
Jawaban soal  

SMP KELAS IX ILMU PENGETAHUAN ALAM 
BAB 1. SISTEM PENGELUARAN MANUSIA 

PG : 

1. (B) Pengeluaran sisa-sisa metabolisme salam tubuh disebut ekresi (pengeluaran).  
2. (A) Badan malpighi merupakan bagian ginjal yang berfungsi untuk menyaring darah 

dari tubuh. 
3. (C) urutan pengeluaran urine yang benar adalah ginjal, ureter, kantung kemih dan 

uretra. 
4. (B) Uremia merupakan kelainan pada ginjal yang ditunjukkan dengan jumlah urine 

jauh diatas normal. 
5. (B) Glukosa, garam dan urea merupakan zat yang terlarut dalam cairan yang keluar 

dari kandung kemih pada orang sehat. 

Essay : 

1. –    Ginjal zat yang dikeluarkan urine 
- Kulit, zat yang dikeluarkan keringat 
- Paru-paru, zat yang dikeluarkan gas CO2 (Karbondioksida) 
- Hati, zat yang dikeluarkan empedu 

2. Urine mengandung air, urea, amonia, kreatinn dll. 
3. Fungsi ginjal adalah menyaring darah yang datang dari arteri, menjaga keseimbangan 

air, pengatur konsentrasi garam dalam darah dan menjaga keseimbangan asam basa. 
4. Bagian-bagian ginjal beserta fungsinya : 

- Korteks atau kulit ginjal, sebagai kulit atau letaknya paling luar. 
- Medula atau sumsum ginjal,  
- Rongga ginjal 
- Kapsul ginjal 

5. Nefritis akuta, Diabetes melitus, Sindrome nefrotik, Diabetes insipidus, Uremia, 
kencing batu (batu ginjal), infeksi ginjal. 

6. Fungsi kulit :  
a. Pelindung tubuh dari pengaruh buruk cahaya yang berlebihan 
b. Melindungi tubuh dari gangguan mekanik 
c. Menjaga atau mengatur suhu tubuh 
d. Tempat pengubahan provitamin D menjadi vitamin D dengan bantuan sinar 

matahari 
e. Melindungi tubuh dari masuknya bibit penyakit. 
f. Indera peraba dan perasa yang dapat merasakan dingin, panas, tekanan, sentuhan, 

dan nyeri, serta 
g. Tempat penyimpanan kelebihan lemak. 

7. Kulit terdiri dari tiga bagian yaitu kulit ari, kulit jangat, dan jaringan ikat bawah kulit. 



8. Fungsi hati : 
a. Menghasilkan empedu 
b. Mengatur kadar gula dalam darah 
c. Tempat pembuatan protrombin dan fibrinogen 
d. Tempat pengubahan provitamin A menjadi vitamin A 
e. Tempat pembentukan urea (sisa pencernaan protein) 
f. Membunuh kuman-kuman penyakit dan menawarkan racun yang masuk ke dalam 

tubuh. 
 

BAB 2. SISTEM REPRODUKSI MANUSIA. 

PG : 

1. (A) sel kelamin wanita disebut ovum. 
2. (A) Testis merupakan organ reproduksi pada laki-laki sebagai penghasil sperma (sel 

kelamin jantan) dan testoteron  (hormon kelamin jantan). 
3. (C) Vagina merupakan tempat terjadinya pembuahan. 
4. (A) Oviduk adalah tempat terjadinya embrio. 
5. (A) Amnion merupakan sebuah cairan yang melindungi embrio dari benturan, 

goncangan atau tekanan. 
6. (C) Penyakit AIDS merupakan penyakit  yang disebabkan oleh virus HIV. 
7. (A) Melalui sentuhan tidak akan terjadinya penularan AIDS, karena AIDS dapat 

menular dengan cara : melalui jarum suntik yang dipakai bergantian, melalui transfusi 
darah, karena virus akan menyebar mengikuti darah yang ditransfusikan, dan dengan 
melakukan hubungan seksual. 

8. (D) AIDS merupakan penyakit yang menyerang sistem peredaran yang darah. 
9. (A) testis merupakan alat kelamin yang menghasilkan sperma dan testosteron. 
10. (C) organisme yang mendapat donor gen dari makhluk hidup lain disebut organisme 

transgenik. 

Essay : 

1. Alat reproduksi pada laki-laki diantaranya : 
a. Testis, berfungsi sebagai penghasil sperma (sel kelamin jantan) dan testoteron 

(hormon kelamin jantan). 
b. Vas deferens,berfungsi  sebagai saluran sperma dari testis. 
c. Penis,  berfungsi untuk memasukan sperma ke tubuh (alat kelamin) perempuan. 

2. Alat reproduksi pada perempuan : 
a. Sepasang ovarium, sebagai penghasil sel telur (ovum) 
b. Tuba Fallopi, sebagai saluran pengeluaran sel telur yang sudah matang dari 

ovarium. 
c. Rahim (uterus), sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya embrio  menjadi 

janin. 
d. Vagina, tempat memasukkan sperma kedalam saluran kelamin perempuan. 



3. Cara mencegah penyakit kelamin : 
a. Selalu menjaga kebersihan tubuh terutama pada bagian kelamin. 
b. Menghindari hal-hal yang dapat terjadinya penularan penyakit kelamin, contoh : 

melakukan hubungan seksual, dll. 
c. Menjaga kesehatan tubuh. 
d. Melakukan pola makan sehat 
e. Melakukan olahraga secara rutin. 

BAB 3. SISTEM SYARAF 

1. Fungsi sel saraf : 
a. Menerima dan meneruskan ransangan, baik ransangan dari luar maupun dari 

dalam. 
b. Menafsirkan ransangan  
c. Memberikan respon terhadap ransangan dalam bentuk sekresi kelenjar atau 

kontraksi otot, 
d. Mengatur pekerjaan alat-alat tubuh, serta  
e. Sebagai pusat kesadaran, kemauan dan fikiran. 

2. Sel saraf terbagi menjadi tiga bagian : 
- Badan sel saraf terdiri dari inti dan anak inti yang dikelilingi oleh sitoplasma. 
- Serabut pendek (dendrit) merupakan tonjolan badan sel yang berfungsi 

menghantarkan ransangan (impuls) ke arah badan sel. 
- Serabut panjang (Neurit) adalah tonjolan badan sel yang berfungsi meneruskan 

ransangan dari badan sel ke neuron atau jaringan lainnya. 
3. sel saraf sensorik, sel saraf motorik dan sel saraf penghubung. 
4. Skema susunan saraf manusia : 

 
5. Fungsi dari saraf sadar sebagai pudat kesadaran, kemauan dan fikiran. 
6. Susunan saraf pusat pada manusia : Neurit – badan sel - dendrit 
7. Otak manusia terbagi menjadi lima bagian yaitu : otak kecil, otak besar, sumsum 

tulang belakang, otak kiri, otak kanan dan sereblum 
8. Saraf yang keluar dari otak dan sumsum tulang belakang disebut saraf tepi karena 

saraf tersebut adalah saraf akhir yang dilalui sensor (ransangan) 
9. Skema jalannya gerak refleks (reseptor – saraf sensoris – saraf – konektor – saraf 

motoris – efektor), dan gerak biasa (reseptor – saraf sensoris – saraf – Otak / Sumsum 
tulang belakang – saraf motoris – efektor). : 



10. Fungsi saraf simpatik dan saraf parasimpatis ; 
Fungsi saraf simpatik : mempercepat denyut jantung, memperlambat aliran ludah dan 
memperlebar bronkiolus. 
Fungsi saraf parasimpatik : untuk memperkecil dan memperbesar pupil. 

PG 

1. (B) Dendrit merupakan tonjolan pada badan sel saraf yang berfungsi membawa 
impuls menuju badan sel. 

2. (A) sel saraf sensoris merupakan sel saraf yang berfungsi untuk menghantarkan 
impuls dari reseptor menuju saraf pusat. 

3. (C) Sinapsis adalah hubungan antara sel saraf yang satu dengan yang lainnya. 
4. (B) Bagian otak yang berfungsi sebagai pengatur kecepatan respirasi dan denyut 

jantung adalah otak kecil 
5. (A) Jika seseorang menginjak benda panas, maka impuls akan melalui jalur seperti 

berikut ini : reseptor – saraf sensoris – saraf – konektor – saraf motoris – efektor. 
6. (D) Fungsi saraf simpatis adalah mempercepat denyut jantung, memperlambat aliran 

ludah dan memperlebar bronkiolus. 

BAB 4. SISTEM INDERA  

Essay :  

1. Alat-alat indera yang dimiliki manusia : mata, hidung, telinga, kulit dan lidah. 
2. Gangguan penglihatan pada mata serta pada manusia diantaranya : 

- Miopi (rabun jauh) cara menanggulanginya dengan memakai lensa cekung 
- Hipermetropi (rabun dekat) cara mananggulanginya dengan lensa cembung 
- Presbiopi cara menanggulanginya dengan menggunakan lensa rangkap. 

3. Jelaskan susunan mata ditinjau dari strukturnya : 
- Kornea  
- Ruang depan bola mata 
- Iris atau selaput pelangi  
- Pupil 
- Lensa mata  
- Saraf mata 
- Ruang belakang bola mata 
- Selaput putih (sklera) 
- Selaput hitam (koroid) 

4. Mata dilindungi oleh organ-organ seperti alis mata, bulu mata, kelopak mata, serta 
kelenjar air mata. 

5. Proses penglihatan berlangsung dimulai dari masuknya cahaya dari benda ke dalam 
mata melalui pupil, menembus lensa, dan sampailah ke retina. Setelah sampai ke 
retina, ransangan cahaya ini diterima oleh saraf penglihat, diteruskan ke pusat 
penglihat yang terdapat di otak dan di olah. Barulah kita dapat melihat benda dengan 
jelas. 



PG 

1. (A) lidah dan kulit merupakan reseptor pada tubuh yang berperan sebagai 
kemoreseptor. 

2. (B) pupil merupakan bagian mata ynag pertama kali menangkap cahaya seklaigus 
berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. 

3. (C)Orang yang menderita penyakit miopi dapat ditolong dengan menggunakan kaca 
mata lensa cekung  

4. (A) urutan masuknya gelombang suara ke lubang telinga luar dan diteruskan ke teling 
bagian tengah ialah membran timpani, tulang martil, tulang landasan, dan tulang 
sanggurdi. 

5. (A) koroid merupakan bagian mata yang banyak mengandung serabut saraf. 
6. (A) selaput gendang merupakan saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan 

rongga mulut. 
7. (A) benda yang kita lihat akan terlihat jelas jika bayangan jatuh pada depan retina. 
8. (A) bagian ujung lidah sangat peka terhadap rasa manis, 
9. (B) korpuskula Paccini merupakan reseptor pada kulit yang berfungsi untuk menerima 

ransangan berupa tekanan  
10. (B) rumah siput merupakan bagian dari teling, sedangkan pupil, kornea dan retina 

merupakan bagian mata. 

BAB 5 KELANGSUNGAN HIDUP ORGANISME. 

PG  

1. (B) Faktor paling dominan sebagai penyebab menurunnya jumlah populasi harimau 
sumatra adalah kemampuan reproduksi harimau sumatra sangat rendah. 

2. (C) Dalam periode tertentu paus menyemburkan kepalanya ke permukaan air untuk 
bernafas, hal ini termasuk contoh adaptasi tingkah laku 

3. (D) Rayap suka sekali memakan kulitnya yang mengelupas karena kulitnya yang 
mengelupas mengandung flagellata. Hal ini merupakan contoh adaptasi tingkah laku. 

4. (D) Ilmu yang berhubungan erat dengan proses perkembangan bioteknologi adalah 
mikrobiologi, biologi molekuler, biokimia, dan genetika. 

5. (A) Urutan kejadian yang benar adalah Evolusi, adaptasi, seleksi alam, dan spesies 
baru 

Essay : 

1. Tujuan makhluk hidup berkembang biak adlaah untuk mempertahankan jenisnya dari 
kepunahan. 

2. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan yang sebelumnya 
didahului oleh persatuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina (ovum). 
Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan organisme 
yang tidak didahului oleh pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. 

3. Cara perkembangbiakan vegetatif pada organisme tingkat rendah ialah membelah diri, 
berspora, dan bertunas. 



4. Perbedaan adaptas morfoligi, fisiologi dan tingkah laku : 
- Adaptasi morfologi adalah adaptasi yang terjadi pada bagian tubuh tumbuhan, 

contohnya bentuk paruh burung kolibri yang runcing dan panjang disesuaikan 
dengan fungsinya sebagai penghisap madu. 

- Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya 
dengan menyesuaikan cara kerja organ tubuh, contohnya : paus menyemburkan 
kepalanya ke permukaan air untuk bernapas. 

- Adaptasi tingkah laku adalah salah satu bentuk penyesuaian makhluk hidup 
terhadap lingkungannya denga peneysuaian tingkah lakunya sehari-hari, 
contohnya : bunglon yang bisa berubah warna sesuai dengan tempa tinggalnya. 

5. Seleksi alam adalah seleksi terhadap individu atau organisme yang hidup di alam 
sehingga organisme itu dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dan hidup 
terus. 
 

BAB 6. PEWARISAN SIFAT 

PG  

1. (A) Sifat fenotif ditentukan oleh faktor Gen. 
2. Diketahui : MM = Mirabilis warna merah 

      Mm = Mirabilis warna putih 
      MM x mm  
   
     Mm x Mm 
MM, Mm, Mm, mm  
Mirabilis merah : Mirabilis putih  
 3 :  1 
 75 % : 25 %  (A) 

3. (C) Jumlah gamet yang dapat dibentuk dari individu yang bergenotif AaBb adalah 2 
4. (A) Kromosom pada tubuh yang bersifat haploid terdapat pada sel darah 
5. (A) bbTt x BbTt 

F2 :  bBTT, bbTT, bBTt, bbTt, bBtt, bbtt 

            2   :   2     :   2   :   6   :   2    : 2   
Berarti yang homozigot = bbTT + bbtt = 4 
Persentasenya : 4 / 16 x 100 % = 25 % 

6. (C) LI 
7. (A) seorang ayah akan mewariskan kromosom kepada anaknya sebanyak 23 buah. 
8. (A) untuk membuktikan teori tentang pewarisan sifat mendel mempergunakan 

tanaman arachys hypogeae. 
9. (B) Fenotif adalah sifat yang tampak pada suatu individu. 
10. (C) cabang biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat induk ke keturunan 

adalah genetika. 



Essay : 

1. a. Resesif adalah sifat yang ditutupi oleh sifat dominan 
b. dominan adalah sifat yang sering muncul 
c. gen adalah penentu sifat beda yang diwariskan dari induk kepada keturunannya. 
d. kromosom adalah susunan gen yang membawa sifat yang diturunkan dari induk 
kepada keturunannya. 
e. intermediet adalah sifat yang merupakan perpaduan dari kedua sifat induknya. 

2. kambing berbulu putih x kambing berbulu hitam 
        

HH      x hh 
 
 
 F1 :  Hh 
 F2 :  Hh  x  Hh  

x H h 

H HH Hh 

H Hh hh 

 

Genotif : HH : Hh : hh 
Fenotip : Putih  : Hitam. 
        3 :      1 

3. Sifat-sifat fenitop yang umumnya diturunkan dari induknya adalah warna, bentuk, 
ukuran seperti panjang, pendek dll.  

4. Dik :  PP x pp 
(Hidung Pesek) x (Hidung mancung) 

 F1 :  Pp x Pp 

 F2 :  PP, Pp, Pp, pp 

 Genotif : Hidung pesek : Hidung mancung 

    3        :        1 

5. Dik : (berambut lurus mata sipit) x (berambut ikal mata biasa) 
LLSS       x   llss 

F1 :   LlSs   

a. F2 : 
x LS Ls lS ls 



LS LLSS LLSs LlSS LlSs 

Ls LLSs LLss LlSs Llss 

lS LlSS LlSs llSS llSs 

ls LlSs Llss llSs llss 

b. Perbandingan Fenotifnya : 
LLSS, LLSs, LlSS, LlSs,      LLss, Llss,          llSs,                      llss 

             lurus mata sipit        : lurus mata biasa : ikal mata biasa : ikal mata biasa 

c.                 9          ;   3    :          3            :            1 

 

BAB 7. BIOTEKNOLOGI 

PG : 

1. (D) tape dan kepir merupakan jenis makanan dan minuman yang dibuat dengan 
bantuan jamur 

2. (D) produk bioteknologi yang menggunakan bahan baku susu adalah yoghurt. 
3. (A) untuk membuat roti diperlukan mikroorganisme Rhizopus oryzae. 
4. (D) nata de coco dan yoghurt merupakan produk bioteknologi yang menggunakan 

bakteri 
5. (B) penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan minum-minuman keras adalah sirosis 

hati. 
6. (D) pemanfaatan pisau steril untuk mencangkok tanaman bukan termasuk teknik 

bioteknologi. 
7. (D) perbedaan bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional salah satunya 

adalah teknik ilmiah yang diterapkan. 
8. (C) ilmuan yang terkenal sebagai bapak bioteknologi adalah Louis pasteur. 
9. (D) bioteknologi modern yang dapat dimanfaatkan untuk memperbanyak tanaman 

dalam waktu yang sedikit adalah kultur jaringan. 
10. (D) bioteknologi hanya akan bermanfaat dengan baik apabila dalam penerapannya 

melibatkan ilmu pengetahuan lain, seperti kimia, mikrobiologi, biologi molekuler. 

Essay : 

1. Bioteknologi adalah teknik penggunaan mikroorganisme dalam pembuatan makanan 
atau minuman. 

2. 5 jenis makanan yang dihasilkan melalui bioteknologi diantaranya : tape, tempe, sage, 
roti, dan oncom 

3. Cara membuat kultur jaringan adalah dengan cara mengambil jaringan dari akar, 
batang, atau daun dan menanamnya pada media nontanah, seperti garam mineral, 
asam amino, gula, vitamin, dan hormon tumbuh. 



4. Cara pengembangbiakan tanaman dengan cara hidroponik yaitu memakai media tanah 
seperti kerikil, air, pecahan genting, pasir kali,pasir pantai, pecahan batu karang, 
gabus putih, serta bahan padat yang berpori. 

5. Dampak negatif bioteknologi diantaranya: 
- Pembuatan berbagai produk pangan menghasilkan limbah yang merusak 

lingkungan. 
- Dihasilkan minuman hasil fermentasi seperti bir, wiski, dll. 

BAB 8. LISTRIK STATIS  

PG : 

1. (B) bermuatan positif 
2. (C) muatan elektron selalu berpindah dari potensial rendah ke potensial tinggi. 
3. (C) bagian atom yang bermuatan listrik positif disebut proton. 
4. Dik : q1 = 0,001 C, r = 3 m, q2 = 0,005 C, dit : F? 

Jawab : 𝐹𝐹 = 𝑘𝑘  𝑞𝑞1𝑞𝑞2
𝑟𝑟2  

= 8,98 109   10−3 𝑥𝑥  5 𝑥𝑥  10−3

32 = 1,5 𝑥𝑥 103 N = 1500 N (D) 
5. (A) Bahan yang memindahkan muatan listrik dengan baik disebut konduktor  
6. (B) Elektroskop merupakan alat yang digunakan untuk menyelidiki apakah suatu 

benda dapat bermuatan listrik atau netral. 
7. (D) kayu dalam keadaan basah disebut semikonduktor. 
8. (A) coloumb merupakan satuan muatan listrik. 
9. (C) bila satu atom kelebihan elektron dan keluar dari satu atom tersebut maka atom 

tersebut akan menjadi netral. 
10. (A) satuan coloumb adalah besarnya muatan yang mengalir melalui setiap titik di 

dalam penghantar setiap detik menghasilkan arus sebesar 1 ampere. 

Essay ; 

1. Mistar digosok dengan rambut menjadi bermuatan positif karena elektron pada mistar 
pindah ke rambut, sehingga mistar tersebut elektronnya berkurang dan lebih banyak 
proton sehingga muatannya menjadi positif. 

2. – isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik atau memindahkan 
elektron. 
- Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan listrik atau memindahkan 

elektron dengan baik. 
- Medan listrik adalah tempat atau ruang dimana setiap titik dalam ruang itu suatu 

benda mengalami gaya listrik. 
- Induksi listrik itu adalah fenomena fisika yang apabila pada suatu benda yang 

tadinya netral atau (tidak bermuatan listrik) menjadi bermuatan listrik karena 
akibat adanya pengaruh dari gaya listrik atau dari benda yang bermuatan lain dan 
didekatkan padanya.Bagian-bagian atom adalah inti atom  

3. (nukleus) yang terdiri dari proton dan neutron, dan elektron yang mengelilingi inti 
atom. 



4. Elektroskop akan berkembang atau mekar pada saat didekatkan dengan benda yang 
bermuatan positif. 

5. Bunyi hukum coulomb :  
Hukum ini menyatakan apabila terdapat dua buah titik muatan maka akan timbul gaya 
di antara keduanya, yang besarnya sebanding dengan perkalian nilai 
kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar keduanya 
Rumusnya :  𝐹𝐹 = 𝑘𝑘  𝑞𝑞1𝑞𝑞2

𝑟𝑟2  

BAB 9.  LISTRIK DINAMIS   

PG : 

1. (B) proton adalah pembawa arus di dalam penghantar. 
2. (A) arus akan mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang rendah 
3. (C) arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang mengalir setiap detik melalui 

penampang kawat. 
4. (B) kabel merupakan penghubung / tempat jalannya arus yang mengalir. Sedangkan 

sumber listrik diantaranya aki, dinamo dan baterai. 
5. (B) bentuk susunan pararel terjadi jika kutub-kutub senama dihubungkan pada satu 

sumber listrik. 
6. (A) voltmeter merupakan alat untuk mengukur beda potensial listrik, sedangkan alat 

untuk mengukur hambatan disebut ohmmeter, dan alat untuk mengukur arus adalah 
amperemeter. 

7. (C) satuan kuat arus listrik adalah ampere, sedangkan coulomb (satuan muatan), ohm 
(satuan hambatan), dan volt satuan tegangan atau beda potensial. 

8. (A) pada suatu rangkaian amperemeter harus dipasang secara seri, sedangkan  
9. (C) voltmeter harus dipasang secara pararel. 
10. (B) Rumus hambatan terhadap arus dan tegangan adalah R = V/I 

Essay : 

1. Pada rangkaian amperemeter harus dipasang seri karena pada saat rangkaian disusun 
seri maka nilai arus disetiap menunjukan nilai yang sama, sedangkan jika disusun 
pararel maka nilai arus disetiap tempat berbeda, sedangkan sebaliknya pada voltmeter 
harus dipasang pararel karena, tegangan jika dipasang pararel akan memiliki nilai 
yang sama disetiap tempatnya, jika disusun seri berbeda. 

2. Dik : q = 1200 C, t = 1 menit = 60 s. Dit : i? 
Jawab : i = Q/t = 1200 𝐶𝐶

60 𝑠𝑠  = 20 A 
3. Dik : W = 1000 Joule, V = 50 Volt, dit q? 

Jawab : Q = W/V = 1000 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗
50 𝑉𝑉𝑗𝑗𝑗𝑗𝑉𝑉 = 20 𝐶𝐶. 

4. Merangkai baterai lebih menguntungkan dipasang seri daripada dipasang pararel 
karena jika dipasang pararel maka tegangan akan habis dengan cepat dan tidak akan 
sama karena arus yang mengalir dari masing-masing baterai akan berbeda. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Muatan_listrik
http://id.wikipedia.org/wiki/Kuadrat


5. Gaya gerak listrik (GGL) merupakan beda potensial listrik antara kutub-kutub baterai 
pada rangkaian terbuka, sedangkan tegangan jepit merupakan beda potensial  antara 
kutub-kutub baterai pada rangkaian tertutup. 

 

BAB 10. SUMBER ARUS LISTRIK 

PG :  

1. (B) untuk menghasilkan beda potensial di antara dua titik dalam penghantar 
diperlukan sumber arus listrik. 

2. (A) Arus bolak balik disebut juga arus AC, sedangkan arus searah disebut juga DC. 
3. (D) Baterai memerupakan salah satu contoh sumber arus searah, sedangkan PLTA, 

Generator, Listrik dan PLN termasuk contoh arus bolak balik, 
4. (C) sumber energi listrik bekerja berdasarkan perubahan energi. 
5. (A) GGL bekerja pada saat rangkaian terbuka, sedangkan tegangan jepit bekerja 

berdasarkan rangkaian tertutup. 
6. (A) tegangan penjepit disimbolkan dengan V, sedangkan GGL disimbolkan dengan 

huruf E, I simbol kuat arus, dan R simbol hambatan. 
7. (C) Elemen adalah sumber arus listrik yang berasal dari perubahan energi kimia 

menjadi energi listrik. 
8. (D) Elemen yang sekali pakai disebut elemen primer, dengan contoh elemen kering 

(baterai), sedangkan elemen sekunder adalah elemen yang jika habis dipakai dapat 
diisi kembali, contohnya accu. 

9. (B) contoh elemen kering adalah baterai. 
10. (A) Larutan yang terdapat dalam aki adalah Asam sulfat 

Essay : 

1. Untuk menghasilkan beda potensial diantara dua titik dalam kawat penghantar, yang 
nantikan dapat mengalirkan arus listrik yang berpindah dari potensial tinggi ke 
potensial rendah, yaitu diperlukan sumber arus listrik. 

2. Elemen primer merupakan elemen yang jika dipakai dan habis tidak dapat diisi lagi 
(elemen yang sekali habis), contohnya elemen kering. Sedangkan elemen sekunder 
adalah elemen yang jika habis dipakai dapat diisi kembali, contohnya elemen basah. 

3. Cara menyetrum akki, alirkan arus listrik searah dari sumber arus listrik yang lainnya 
dengan arah berlawanan dari arah arus yang dihasilkan akki. 

4. Bagian-bagian dari elemen volta, yaitu terdiri dari sebuah bak kecil terbuat dari karet 
keras atau plastik yang berisi larutan asam sulfat (H2SO4) encer. 

5. Elemen volta bentuknya mirip dengan akki, bagian-bagiannyapun sama, di dalam bak 
terdapat dua kerangka timbal (Pb). Kutub positif dilapisi timbal peroksida (PbO2) 
berwarna coklat, kutub negatif dilapisi timbal (Pb) berbentuk buih berpori warna abu-
abu.  

6. AC adalah arus bolak balik contohnya listrik PLN, PLTA, dll,, sedangkan DC adalah 
arus searah, contohnya seperti baterai. 



7. Sumber AC seperti PLTA, generator, listrik dan PLN, dll. Sedangkan DC seperti 
baterai, akki, dll. 

8. a. GGL adalah beda potensial yang ada pada saat rangkaian terbuka. Sedangkan 
tegangan jepit adalah beda potensial pada saat rangkaian tertutup. 
b. cara membedakannya ketika baterai tidak mengalirkan arus disebut GGL, jika 
mengalirkan arus disebut tegangan jepit. 

9. elemen adalah sumber arus listrik yang berasal dari perubahan energi kimia menjadi 
energi listrik, contohnya akki (elemen basah), dan baterai (elemen kering). 

10. Elemen kering, seperti baterai fungsinya mengalirkan arus listrik searah (DC) untuk 
sekali pakai, elemen basah seperti elemen volta dan akki fungsinya untuk mengalirkan 
arus dalam mobil yang dapat diisi ulang jika habis dipakai. 
 

BAB 11.  ENERGI DAN DAYA LISTRIK. 

1. (D) energi listrik dirumuskan sebagai W = V x i x t. 
2. (C) satu joule sama dengan 1 watt detik, karena energi (joule) adalah daya (Watt) 

dalam satuan waktu (detik). 
3. (B) satuan untuk daya adalah watt, joule (energi), ampere (arus listrik). 
4. (D) lampu dapat mengubah energi listrik menjadi energi cahaya/. 
5. (B) filamin lampu pijar terbuat dari wolfram. 
6. (B) energi yang dibagi dengan beda potensial disebut muatan, sesuai dengan rumus Q 

= W/V.  
7. (C) dik : P = 100 Watt, V = 220 Volt, t = 1 detik, dik : W? Jawab W = P x t = 100 

watt x 1 sekon = 100 joule. 
8. (C) Dik : R = 10 ohm, i = 2 A, dit P? Jawab P = i2 x R = 22 x 10 = 40 watt 
9. (C) Solder merupakan alat yangd dapat mengubah energi listrik  menjadi energi 

panas. 
10. (C) alat yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik adalah baterai. 

Essay : 

1. Macam-macam perubahan energi listrik diantaranya : energi listrik menjadi energi 
cahaya (energi pada lampu), energi listrik menjadi energi gerak (kipas angin), energi 
listrik menjadi energi panas (setrika atau solder). 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya  energi listrik diantaranya besarnya 
tegangan (beda potensial), hambatan, arus dan daya. 

3. Dik : P = 100 W, V = 220 V, W = 2,4 kWh = 2400 Wh, dit t? 
Jawab : t = W/P  = 2400 Wh / 100 W = 24 jam. 

4. a. Daya paling besar adalah lampu ke-4 : 40 W 220 V 
b. hambatan terbesar adalah lampu pertama dengan nilai hambatan R = v2/P = 2202 / 5 
= 44 x 220 = 19360 ohm. 
c. lampu yang menyala paling terang adalah lampu yang dayanya besar yaitu lampu 
ke empat. 



5. dik : P = 500 W, V = 220 V, m = 240 g = 0,24 kg, T = 400C, perubahan suhu = 600C. 
Dit : t? 
Jawab : t = W/P = m c ∆T

P =  0,24 x 1000 x 60
500 =  28,8 s. 

 
 
 
SOAL SEMESTER 1 : 
1. (C) urutan pengeluaran pada ginjal adalah ginjal – ureter – kandung kemih – uretra. 
2. (B) kelainan pada ginjal yang ditunjukkan dengan jumlah urine jauh diatas normal 

disebut uremia. 
3. (A) testis adalah organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai penghasil sperma. 
4. (A) oviduk adalah tempat tumbuh dan berkembangnya embrio. 
5. (D) AIDS adalah penyakit yang menyerang sistem peredaran darah. 
6. (C) Organisme transgenik adalah organisme yang mendapat donor gen dari makhluk 

hidup lain. 
7. (B) otak kecil adalah bagian otak yang berfungsi sebagai pengatur kecepatan respirasi 

dan denyut jantung. 
8. (C) sinapsis adalah hubungan antara sel saraf satu dengan sel saraf yang lainnya. 
9. (C) orang yang mendapat penyakit miopi dapat dibantu dengan menggunakan lensa 

cekung. 
10. (A) bagian ujung lidah sangat peka terhadap rasa manis. 
11. (A) lidah dan kulit merupakan reseptor tubuh yang berperan sebagai kemoreseptor. 
12. (D) ilmu pengetahuan yang berhubungan erat dnegan proses perkembangan bioteknologi 

adalah mikrobiologi, biologi molekuler, biokimia dan genetika. 
13. (B) paus yang mengimbulkan kepalanya ke atas permukaan air untuk bernafas 

merupakan salah satu contoh adaptasi tingkah laku. 
14. (C) persentase keturunan yang pertama dari persilangan bbTt dan BbTt, yaitu 50% 

homozigot dan 50 % heterozigot. 
15. (A) gen adalah penentu sifat fenotip. 
16. (D) produk bioteknologi pangan yang menggunakan bahan baku susu adalah yoghurt. 
17. (D) Dik : q1 = 0,001 C, r = 3 m, q2 = 0,005 C, dit : F? 

Jawab : 𝐹𝐹 = 𝑘𝑘  𝑞𝑞1𝑞𝑞2
𝑟𝑟2  

  = 8,98 𝑥𝑥 109   10−3 𝑥𝑥  5 𝑥𝑥  10−3

32 = 1,5 𝑥𝑥 103 N = 1500 N  
18. (C) alat yang digunakan untuk menyelidiki apakah suatu benda bermuatan atau netral 

adalah elektroskop. 
19. (A) bila dalam kawat penghantar potensial A lebih tinggi daripada B maka arah arus 

akan mengalir dari A ke B. 
20. (C)Pada rangkaian, voltmeter harus dipasang pararel  
21. (A) bila dalam kawat penghantar potensial A lebih tinggi daripada B maka arah arus 

akan mengalir dari A ke B. 
22. (A) GGL terjadi pada rangkaian terbuka. 
23. (A) larutan yang terdapat dalam akki adalah asam sulfat. 



24. (C) dik : P = 100 Watt, V = 220 Volt, t = 1 detik, dik : W? Jawab W = P x t = 100 watt x 
1 sekon = 100 joule 

25. (C) Dik : R = 10 ohm, i = 2 A, dit P? Jawab P = i2 x R = 22 x 10 = 40 watt 

 

 

Essay : 

1. Penyakit yang ditimbulkan apabila ginjal terganggu diantaranya : Nefritis akuta, 
diabetes melitus, sindrome nefrotik, diabetes insipidus, uremia, kencing batu, infeksi 
ginjal, dll. 

2. Cara mencegah penyakit kelamin diantaranya : 
a) Selalu menjaga kebersihan tubuh terutama pada bagian kelamin. 
b) Menghindari hal-hal yang dapat terjadinya penularan penyakit kelamin, contoh : 

melakukan hubungan seksual, dll. 
c) Menjaga kesehatan tubuh. 
d) Melakukan pola makan sehat 
e) Melakukan olahraga secara rutin. 

3. Sel saraf terbagi menjadi tiga bagian : 
- Badan sel saraf terdiri dari inti dan anak inti yang dikelilingi oleh sitoplasma. 
- Serabut pendek (dendrit) merupakan tonjolan badan sel yang berfungsi 

menghantarkan ransangan (impuls) ke arah badan sel. 
- Serabut panjang (Neurit) adalah tonjolan badan sel yang berfungsi meneruskan 

ransangan dari badan sel ke neuron atau jaringan lainnya. 
4. Gangguan penglihatan pada mata serta pada manusia diantaranya : 

- Miopi (rabun jauh) cara menanggulanginya dengan memakai lensa cekung 
- Hipermetropi (rabun dekat) cara mananggulanginya dengan lensa cembung 
- Presbiopi cara menanggulanginya dengan menggunakan lensa rangkap. 

5. Perbedaan adaptas morfoligi, fisiologi dan tingkah laku : 
- adaptasi morfologi adalah adaptasi yang terjadi pada bagian tubuh tumbuhan, 

contohnya bentuk paruh burung kolibri yang runcing dan panjang disesuaikan 
dengan fungsinya sebagai penghisap madu. 

- Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya 
dengan menyesuaikan cara kerja organ tubuh, contohnya : paus menyemburkan 
kepalanya ke permukaan air untuk bernapas. 

- Adaptasi tingkah laku adalah salah satu bentuk penyesuaian makhluk hidup 
terhadap lingkungannya denga peneysuaian tingkah lakunya sehari-hari, 
contohnya : bunglon yang bisa berubah warna sesuai dengan tempa tinggalnya. 

6. Dik :  PP x pp 
(Hidung Pesek) x (Hidung mancung) 

 F1 :          Pp x Pp 

 F2 :  PP, Pp, Pp, pp 



 Genotif : Hidung pesek : Hidung mancung 

    3        :        1 

7. 5 jenis makanan yang dihasilkan melalui bioteknologi diantaranya : tape, tempe, sage, 
roti, dan oncom 

8. A). Isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik atau panas. B) 
konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan listrik atau panas, c) medan listrik 
adalah suatu ruang dimana benda yang berada dalam ruang itu  mendapatkan gaya 
listrik. Dan d) induksi listrik adalah listrik yang dihasilkan dengan proses induksi. 

9. Dik : W = 1000 joule, V = 50 volt, dit : q? 
Jawab : Q = W / V = 1000 joule / 50 volt = 20 coulomb. 

10. Dik : P = 100 W, V = 220 V, W = 2,4 kWh = 2400 Wh, dit t? 
Jawab : t = W/P  = 2400 Wh / 100 W = 24 jam. 
 

BAB 12 KEMAGNETAN  

1. (A) jika dua benda saling tarik menarik berarti kedua benda tersebut pasti magnet, 
karena jika salah satunya bukan magnet berarti tidak tarik menarik tetapi benda yang 
bukan magnet akan tertarik oleh magnet. 

2. (A) untuk membuat magnet tetap, bahan yang digunakan adalah baja. 
3. (B) untuk membuat magnet sementara, sebaiknya digunakan besi. 
4. (D) gaya tarik terbesar sebatang magnet berada dibagian kedua ujungnya. 
5. (A) ujung magnet yang senama akan saling tolak menolak. 
6. (C) magnet jarum, bila didekatkan pada sebuah kawat yang berarus listrik akan 

menyimpang dari kedudukan stabilnya, ini disebabkan karena disekitar kawat timbul 
medan magnet. 

7. (A) jarum magnet kompas tidak tepat menunjukan arah utara-selatan dari kutub-kutub 
bumi. Penyimpangan ini disebut sudut iklinasi. 

8. (B) sifat kemagnetan bahan dapat hilang dengan cara dibakar. 
9. (B) untuk menunjukan arah medan magnet pada penghantar lurus dapat dilakukan 

dengan menggunakan aturan kaidah tangan kanan. 
10. (B) inti besi yang dililitkan kawat berupa kumparan dinamakan selenoida. 

Essay : 

1. Didekatkan dengan magnet lain akan tarik menarik atau tolak menolak atau tidak 
sama sekali. 

2. Disebabkan karena kompas tersebut menunjukan arah pada medan magnet terbesar 
yaitu medan magnet bumi dimana arahnya berlawanan dengan kutub-kutub bumi. 

3. Bagian yang menjadi kutub-kutubnya adalah kedua ujung magnet yang telah 
dipotong. Dimana jika satu magnet dipotong maka akan menghasilkan dua magnet 
dengan kutub-kutub yang berbeda di kedua ujungnya masing-masing. 

4. Iklinasi adalah proses penyimpangan kutub magnet terhadap kutub bumi 
5. Medan elektromagnetik adalah medan atau ruang yang mendapatkan arus listrik. 



BAB 13 ELEKTROMAGNETIK  

PG : 

1. (B) Michel Faraday pada tahun 1825, menemukan arus induksi. 
2. (A) arus induksi tidak akan terjadi pada kumparan bila magnet diam dan kumparan 

diam atau tidak ada. 
3. (A) bila magnet berada pada sebuah kumparan yang bergerak maka arus induksi yang 

terjadi akan besar. 
4. (B) arus induksi semakin besar jika gerakan magnet semakin besar. 
5. (D) bila sebuah kutub utara magnet yang diam didekati oleh sebuah kumparan, maka 

didalam kumparan itu akan terjadi arus searah, berbeda jika magnetnya tidak diam 
maka akan menimbulkan arus bolak balik. 

6. (D) alat untuk menurunkan atau menaikkan tegangan induksi adalah transformator. 
7. (A) penambahan jumlah garis gaya yang ada di dalam kumparan yang dialiri arus 

dapat dilakukan dengan meletakkan besi lunak dalam kumparan. 
8. Sumber GGL induksi adalah .. 
9. (A) bila jumlah lilitan elektromagnetik semakin banyak maka kemagnetannya akan 

semakin kuat. 
10. (D) Dik :  Vp : Vs = 2 : 10, jika Vp = 200 Volt, dit : Vs? Jawab : Vs = 10/2 x 200 = 

1000 V 

Essay  : 

1. Cara mendapatkan GGL induksi dengan menggunakan sebuah selinoide dan magnet 
batang : kedua ujung kumparan dihubungkan dengan galvanometer yang didekatkan 
pada kutub utara atau kutub selatan pada magnet batang, lalu magnet dijauhkan dan 
didekatkan dengan kumparan. 

2. Transformator adalah alat yang digunakan untuk mengubah arus bolak balik tegangan 
rendah menjadi arus bolak balik tinggi, atau sebaliknya. Sedangkan induktor 
Ruhmkorff digunakan untuk menghasilkan tegangan tinggi untuk keperluan 
pengapian dalam kendaraan bermotor. 

3. Kalor atau panas yang terjadi dapat disebut menguntungkan, karena kalor atau panas 
tersebut dapat meningkatkan kerja transformator untuk meningkatkan atau 
menurunkan tegangan. 

4. Dik : Vp = 220 V, Vs = 80 V, Np = 1.000 lilitan, dit : Ns? 
Jawab : Vp / Vs = Ns / Np = 220 / 80 = Ns / 1.000 lilitan 
Ns = 220 x 1000 / 80 = 2750 lilitan. 

5. Dik : Np = 100 lilitan, Ns = 5.000 lilitan, Vp = 220 volt, dit Vs? 
Jawab : Vs = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑠𝑠  𝑥𝑥 𝑉𝑉𝑁𝑁 =  100

5000  𝑥𝑥 220 𝑣𝑣𝑗𝑗𝑗𝑗𝑉𝑉 = 4,4 𝑣𝑣𝑗𝑗𝑗𝑗𝑉𝑉  
 

 

 



BAB 14. TATA SURYA 

1. (D) tata surya adalah matahari dan sembilan planet lainnya. 
2. (C) planet yang paling besar gaya tariknya adalah matahari. 
3. (B) planet dalam adalah planet yang letaknya diantara matahari dan bumi. 

Diantaranya merkurius, dan venus. 
4. (B) saturnus adalah planet terbesar, sedangkan planet terkecil adalah planet 

merkurius. 
5. (A) ekliptika adalah garis edar planet mengelilingi matahari 
6. (C) revolusi adalah perputaran planet-planet mengelilingi matahari 
7. (A) Rotasi adalah perputaran planet pada sumbunya 
8. (B) waktu rotasi bumi adalah 24 jam 
9. (B) orbit dapat disebut bidang edar bumi. 
10. (A) venus sering disebut sebagai planet bintang senja atau pagi. 

Essay : 

1. Tata surya adalah sekelompok benda langit yang terdiri atas sebuah bintang dan 
planet-planet serta objek lain yang mengorbit mengelilingi bintang tersebut. 

2. Ekliptika adalah garis edar planet mengelilingi matahari. 
3. Ketiga hukum planetaria dari kepler adalah : 

- Hukum pertama Lintasan setiap planet mengelilingi matahari merupakan elips 
dengan matahari terletak pada salah satu fokusnya 

- Hukum kedua setiap planet bergerak sedemikian sehingga suatu garis khayal yang 
ditari dari matahari ke planet tersebut mencakup daerah dengan luas yangs sama 
dalam waktu yang sama. 

- Hukum ketiga perbandingan kuadrat periode dua planet yang mengitari 
berbanding terbalik dengan pangkat tiga jarak kedua planet tersebut. 

4. Hukum gravitasi dari issac newton adalah bahwa gaya tarik menarik antara dua massa 
sebanding dengan masa dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. 

5. Gaya gravitasi adalah penyebab jatuhnya benda ke bumi. 

SOAL SEMESTER 2. 

PG : 

1. (B) Coulomb adalah orang yang berjasa dalam meniliti gaya tarik menarik dan tolak 
menolak diantara kedua kutub magnet. 

2. (C) feromagnetik adalah bahan-bahan yang ditarik dengan kuat oleh sebuah magnet. 
3. (C) gaya tarik terbesar sebatang magnet berada di bagian salah satu ujungnya. 
4. (B) sifat kemagnetan bahan tidak dapat dibuat dengan cara dibakar. 
5. (C) kutub selatan magnet akan selalu mengarah ke kutub utara bumi. 
6. (A) arus induksi tidak akan terjadi pada kumparan bila magnet diam dan kumparan 

diam. 
7. (B) Sebuah kutub utara magnet yang diam didekati oleh sebuah kumparan, di dalam 

kumparan itu akan terjadi arus induksi. 



8. (D) Dik :  Vp : Vs = 2 : 10, jika Vp = 200 Volt, dit : Vs? Jawab : Vs = 10/2 x 200 = 
1000 V 

9. (B) Sebuah kutub utara magnet yang diam didekati oleh sebuah kumparan, di dalam 
kumparan itu akan terjadi arus induksi. 

10. (B) waktu rotasi bumi adalah 24 jam 
11. (A) Venus sering disebut bintang senja atau pagi karena dekat dengan matahari. 
12. (A) Garis edar palnet mengelilingi matahari disebut ekliptika. 
13. (C) gaya tarik terbesar sebatang magnet berada di bagian salah satu ujungnya. 
14. (A) arus induksi tidak akan terjadi pada kumparan bila magnet diam dan kumparan 

diam. 
15. (B) untuk menunjukan arah medan magnet pada penghantar lurus dapat dilakukan 

dengan menggunakan aturan kaidah tangan kanan. 

Essay : 

1. Gaya lorentz adalah gaya yang dialami oleh suatu partikel bermuatan listrik didalam 
suatu medan magnet yang berbanding lurus dengan muatan, kecepatan, dan induksi 
magnetiknya. 

2. Cara memperkuat medan magnet dalam selenoida kumparannya ditambah dan 
menggerakkan magnet masuk dan keluar pada kumparan. 

3. Cara kerja telepon : mengubah energi elektromagnetik menjadi energi bunyi., 
4. Dik : Vp = 220 V, Vs = 80 V, Np = 1.000 lilitan, dit : Ns? 

Jawab : Vp / Vs = Ns / Np = 220 / 80 = Ns / 1.000 lilitan 
Ns = 220 x 1000 / 80 = 2750 lilitan. 

5. Transformator adalah alat yang digunakan untuk mengubah arus bolak balik tegangan 
rendah menjadi arus bolak balik tinggi, atau sebaliknya. Sedangkan induktor 
Ruhmkorff digunakan untuk menghasilkan tegangan tinggi untuk keperluan 
pengapian dalam kendaraan bermotor. 

6. Ketiga hukum planetaria dari kepler adalah : 
- Hukum pertama Lintasan setiap planet mengelilingi matahari merupakan elips 

dengan matahari terletak pada salah satu fokusnya 
- Hukum kedua setiap planet bergerak sedemikian sehingga suatu garis khayal yang 

ditari dari matahari ke planet tersebut mencakup daerah dengan luas yangs sama 
dalam waktu yang sama. 

- Hukum ketiga perbandingan kuadrat periode dua planet yang mengitari 
berbanding terbalik dengan pangkat tiga jarak kedua planet tersebut. 

7. Komet adalah benda langit yang memiliki ekor 
8. a. Benda magnetik dan nonmagnetik : 

- benda magnetik adalah benda yang memiliki kutub disetiap ujungnya dan 
memiliki sifat kemagnetan., sehingga jika didekatkan antara kutub yang sejenis 
akan saling tolak menolak, tetapi jika didekatkan antara kutub yang berbeda maka 
akan saling tarik menarik. 

- Benda nonmagnetik adalah benda yang tidak memiliki kutub-kutub disetiap 
ujungnya dan tidak memiliki sifat kemagnetan.    



b. medan magnet adalah suatu ruang dimana benda yang berada dalam ruang itu  
mendapatkan gaya magnet. 

c.  garis gaya magnet adalah garis-garis yang menunjukkan adanya medan dan gaya 
magnet 

9. Cara mendapatkan GGL induksi dengan menggunakan sebuah selinoide dan magnet 
batang : kedua ujung kumparan dihubungkan dengan galvanometer yang didekatkan 
pada kutub utara atau kutub selatan pada magnet batang, lalu magnet dijauhkan dan 
didekatkan dengan kumparan. 

10. Tiga hukum copernicus tentang gerak planet : 
- Planet – planet berevolusi dengan matahari sebagai pusatnya (heliosentris) 
- Revolusi bumi membentuk lingkaran 
- Setiap planet mengorbit pada lintasannya. 

 


