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     Dalam UN berlaku Petunjuk Umum seperti ini : 

1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) yang 
tersedia dengan menggunakan pensil 2B sesuai petunjuk di LJUN. 

2. Hitamkan bulatan di depan nama mata ujian pada LJUN. 
3. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut. 
4. Jumlah soal sebanyak 40 butir, pada setiap soal terdapat 4 (empat) pilihan 

jawaban. 
5. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya. 
6. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang 

jelas, rusak, atau tidak lengkap. 
7. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat 

bantu hitung lainnya. 
8. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian. 
9. Lembar soal boleh dicoret-coret untuk mengerjakan perhitungan. 

 

P2 
   KODE : 01

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Sifat magnet antara lain: 

(1) Bila bergantung bebas akan menunjuk ke arah utara-selatan 
(2) Gaya terkuat berada di tengah-tengah magnet 
(3) Dapat menarik besi atau baja yang ada di sekitarnya 
 
Yang benar adalah ... 
a. (1) dan (2)  c. (2) dan (3) 
b. (1) dan (3)  d. (1),(2) dan (3) 
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2. Magnet yang memiliki gaya paling kuat berbentuk ladam sebab: 

1. Kedua kutubnya terletak pada satu bidang datar 
2. Kedua kutubnya berdekatan  
3. Magnet elementernya searah 

 
Yang benar adalah …. 
a. 1 dan 2 c. 2 dan 3 
b. 1 dan 3 d. 1, 2, dan 3 

 
3. Perhatikan gambar interaksi antara dua buah magnet batang berikut ini ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dari gambar di atas, maka …. 

U S 

Y 
X 

a. y = kutub Selatan dan x = kutub Utara, bila x ditolak oleh U  
b. y = kutub Selatan dan x = kutub Utara, bila x ditarik oleh U 
c. y = kutub Utara dan x = kutub Selatan, bila x ditolak oleh U 
d. y = kutub Utara dan x = kutub Selatan, bila x  tak terpengaruh 

 
4. Serbuk besi yang melekat pada sebuah magnet batang hanya melekat pada ujung-ujungnya 

saja, sebab …. 
a. gaya terkuat pada magnet batang terletak pada kutub utaranya 
b. pada magnet batang tidak semua bagian memiliki gaya yang sama 
c. gaya terkuat pada magnet batang terletak pada kutub selatannya 
d. pada sebuah magnet, gaya terkuat berada berada pada kedua kutubnya 

 
 
 
 
5. Bahan yang ditarik kuat oleh magnet adalah …. 

a. emas, seng, alumunium 
b. alumunium, besi, baja 
c. besi, baja, nikel 
d. nikel, kobalt, alumunium 

 
6. Lukisan garis gaya magnet yang benar ditunjukkan oleh .... 

a.  c. 
 
 
 
 
b.  d.  

U S U S 

U U S U  
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7. Perhatikan gambar magnet berikut ini! 
 

U S  
 
Bila magnet tersebut dipotong menjadi 4 bagian, maka akan terjadi potongan .... 
a.   U U S U S U S S 
 

N

MU S

b.  U S S S S U U U 
 

c.  U U U S S S S U 
 

d.  U S S U U S S U 
 
8. Bila 2 buah magnet didekatkan yang terjadi akan tolak-menolak, karena kutub-kutub yang 

berdekatan …. 
a. tak senama c. senama 
b. gayanya kuat d. gayanya lemah 

 
9. Daerah medan magnet yang terlemah menurut gambar di samping ini 

adalah …. 
 

a. di sekitar kutub utara (U) 
b. di sekitar kutub selatan (S) 
c. sepanjang garis US 
d. sepanjang garis MN 

 
 
10. Sudut deklinasi terbentuk karena …. 

a. arah utara-selatan bumi tidak sama dengan arah utara-selatan magnet 
b. kutub-kutub bumi tidak berimpit dengan kutub magnet bumi 
c. arah utara-selatan bumi sama dengan arah utara-selatan magnet 
d. kutub-kutub bumi berimpit dengan kutub magnet bumi 

 
 
 
 
11. Perhatikan gambar berikut. 

 

 
 

Yang merupakan sudut deklinas adalah ... 
a. 1 c.   3 
b. 2 d.   4 

  
12. Faktor yang berpengaruh terhadap gaya Lorentz antara lain …. 

a. jumlah lilitan c. jenis kawat 
b. kuat arus d. besarya hambatan 
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13. Arah garis gaya magnet pada penghantar berarus listrik seperti gambar ... 

 
a.   c. 

 
 
 
 
 b.   d. 
 
 
 
14. Perhatkan gambar berikut. 
 

 
Berdasarkan gambar dapat ditentukan bahwa ... 
a. A kutub utara, B kutub selatan magnet tetap 
b. A kutub utara, B kutub selatan magnet sementara 
c. A kutub selatan, B kutub utara magnet tetap 
d. A kutub selatan, B kutub utara magnet sementara 

 
15. Sebuah penghantar panjangnya 50 cm dialiri arus 2 ampere seluruhnya berada dalam 

medan magnet dengan kuat medan 60 Tesla. Gaya Lorentz yang timbul .... 
a. 60 N c. 3.000 N 
b. 600 N d. 30.000 N 
 
 
 

16. Cara memperkuat sifat kemagnetan pada electromagnet adalah sebagai berikut, kecuali …. 
a. Perbanyak lilitan kumparan 
b. Perbesar arus yang masuk ke dalam kumparan 
c. Masukkan inti besi lunak ke dalam kumparan 
d. Bentuklah kumparan seperti batang 

 
17. Alat yang bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik antara lain …. 

a. galvanometer c. transformator 
b. pesawat telpon d. alat ukur listrik 

 
18. Rangkaian di bawah ini yang menimbulkan elektromagnetik yang paling kuat adalah ….. 

a.   c. 
 
 
 
 
 b. d. 
 
 
 
 
 
 
 



WWW.UJIANNASIONAL.ORG 
19. Perhatikan gambar dibawah ini. 

 

 
Generator diatas disebut generator DC, karena ...  
a. terdapat magnet 
b. terdapat kumparan 
c. terdapat cincin belah 
d. terdapat sikat penghubung 

 
20. Perhatikan gambar dibawah ini. 
 

            
       (1)         (2)              (3) 
 
Trafo step up ditunjukanoleh gambar ... 
a. (1) dan (2)  c. (2) dan (3) 
b. (1) dan (3) d. (1),(2) dan (3) 

 
 
 

 
21. Suatu individu memiliki jumlah kromosom sel somatik sebanyak 48 buah, kromosom sel 

telur individu tersebut berjumlah …. 
a. 24 pasang c. 48 pasang 
b. 24 buah d. 48 buah 

 
22. Jika diketahui suatu individu memiliki genotip sebagai berikut GgKkPp, maka jumlah 

kombinasi gamet yang terbentuk adalah …. 
a. 4  c. 8 
b. 6 d. 16 

 
23. Seorang lelaki berwajah persegi dominan menikah dengan seorang perempuan berwajah 

bulat resesif. Keturunan pertamanya bersifat semidominan, maka kemungkinan kemunculan 
sifat wajah persegi pada F2nya adalah …. 
a. 25 % c. 75 % 
b. 50 % d. 100 % 

 
24. Perhatikan data persilangan berikut ini : 
 

P :        MMKK           X    mmkk 
     Mawar merah kelopak besar      Mawar putih kelopak kecil 
 
F1:                            MmKk 
                    Mawar Merah Kelopak Besar 

 
Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, maka kemungkinan kemunculan F2 dengan sifat  
mmKk adalah …. 
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a. 1/16 bagian c. 3/16 bagian 
b. 2/16 bagian d. 4/16 bagian 

 
25. Di bawah ini adalah beberapa keuntungan yang didapatkan dari tehnik kultur jaringan pada 

tumbuhan, kecuali …. 
a. melipat gandakan hasil produksi secara generatif 
b. memerlukan sedikit lahan / tempat kultur 
c. hanya membutuhkan sedikit jaringan untuk ditanam 
d. tahan hama dan penyakit 

 
26. Jamur yang biasa digunakan untuk membantu membuat roti, wine dan bir adalah … 

a. Acetobacter xylinum 
b. Lactobacillus bulgaricus 
c. Penicillium notatum 
d. Saccharomyces cereviseae  
 

27. Tumbuhan Helianthus annus pada waktu tengah hari akan terlihat mengarah kepada 
matahari. Hal tersebut menunjukkan bahwa tumbuhan tersebut memiliki ciri makhluk 
hidup…. 
a. berespirasi 
b. tumbuh dan berkembang 
c. membutuhkan nutrisi 
d. Iritabilitas 

28. Urutan takson hewan yang paling benar ….. 
a. Kingdom – Classis – Ordo – Famili – Genus – Species 
b. Divitio – Phylum – Classis – Genus – Species 
c. Kingdom – Phylum – Classis – Ordo – Famili – Genus – Species  
d. Kingdom – Divitio – Classis – Ordo – Famili – Genus – Species 

 
29. Perhatikan kelompok species di bawah ini : 

1. Rhizopus oligosporus 
2. Mucor mecedo 
3. Saccharomyces cerevisiae  
4. Cancida albicans 
5. Aspergillus nigrum 
6. Saccharomyces tuac 
7. Aspergillus wentii 

Kelompok Species yang tidak memiliki genus yang sama pada kelompok data di atas 
adalah…. 
a. 1, 2 dan 4 c. 3, 4 dan 6  
b. 3, 5 dan 7 d. 5, 6 dan 7 

 
30. Perhatikan diagram persilangan di bawah ini! 

P  :    TT    X    tt 
F1  :     Tt 
F2 : Tt     X    Tt 

♂  
♀ T t 

T TT Tt 
t Tt tt 

 
Dari diagram persilangan di atas jika T = tinggi dan t = rendah, T dominan terhadap t. Maka 
perbandingan fenotif pada F2 adalah… 
a. 1 tinggi : 2 sedang : 1 rendah 
b. 3 tinggi : 1 rendah 
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c. 1 tinggi : 2 rendah : 1 sedang 
d. 1 tinggi : 3 rendah 

 
31. Pada kelinci rambut hitam (HH) dominan terhadap rambut putih (hh) rambut kasar (RR) 

dominan terhadap rambut halus (rr). Seekor kelinci berambut hitam kasar dikawinkan 
dengan kelinci berambut putih halus. Semua keturunan pertamanya (F1) berambut hitam 
kasar, jika keturunan pertama dikawinkan sesamanya, perbandingan fenotip kelinci hitam 
kasar : hitam halus : putih kasar : putih halus yang dihasilkan F2 adalah… 
a. 9 : 3 : 3 : 1  c. 12 : 3 : 1 
b. 9 : 6 : 1  d. 18 : 1 

 
32. Perhatikan data berikut ini : 

1. biji terlindungi daging buah 
2. tidak memiliki bunga 
3. berakar serabut 
4. memiliki bunga 
5. biji tidak terlindungi daging buah 
6. akar tunggang 
Yang tidak termasuk ciri-ciri Gymnospermae adalah …. 
a. 1, 4, 6 c. 2, 3, 5 
b. 1, 2, 3 d. 4, 5, 6 

 
33. Perbedaan yang paling benar antara vertebrata dan invertebrata adalah …. 

 Vertebrata Invertebrata 
a. Sistem peredaran 

darah terbuka 
Sistem peredaran 
darah tertutup 

b. Sistem rangka 
endoskeleton 

Sistem rangka 
eksoskeleton 

c. Alat gerak aktifnya 
rangka 

Alat gerak aktifnya 
otot 

d. Berkembangbiak 
secara aseksual 

Berkembangbiak 
secara seksual saja 

 
34. Kelompok hewan invertebrate di bawah ini yang termasuk ke dalam arthropoda / hewan 

berbuku-buku adalah …. 
a. Bulu babi, bintang laut, ubur-ubur 
b. Anemon laut, koral, terumbu karang 
c. Udang, kepiting, laba-laba 
d. Cumi-cumi, bekicot, gurita 

 
35. Perhatikan data pada tabel di bawah ini.  Manakah data yang salah tentang perbedaan 

antara sel hewan dan sel tumbuhan ? 
 Sel hewan Sel tumbuhan 

a. Tidak mempunyai
plastida 

Mempunyai  plastida

b. Cadangan 
makanannya 
berupa pati atau
amilum 

Cadangan makannya
berupa lemak dan
gliserol 

c. Dinding sel terdiri
membran  plasma 

Dinding  sel terdiri
selulosa 

d. Vakuola 
ukurannya kecil 

Vakuola ukurannya
besar 
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36. Diketahui suatu tanaman memiliki ciri jumlah helaian mahkota 5, tulang daun menyirip dan  

batang berkambium. Tanaman tersebut adalah kelompok …. 
a. tumbuhan berkeping satu 
b. tumbuhan berkeping banyak 
c. monokotil 
d. dikotil 

 
37. Organel-organel sel yang berperan dalam sintesis protein adalah …. 

a. Badan golgi dan lisosom 
b. Mitokondria dan RE. halus 
c. RE. kasar dan ribosom 
d. Sentrosom dan vakuola 

 
38. Tulang daun, batang tua dan biji adalah bagian tumbuhan yang mengadung sklerenkim. 

Sklerenkim merupakan kelompok jaringan ….. 
a. penyokong  c. meristem 
b. epidermis d. parenkim 

39. Pernyataan yang benar tentang fungsi jaringan pengikat pada hewan adalah …. 
a. menyelimuti seluruh permukaan tubuh 
b. penguat / penyokong tubuh 
c. alat gerak aktif, pelindung dan pembentuk tubuh 
d. menerima dan menanggapi rangsangan yang datang 

 
40. Jenis plastida yang berperan dakam proses fotosintesis disebut …. 

a. kromoplas  c. leukoplas 
b. kloroplas d. elaioplas 

 


