengaruhnya pada zat 
 
     

 
 
 
 
 
Dari grafik tersebut, titik lebur zat adalah ... . 
A.   40o C   
B.   78o C  
C. 120o C  
D. 600o C 
 
Pembahasan : 
Pada kondisi 2 kalor yang di terima zat digunakan 
untuk merubah wujud, hal yang sangat 
pempengaruhi yaitu Kalor lebut, dari grafik dapat 
disimpulkan bahwa zat memiliki titik lebur 78o C. 
Jawaban : B 
 

5. Menentukan jenis gerak lurus atau 
penerapan hukum Newton dalam 
kehidupan sehari-hari. 

5. Perhatikan data gerakan berikut ! 
(1) bola menggelindung di lantai 
(2) orang bersepeda di jalan menurun 
(3) bola jatuh dari ketinggian tertentu 
(4) orang bersepeda di jalan mendaki 

dari data diatas yang termasuk gerak lurus berubah 
beraturan adalah .... 
A. (1) dan (2) 
B. (2) dan (3) 
C. (1) dan (3) 
D. (1) dan (4) 
 
Pembahasan : 
gerak lurus berubah beraturan ditunjukkan gerak : 

1. Orang bersepeda di jalan menurun 
2. Bola jatuh dari ketinggian tertentu. 

 
Jawaban : B 
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6. Menentukan besaran fisis pada 

usaha atau energi pada kondisi 
tertentu. 

6. Perhatikan gambar!  
 
 
 
 
 
 
 
Perubahan energi yang terjadi pada rem mobil 
tersebut adalah..... 
A. energi kinetik menjadi energi potensial 
B. energi kinetik menjadi energi kalor 
C. energi potensial menjadi energi kinetik 
D. energi potensial menjadi energi kalor 
 
Pembahasan : 
Cukup jelas 
Jawaban : B 

7. Menentukan penerapan pesawat 
sederhana dalam kehidupan sehari-
hari. 

7. Perhatikan  gambar  tuas berikut. 

 
Agar beban mudah diangkat,  titik  tumpu diletakkan 
di titik. . . . 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
Pembahasan : 
Soal diatas adalah penggunaan tuas. Untuk 
memperoleh keuntungan mekanik berlaku rumus : 

퐾푀 =
푊
퐹

=
푙푘
푙푏

 

Dimama : W=Berat beban, F=Gaya kuasa, lk=lengan 
kuasa (jarak gaya kuasa ke tuas)dan lb=lengan 
beban (jarak beban ke tuas). 
Keuntungan mekanik dengan lengan kuasa 
berbanding lurus, berarti semakin panjang lk maka 
semakin besar keuntungan mekaniknya. 
Untuk mendapatkan lengan kuasa yang paling 
panjang maka titik tumpu di letakkan pada titik 1. 
Jawaban : A 

8. Menentukan besaran fisis yang 
terkait dengan tekanan pada suatu 
zat. 

8. Perhatikan gambar 

 
 
 
 
 

 
 
dari pengamatan : 
1. tekanan a = tekanan b = tekanan c 
2. tekanan a ≠ tekanan b  ≠ tekanan c 
3. tekanan  a > tekanan b  tekanan c 
4. tekanan  a <  tekanan b  < tekanan c 
tekanan zat cair yang benar ditunjukkan nomor .... 

A B C 
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A. 1  dan  2 
B. 3  dan  4 
C. 1  dan  3 
D. 2  dan 4 
 
Pembahasan : 
Cukup jelas 
Jawaban : D 

9. Menentukan besaran fisis pada 
getaran atau gelombang. 

9. Perhatikan gambar pegas berikut! 

 
Jika gerak bandul dari A ke B memerlukan waktu ½ s, 
frekuensi pegas adalah …. 
A. ¼ Hz 
B. ½ Hz 
C. 1 Hz 
D. 2 Hz  
 
Pembahasan : 
Gerak dari A ke B adalah ½ getaran (n) dan 
waktunya ½ s (t).  

Frekuensi =
jumlah getaran

waktu
  

 f =
n
t
 

f =
0,5
0,5

 

f = 1Hz 
Jawaban : C 
 

10. Menjelaskan  sifat bunyi atau 
penerapannya dalam kehidupan 
sehari-hari. 

10. Perhatikan pernyataan berikut! 
1. Mendeteksi gejala gempa bumi. 
2. Mengukur kedalaman laut. 
3. Melakukan USG 
4. Mendeteksi adanya kanker. 

Yang memanfaatkan bunyi pantul adalah .... 
A. 1 dan 2 
B. 2 dan 3 
C. 2 dan 4 
D. 3 dan 4 
 
Pembahasan : 
Pemantulan bunyi dapat digunakan untuk : 
mengukur cepat rambat bunyi di air dan udara, 
menentukan kedalaman laut, kedalaman gua, jarak 
antar tebing, melakukan USG, mendeteksi 
kerusakan logam. 
Jawaban : B 
 

11. Menentukan sifat cahaya, besaran-
besaran yang berhubungan dengan  

11. Benda terletak di depan lensa dan bayangannya 
tampak seperti gambar! 
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cermin/lensa atau penerapan alat 
optik dalam kehidupan sehari-hari. 

 
Jarak fokus lensa berdasarkan data pada  gambar 
tersebut adalah …. 
A. 80 cm 
B. 40 cm 
C. 30 cm 
D. 15 cm 
 
Pembahasan : 
Jarak benda (so )= 20cm dan jarak bayangan (si) = 
60cm. Karena bayangan nyata, jarak bayangan 
positif.  
Dari rumus : 

15cm  fokusjarak  Jadi

  15
4

60f

  
60
4

60
13

60
1

20
1

f
1

    111











io ssf

 

Jawaban : D 
 

12. Menjelaskan gejala listrik statis 
dalam penerapan kehidupan sehari-
hari. 

12. Kaca digosok dengan kain sutera. Setelah 
penggosokan berulang-ulang, kaca memperoleh 
muatan listrik .... 
A. negatif, karena kaca menerima elektron dari 

sutera 
B. negatif, karena kaca melepaskan  elektron ke 

sutera 
C. positif, karena kaca melepaskan  elektron ke 

sutera 
D. positif, karena kaca menerima   proton dari  

sutera 
Pembahasan : 
Jika kaca digosok dengan sutera, sebagian elektron 
dari kaca pindah ke sutera. Akibatnya, kaca 
kekurangan elektron dan bermuatan listrik positif. 
Jawaban : C 

13. Menentukan besaran-besaran listrik 
dinamis dalam suatu rangkaian 
(seri/paralel, Hukum Ohm, Hukum 
Kirchhoff) serta penerapannya 
dalam  kehidupan sehari-hari. 

13. Perhatikan rangkaian listrik berikut! 

 
Berdasarkan data pada gambar, kuat arus listrik 
pada titik cabang I1 adalah .... 
A. 9A 
B. 7,5A 
C. 5,5A 
D. 4,5A 
 



PREDIKSI UN IPA SMP  2012 

 

Marsudi Prahoro | SMP PGRI 2 Lawang 

No. Indikator Soal 
Pembahasan : 
Kuat arus listrik berbanding terbalik dengan 
hambatannya. Jadi arus yang mengalir pada 
penghambat : 15Ω adalah 1/3 kali 3A = 1A dan arus 
pada penghambat 10Ω adalah ½ kali 3A = 1,5A. 
Kuat arus pada titik cabang I1 = 3A + 1A + 1,5A = 
5,5A 
Jawaban : C 
 

14. Menentukan besarnya energi atau 
daya listrik dalam kehidupan sehari-
hari. 

14. Lampu pijar dihubungkan pada jaringan listrik PLN 
dengan tegangan 220V. Jika kuat arus listrik yang 
mengalir pada lampu 500mA, energi yang 
diperlukan lampu selama 10menit adalah .... 
A. 13.200 J 
B. 66.000 J 
C. 110.000 J 
D. 660.000 J 
 
Pembahasan : 
Energi listrik : 
W = V. I. t 
W = 220V . 0,5A . 600s  
W = 66.000 J 
Jawaban : B 
 

15. Menjelaskan cara pembuatan 
magnet dan kutub-kutub yang 
dihasilkan. 

15. Balok besi KL dan MN di dekatkan pada batang 
magnet seperti gambar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ujung K-L-M-N secara berturutan menjadi kutub 
magnet .... 
A. U-S-U-S 
B. S-U-S-U 
C. U-S-S-U 
D. S-U-US 
Pembahasan : 
Pada induksi magnet ujung-ujung logam yang 
berdekatan dengan kutub magnet menjadi kutub 
yang belawanan dengan kutub magnet.Jadi K dan M 
menjadi kutub U sedangkan L dan N menjadi kutub S 
Jawaban : A 

16. Menjelaskan peristiwa induksi 
elektromagnetik atau penerapannya 
pada transformator. 

16. Perhatikan skema trafo berikut. 
 
 
 
 
 
 
Kuat arus listrik pada penghambat R adalah .... 
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A. 12 A  
B. 6A  
C. 3 A 

 D.    0,2 
Pembahasan : 

3A 
4

12
R
VsIs

   12
1200

80 .180
Np

Ns . VpVs

    












V

VVs

Vs
Vp

Ns
Np

 

Jawaban : C 
17. Menjelaskan fenomena alam yang 

terjadi akibat perubahan suhu atau 
peredaran bumi-bulan terhadap 
matahari. 

17. Perhatikan posisi matahari (M), bumi (B) dan bulan 
(b) berikut ini. 

 
 
 
 
 

Posisi  bulan  yang menyebabkan pasang naik 
maksimum air laut terjadi pada nomor 
 A. 1  
 B. 2  
C. 3 
D. 4 
Pembahasan : 
Pasang  surut air laut di sebabkan oleh gaya tarik  
bulan dan matahari. Ketika posisi matahari bulan 
dan bumi berada pada garis lurus, maka terjadi gaya 
tarik terkuat sehingga menyebabkan pasang laut 
tertinggi. Dan ketika posisi bulan dan matahari 
saling tegak lurus, terjadi pasang terkecil karena 
gaya tarik bulan dan matahari saling melemahkan. 
Jadi pasang tertinggi terjadi pada bulan mati dan 
bulan purnama, sedangkan pasang terkecil (perbani) 
terjadi paada bulan paruh. 
Jawaban : A 

18. Mengidentifikasi atom, ion, unsur, 
atau molekul  sederhana serta 
penggunaannya pada produk kimia 
dalam kehidupan sehari-hari. 

18. Pernyataan berikut sesuai dengan pengertian 
molekul adalah.... 
A. bagian terkecil suatu zat yang masih memiliki 

sifat zat itu. 
B. Zat kimia yang tersusun atas kation dan anion  
C. Gugusan  atom yang bermuatan listrik positif 

dan negatif.  
D. Partikel yang tersusun atas inti atom dan 

elektron 
Pembahasan : 
Molekul adalah bagian terkecil suatu zat yang masih 
memiliki sifat zat itu. 
Kation adalah ion yang bermuatan listrik positif. 
Adapun anion adalah ion yang bermuatan listrik 
negatif. Ion adalah atom atau sekelompok atom 
yang bermuatan listrik. Partikel yang tersusun atas 
inti atom dan electron adalah atom 
Jawaban : A 
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19. Menjelaskan sifat-sifat fisika dan 

atau kimia berdasarkan hasil 
percobaan. 

19. Jika anak menyalakan lampu lilin maka perubahan 
kimia yang terjadi adalah …. 
A. Melelehnya lilin yang terbakar 
B. Membekunya lilin pada bagian bawah 
C. Terbakarnya sumbu lilin yang menyala  
D. Terbentuknya cairan lilin bening disekitar nyala 

api 
 

Pembahasan : 
Terbakar sumbu lilin merupakan perubahan kimia, 
karena sumbu lilin yang sudah terbakar tidak bisa di 
ubah lagi ke zat asalnya. 
Jawaban : C 
 

20. Menjelaskan perubahan fisika atau 
kimia berdasarkan hasil percobaan. 

20. Intan mereaksikan karbit dengan air, dan merasakan 
terjadinya kenaikan suhu pada dinding  gelas tempat 
reaksi dilakukan. Besar kenaikan suhu diukur dengan 
termometer. Yang dapat disimpulkan dari hal 
tersebut adalah ... . 
A. Terjadi perubahan kimia yang endoterm 
B. Terjadi perubahan kimia yang eksoterm 
C. Terjadi perubahan fisika yang endoterm 
D. Terjadi perubahan fisika yang eksoterm 

 
Pembahasan : 
Reaksi karbit dengan air merupakan reaksi kimia 
yang menghasilkan panas (eksoterm) 
Jawaban : B 
 

21. Menjelaskan bahan kimia dan 
dampak negatifnya bagi tubuh 
manusia dan lingkungannya. 

21. Mengkonsumsi Monosodium Glutamat  (MSG) 
secara  berlebihan dapat berakibat pada gangguan  
Chinese Restaurant Syndrome yang ditandai 
dengan.... 
A. Kepala pusing, kulit kering, dan  ruas-ruas sendi 

terasa kaku 
B. Dada terasa panas dan nafas terasa sesak, 

disertai pusing-pusing 
C. Naiknya tekanan darah , detak jantung 

meningkat, dan  perut mual 
D. Tekanan darah menurun, perut terasa mual, dan 

detak jantung melemah 
 

Pembahasan : 
Dampak dari penggunaan MSG secara 
berlebihan akan berakibat pada Chinese 
Restaurant Syndrome dengan gejala 
diantaranya dada terasa panas dan nafas terasa 
sesak, disertai pusing-pusing. 

Jawaban : B 
22. Menjelaskan zat adiktif/psikotropika 

serta pengaruhnya bagi tubuh 
manusia. 

22. Pengaruh fisik terhadap penggunaan zat 
psikotropika adalah.... 
A. cepat marah, gigi kuning- keropos,  tekanan 

darah meningkat 
B. detak jantung, selalu curiga dan gelisah tidak 

merasa tenang  
C. Pembuluh darah menyempit, pupil mata 

mengecil dan gigi keropos  
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D. terlalu bersemangat, bertindak irrasional,  

tulang cepat rapuh 
Pembahasan : 
dampak secara fisik pengguna psikotropika adalah 
gangguan secara fisik pada tubuh pengguna seperti,  
pembuluh darah menyempit, pupil mata mengecil, 
dan gigi keropos.  Sedang dampak secara psikis 
adalah gangguan yang menyerang pada psikologis 
/kejiwaan penderita seperti; cepat marah, sensitive, 
irrasional 
Jawaban : C 

23. Mengidentifikasi ciri-ciri makhluk 
hidup.   

23. Perhatikan pernyataan berikut! 
1. Lumba-lumba secara periodik naik ke 

permukaan  
2. Ayam betina  bertelur setiap pagi hari 
3. Tanaman putri malu menutup daunnya ketika di 

sentuh 
4. Ikan air asin mengeluarkan urine yang pekat 
Berdasarkan pernyataan tersebut yang 
menunjukkan  ciri  iritabilita adalah.... 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
Pembahasan : 
Pernyataan 1 tentang lumba-lumba secara periodic 
naik ke permukaan adalah bentuk adaptasi perilaku, 
tujuannya adalah untuk memperoleh/membuang  
udara pernafasan 
Ayam betina bertelur setiap pagi hari merupakan 
cirri reproduksi 
Tanaman putrid malu menutup daunnya ketika 
disentuh merupakan ciri iritabilita 
Ikan air asin mengeluarkan urine yang pekat adalah 
merupakan  adaptasi fisiologi 
Jawaban : B 

24. Mengelompokkan makhluk hidup 
berdasarkan ciri-cirinya. 

24. Perhatikan gambar berikut1 
 
 
 
 
 
 
 
Pernyataan berikut yang benar adalah... 
A. 1 dan 2 adalah kelompok herbivora 
B. 2 dan 4 dikelompokkan dalam reptilia 
C. 3 dan 4 dikelompokkan hewan hermaphrodit 
D. 4 dan 1 kelompok hewan berbisa 
 

Pembahasan : 
hewan nomor 1 adalah katak, amphibi, insektivora 
hewan nomor 2 adalah kura-kura, reptile, karnivora  
hewan nomor 3 adalah ayam, aves, pemakan segala  
hewan nomor 4 adalah ular, reptile, karnivora 
Jawaban : B 
 

2 

3 4 

1 
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25. Menjelaskan interaksi antar makhluk 

hidup dalam ekosistem. 
25. Perhatikan jaring-jaring makanan pada ekosistem 

sawah berikut! 

 
Dampak langsung yang terjadi jika populasi tikus 
menurun karena diburu oleh para petani adalah... . 
A. populasi padi meningkat, elang menurun 
B. populasi burung cenderung menurun, padi 

meningkat  
C. populasi ular meningkat, populasi burung 

menurun 
D. populasi elang cenderung meningkat, populasi 

ular menurun 
 

Pembahasan : 
Jika populasi tikus hilang, maka sumber makanan 
bagi ular adalah burung, maka akibatnya adalah 
populasi burung akan mengalami penurunan. 
Karena populasi tikus tidak ada maka 
kecenderungannya adalah populasi padi akan 
meningkat. 
Jawaban :  B 
 

26. Menjelaskan usaha-usaha manusia 
untuk mengatasi pencemaran dan 
kerusakan lingkungan. 

26. Usaha yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah   
perkotaan untuk mengurangi tingkat pencemaran 
udara adalah... 
A. membatasi penggunaan kendaraan bermotor 
B. menutup pabrik yang tidak bercerobong asap 
C. menanam pohon dipinggir jalan untuk jalur hijau  
D. membuat undang-undang anti pencemaran 
  
Pembahasan : 
Pencemaran udara di daerah perkotaan biasanya 
disebabkan oleh asap kendaraan bermotor maupun 
industry yang kandungannya diantaranya adalah gas 
karbondioksida (CO2) usaha yang sangat 
memungkinkan dapat dilakukan untuk mengurangi 
pencemaran tersebut adalah penanaman pohon 
guna menyerap gas karbondioksida tersebut, oleh 
tumbuhan dimanfaatkan untuk proses fotosintesis. 
Jawaban : C 
 

27. Menjelaskan hubungan antara 
kepadatan populasi manusia dengan 
kualitas lingkungan berdasarkan 
hasil pengamatan/ kasus. 

27. Grafik yang menunjukkan pengaruh dari 
pertumbuhan penduduk terhadap kualitas 
lingkungan di daerah perkotaan padat.  

X : waktu  
Y : jumlah CO2 di udara 
 

 
 

 
 
                                       
 

Y 

X 

A 
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Pembahasan : 
Pertumbuhan jumlah penduduk akan 
mengakibatkan banyak permasalahan terhadap 
lingkungan di antaranya peningkatan kadar CO2 di 
udara. Maka kecenderungan kadar CO2 udara sesuai 
dengan pertambahan waktu adalah meningkat. 
Jawaban : B 

28. Menjelaskan sistem peredaran darah 
pada manusia/penyakit yang 
berhubungan dengannya. 

28. Perhatikan gambar berikut! 

 
Kekurangan sel darah seperti ditunjuk oleh gambar 
berakibat…. 
A. Badan lemah, pucat, kurang tenaga 
B. Darah sukar sekali membeku 
C. Tekanan darah meningkat 
D. Daya kekebalan tubuh menurun 
Pembahasan : 
gambar pada soal adalah sel darah merah (eritrosit). 
Eritrosit tersusun atas hemoglobin (Hb)Fungsi Hb 
adalah mengikat oksigen maupun Karbondioksida. 
Akibat kekurangan Hb ini akan berakibat sel darah 
merah tidak mampu mengikat oksigen sehingga 
tubuh akan  lemah, pucat dan kurang tenaga. 
Keadaan seperti ini disebut dengan Anemia yaitu  
keadaan dimana tubuh  kekurangan hemoglobin. 

B 
Y 

X 

C Y 

X 

Y 

X 

D 
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Kadar Hb normal adalah 12 –16 % dari sel darah 
merah. Jumlah sel darah merah normal 5 juta/mm3 
Jawaban : A 

29. Menjelaskan sistem pencernaan dan 
enzim-enzim yang berperan pada 
proses pencernaan. 

29. Perhatikan tabel berikut! 

No Enzim 
Organ 

penghasil 
Fungsi 

1 Ptialin Mulut Mengubah amilum 
menjadi maltosa 

2 renin Lambung Menggumpalkan 
kasein susu 

3 Tripsin Pankreas Merombak lemak 
menjadi asam lemak 
dan gliserol 

4 pepsin Usus halus Mencerna protein 
menjadi pepton 

Pernyataan yang benar adalah.... 
A. 1 dan 2 
B. 1 dan 3 
C. 2 dan 3 
D. 2 dan 4 

Pembahasan : 

No 
Organ 

penghasil 
Enzim Fungsi 

1 Mulut Ptialin Mengubah amilum 
menjadi maltosa 

2 Lambung renin Menggumpalkan 
protein susu (kasein) 

Pepsin Mengubah protein 
menjadi pepton 

HCl Membunuh kuman 
penyakit, 
mengasamkan 
lambung, 
mengaktifkan 
pepsinogen 

3 
 

pankreas 
 

Tripsin Mengubah protein 
menjadi asam amino 

Lipase Merombak lemak 
menjadi asam lemak 
dan gliserol 

Amilase Mencerna amilum 
menjadi glukosa 

 
Jawaban : A 
 

30. Menjelaskan sistem pernapasan 
pada manusia/penyakit yang 
berhubungan dengannya. 

30. Pada bagian rongga hidung, udara yang masuk akan 
mengalami... 
A. penyesuaian suhu, pertukaran gas, penyaringan 
B. pemisahan, penekanan, pengaturan 

kelembaban 
C. penambahan gas, pengikatan, penyaringan 
D. penyaringan, pengaturan kelembaban dan suhu 
Pembahasan : 
Hidung merupakan organ pernapasan yang letaknya 
paling luar. Manusia menghirup udara melalui 
hidung. Pada permukaan rongga hidung terdapat 
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rambut-rambut halus dan selaput lendir yang 
berfungsi menyaring udara yang masuk dari debu 
atau benda lainnya. Di dalam rongga hidung terjadi 
penyesuaian suhu dan kelembapan udara sehingga 
udara yang masuk ke paru-paru tidak terlalu kering 
ataupun terlalu lembap. 
Jawaban : D 
 

31. Menjelaskan sistem gerak pada 
manusia/penyakit yang 
berhubungan dengannya. 

31. Perhatikan  gambar berikut. 

 
Fungsi sendi yang diberi  label X adalah  . 
A. menggerakkan  ke dua arah 
B. memungkinkan gerak ke segala arah 
C. menggerakkan  ke satu arah 
D. menimbulkan gerak pergeseran 
Pembahasan : 
Tanda X pada gambar menunjukkan sendi engsel 
yang berfungsi untuk memutar tangan ke satu arah. 
Jawaban : C 

32. Menjelaskan sistem ekskresi / 
reproduksi pada Manusia / penyakit 
yang berhubungan dengannya. 

32. Perhatikan gambar berikut  
 
 
 
 
 
 
 
Bagian ginjal yang berfungsi untuk  menyaring 
(filtrasi) darah ditunjukkan oleh  
nomor …. 
A. 1  
B. 2  
C. 3   
D. 4  
 
Pembahasan : 
Pembahasan: Bagian  yang ditunjuk oleh nomor 1 
adalah kortek (kulit ginjal) pada bagian ini banyak 
dijumpai badan malphigi (glomerulus dan kapsula 
bowman) berperan untuk menyaring darah(filtrasi); 
nomor 2 adalah rongga ginjal, pada bagian ini 
berfungsi menampung urine yang akan disalurkan 
menuju ureter (3). Nomor 4 adalah Sumsum ginjal, 
pada bagian ini dijumpai tubulus-tubulus (saluran-
saluran) dan lengkung henle. 
Jawaban : 

33. Menjelaskan sistem saraf/alat indera 
pada manusia. 

33. Perhatikan  data berikut. 
1.  rangsang 
2.  gerak 
3.  neuron motorik 
4.  neuron  sensorik 

3 

4 

1 

2 
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5.  otak 
6.  neuron perantara 
Mekanisme  jalannya rangsang saat  seseorang 
menendang bola adalah . . . . 
A. 1 – 3 – 4 – 6 – 2  
B. 1 – 4 – 6 – 3 – 2  
C. 1 – 3 – 5 – 4 – 2  
D. 1 – 4 – 5 – 3 – 2  
Pembahasan : 
Gerak menendang bola merupakan gerak yang 
dilakukan dalam keadaan sadar. Bola merupakan 
rangsangan (impuls). Rangsang tersebut akan 
diterima oleh reseptor, yaitu neuron sensorik yang 
selanjutnya diteruskan ke otak untuk diolah. Hasil 
olahan dari otak yang berupa tanggapan dibawah 
oleh neuron motorik yang diterjemahkan sebagai 
perintah berupa gerakan.  
Jawaban : D 

34. Menjelaskan struktur dan fungsi 
jaringan/ organ pada tumbuhan. 

34. Perhatikan gambar penampang batang berikut ini : 

 
Fungsi bagian yang ditunjuk oleh P adalah ... 
A. Membentuk jaringan kayu 
B. Melindungi jaringan-jaringan yang ada 

didalamnya 
C. Mengangkut air dan garam mineral dari dalam 

tanah 
D. Mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian 

tubuh 
Pembahasan : 
Bagian yang ditunjuk oleh P adalah pembuluh kayu( 
Xylem ) 
Fungsi pembuluh kayu ( xylem ) adalah mengangkut 
air dan garam mineral yang berasal dari dalam tanah 
yang diserap oleh akar 
Jawaban : C 

35. Menjelaskan respons tumbuhan 
terhadap pengaruh lingkungan luar. 

35. Apabila di samping tanaman kacang panjang 
ditancapkan batang kayu maka arah gerak 
batangnya  adalah... 
A. membelok menjauhi batang kayu 
B. mendekat ke batang kayu dan melilit 
C. menuju ke batang kayu tapi tidak melekat 
D. tetap tumbuh menuju ke arah atas 
Pembahasan : 
Respon yang dilakukan oleh batang tanaman kacang 
ketika didekatkan batang kayu maka akan mendekat 
dan dilanjutkan melilitnya batang tanman kacang 
tersebut ( tigmotropisme) 
Jawaban : B 

36. Menjelaskan proses fotosintesis 36. Perhatikan gambar berikut ini : 



PREDIKSI UN IPA SMP  2012 

 

Marsudi Prahoro | SMP PGRI 2 Lawang 

No. Indikator Soal 
melalui percobaan-percobaan 
tentang proses tersebut. 

 
Tujuan yang dilakukan pada tahap ke 2 adalah ... 
A. Melarutkan klorofil pada daun 
B. Mengumpulkan hasil fotosintesis  
C. Membuktikan hasil fotosintesis berupa amilum 
D. Mematikan sel-sel daun yang mengadung 

klorofil 
 

Pembahasan : 
Tahap 1 : Penutupan sebagian daun dengan kertas 

karbon/aluminium foil bertujuan 
memastikan proses fotosintes terjadi pada 
daun terbuka dan tidak terjadi fotosintesis 
pada bagin yang ditutup 

Tahap 2 : Perebusan daun bertujuan mematikan sel-
sel pada daun 

Tahap 3 : Perebusan dengan alkohol bertujuan 
melarutkan klorofil pada daun 

Tahap 4 : Uji amilum dengan lugol betujuan 
membuktikan dari fotosintesis dihasilkan 
amilum 

Jawaban : D 
 

37. Menjelaskan pertumbuhan dan 
perkembangan pada makhluk hidup.   

37. Ciri pertumbuhan  sekunder pria pada masa 
pubertas adalah.... 
A. panggul  dan suara membesar, serta bentuk 

dada membidang 
B. tumbuh  jambang dan kumis,  serta bentuk dada 

membidang 
C. suara membesar  dan kulit menjadi halus  
D. tumbuh  jambang dan kumis  serta kulit menjadi 

halus 
 
Pembahasan : 
Ciri perkembangan yang terjadi pada manusia  laki-
laki yaitu dada terlihat bidang, terjadi perubahan 
suara dan tumbuhnya jakun serta kumis. 
Jawaban : B 
 

38. Memberi contoh adaptasi makhluk 
hidup/seleksi alam dalam 
kelangsungan hidup makhluk hidup. 

38. Cumi merupakan hewan moluska laut, cara adaptasi 
perilaku pada hewan ini untuk menghidarkan dari 
kejaran pemangsanya adalah .... 
A. Mengeluarkan zat tinta  
B. Tubuhnya berlendir dan licin 
C. Memilki tantakel panjang dan besar 
D. Memilki mata dan mulut yang terlindung oleh 

tanatakel 
 

Pembahasan : 
Adaptasi prilaku pada cumi untuk menghindarkan 
dari kejaran musuh dengan cara mengeluarkan zat 
tinta 
Jawaban : A 
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39. Menginterpretasi proses persilangan 

berdasarkan hukum Mendel. 
39. Jika disilangkan tanaman ercis berbiji bulat kuning 

(BBKk) dengan tanaman ercis berbiji bulat kuning 
(BbKk),maka perbandingan fenotif keturunanya 
adalah .... 
A. Bulat kuning : bulat hijau = 2 : 1 
B. Bulat kuning : bulat hijau = 3 : 1 
C. Bulat kuning : bulat hijau = 3 : 2 
D. Bulat kuning : bulat hijau = 5 : 3 
 
Pembahasan : 
F1 

gamet BK Bk bK bk 

BK BBKK 
(bulat 

kuning) 

BBKk 
(bulat 

kuning) 

BbKK 
(Bulat 

kuning) 

BbKk 
(bulat 

kuning) 
Bk BBKk 

(bulat 
kuning) 

BBkk 
(bulat 
hijau) 

BbKk 
(bulat 

kuning) 

Bbkk 
(bulat 
hijau) 

Perbandingan Fenotif :  
bulat kuning : bulat hijau = 6 : 2  atau 3:1 
Jawaban : B 
 

40. Menjelaskan pemanfaatan 
bioteknologi untuk kehidupan 
manusia. 

40. Pemanfaatan antibodi monoklonal  sebagai produk 
bioteknologi  modern  untuk kehidupan manusia 
adalah  untuk  . . . . 
A. menurunkan  kadar gula darah 
B. meningkatkan  kekebalan  tubuh 
C. mengontrol racun dalam  tubuh 
D. membunuh  sel tumor 
 
Pembahasan : 
Teknik hibridoma adalah pengabungan dua sel dari 
dua organisme yang sama atau berbeda sehingga 
menghasilkan sel hibrid (hibridoma) yang 
mempunyai sifat gabungan kedua sel tersebut. 
Contoh : sel kanker dan sel limfosit akan 
membentuk antibodi monoklonal. 
Manfaat antibodi monoklonal adalah : 
1. untuk mendeteksi kandungan hormon karionik 

gonadotropin (HCG), 
2. mengikat racun dan menonaktifkannya, dan 
3. mencegah penolakan jaringan terhadap sel hasil 

transplantasi jaringan lain. 
  

Jawaban : C 
 

 
 


