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Pembahasan Latihan Soal UN SMP / MTs 2012 

Mata Pelajaran  : IPA 
                                             Jumlah Soal  : 20 

 
 
1. Jawab : c 

Pembahasan : 
Pada saat pengisian, kutub (+) aki dihubungkan dengan kutub (-) sumber tegangan PLN,  sedangkan kutub (-) aki 
dihubungkan dengan kutub (+) sumber tegangan PLN. Pembalikan pemasangan kutub tersebut dilakukan dengan tujuan 
supaya energi listrik yang mengalir dalam aki diubah menjadi energi kimia.  

 
2. Jawab : c 

Pembahasan : 
Energi matahari merupakan energi alternatif yang berasal dari luar bumi. Energi matahari dapat diubah menjadi energi 
listrik, gerak, dan kalor sehingga dapat dimanfaatkan lebih banyak lagi. 

 
3. Jawab : d 

Pembahasan : 
Menghemat energi dapat dilakukan dengan cara : 
a. menon-aktifkan peralatan (lampu, setrika, TV, komputer) saat tidak digunakan 
b. menggunakan peralatan yang berdaya listrik rendah 
  

4. Jawab : c 
Pembahasan : 
Agar pemain sepak bola tidak terpeleset saat berlari atau menendang bola, bagian bawah  sepatu dibuat kasar dan 
banyak tonjolan. Bagian kasar dan tonjolan pada sepatu berfungsi memperbesar gaya gesek antara sepatu dengan 
permukaan tanah atau rumput.  

 
5. Jawab : d 

Pembahasan : 
Mobil mogok menjadi bergerak saat didorong, membuktikan bahwa gaya dapat mengubah gerak benda, yaitu benda 
diam menjadi bergerak. Selain itu, gaya dapat mempengaruhi: 
- benda yang bergerak, menjadi diam 
- benda yang bergerak lambat, semakin cepat 
- benda yang bergerak cepat, menjadi lambat 
- bentuk benda (benda yang bentuknya tidak teratur menjadi teratur atau sebaliknya) 
  

6. Jawab : c 
Pembahasan : 
Proses timbulnya sumber arus listrik pada Pembangkit Listrik Tenanga Air (PLTA) sebagai berikut: 
- Air dalam bendungan dialirkan menuju turbin yang dihubungkan dengan generator, sehingga turbin  berputar.  
- Putaran turbin menggerakan lilitan kawat tembaga di dalam generator. Kawat tembaga tersebut ditempatkan dalam 

medan magnet. Putaran kumparan mengakibatkan perubahan jumlah medan magnet. 
- Dari perubahan jumlah medan magnet tersebut, timbullah energi listrik. 
 
Jadi perubahan energi yang terjadi pada turbin generator adalah energi gerak menjadi energi listrik. 
 

7. Jawab : b 
Pembahasan : 
Kecepatan cahaya pada ruang hampa atau udara setara dengan 300.000 km/detik. Apabila cahaya melewati medium 
seperti air atau kaca maka kecepatnnya akan berkurang. Pengurangan kecepatan cahaya inilah yang disebut dengan 
pembiasan atau pembelokan cahaya .  
 

8. Jawab : d 
Pembahasan : 
Kecepatan rambat bunyi pada benda padat, cair, dan gas berbeda beda. Secara umum  kecepatan rambat bunyi sebagai 
berikut : 
- Pada zat padat cepat rambat bunyi lebih besar dibandingkan di zat cair . 
- Pada zat cair cepat rambat bunyi lebih besar dibandingkan di udara. 
Jadi pada zat padat bunyi lebih cepat merambat. 
 

9. Jawab : b 
Pembahasan : 
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Rentang pembagian frekwensi bunyi sebagai berikut: 
 
 
 
 

20 Hz 20.000 Hz 

infrasonik audiosonik ultrasonik 

- Frekwensi infrasonik dapat di dengar oleh semut dan jangkrik 
- Batas pendengaran manusia ada di audiosonik 
- Ultrasonik dapat di dengar oleh kelelawar atau gajah 
 
 

10. Jawab : a 
Pembahasan : 
Benda gelap merupakan sebutan untuk benda yang : 
- tidak mempunyai sumber cahaya sendiri 
- tidak tembus cahaya 
- menterap cahaya 
- contoh: kayu dan tanah 
Benda terang merupakan sebutan untuk setiap benda yang mempunyai sumber cahaya sendiri. 
  

11. Jawab : b 
Pembahasan : 
Matahari merupakan sumber energi alternatif yang sangat penting bagi kelangsungan makhluk hidup di bumi. Energi 
panas matahari dapat dimanfaatkan secara langsung oleh manusia untuk menjemur pakaian, menjemur hasil panen, 
pembuatan garam, pembuatan ikan asin, pembentukan vitamin D, dan sebagainya.  
 

12. Jawab : c 
Pembahasan : 
Saat diisi es, gelas akan menyusut. Setelah es dalam gelas diganti oleh air panas, gelas akan langsung memuai. 
Pemuaian gelas secara tiba-tiba dapat mengakibatkan gelas pecah. 

 
13. Jawab : d 

Pembahasan : 
Rel kereta api terbuat dari bahan logam. Sifat alamiah logam adalah memuai bila panas dan menyusut bila dingin. 
Karena dapat memuai, saat pemasangan rel kereta api harus ada celah.  
 

14. Jawab : d 
Pembahasan : 
Partikel udara panas dari darat atau dari laut dapat bergerak sehingga timbullah angin darat atau angin laut. Karena 
partikel udara pembawa panas ikut bergerak, dapat kita simpulkan bahwa angin darat atau angin laut terjadi karena 
perpindahan panas secara konveksi atau aliran. 

 
15. Jawab : d 

Pembahasan : 
Radiasi adalah perpindahan panas yang dibawa oleh gelombang elektromagnetik, sehingga perpindahan panasnya 
dapat merambat tanpa melalui zat perantara. Contoh perpindahan panas secara radiasi adalah sampainya panas matahari 
ke permukaan bumi dan sampainya panas api unggun ke tubuh kita. 

16. Jawab : (tidak ada jawaban yang tepat) 
Pembahasan : 
a. alat pengukur arus listrik adalah amperemeter. 
b. untuk menurunkan atau menaikkan tegangan dapat menggunakan komponen listrik transformator. 
c. alat pemutus atau penyambung arus listrik adalah sekring. 
 
Fungsi sekring adalah membatasi arus yang mengalir pada rangkaian listrik supaya tidak melebihi batas maksimum yang 
diizinkan. Jika tidak ada sekring, kemungkinan arus yang mengalir bisa besar sehingga terjadi korsleting (hubungan 
pendek). 
 

17. Jawab : a 
Pembahasan : 
Magnet dapat dimanfaatkan untuk : 
- membuat bel dengan memanfaatkan perubahan elektromagnet 
- magnet 
- pengeras suara atau loadspeaker 
- menggerakkan motor listrik 
- pembuatan dinamo 
Untuk menggerakkan kipas angin tidak dibutuhkan magnet, tetapi membutuhkan energi listrik. 
 

18. Jawab : d 
Pembahasan : 
Jalanan yang berkelok-kelok di daerah pegunungan atau perbukitan memanfaatkan prinsip kerja bidang miring. 
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19. Jawab : d 
Pembahasan : 
Cara menghafal jenis-jenis tuas adalah 

Jenis 
tuas 

Bagian 
tengah Contoh 

1 T = tumpu Jungkat-jungkit, gunting 
2 B = beban Pemecah biji 
3 K = kuasa Lengan manusia, Sekop  

 
20. Jawab : b 

Pembahasan : 
Air memiliki sifat: 
- Dalam keadaan tenang, permukaan air selalu mendatar. 
- Pada tekanan yang serba sama air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. 
- Bentuknya sesuai dengan bentuk tempatnya. 
- Mengalami kapilaritas, meresap melalui celah kecil atau kapiler. 
- Menekan dinding wadahnya ke segala arah 
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