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Kunci Jawaban Prediksi SNMPTN 2010
PEMBAHASAN DAN JAWABAN PREDIKSI
TES KEMAMPUAN MATEMATIKA DASAR SNMPTN 2010
1.

Fungsi Kuadrat
Diketahui :
Garis g melalui titik (8, 28) dan memotong parabol y = 3x2+x-10di titik A (2, 4) dan B (x, y)
Ditanyakan : Nilai x+y
Penyelesaian :
Perhatikan gambar berikut:

Garis

g

melalui

titik

A

(2,

y4 x2

,  y  4x  4
28  4 8  2

4)

dan

P

(8,

28),

berarti

persamaan

garis

g

adalah

Titik perpotongan garis g dengan parabol diperoleh bila persamaan parabola sama dengan persamaan garis g,
yaitu :
3x2+x-10 = 4x-4
3(x2-x-2) = 0
3(x-2)(x+1) = 0
x1 = 2 dan x2 = -1
Untuk x1 = 2, diperoleh titik A (2, 4).
Untuk x2 = -1, maka y2= 4(-1)-4 = -8
Diperoleh titik P (-1,-8)
Jadi, x+y = -1+(-8) = -9
Jawaban : D

2.

Persamaan kuadrat
Diketahui : akar-akar persaman kuadrat x2+3x+1= 0 adalah x1 dan x2
Ditanyakan : Persamaan kuadrat yang akar-akarnya

x1 

1
1
dan x 2 
x1
x2

Penyelesaian :
Persamaan kuadrat x2+3x+1= 0, berarti a = 1, b = -3, dan c = 1
Persamaan kuadrat x2+3x+1= 0, yang akar-akarnya x1 dan x2 adalah:
x2 –( x1 + x2)x + (x1 . x2) = 0
dengan x1 + x2 = 

b
c
dan x1 . x2 = 
a
a

Dengan mengacu pada rumus di atas, maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya

x1 

1
1
dan x 2 
x1
x2

adalah :
2
2
2
 b b   a  b  c  2ac 
  0
x 2     x  
ac
a c 


Dengan demikian,
2
2
2
  3  3   1  (3)  1  2.1.1 

  0  x 2  6 x  9  0
x2  

x

 
1  
1.1
 1


Jadi, persamaannya adalah

x2  6x  9  0

Jawaban : C
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3.

Trigonometri

2
3
5 sin x  6 cos x
Ditanyakan :
2 cos x  3 sin x
Diketahui : tan x = -

Penyelesaian :

5 sin x  6 cos x
, apabila pembilang dan penyebut dibagi oleh cos x, maka diperoleh :
2 cos x  3 sin x
5 sin x 6 cos x

cos x
cos x  5 tan x  6
2 cos x 3 sin x 2  3 tan x

cos x
cos x
 2
5    6 8
2
 3
=
3
 2 4 3
2  3  
 3

Pada

Jawaban : D
4.
f(n) = 2n+2.6n – 4
g(n) = 12n – 1

f (n ) 2 n  2.6 n  4 2 n .2 2.6 n .6 4 (2.6) n .2 2.12
=
=
=
g(n )
12 n 1
12 n .12 1
12 n .6 4
12 n .2 2.2 2.3 12 n .2 4.3
3 1 1
=
=
= 4 = 3 =
n 4 4
n 4 4
12 .2 .3
12 .2 .3
3 3 27
Jawaban : B
5. Parabola y = ax2 + bx + c melalui titik :
(0,1) → 1 = c
(1,0) → 0 = a+ b + c
a + b = -1……….(1)
(3,0) → 0 = 9a + 3b + c
9a + 3b = -1…….(2)

(1) dan (2) :
3a + 3b = -3
9a + 3b = -1 -6a = -2
a=

1
3

1 4
= 3
3
1
4
persamaan parabola : x2 - x + 1
3
3
b = -1 –a = -1 -

karena a > 0, maka titik baliknya minimum yaitu

q=-



D
b 2  4ac
=4a
4a



D
 b
  , 
 2a 4a 
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 4 2
1 
     4 (1)    16  4 
 3 
 3  

 9 3
=
=
4
1
4 
3
3
4

9 =1
=
4 3
3
Jawaban : E
6.

1
n cos π > 30
6

 n cos 30 > 30


1
3 n > 30
2

30
1
3
2
 n > 20 3
n>

34,60 = 35
Jadi bilangan bulat terkecil n yang memenuhi adalah 35.

Jawaban : C
7.Soal Segitiga
C

AC = BC = 20
AD = CE = x

x
E
D
x
A

B

Luas ABDE minimum apabila luas ∆DEC maksimum.
Rumus Joko Gledek
Karena DC + CE = k = 20, maka ∆DEC akan
maksimum apabila DC = CE =

k 20

 10
20 2

Luas maksimum
∆DCE =

10 x 10
 50
2

Luas (min) ABED = Luas ∆ABC – Luas ∆DCE
=

20 x 20
- 50  150
2
Jawaban : D
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8.Soal Fungsi Naik, Fungsi Turun
f(x)

=

f(x)

=

x2  3
x -1
turun apabila f’(x) < 0

2x(x - 1) - (x 2  3).1 x 2  2x - 3

(x - 1) 2
(x - 1) 2
f’(x) < 0  x  1
f’(x) =

Penyebutnya definit positif (berbentuk kuadrat) jadi yang menentukan pembilangnya.
x2 - 2x – 3 < 0
(x – 3)(x + 1) < 0; x 1  - 1 ; x 2  3
++++

----

----

++++

-1
1
3
0
Penyelesaian -1 < x < 1 atau 1 < x < 3.

Jawaban : C
9.Soal Segitiga
C
x
45°
A

B

3
2x

T

2

CT = x sin 45° = x .

tan A =

1
2

2x

1
2

2x



1
1
2
2 x.
2
2

1
3

10
1
A

cos A =

3
10



3
10

10

3

Jawaban : E
10.Soal Barisan dan Deret
Deret geometri diketahui S = 8, dan r = 2(setiap 24 jam membelah menjadi 2).
Banyaknya virus setelah 96 jam = 4 hari = pada hari ke-5 adalah:
u5 = 8.25-1 = 8 x 16 = 128
Seperempat virus dibunuh, berarti sisanya =

3
nya.
4

3
x 128 = 96
4
Banyaknya virus pada hari ke – 6
u6 = 96 x 2 = 192
Jawaban : C
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11.Soal Statistik
25+k
29+

Diketahui median = 163.5 (kelas ke-3)
Jumlah data = 58 + k

k
2

25

Mediannya data ke =

r

r = 163,5 – 160, 5 = 3
c = 165,5 – 160,5 = 5

5
160,5

58  k
k
 29 
2
2

165,5

Dengan menggunakan perbandingan segitiga didapat:

(25  k) - (29  k2 ) (29  k2 )

53
3
k
k
( - 4).3  2(4  )
2
2
1
k = 20  k = 40
2
Catatan: Disini menjaga tidak digunakan rumus
Md = TB + C





n
2

- fk -1 

f


Untuk memberikan visualisasi letak median dan apabila caranya dipahami akan lebih mudah dihapal.
Jawaban : A

12. Soal Himpunan
Jumlah siswa = 30, suku renang = 27 dan suka tenis = 22 siswa. Semua siswa suka renang dan tenis.
Misalkan:

R = Himpunan siswa yang suka renang
T = Himpunan siswa yang suka tenis

n (R  T) = n (R) + n (T) – (R  T)
n (R  T) = n (R) + n (T) – n (R  T)

= 27 + 22 – 30 = 19
Jadi jumlah siswa yang suka renang dan tenis: 19 siswa
Jawaban : E
Catatan: Untuk langkah penyelesaian dari mulai grafik bisa tidak dilakukan, karena biasanya nilai optimum terdapat
pada perpotongan dua garis. Tetapi terkadang nilai optimum terdapat pada perpotongan dengan sumbu
13.
Soal Sistem Pertidaksamaan Linier
Jumlah kursi 48, jumlah bagasi 1440kg. Bagasi yang boleh dibawa oleh penumpang kelas utama = 60kg, kelas
ekonomi = 20kg. x = penumpang kelas utama, dan y = penumpang kelas ekonomi.

60 x  20 y  1440

x 20
y  48 40x ≤ 480

x = 12
x + y = 48  y = 36
x

Arsir belum
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72
(12,36)
48

24

48

Fungsi pendapatannya:
F(x, y) = 150.000x + 100.000y
X

Y

F (x, y)

24

0

3.600.000

12

36

5.400.000

0

48

4.800.000

Jadi nilai maksimumnya pada saat x = 12 (kelas utama = 12)
Jawaban : A
14.

Soal Limit

Limit
x0

sin ax
sin ax bx a
 Limit
.
.
x0
sin bx
ax sin bx b
=1.1.

a a

b b
Jawaban : C

15.

Soal Statistik

x = 300.000
x 1 = 320.000 ; x 2 = 285.000

Diketahui

Misalkan n1 = jumlah karyawan pria dan n2 = jumlah karyawan wanita, maka :

n1 x1  n 2 x 2
n1  n 2
n . 320.000  n 2 . 285.000
300.000 = 1
n1  n 2
300 ( n 1  n 2 ) = n1 . 320 + n 2 . 285
300 n1 + 300 n 2 = 320 n1 + 285 n 2
n1 (300 – 320) = n 2 (285 – 300)
n 1 - 15 3


n 2 - 20 4
x=
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Jadi perbandingan jumlah karyawan pria dan wanita adalah

3
4
Jawaban : D

16.

Soal Matriks

(BA) (B + A-1) B-1

= BA (B . B-1 + A-1 B-1)
= BA (I + A-1 B-1)
= BA + B. A A-1 B-1
= BA + B . I . B-1 = BA + B . B-1
= BA + 1
Jawaban : B

17. Soal Barisan dan Deret
Barisan aritmetika diketahui :
S6 = 24.000; S10 = 18.000
S10= S6 + 4b = 24.000 + 46
b=

S10  24.000 18.000 - 24.000

 - 1500
4
4

Sn = S10 + (n – 10)b
Diketahui Sn = 0, maka :
S10 + (n -10)b = 0
(n-10) . (-1500) = -S10 = -18.000
n – 10

=

 18.000
 12
 1500

n = 12 + 10 = 22
Jawaban : C
18. Soal Pertidaksamaan Rasional

x 2 - 2x - 3
0
x -1
( x - 3) (x  1)

 0; x 1
(x - 1)
Titik-titik batasnya: x = -1, x = 1 dan x = 3
Gambar

Himpunan penyelesaiannya:
HP = { x

- 1  x < 1 atau x ≥ 3 }

Jawaban : D
Soal Persamaan Kuadrat
Persamaan kuadrat cx2 + bx – c = 0; c > 0, maka :
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*

Karena c > 0, maka grafik fungsi;
y = cx2 + bx – c akan :
1. menghadap ke atas
2. untuk x = 0 maka y = -c, berarti grafiknya memotong sumbu y dibawah sumbu –x.
Sehingga untuk y = 0 didapat cx2 + bx – c = 0
Akar-akarnya akan berlainan tanda:
* Akar-akarnya berlawanan apabila b = 0
*

Akar-akarnya berkebalikan apabila

c
1
a

Jawaban : D
20. Soal Program Linear
Karena nilai-nilai maksimum atau minimum terletak pada titik-titik pojok, maka titik-titik yang memungkinkan
diperoleh maksimum atau minimum adalah (2,2), (0,4) dan (5,5).
Titik
f(x, y) = 2x +
3y
(2,2)
2.2 + 3.2 =
(0,4)
10
(5,5)
0 + 3.4 = 12
2 + 3.5 = 25
Jadi nilai minimumnya adalah 10 dan maksimumnya 25.
Jawaban : D

21.

Soal barisan dan Deret
Diketahui deret aritmatika :
U6 + U9 + U12 + U15 = 20
Ditanyakan S20

n
(U 1  Un)
2
(U 1  Un)
1 n
=n
 nU
2
2

Sn 

Sesuai dengan sifat dan barisan aritmetika, yaitu suku yang di tengah-tengah sama dengan setengah kali jumlah
suku yang di kiri dan kanannya.

U 6  U 12
 U (6  12)  U 9 , atau
2
2
U6 + U12 = 2U9 dan U9 + U15 = 2U12
Sehingga deret diatas dapat ditulis:

U 6  U 12  U 15  20
 ( U 6  U 12 )  (U 9  U 15 )  20
 2U9 + 2U12 = 20
 U9 + U12 = 10
 U 10 1  5
2

Jadi diperoleh :

20
(U1  U 20 )
2
(U1  U 20 )
= 20.
 20. U10 1
2
2

S 20 

= 20. 5 = 100
Jawaban : C
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22.

Soal Kombinatorik

C 3n 

n!
 2n
(n - 3)!. 3!



n (n - 1) (n - 2) (n - 3)1
 2n
(n - 3)!3!



(n - 1) (n - 2)
2
3. 2.1

 n2 – 3n + 2 = 12
 n2 – 3n – 10 = 0
 (n – 5) (n + 2) = 0
 n1 = 5; n2 = -2 (tidak dipakai)
jadi :

C 3n  C10
7 


10!
(10 - 7)!. 7!

10.9.8.7! 10.9.8

 120
3!. 7!
3!
Jawaban : B

24.

Soal Perbandingan Trigonometri
Lihat gambar di bawah ini !
Dari perbandingan didapat :

h 3
30
 h
 15 m
10 2
2

h
3

Jawaban : A

2
10

25.

Soal Eksponen dan Logaritma
Diketahui log 2 = 0,3010 dan log 3 = 0,4771
1

log

(3 2 x

1

3 )  log ( 2 3 x 2 3 )
1

=

1

log 2 3  log 3 2
1
3

1
2

log 2  log 3
1
1
=
. (0,3010)  . (0,4771)
3
2
=

= 0,3889
Jawaban : D
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PEMBAHASAN DAN JAWABAN PREDIKSI
TES KEMAMPUAN BAHASA INDONESIA SNMPTN 2010

1. Penulisan unsur serapan dari bahsa asing baik dari awalan dan akhiran asing berikut ini yang benar adalah:
-

manajemen bukan management
standardisasi bukan standarisasi
frekuensi bukan frekwensi
ekivalen bukan ekifalen
sistematis bukan sistimatis
Jawaban : E

2. Pemakaian tanda baca yang benar terdapat pada kalimat “Kami memerlukan kertas, mistar,dan lain-lain.”
Karena tanda baca koma (,) di atas berfungsi menceraikan kata yang disebut berturut-turut.
Jawaban : B

3. Mahasiswa yang cantik sedang membaca bukubaru


1444444444424444444443 14444444244444443
O
P
S
Kalimat luas di atas terdiri atas unsur S - P – O
Maka kalimat intinya adalah: Mahasiswi membaca buku
S
P

O
Jawaban : E

4. Kalimat efektif adalah kalimat yang susunan polanyateratur dan tidak terjadi pengulangan makna kata. Kalimat
efektif pada pernyataan ini adalah….

Ia memperoleh banyak keuntungan dengan berdagang kain kiloan
{ 144444244443 144444444244444443 144444444444424444444444443
P
K
O
S
Kalimat di atas berdasarkan susunan polanya teratur dan terdiri atas kalimat inti.
Jawaban : C

5. Pembahasan :
Syarat perluasan kalimat adalah subjek dan predikat pada kalimat perluasan harus sama dengan subjek dan
predikat pada kalimat intinya. Kalimat ini memiliki pola:
Pernyataan itu mengemuka

S

P

Kalimat pada opsi masing-masing memiliki pola
(A) Pernyataan itu mengemuka

S

P

dalam jumpa pers yang diselenggarakan di sebuah stasiun televisi swasta.

K
(B) Pernyataan kontroversial Preseiden mengemuka
S

apositif

P
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saat sidang kabinet berlangsung.

K
(C) Karena wartawan terus memancing, akhirnya

Ket. Alasan

K

pernyataan artis cantik tentang rencana pernikahannya itu mengemuka.

S

apositif

P

(D) Pada kenyataannya, pernyataan itu,

K

S

yang terlontar secara tak sengaja dari mulut penjabat teras di
perusahaan kami, terus mengemuka dari rapat ke rapat.

Apositif

inti

P

K

(E) Akhirnya, pernyataan

K

S

yang mengemuka dalam rapat koordinasi bidang pertahanan dan keamanan

apositif
dipermasalahkan hingga saat ini.

P

K

Terlihat jelas bahwa opsi (E) memiliki predikat dipermasalahkan, tidak sama dengan predikat pada kalimat inti
: mengemuka.
Jawaban : E

6. Pembahasan :
Kalimat inti (nucleus) dari kalimat panjang Lembaga penyiaran publik seperti yang dimaksud dalam konsep
negara-negara Eropa Barat adalah lembaga penyiaran, baik televisi maupun radio, yang dimiliki negara,
tetapi isi pengelolaannya dilakukan secara independen adalah lembaga penyiaran.
Frasa yang diawali kata seperti merupakan frasa pembanding/ analogi selalu bertindak sebagai
pelengkap/penjelas. Klausa yang diawali kata yang merupakan klausa penjelas (klausa adjektiva), dan selalu
bertindak sebagai anak kalimat. Klausa yang diawali konjungsi (misalnya ’tetapi’) merupakan keterangan
waktu, yang bertindak sebagai anak kalimat
Jawaban : A
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7. Pembahasan :
Inti frasa jumlah armada angkutan umum adalah armada. Kata jumlah (quantifier) lazimnya merupakan akhir
pembentukan frasa. Dengan demikian, kata jumlah armada angkutan umum terbentuk melalui tahapan proses:
armada  armada angkutan  armada angkutan umum  jumlah armada angkutan umum.
Jawaban : B

8. Pembahasan :
Kalimat yang penulisannya sesuai dengan aturan EYD dipenuhi oleh opsi (D) Gelar keturunan adalah gelar
yang diberikan berdasarkan hubungan pertalian darah, yaitu oleh orang tua kepada anak, cucu, cicit, hingga
generasi dibawahnya.. Di lain pihak, pada opsi (A) tanda baca koma seharusnya dilesapkan sebab fungsi
predikat dan fungsi objek tidak dipisahkan oleh tanda baca koma; pada opsi (B) sesudah fungsi keterangan
Berdasarkan stratifikasi sosialnya seharusnya dibubuhi tanda baca koma sebab fungsi keterangan yang
mengawali kalimat inti harus dipisahkan oleh tanda baca koma; pada opsi (C) tanda baca koma sebelum kata
berupa seharusnya dilesapkan sebab fungsi subjek dan fungsi predikat tidak dipisahkan oleh tanda baca koma;
dan pada opsi (E) kata antara lain yang berfungsi sebagai apositif/penegas seharusnya diapit koma.
Jawaban D

9. Pembahasan :
Kata konsisten merupakan kata serapan dari Bahasa Inggris consistent, yang memiliki arti ’taat asas’.
Jawaban : A

10. Pembahasan :
Paragraf soal akan menjadi paragraf yang baik dengan merevisi :
A. gabungan (kalimat 3) ditulis gabungan pun
B. maupun (kalimat 31) diganti dan
C. tanda koma (,) (kalimat 1) dihilangkan dan diganti bahwa
D. sekalipun demikian (kalimat 2) diganti selain itu
Paragraf hasil revisi akan berupa :
Beberapa analis asing dan domestik di pasar modal berpendapat bahwa kesimpangsiuran susunan personalia
kabinet merupakan faktor utama yang menjadi penyebab indeks harga saham gabungan terpuruk. Selain itu,

sentimen negatif bursa regional yang berguguran turut memperparah keadaan pasar saham. Akibatnya indeks
harga saham gabungan pun tidak mampu mengatsi keterpurukan.
Di piahak lain, kata analis, yang artinya ’orang yang menganalisa’, sudah tepat pemakaiannya; sebaliknya, bila
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diganti dengan kata analisis, yang berpengertian ‘hasil yang dianalisa/diteliti’ akan menjadi salah diksi.

Jawaban : E

11. Pembahasan :
Ide pokok (nucleus) dari kalimat Pemerintah Jerman, yang mengerahkan jet-jet Tornado dan tentaranya untuk
mengurangi penyebaran flu burung, setelah memperoleh informasi bahwa virus H5N1 telah memasuki daratan
Jerman, mendapat dukungan dari masyarakat luas yang khawatir terhadap virus yang mematikan itu adalah
Pemerintah Jerman mendapat dukungan.
Jawaban : D

12. Pembahasan :
Kalimat Pukul 08.00 di Tomok, Pulau Samosir, matahari baru saja muncul di Danau Toba. Udara dingin dan
kabut belum beranjak. Tetapi, sekitar dua ratus warga desa telah bergegas ke rumah peninggalan Raja
Sidobutar dengan menggunakan pakaian adat Batak, ialah kain ulas dan ikat kepala tiga warna: merah, putih,
dan hitam akan menjadi baku dengan cara mengganti kata-kata : (1) muncul dengan terbit, (2) tetapi dengan
namun, (3) ialah dengan yaitu,dan (4) menggunakan dengan mengenakan. Di lain pihak, kata dua ratus
merupakan cara penulisan yang benar, tidak usah diganti dengan lambang angka 200. Lambang angka yang
terdiri atas satu atau dua kata harus ditulis dengan kata bukan angka.
Jawaban : E

13. Pembahasan :
Penulisan kalimat yang sesuai dengan aturan EYD terdapat pada opsi (E) Akan tetapi, para investor belum ada
yang berani menerima tawaran tersebut karena harga bahan bangunan belum stabil. Pada opsi (A) dan (E)
sebelum konjungsi sehingga dan karena seharusnya tidak dibubuhi tanda baca koma sebab anak kalimat yang
mengikuti induk kalimat tidak dipisahkan tanda baca koma. Pada opsi (B), kata lalulintas seharusnya ditulis
lalu lintas. Pada opsi (D), kata Investor seharusnya tidak ditulis dengan awalan huruf kapital; investor.
Jawaban : E

14. Pembahasan :
Kata konsisten merupakan kata serapan dari Bahasa Inggris consistent, yang memiliki arti ’taat asas’.
Jawaban : A

15. Kalimat topik = kalimat yang mengandung pokok permasalahan. Kalimat topik pada paragraf pertama terdapat pada
kalimat pertama. Kalimat-kalimat selanjutnya merupakan penjelasan.
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Jawaban : A

16. Paragraf pada soal menggunakan bentuk argumentasi. Karena kedua paragraf pada soal menggunakan hubungan
sebab-akibat.
Jawaban : D

17. Paragraf pada soal membicarakan perubahan pandangan terhadap berbagai aspek kehidupan.
Jawaban : B

18. Paragraf pada soal membicarakan perubahan pandangan terhadap berbagai aspek kehidupan.
Jawaban : B

19. “….akan mengalami pergeseran apresiasi dan cara pandang…”.
Kata apresiasi pada kalimat dia tas berarti penghargaan (1), penilaian (2), penafsiran (3) dan pemahaman (4).
Jawaban : E

20. Komoditas berasal dari kata komodity.
Cara penyerapan kata seperti di atas berlaku pula untuk:
Faculty

→ fakultas

Mobility

→ mobilitas

Entity

→ entitas

Plurality

→ pluraritas

Untuk kata unity tidak menjadi unitas tetapi menjadi unit.
Jawaban : A

21. Para orang tua yang pada tubuh anaknya ada benjolan hendaknya waspada.
S

ket. S

P
Jawaban : C

22. Kalimat pada soal berpola :
Para ahli memperkirakan bahwa hari ini berawan.

S

P

O

K

Pola kalimat pada pilihan adalah :
A. Darmawan menyuruh saya beristirahat.

S

P

O

Ket.

B. Kami sedang memperbaiki sepeda yang rusak.
S

P

O

K
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C. Sartono menghadiahi Rinawati kado ulang tahun.

S

P

O

K

D. Hal itu akan menjadi tanggung jawab kami.

S

P

E. Kegiatan ini merupakan program akhir tahun.

S

P
Jawaban : B

23. Surat Kertas Hijau karya Sitor Situmorang merupakan kumpulan puisi.
Jawaban : E

24. Pernyataan benar
Kalimat pada soal termasuk kalimat tanya retorik.
Alasan benar
Kalimat tanya retorik adalah kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban.
Jawaban : A

25. Pernyataan benar
Kofik ke-an umumnya berfungsi membentuk kata benda.
Alasan benar
Kata kecantikan, kecanggihan, keragaman, termasuk kata benda.
Jawaban : B

26. Penyataan benar
Kalimat soal termasuk rancau
Alasan benar
Keberhasilan pembelajaranmu merupakan hubungan milik yang tidak perlu kata depan.
Pernyataan dan alasan tidak berhubungan.
Jawaban : B

27. Kontruksi frasa merah darah adalah mempergunakan merah seperti warna darah. Pola konstruksi yang sama
terdapat pada frasa biru laut dan hijau daun.
Jawaban : C

28. *menengok = melihat; menoleh = melihat samping/ke belakang.
* menenteng = menjinjing = membawa dengan tangan sebelah.
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* diseret = tarik maju; dihela = menarik maju
* dibujuk = usaha untuk menyakinkan sesorang supaya mau menuruti kehendak orang yang membujuknya.
Jadi pasangan kata yang dekat maknanya adalah (1), (2) dan (3).
Jawaban : A

29. - kata perawan dapat bermakna denotatif (benar-benar seorang gadis) atau konotatif (sesuatu yang belum disentuh).
-

penyair bertujuan mencari persajakan denan larik sebelumnya.
Jawaban : C

30. Hiponim : hubungan antara makna spesifik dan makna generik.
Contohnya : anjing, kucing dan kerbau hiponim dari hewan.
Burung : sebutan jenis unggas yang dapat terbang.
Hiponim dari burung : merpati, perkutut, kakak tua putih, merah, jalak dan lain-lain.
Itik tidak dapat terbang jadi tidak termasuk burung.
Jawaban : D

PEMBAHASAN DAN JAWABAN PREDIKSI
SOAL BAHASA INGGRIS SNMPTN 2010

1.

Permasalahan yang sering dihadapi negara-negara berkembang khususnya di pedesaan, adalah faktor “sosioekonomi”. Dengan demikian dua faktor/masalah utama yang dihadapi negara-negara berkembang khususnya
penduduk pedesaan sebagaimana tersaji dalam teks di atas adalah : “Pencearan Tanah dan Harga Bahan Bakar
yang Tinggi”.
Jawaban: A

2.

Telah diuraikan bahwa faktor utama yang dihadapi negara-negara berkembang adalah : Pencemaran tanah dan
cost/biaya bahan bakar yang tinggi. Ini merupakan wujud nyata tingkat “Sosio-ekonomi” merosot yang dialami
masyarakat di pedesaan.
Jawaban : A

3.

Terjadinya kerusakan lingkungan yang dialami penduduk pedesaan negara-negara berkembang akibat penggunaan
bahan bakar secara tradisional.
Jawaban : E

4.

Penyebab utama sanitasi yang tidak layak adalah : “Pencemaran sumber-sumber air”. (Paragraf III).

Jawaban : C
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5.

Pembakran bahan-bahan organik telah membuktikan bahwa : “Nilai kualitas dan kesuburan tanah” berguna bagi
pertanian.
Jawaban : A

6.

Makna kalimat “…..from May athrough November…”, merupakan alasan kuat untuk menyatakan bahwa: “Angin
topan terjadi setiap bulan, sejak Mei sampai November.
Jawaban : D

7.

Kecelakaan mobil dan sebab-sebabnya merupakan penjelasan inti dalam paragraf teks ke-3 ini.
Jawaban : E

8.

Jawaban : C

9.

Kata yang harus mendapatkan penjelasan adalah called (verb). Penjelas verb (kata kerja) adalah adverb (kata
keterangan). Kata pada opsi masing-masing memiliki bentuk: simple = adjective (kata sifat), simply = adverb
(kata keterangan), simplify = verb (kata kerja), simplicity = noun (kata benda), dan simplified = verb (kata kerja).
Jawaban : B

10.

Kalimat “both types(‘not ill’ and ‘in excellent health’) have simply been called “well” merupakan alasan
mengapa ‘In recent years,some health practitioners have begun to apply the terms “well” and “wellness” to
…..’. Kata penghubung yang merangkai hubungan sebab akibat dengan menyebutkan terlebih dahulu peneyebab
dan

kemudian

akibat

adalah

oleh

karena

itu/makanya,

yang

dalam

bahasa

Inggris

berarti

therefore/so/thus/hence/consequently.
Jawaban : C
11.

Keterangan waktu in recent years mengisyaratkan suatu peristiwa yang telah berlangsung dari suatu titik waktu
tertentu di masa lampau hingga sekarang. Tense yang mengungkapkan peristiwa seperti ini present perfect
continuous (have + been+ verb-ing) atau present perfect (have + verb-3).
Jawaban : C

12. “….., and they make a point of____their body’s condition-for example, through regular breast self-examintion or
blood pressure check-up.”
Pemeriksaan dada dan tekanan darah secara teratur merupakan usaha memantau (monitoring) kondisi tubuh.
Jawaban : D
13. Secara konteks, usaha memantau kondisi tubuh yang baik adalah lewat pemeriksaan dada dan tekanan darah secara
teratur (regular).
Jawaban : A
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14. Kata active tergolong adjective, yang fungsinya untuk memberi penjelasan pada suatu kata benda (noun). Yang
tergolong noun adalah opsi (B) response dan (E) responsibility. Frase for all matters pertaining to their health (atas
segala sesuatu yang berkenaan dengan kesehatan mereka) memberi indikasi bahwa yang diminta kalimat soal
adalah kata yang berpengertian bertanggung jawab, yang dalam bahasa Inggris berarti take responsibility. Di lain
pihak kata response memiliki arti tanggapan/jawaban.
Hati-hati!!!!
Kata sifat (adjective) tidak menerangkan kat kerja (verb). Dengan demikian opsi (A) respond (verb) merupakan
pilihan yang keliru.
Jawaban : E
15. “Even people who have a physical disease or handicap may be ‘well’. In this new sense if they make an____to
maintain the best possible health they can……”.
Bahkan orang yang menderita penyakit atau cacat fisik dalam penertian barangkali ‘sehat’ jika mereka
melakukan___untuk memelihara kondisi kesehatan merke sebaik mungkin……”
Kata pada opsi masing-masing memiliki arti: effort = usaha/upaya, program = acara/rencana, achievement =
prestasi/pencapaian, exercise = latiahan/olahraga, dan diet = diet/menu makanan.
Secara konteks, kata yang paling tepat dan logis untuk melengkapi kalimat soal adalah effort.

Jawaban : A
16. Bentuk kalimat ini merupakan wujud penerapam kalimat “Relative clause”. Salah satu kegunaan dari kalimat
“Relative clause” adalah untuk menerangkan kata benda/orang yang berfungsi objek dengan kata penghubungnya:
“Which, whom, that”. Dalam sistem penulisannya dapat dihilangkan, karena “The work” adlaah kata benda yang
diterangkan sebagai objek.
Jawaban : D
17. Pernyataan-pernyataan dalam kalimat ini adalah kontradiktif yaitu “Rencana membuka kantor baru di Suarabaya
dan krisis ekonomi”, sehingga pembangunan kantor baru ditunda, maka “Coordinate conjuction” yang tepat adalah:
but.
Jawaban : D
18. Untuk melengkapi pernyataan tersebut dengan pemakaian kata-kata yang bermakna jamak dengan ketentuanketentuan tertentu.
Misal : “So + Adj, such + Noun …dst”.
Jawaban : C
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19. Sehubungan dengan frase ‘tourist resort’ bentuk jamak, maka kata ganti milik disini perlu juga dalam bentuk
jamak.
Jawaban : B
20. Persoalan yang dinyatakan dalam kalimat ini adalah penggunaan…to +infinitive untuk menyatakan maksud atau
tujuan baik dalam pernyataan pasif atau aktif.
Jawaban : E
21. Pernyataan kalimat ini menyatakan kontradiksi yang diungkapkan dengan kata penghubung…but...
Jawaban : C
22. Ungkapan yang lebih tepat melengkapi pernyataan ini adalah ‘will endanger’... karena dia diminta
tanggapan/pendapatnya.
Jawaban : B
23. Kalimat ini menyatakan suatu fakta bahwa dua pertiga peserta seminar berasal dari berbagai daerah di pulau Jawa.
Tense yang digunakan untuk menyatakan suatu fakta adalah Simple Present Tense, dengan kata kerja bentuk ke-1,
yaitu “come”.
Jawaban : E
24. Kata kerja ‘like’ diikuti oleh nouns (kata benda). Dengan demikian jika kata kerja “order” mengikuti “like” harus
diubah menjadi noun, yaitu melalui proses “gerund” sehingga menjadi “ordering”. Adapun kata “ordering” pada
pilihan c bukanlah gerund, melainkan kata kerja bentuk –ing (verb + ing). Perlu juga diperhatikan bahwa kata kerja
“like” tidak diikuti preposisi “with” seperti pada pilihan E. Oleh karena itu jawabannya adalah “his ordering”.
Jawaban : A
25. “I hear that she had her sister design it.” Klausa kalimat yang digarisbawahi menggunakan pola”…+ have/has/had +
someone + infinitive…” yang berarti “asking someone to do something” (meminta seseorang melakukan sesuatu.
Sehingga bisa disimpulkan bahwa Anti meminta saudara perempuannya untuk membuatkan baju pengantin. Jika baju
pengantinnya sangat bagus, maka saudara perempuan Anti pasti seorang perancang yang hebat (…Anti’s sister is a
very good designer).
Jawaban : C
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PEMBAHASAN DAN JAWABAN PREDIKSI
FISIKA SNMPTN 2010

1.

Soal Gaya Pegas
Pelajar massanya 50 kg bergantung pada pegas sehingga pegas bertambah 10 cm = 0,1 m. Menurut hokum Hooke :
F=kx

F

= gaya yang bekerja pada pegas

x

= pertambahan panjang

k

= tetapan pegas



Gaya yang bekerja pada pegas = W = berat anak
W = mg = 50 . 10 = 500 N



Pertambahan panjangnya (x) = 0,1 m, jadi :
500 = k. 0,1

k=

500
= 5000 N/m
0,1
Jawaban : E

2.

Soal Bumi Antariksa (Hk. Keppler)
Jarak planet A dari matahari = p = 4q
Jarak planet B dari matahari = q
Planet A mengitari matahari dengan periode T.

T
T
T

2
A
2



(R A )3 p3 (4q)3

 3  64
(R B )3 q 3
q



1 2
1
 T B  TA
T
A
64
8

B

2
B

Maka planet B mengitari matahari dengan periode T B 

1
8 TA
Jawaban : C
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3.

Soal Induksi Elektromagnetik
Np : Ns = 1 : 4
Vp = 10 volt dan Ip = 2 A


Berarti daya yang masuk = P = 10 x 2 = 20 watt



Daya yang hilang karena berubah menjadi panas = 4 watt



Daya output = 20 – 4 = 16 watt



Arus output = Is =

Ws
Vs

Diketahui tegangan output = 40 volt maka :
Is

=

16
= 0,4 A
40
Jawaban : B

4.

Gelombang Bunyi
Rumus untuk efek Doppler adalah :

fp 

  Vp
fs
  Vs

fp = frekuensi yang terdengar oleh pendengar
fs

= frekuensi sumber

 = laju bunyi di udara
 p = laju pendengar (bertanda positif apabila mendekati dan bertanda negative apabila menjauhi).
Vs = laju sumber (bertanda negative apabila mendekati pendengar dan positif apabila menjauhi pendengar).



Jika sumber dan pendengar bergerak searah dengan pendengar ada di depan dan Vs lebih besar dari Vp, maka
lihat gambar di bawah!
Vs

Vp

Vs > Vp
Dari diagram di atas berarti Vs bergerak mendekati pendengar dan Vp bergerak menjauhi sumber, maka rumusnya :

Copyright © http://www.banksoal.sebarin.com , Banksoal UN, SNMPTN, UM-UGM, USM-ITB, cPNS, STAN, dll
Anda diperkenankan untuk mencopy dan menyebarluaskan baik dalam bentuk Softcopy maupun Hardcopy selama
menyertakan catatan kaki ini.

http://www.banksoal.sebarin.com

Kunci Jawaban Prediksi SNMPTN 2010

 - Vp
fs
 - Vs
Karena Vs  Vp, maka  - p   - s, sehingga
 - Vp
 1. Jadi fp  fs
V  Vs

fp 

Jadi frekuensi yang terdengar lebih besar dari frekuensi sumber (pernyataan (1) benar).


Jika sumber diam (Vs = 0) dan pendengar mendekati sumber, maka :

V  Vp
. (Vp mendekati sumber)

Jadi frekuensi yang terdengar lebih besar (pernyataan (2) benar).
Karena (1) dan (2) benar maka (3) pasti benar.
Sekarang langsung ke (4).


Jika sumber dan pendengar diam tetapi medium bergerak relative mendekati pendengar, maka kita gunakan
rumus :

(V  Vm)  Vp
fs
(V  Vm)  Vs
Vm  laju medium

fp 

Jadi jika Vp dan Vs = 0, maka fp = fs, sehingga pernyataan (4) benar. Karena (1), (2), (3) dan (4) benar maka
jawabannya E.
Jawaban : E
5.

?

6. Soal Mekanika
Lihat gambar !

GAMBAR belum
Karena balok bergerak dengan laju konstan, maka berlaku :  Fx = 0 atau
F cos  – fx = 0 ; fx = gaya gesekan
Balok tidak bergerak pada arah vertical, berarti :  Fy = 0 atau
N + F sin  – W = 0 ; atau : N = W – F sin 
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Jadi besarnya gaya normal N = W – F sin 

Jawaban : C
7. Soal Suhu dan Kalor (Termodinamika)
Efisiensi mesin Carnot 40%, bekerja pada suhu T1 dan T2 dengan T2 >T1 dan T1 = 270 C maka :
T1 = 270 + 2730 = 3000 K



T2  T1
 0,4
T2

T2  300
 0,4  T2 – 300 = 0,4 .T2
T2

 T2 – 0,4 .T2 = 300
 T2 =

300
= 5000K
0,6

Efisiensinya dinaikkan menjadi 60% = 0,6, berarti :



T2  T1
 0,6
T2

T2  300
 0,6  T2 – 300 = 0,6 .T2
T2

 T2 – 0,6 .T2 = 300
 T2 =

300
= 7500K
0,4

Besar perubahan T2 = 7500 – 5000 = 2500

Jawaban : A
1)

8. Soal Bumi Antariksa
Pernyataan salah : Orang yang berada di kutub utara pada tanggal 21 Juni akan matahari sepanjang 24 jam, yang
berarti lintasannya sejajar dengan horizon.
0

Alasan salah : Lintasan semu matahari membentuk sudut 23

1
dengan bidang ekuator.
2
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Jawaban : E

9. Soal Rangkaian Arus Bolak-Balik
Diketahui diagram fasor seperti di bawah !
500 mA

I = 500mA = 0,5 A
V= 12 volt
f = 50 Hz

12 volt

Dari diagram fasor di atas terlihat tegangan mendahului arus dengan beda fasa 900. Jadi diagram fasor di atas
adalah untuk rangkaian induktor.
Pada rangkaian inductor berlaku :

XL =

V
→ XL = reaktansi inuktif
I

XL = ωL= 2  f.L, jadi :
2  f.L =

V
V
 L=
I
2f. I
=

12
0,24

H  240mH
2 .50.0,5

Jawaban : B

10. Soal Suhu dan Kalor (Termodinamika)
Efisiensi mesin Carnot 40%, bekerja pada suhu T1 dan T2 dengan T2 >T1 dan T1 = 270 C maka :
T1 = 270 + 2730 = 3000 K



T2  T1
 0,4
T2

T2  300
 0,4  T2 – 300 = 0,4 .T2
T2

 T2 – 0,4 .T2 = 300
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 T2 =

300
= 5000K
0,6

Efisiensinya dinaikkan menjadi 60% = 0,6, berarti :



T2  T1
 0,6
T2

T2  300
 0,6  T2 – 300 = 0,6 .T2
T2

 T2 – 0,6 .T2 = 300
 T2 =

300
= 7500K
0,4

Besar perubahan T2 = 7500 – 5000 = 2500

Jawaban : A
11. Soal Keseimbangan
Lihat gambar!

NA

NB

3m

Wb 1,5 m
W

F  0;

3m

N A  N B  W  Wb
= 100 x 10 + 20 x 10
= 1200N

Στ  0
Karena yang ditanyakan gaya yang bekerja pada kaki A, maka kita ambil terhadap titik B.

Στ B  0
NA.6 – W.3 – Wb . 1,5 = 0
NA =

3.1000  1,5.200 3300

 550 N
6
6
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Jadi besar gaya yang bekerja pada kaki A = 550 N
Jawaban : C
12. Soal Jagad Raya
Warna bintang berhubungan dengan panjang gelombang yang dipanacarkan. Sedangkan panjang gelombang yang
dipancarkan sesuai dengan suhu bintang.
Semakin pendek panjang gelombang dipancarkan semakin tinggi suhu bintang. Contohnya:
Warna biru

: 25.000°C

putih

: 10.000°C

kuning

: 6.000°C

orange

: 4.700°C

merah

: 3.300°C

Jadi bintang yang relatif dingin cenderung ke warna merah.
Jawaban : E
13. Soal Dualisme Gelombang Partikel
Pernyataan salah: dalam efek foto listrik energi elektron hanya bergantung kepada frekuensi cahaya yang datang.
E = hf – hfo
Alasan benar: Intensitas cahaya berhubungan erat dengan banyaknya foton yang datang. Semakin banyak foton
yang datang semakin banyak elektron yang keluar.
Jawaban : D
14. Soal Dualisme Gelombang Partikel
Pernyataan salah: dalam efek foto listrik energi elektron hanya bergantung kepada frekuensi cahaya yang datang.
E = hf – hfo
Alasan benar: Intensitas cahaya berhubungan erat dengan banyaknya foton yang datang. Semakin banyak foton
yang datang semakin banyak elektron yang keluar.
Jawaban : D
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15. Soal Thermodinamika
Perhatikan kembali gambar di bawah!
P (105 Pa)
a
2
1

c

b

e

d

0,1

V (m3)

0,2

(1) Usaha dari a ke b = luas di bawah garis a – b=luas trapesium a – b – d – e.
wab

=

1
(2+1) x (0,2-0,1) . 105
2

= 0,15 x 105 joule
= 1,5 x 104 joule.

(1) benar

(2) Usaha dari b ke c = luas segi empat bced.
wbc

= 1 x 105 (0,1-0,2)
= -0,1 x 105 = -1 x 104 J

(2) salah

(3) Karena (1) benar dan (2) salah maka (3) pasti benar dan (4) salah. Jadi jawabannya B.
Bukti: Usaha dari c ke a = 0 karena ∆V = 0
(4) Usaha netto:
w

= wab + wbc + wca
= 1,5 + 104 + (-1 x 104) + 0
= 0,5 x 104 = 5 x 103 joule.
Jawaban : B

16.

Soal Arus Bolak Balik


Sumber DC 2 volt dihubungkan dengan 2 elemen listrik yang dipasang seri. Arus yang mengalir 200 mA=0,2A.
Karena ada arus yang mengalir maka elemen adalah resistor dan induktor. Hambatan induktor pada sumber DC
adalah nol, jadi:

i

V
2
 0,2  
R
R

R=

2
 10 ohm.
0,2
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Kemudian kedua elemen itu dihubungkan dengan sumber Ac 2 volt, arus yang mengalir = 100 mA = 0,1A.
Karena ketika dihubungkan dengan sumber AC dengan tegangan yang sama arusnya turun, berarti kedua
elemen tidak sama. Kesimpulannya salah satu harus induktor.

Z

V 2

 20 ohm.
i 0,1

Z 2  R 2  X L  10 2  X L
2

2

X L  Z 2  100  20 2  100  300
2

X L  300  10 3

X L  2fL,  L 
L

XL
2f

10 3
3

H
2 50 10π
Jawaban : C

17. Perpindahan kalor melalui 3 cara :
1.

Konduktor : perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantara, biasanya terjadi pada zat padat.

2.

Konveksi : perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantara, biasanya terjadi pada zat cair dan
gas.

3.

Radiasi : perpindahan kalor secara pancaran tanpa zat perantara

Jadi, kalor yang merambat dari api unggun ke tubuh kita melalui proses radiasi dan konveksi.

Jawaban : A
18. Efek Compton :
Sinar x (dipandang sebagai foton) ditembakkan ke sebuah elektron bebas yang mula-mula dalam keadaan diam.
Saat tumbukan antara elektron dengan foton sinar-x, elektron menyerap sebagian energi dari foton sinar-x. sebagai
hasilnya maka sesudah tumbukan elektron bergerak dengan arah tertentu dengan kelajuan v tertentu. Foton sinar-x
yang terhambur pun mempunyai arah tertentu dengan sudut θ. Panjang gelombang foton sinar-x setelah terhambur
akan lebih besar yang berarti frekuensi foton akan lebih kecil dari frekuensi gelombang foton sinar-x mula-mula.

Jawaban : B
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19.

Pada rangkaian hambatan diatas terdapat kapasitor. Apabila diukur hambatannya, kapasitor tidak
memiliki hambatn dan arus yang digunakan arus lemah, sehingga rangkaian di atas dapat diganti
menjadi:

Besar hambatan pengganti antara titik A dan B :
i. Dua hambatan 10 diparalelkan, hambatan penggantinya
1
1
1
2



Rp 10 10 10
10
Rp =
= 5Ω
2
ii. Kemudian Rp diserikan dengan hambatan 3Ω :
Rs = 3 Ω+ 5 Ω= 8Ω
iii. Hambatan Rs kemudian diserikan dengan hambatan 2Ω :
Rs = 8Ω + 2Ω = 10Ω
Jawaban : D
20.

Diketahui : m = 2 kg
Vo = 0 m/s
S=3m
Fg = 8 N
Hitung : R….?
Jawab : fg = μ N
=

R
. mg
S
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R=

S.f g
mg



3 .8
= 1,2 m
2 .10
Jawaban : C

21.

Diketahui : V = 13 m/s
Vo = 0 m/s
S=5m
Ditanya : θ
Jawab :
V2 = V02 + 2aS
132 = 0 + 2. a. S
169 = 10a
a = 16,9 m/s2
tg θ =

a 16,9
=
= 1,7 =
g 10

3

Jawaban : E
22.

Konsep : Hukum Newton dan aplikasinya
Diketahui: Benda m diluncurkan dari dasar bidang miring dengan kecepatan awal v, seperti gambar berikut :

Ditanyakan : Kecepatan awal minimum agar benda mencapai puncak bidang miring?
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Jawab :
Gambarkan diagram bebas benda!

Gunakan hukum II Newton sepanjang sumbu perpindahan benda
F = m .a
mg sin – f = m . a
mg (

h
) – k N = m . a
s

mg (

h
) – k mg cos  = m . a
s

mg (

h
) – k mg
s


  = m . a ......(1)
s

Untuk menentukan percepatan (a) gunakan konsep GLBB, dengan v0=v dan vt= 0 (di puncak bidang miring)
vt 2- v0 2 = 2 as
0 - v 2 = 2 as
a= 

v2
........(2)
2s

Substitusi persamaan (2) ke persamaan (1)

mg (

h
) – k mg
s

v2

  =m. 
2s
s

mgh + k mg  =

m v2
2

v 2 = 2(gh + k g  )
=

2( gh   k g)
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Jawaban : E
23. Konsep : Polarisasi cahaya
Diketahui: Cahaya tak terpolarisasi merambat dalam arah sumbu X dan terpolarisasi menjadi cahaya pada
sumbu Z dan B pada sumbu Y.
Ditanyakan : % perubahan intensitas berkas cahaya B yang dilewatkan pada polarisator kedua yang
mempunyai orientasi sama dengan polarisator pertama.
Jawab :
Gunakan gambar/sketsa sebagai berikut.

Karena cahaya merupakan gelombang transversal dan berdasarkan gambar berkas cahaya B sejajar dengan
polarisator kedua, maka berkas cahaya B tidak mengalami perubahan intensitas, sehingga perubahan
intensitasnya 0%.
Jawaban : A
24. Konsep : Rangkaian Arus searah dan daya listrik
Diketahui: Rangkaian 3 lampu

Ditanyakan : Perbandingan R1:R2:R3 Jika daya (P) pada masing-masing lampu sama?
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Jawab :
Gunakan hubungan daya dengan hambatan
P = I2R
Dari rangkaian tentukan arus yang mengalir pada masing-masing lampu!

Sehingga
P1 = I12R1
P1 = (

P2 = I22R2

1 2
I) R1
2

12
P1 =
R1
4

P2 = (

P3 = I32R3

1 2
I) R2
2

P3 = (

12
P2 =
R2
4

Karena P1 = R2 = R3 maka R1:R2:R3 = 1:1:

1 2
I) R3
2

12
P3 =
R3
4
1
4
Jawaban :E

25. Konsep : Hambatan Kawat Konduktor

Diketahui:

R1  2m
kawat
 1  2m 
r1 = 0,65 mm

Ditanyakan :R2 jika r2 = 2 r1?

 2 =2  1
Jawab :
Hambatan pada konduktor adalah

R


A

R1
 /A
 1 1 1 , karena bahannya sama 1 = 2 = 
R2  2 2 / A2
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  1 / A1
  2 / A2



A2 1
, kawat berpenampang lingkaran, jadi A = r2
A1 2

r2  1 (2r1 ) 2  1
 2  2
r1  2 r1 (2 1 )
2

2

4r 
1
1
 12 1  2  R2  R1  (2)  1
2
2
2r1  1
Jawaban : E

PEMBAHASAN DAN JAWABAN PREDIKSI
BIOLOGI SNMPTN 2010

1.

Teori Generatio Spontania ditumbangkan dengan memuaskan oleh Louis Pasteur dengan percobaan botol berleher
angsa. Tujuan Pasteus menggunakan botol berleher angsa adalah supaya ada hubungan antara air kaldu dalam botol
dengan udsara luar (ada gaya hidup). Hasil percobaannya menunjukkan bahwa air kaldu yang telah steril di dalam
botol berleher angsa tetap jernih, yang berarti tetap steril. Hal ini menunjuukkan bahwa sekalipun ada gaya hidup
tetapi makhluk hidup tidak berasal dari benda mati.

Jawaban : D
2.

Pasangan basa nitrogen di dalam DNA adalah A – T dan G – S. T menjadi A pada RNA Adenin (A) diterjemahkan
menjadi urasil (U), T menjadi A, G menjadi S dan S menjadi G jadi jika urutan basa pada DNA yang ditranskripsi :
Maka urutan basa dalam RNA data hasil transkripsi adalah :
5’

GTSAT

3’

Maka urutan basa dalam RNA duta hasil transkripsi adalah :
5’

SAGUA

3’
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Jawaban : D
3.

Pernyataan salah : Fotosintesis terutama terjadi pada jaringan tiang bukan pada jaringan bunga karang. Hal itu erat
kaitannya dengan kenyataan bahwa jaringan tiang lebih banyak mengandung klorofil daripada jaringan bunga
karang.
Alasan salah : Lihat pembahasan di atas.

Jawaban : E
4.

Pernyataan salah ; Di dalam testis dan ovarium berlangsung peristiwa gametogenesis yang menghasilkan
kromosom haploid (n) bukan diploid.
Alasan benar : Di dalam peristiwa gametogenesis terjadi pembelahan meiosis yang menghasilkan sel-sel kelamin
yang berkromosom haploid.

Jawaban : D
5.

Ragi untuk pembuatan protein sel tunggal adalah Candida utilis dan Saccharomyces cerevisiae.

Jawaban : C
6.

Lambung pada domba (hewan memamah biak) terdiri atas empat bagian, yaitu :
 perut besar (rumen) yang berfungsi sebagai gudang sementara.
 Dari perut besar makanan masuk ke perut jala (reticulum) untuk dilunakkan dan mengalami proses permentasi.
Makanan yang masih kasar kembali ke mulut untuk dimamah.
 Dari perut jala makanan masuk ke perut kitab (omasum) untuk dicerna secara mekanik.
 Dari omasam makanan masuk ke perut masam (abomasum) untuk dicerna secara enzimatik oleh getah lambung
yang mengandung berbagai enzim.
Jadi bagian lambung domba yang serupa dengan lambung manusia adalah abomasum.
Jawaban : A

7.

Fosil yang secara lengkap ditemukan pada setiap zaman geologi adalah fosil kuda. Dari fosil tersebut dapat dilihat
dengan jelas adanya proses evolusi. Proses evolusi kuda dapat dilihat pada table di bawah.
Jawaban : D

Lihat Tabel di bawah!
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Kuku-kukunya

No.

Zaman

Nama kuda
Pada kaki depan

1.

Eosin ke bawah (15

Eohippus

juta tahun yang lalu)

Pada kaki belakang

- 4 buah

- 3 buah

- Yang ke 5 tidak

- Yang pertama dan

sempurna

ke 5 tidak
membelah

2.

Oligosin (36 juta

Mesohippus

tahun yang lalu)

- 3 sempurna

- 3 sempurna

- Kuku samping

- Kedua kuku

menyentuh tanah
- Yang ke 5

samping
menyentuh tanah

membelah

3.

Miosin (25 juta

Merryhippus

tahun yang lalu)

4.

Pliosin (13 juta

Pliohippus

tahun yang lalu)

5.

Pleistosin (2 juta

Equss (hidup

tahun yang lalu)

sampai

- 3 buah

- 3 buah

- Kedua kuku

- Kedua kuku

samping tidak

samping tidak

menyentuh tanah

menyentuh tanah

- 1 yang sempurna

- 1 yang sempurna

- Ke 2 dan ke 4

- Ke 2 dan ke 4

mengalami

mengalami

rudimenter

rudimenter

sekarang)
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No

1.

Bagan Tubuh

Tubuh

Perubahannya

- Semula Eoihippus sebesar kucing, Eqqus seperti
terlihat sekarang

2.

Kepala

- Semakin besar
- Jarak antara ujung mulut hingga bagian mata semakin

http://www.banksoal.sebarin.com

panjang

3.

Leher

- Semakin panjang
- Gerakan semakin lincah

4.

Gerakan muka dan belakang

- Semakin besar
- Bentuknya lebih sesuai untuk pemakan rumputrumputan

Anggota tubuh (kaki depan
5.

dan belakang)

- Semakin panjang
- Larinya semakin cepat
- Gerakan rotasi tubuh menjadi mundur

Jarak kaki (kuku)
6.

- Dari 5 menjadi 1 jari yaitu jari tengah
- Bentuk semakin panjang
- Jari ke 4 dan ke 2 berupa organ rudimenter yang tidak
berfungsi lagi

Sumber : Bintap BIOLOGI SMU hal 189
8.

Pernyataan benar : Transpirasi adalah peristiwa pengeluaran uap air melalui mulut daun (lentisel).
Alasan benar : Stomata adalah lubang pada daun (mulut daun) tempat pertukaran O2 hasil fotosintesis dan CO2 dari
udara.
Jawaban : B
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9.

Pernyataan benar : Nitrifikasi adala proses perubahan ammonia (NH3) menjadi nitrit (NO2) dan kemudian dari nitrit
(NO2) menjadi nitrat (NO3) oleh bakteri Nitrosomonas.
Alasan salah : Senyawa nitrat yang larut dalam air akan diabsorpsi oleh tumbuhan yang akan digunakan pada
asimilasi zat lemas (zat N). asimilasi zat lemas akan menghasilkan protein nabati, asam amino esensial, dll.
Jawaban : C

10.

Teori tentang biogenesis (makhluk hidup berasal makhluk hidup) pertama kali dikemukakan oleh Francesco Redi
(1627-1697). Teori tersebut mendapat dukungan dari Lazzaro Spallanzani (1729-1799) dan Louis Pasteur (18221895).


Robert Hooke : Penemu sel



Aristoteles

: Salah satu pendukung abiogenesis yang mengemukakan teori “Generatio spontanea”.
Jawaban : B

11.

Enzim = senyawa yang bertindak sebagai katalis pada reaksi rizoma.
Enzim dapat bekerja sangat dipengaruhi oleh :
-

suhu lingkungan

-

pH medium

-

konsentrasi substrat

-

jenis substratnya
Jawaban : E

12.

Salah satu petunjuk adanya evolusi dari golongan reptil menuju golongan aves adalah adanya sisik pada golongan
aves. Sisik pada golongan aves sudah tidak berguna lagi, karena merupakan alat tubuh yang tersisa (organ vertigal).
Jawaban : E

13.

Pernyataan benar: Teknologi hibridoma adalah teknik penggabungan 2 jaringan yang berbeda untuk menghasilkan
suatu produk tertentu seperti hormon, antibodi, dll. Pada teknologi ini digunakan sel kanker karena sel ini sangat aktif
membelah sehingga mempercepat reproduksi sel. Contoh hasil teknologi hibridoma.

Zat yang dihasilkan

Fungsinya

- Hormon pertumbuhan

untuk mengatasi kekerdilan

Antibodi monoklonal

- diagnosa penyakit
- otot kehamilan
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- pengobatan kanker

Alasan benar: Pada teknologi hibridoma gen yang dikehendaki dileburkan (fusi) dengan sel kanker. Sehingga gen
tersebut tidak mengalami perubahan.
Jawaban : B
14.

Pernyataan benar: Partenogenesis adalah pembentukan embrio dari sel telur yang tidak dibuahi, sedangkan apogami =
embrio terjadi dari bagian-bagian lain kandung lembaga tanpa dibuahi misalnya sinergid atau antipoda. Tumbuhan
yang berasal dari partonogenesis maupun apogami memiliki ploidisasi yang sama.
Alasan benar: Embrio dapat tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan yang

hiploid maupun diploid.
Jawaban : B

15.

Respirasi aerob: pemecahan bahan makanan yang menggunakan oksigen. Proses ini dinamakan pembakaran. Pada
respirasi aerob karbondioksida dibebaskan pada proses dekarboksilasi (pembentukan asetil Co-A) dan siklus Krebs.
Jawaban : B

16.

Pencernaan protein dimulai dari lambung dan berakhir pada usus halus.
Kelenjar-kelenjar pada dinding lambung menghasilkan getah lambung yang mengandung HCL dan enzim-enzim
pepsin, renin, dan lipase.
-

pepsin memecah molekul protein menjadi peptida.

-

renin berfungsi mencernakan protein susu

-

lipase mencerna lemak

Selanjutnya di dalam usus halus moleku-molekul protein itu diubah menjadi asam amino.
Jawaban : C

17.

Jaringan otot dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:
1.

Otot polos: terdiri atas sel otot dengan satu inti di tengah. Terdapat pada dinding saluran pencernaan, pembuluh
darah dan lain-lain.

2.

Otot lurik (otot rangka) disebut juga otot serat lintang terdiri dari sel otot dengan banyak inti.

3.

Otot jantung: terdiri atas serabut otot serat lintang tetapi antara sel-sel yang berdampingan, membran selnya
beranyaman dan merupakan jembatan penghubung yang disebut sinsitium. Otot jantung disebut juga otot lurik
involunter.
Jawaban : C
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18.

Kacang tanah (Arachis hypogaeae), kacang hijau (Phaseolus radiatus) dan kacang panjang (vigna sinensis)
menempati takson yang sama pada tingkat familia, yaitu famili Papilionaceae.
Jawaban : B

19.

Pulau lautan yang baru dibentuk pada jarak tertentu dari suatu daratan utama akan berfungsi sebagai sumber spesies
pengkolonisasi. Dua faktor yang menentukan jumlah spesies yang menempati pulau adalah laju imigrasi dan laju
kepunahan, selain itu dipengaruhi oleh ciri penting pulau tersebut ukuran dan jarak dari daratan utama. Spesies lebih
besar kemungkinanya menempati pulau yang lebih besar daripada pulau kecil. Suatu pulau yang lebih dekat akan
memiliki laju imigrasi yang lebih tinggi dibanding dengan pulau yang lebih jauh.
Jawaban : C

20.

Dalam upaya peningkatan kandungan nitrogen tanah, maka para ahli memanfaatkan bakteri : Nitrosomonas,
Nitrobacter, Nitrosococcus dalam prosesnitrifikasi dan Rhizobium yang dapat mengikat N2 bebas dari udara.
Jawaban : E

21.

Anemogami : penyerbukan dengan bantuan angin.
Ciri-ciri bunga yang penyerbukanya secara anemogami adalah sebagai berikut.
1.

bunga tidak bermahkota

2.

kedudukan serbuk sarinya bergantungan

3.

serbuk sari banyak dan ringan

4.

kepala putik besar

5.

struktur bunga kecil dan sederhana

Jawaban : C
22.

Dalam cairan vakuola sel tumbuhan terdapat :
1.

air

2.

zat organik dan anorganik

3.

pigmen antosianin

4.

tanin/zat penyamak/zat anti busuk

5.

alkaloid

6.

minyak eteris

sedangkan kromoplas adalah plastida berpigmen yang mengandung karotenoid.
Jawaban : A
Copyright © http://www.banksoal.sebarin.com , Banksoal UN, SNMPTN, UM-UGM, USM-ITB, cPNS, STAN, dll
Anda diperkenankan untuk mencopy dan menyebarluaskan baik dalam bentuk Softcopy maupun Hardcopy selama
menyertakan catatan kaki ini.

http://www.banksoal.sebarin.com

Kunci Jawaban Prediksi SNMPTN 2010
23.

Teori evolusi kimia :
dikemukakan oleh Harold Urey dan didukung oleh muridnya Stainley Miller
teori Urey menyatakan bahwa :
makhluk hidup yang pertama kali terbentuk adalah sejenis virus

virus tersebut berevolusi selama jutaan tahun dan menjadi makhluk hidup sekarang ini.
Virus tersebut berasal dari atmosfer yang akan gas-gas yang berupa :
1.

metana (CH4)

2.

Amonia (NH3)

3.

hidrogen (H2)

4.

Air (H2O)

Eksperimen Stanley Miller

CH4 + NH3 + H2 + H2O

asam amino

Jadi, asal usul kehidupan di udara sesuai dengan teori Harold Urey.

Jawaban : B
24.

Lisosom adalah organela yang berperan dalam pencernaan makan secara intrasel.
Ciri-ciri :
- Terdapat pad sel eukariotik
- Mengandung enzim hidrolisis
Fungsi:
-

Untuk pencernaan intrasel makanan yang masuk ke tubuh dengan ;


Pinositosis : minum cairan



Fagositosis : makan zat padat

-

Autofage : mencerna struktur yang tidak dihendaki

-

Autolisis : penghancuran diri sel dengan membebaskan lisosom

-

Ekositosis : pembebas enzim
Jawaban : D

25.

Annelida adalah hewan cacing yang tubuhnya beruas-ruas seperti cincin. Cirinya : merupakan hewan triploblastik
selomata berarti hewan yang mempunyai lapisan ektoderm, mesoderm, dan endoderm yang memiliki rongga tubuh
(selom).
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Jawaban : E
PEMBAHASAN DAN JAWABAN PREDIKSI
KIMIA SNMPTN 2010

1.

Soal Stoikiometri (Kelas I)

FeS + 2 HCl → FeCl2 + H2S (sudah setara)
H2S yang dihasilkan = 8 liter (bukan pada STP)

8
 0,4 mol
20
1
mol FeS yang bereaksi  x 0,4  0,4 mol
1
0,4 mol FeS  0,4 x 88  35,2 gram

8 liter H 2S 

Jawaban : D
2.

Soal Struktur Atom dan Konfigurasi Elektron

Unsur

26X,

berarti unsure X memiliki 26 elektron. Cara menyusun konfigurasi elektronnya mula-mula isikan

electron kepada subkulit secara berulang dua kali-dua kali sampai semua electron habis terbagi.
s

ps

dps

2x

2x

2x

26X

…

= s2s2p6s2p6s2d6

Kemudian urutkan sesuai dengan nomor kulit dan banyaknya sub kulit pada setiap kulit.
26X

= 1s22s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2

Elektron valensinya :

3d6

4s2

X+3 berarti unsure X telah melepaskan tiga buah electron valensinya sehingga susunan electron pada kulit
terluarnya.
x+3 :

3d5

4s-

Sehingga konfigurasi elektronnya :
23X

3+

= 1s22s2 2p6 3s 3p6 3d5 4s0
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Jawaban : E
3.

Soal Sel Elektrokimia (Redoks dan Elektrokimia)

Ni2+ + 2e → Ni

E0 = - 0,25 V

Pb2+ + 2c → Pb

E0 = - 0,13 V

Dari potensial reduksi di atas terlihat bahwa Pb lebih mudah direduksi daripada Ni, sehingga reaksinya akan
berjalan seperti berikut :
Pb2+ + 2e → Pb

E0 = - 0,13 V

Ni → Ni2 + 2e

E0 = + 0,25 V

Pb2+ + Ni → Pb + Ni2+

+

E0 = + 0,12 V
Jawaban : C

4.

Soal Kimia Organik
CH3
CH3 – CH – CH2 – CH - CH3
1

2

3

4
5 CH2
6 CH3

Senyawa di atas merupakan golongan alkana dengan rantai terpanjang memiliki 6 buah atom C. Penomoran dimulai
dari ujunga yang memiliki rantai cabang paling dekat (seperti di atas).
Nama senyawa : 2.4 – dimetil – heksana.
Jawaban : D
5.

Soal Kimia Lingkungan

Air sadah sementara yagn disebabkan oleh garam-garam Ca atau Mg dapat dihilangkan dengan pemanasan. Reaksi
yang terjadi adalah :
Ca(HCO3)2 → CaCo3 + Co2 + H2O
Jawaban : B
6.

Soal Larutan

CACl2 (Mr = 111) sebanyak 5,55 g dilarutkan di dalam air hingga volumenya 500 mL = 0,5 liter


5,55 g CaCl2 =

5,55
 0,05 mol
111

Konsentrasi larutan 0,05 mol CaCl sehingga volumenya menjadi 0,5 liter adalah :

M

0,05
 0,1 Molar (pernyataan [1] benar)
0,5
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Reaksi dengan NaCO3 menghasilkan :
CaCl2 + Na2Co3 → CaCo3 + 2NaCl
CaCo3 = kalsium karbonat yang akan mengendap (pernyataan 2 benar)



Karena (1) dan (2) benar maka (3) pasti benar, langsung ke (4).



Garam CaCl2 merupakan garam yang berasal dari basa kuat Ca(OH)2 dan asam kuat HCl, sehingga larutannya
di dalam air akan bersifat netral (tidak asam dan tidak basa), tetapi merupakan elektrolit kuat.

Karena (1), (2), (3) dan (4) benar, maka jawabannya (A).
Jawaban : E
7.

Soal Kimia Unsur

Fe CI3 + 3 Na OH

 3 NaCI

Na lebih elektropositif daripada Fe dan CI memiliki keeloktronegatifan besar akan lebih tertarik pada Na. Sehingga
reaksi si atas akan berlangsung spontan.
Dari persamaan reaksi di atas I mol Besi III Clorida memerlukan 3 mol Natrium Hidroksida:
16,25 gr FeCI3 =

16,25
 0,1 mol
162,5

NaOH yang diperlukan = 3 x 0,1 = 0,3 mol
0,3 mol NaOH = 0,3 x 40 = 12 g
*

NaCI yang terbentuk = 3 x 0,1 mol = 0,3 mol
0,3 mol NaCI = 0,3 x 58,5 = 17,55 g

*

pada reaksi di atas Fe(OH)3 akan mengendap. Endapannya berwarna coklat kemerahan.

Jawaban : E
8.

Soal Ikatan Kimia

Ikatan hidrogen terjadi antara atom hidrogen pada molekul yang satu dengan atom pasangannya pada molekul yang
berbeda yang memiliki keeloktronegatifan besar.
Adanya ikatan hidrogen meyebabkan naiknya titik didih. Ikatan hidrogen terjadi pada air, alkohol (metanol) dan
asam asetat.
Metanol:
H

H
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CH3 – O – H – O – CH3

Ikatan hidrogen
Asam asetat:
H

H O

CH3 – C - O – H – O – C - CH3

Ikatan
Jawaban : B
9.

9. Soal Kimia Karbon

CH3CH (CH3) C (CH3)2 rumus bangunnya:
CH3

CH3 - CH - C - CH3

CH3 CH3
Senyawa di atas adalah senyawa alkana dengan rantai terpanjang = 4, Nama senyawanya: 2,2,3 – trimetil butana.

Jawaban : B

10. 10. Soal Konfigurasi Elektron
Co2+ : Ar 3d7
3d7 :

 

 







Jumlah elektron yang tidak berpasangan ada 3

Jawaban : C
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11. 11. Soal Kimia Lingkungan
Pernyataan salah: BOD (Bio Oksigen Demand) menyatakan banyaknya oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri yang
terlarut di dalam air. Jadi jikaBOD-nya besar maka menunjukan banyak bakteri yang terlarut berarti kualitas
airnya rendah. Angka BOD yang baik untuk kesehatan < 1 ppm.
Alasan salah: Angka BOD menyatakan kebutuhan oksigen bukan kandungan oksigen.

Jawaban : E
12. Pernyataan benar: titik didih H2O lebih tinggi dari H2S hal itu dikarenakan H2O merupakan senyawa yang
sangat polar sehingga gaya-gaya antardipol yang bekerja di antara molekul-molekul H2O cukup besar. Gayagaya antarmolekul H2O dinamakan ikatan hidrogen.
Alasan benar: H2O adalah senyawa netral (pH = 7) H2S merupakan asam

lemah.
Jawaban : B

13. Tekanan osmosis suatu larutan:
π = MRT (1+(n-1)α)
Asam benzoat merupakan asam lemah (α = 0) jadi dapat ditulis:
π = MRT =

m
x RT
liter

Pada suhu dan volume yang sama π hanya tergantung pada m (mol).
M (C6H5COOH) =

M (C6H5COOH)2 =

10
Mr
20
10
=
2.M r M r

Karena jumlah molnya sama, berarti π sama yaitu 2 atm.
Jawaban : C
14. Diketahui PCI5 terdisosiasi sebanyak 10% = 0,1 menjadi PCI3 dan CI2. Harga Kp = 2
PCI5

 PCI3 + CI2

a
0,1a _ 0,1a

0,1a

0,9a
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Kp 

(0,1a)(0,1a)
2
0,9a

0,01a
 2  a  180
0,9
Tekanan totalnya:
P = 0,9a + 0,1a + 0,1a = 1,1a
= 1,1 x 180 = 198
Jawaban : 15. Reaksi inti
223
87

Fr 

223
88

Ra  AZ X

Sesuai dengan hukum kekekalan no. atom dan no. massa, maka:
Z + 88 = 87

→ Z = -1

A + 223 = 223

→A=0

Jadi X adalah elektron

 e.
0
1

Jawaban : D
16. Diketahui w = 13g, i = 3A
w

=

ei t
96500

Valensi Cr pada CrCI3 adalah 3+. Jadi:

52
3

e

=

w

=

.3.t
 13
96500

t

=

96500 x 13
 24125 sekon
52

=

24125
 6,7 jam
3600

52
3

Jawaban : E
17. 17. 2K + 2 HCl → 2KCl + H2

3,9
=
39
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0,1 mol
VH2=

=

0,05 mol

nRT
P

0,05 x 0,082 x 300
1

= 1,23 L

Jawaban : C
18. Isoelektronik artinya memiliki jumlah elektron yang sama, tetapi kemudian dapat diperluas menjadi spesi yang
mempunyai jumlah elektron valensi yang sama.

Jadi, pernyatan salah, alasan benar.
Ion kalium konfigurasinya : 2 8 8
Ion klor konfigurasinya : 2 8 8

Jawaban : D
19. 2 mol H2SO4 → N = 8 L
(1). 1 mol Ca3(PO4)2 → N = 4 x 2 x L = 8 L
(2). 2 mol Na2C2O4 → N = 4 x 2 x L = 8 L
(3). 2 mol KmnO4 → N = 4 x 2 x L = 8 L
(4). 1 mol Fe(NO3)2 → N = 6 x 1 x L = 6 L

Jawaban : A
20. Suatau gas yang keluar dari kawah gunung mengandung unsur belerang (S). H2S merupakan gas tak berwarna,
berbau busuk, dan beracun.
Jawaban : D
21. 2 NaCl + H2SO4 → 2HCl + NaSO4
Reaksi antara garam dapur (NaCl) dan asam sulfat menghasilkan HCl dan Na2SO4

Jawaban : E
22. CCl4 dan I2 sama-sama polar, dan I2 berwarna ungu
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Jawaban : A
23. Basa adalah suatu zat yang larutanya berasa pahit, licin dan membirukan kertas lakmus merah dan menetralkan
asam.
Contoh :
Basa kuat : Ca(OH)2, Sr(OH)2, dan Ba(OH)2
Basa lemah : NH4OH (NH3 yang dilarutkan dalam air/ terhidrasi dalam air)

Jawaban : B
24. BCl3 memiliki bentuk molekul segitiga (trigonal).

Jawaban : C

25. Konsep : Gugus Fungsi Senyawa Karbon
Diketahui:

(ArH = 1, C = 12, dan O = 16)
Ditanyakan : Pernyataan yang tidak benar untuk senyawa
Jawab :

Senyawa

i.

adalah 2-propanol (C3H7OH)

Pernyataan 1 salah (tidak benar)
2- propanol merupakan alkohol sekunder, karena atom C yang mengikat OH hanya mempunyai 1 atom H,
dan alkohol sekunder dapat dioksidasi dengan oksidator KMnO4, K2C2O7, H2CrO4 atau O2 melalui satu
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tahap reaksi yang membentuk alkanon (keton)
alkohol sekunder
ii.

oksidasi

 keton

Pernyataan 2 salah (tidak benar)
2-propanol berisomer fungsi dengan metoksietana (CH3OCH2CH3) bukan dengan metoksipropana.

iii.

Pernyataan 3 salah (tidak benar)
MrC3H7OH = 3 ArC + 8 ARH + ArO
= 3 (12) + 8 (1) = (16)
= 36 + 8 + 16 =60
%C =

=
iv.

3(12)
x 100%
60
36
x 100% = 60%
60

Pernyataan 4 benar
2-propanol (C3H7OH) dapat bereaksi dengan logam kalium membentuk kalium isopropanolat, menurut
reaksi :
2C3H7OH + 2 K  C3H2OH + H2
Jawaban : A

PEMBAHASAN DAN JAWABAN PREDIKSI
GEOGRAFI SNMPTN 2010

1.

Berdasarkan tahapan produksinya industri dapat dibagi menjadi :
a. Industri hulu : industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi.
b.

Industri hilir : industri yang mengolah bahan setengah jadi menjadi barang jadi.
Jawaban : B

2.

Pertumbuhan kota-kota di Indonesia ada yang berasal dari pusat perdagangan, perkebunan, pendidikan dan
pertambangan.
a.

dari pertambangan contohnya : Pangkal Pinang (tambang timah), Timika-Irian Jaya (tambang tembaga),
Wonokromo, Cepu, dan Plaju (tambang minyak bumi).

b.

Dari perdagangan contohnya Surabaya.

c.

Dari pendidikan dan kebudayaan contohnnya Yogyakarta, Solo dan Denpasar (Bali)

d.

Dari perkebunan contohnya Bogor, Jambi, Bengkulu dan Pematang Siantar.
Jawaban : E

3.

Ada empat jenis hujan sesuai dengan cara terjadinya, yaitu :
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a.

Hujan Zenial (hujan konveksi); terjadi karena udara panas dari permukaan naik. Udara yang naik ini kan
mengkondensasikan membentuk awan Comulonimbus yang bermenara. Udara yang naik ini membawa uap
air yang banyak sehingga dapat terjadi hujan lebat.

b.

Hujan Orografis; Hujan yang terjadi di lereng pegunungan akibat udara panas naik melalui lereng
pegunungan. Akibatnya pada lereng pegunungan terjadi hujan. Hujan orografi, terjadi pada lereng tempat
naiknya awan.

Daerah bayangan
hujan

daerah banyak hujan

c.

Hujan frontal; Apabila udara panas berten dengan udara dingin maka udara panas cenderung terangkat nai.
Daerah pertemuan antara udara panad dan dingin (daerah sepanjang bidang miring) disebut front dan hujan
yag terjadi disebut frontal.

Hujan prontal

Udara panas

d.

udara dingin

Hujan siklonal; Hujan yang terjadi karen audara naik berupa angin yang berputar hingga terjadi hujan lebat.
Jawaban : B

4.

Persebaran fauna di Indonesia terbagi atas tiga wilayah, yaitu :
a.

Wilayah fauna Indonesia Barat, meliputi P. Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan.
Jenis fauna: gajah, harimau, banteng, mawas, badak, burung hantu, merak, elang dan jalak.

b.

Wilayah fauna Indonesia Tengah (Wilayah Wallace) meliputi : P. Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara dan
Kepulauan Maluku.
Jenis faunanya: Anoa, Babi Rusa, Komodo, burung maleo, dan lain-lain

c.

Wilayah faunan Indonesia Timur, meliputi Irian jaya dan pulau-pulai disekitarnya.
Jenis faunanya; kangguru, burung nuri, cendrawasih, raja udanng kesnari, kakatua, dsb.
Jawaban : C

5.

Persebaran wilayah kapur berumur tua di Indonesia terdapat di daerah pegunungan Sewu, cadas kapur (Maros)
dan Bukit Batok (Sulawesi Barat Daya)
Jawaban : E

6.

Inset adalah gambaran peta yang merupakan bagian dari unsur-unsur peta. Fungsi inset adalah enunjukkan lokasi
daerah yang dipetakan pada kedudukan sekitar yang lebih luas.
Jawaban : D

7.

Lapisan atmosfir terbagi menjadi :
1) Troposfer : 0-12 km
Lapisan ini sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan di bumi. Di dalam lapisan ini terjadi peristiwa-
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peristiwa cuaca seperti angin, hujan, awan, petir dan lain-lain.
2) Stratosfer : 12-80 km
Lapisan ini tempat terbentuknya ozon (O3) yang berfungsi sebagai penyaring sinar ultraviolet.
3) Mesosfer :
Lapisan ini terbentuk pada ketinggian sekitar 60-85 km di atas permukaan bumi. Pada lapisan ini suhu udara
turun 0,40 C setiap kenaikan 100 m.
4) Thermosfer
Merupakan lapisan yang paling atas dengan ketinggian 85-500 km, pada lapisan ini terjadi inversi suhu yang
sangat tajam sebagai akibat penyerapan sinar-X dan sinar ultraviolet.
Pada ketinggian ± 100 km terdapat lapisan yang dinamakan ionosfer. Pada lapisan ini terjasi proses ionisasi gas-gas
menjadi ion positif dan negatif.
Jawaban : B
8.

Dari Indonesia bagian barat sampa Nusa Tenggara Timur dijumpai urutan vegetasi : Hutan hujan tropis – hutan
musin – hutan sabana.
Kondisi vegetasi seperti ini karena dipengaruhi oleh tingkat curah hujan. Makin ke timur wilayah Indonesia tingkat
curah hujannya semakin rendah.
Ciri-ciri hutan hujan tropis :
1.

merupakan hutan heterogen

2.

pohonnya tinggi-tinggi dan rapat

3.

kondisi hutan lembab

4.

sinar matahari tidak sampai ke dasar hutan

Ciri-ciri hutan musim:
1.

merupakan hutan homogen

2.

daunnya berguguran di musim kemarau

3.

keadaan hutannya tenang.

Hutan sabana : adalah daerah padang rumput yang luas dan ditumbuhi pohon-pohon tinggi. Sabana terdapat di
daerah yang tingkat hujannya rendah.
Jawaban : D
9.

Potensi desa diartikan sebagai kemungkinan yang dimiliki desa untuk mengembangkan dirinya sebagai modal
dasar. Potensi desa meliputi :
1.

Potensi fisik: Tanah, air, cuaca,iklim, flora, dan fauna.

2.

Potensi nonfisik: Masyarakat desa, Lembaga sosial Desa. Aparatur Desa dan Pamong Desa.
Jawaban : C

10.

Zimbabwe: negara yang terletak dikawasan Afrika Selatan. Jumlah penduduknya + 10 juta jiwa (1991).

Mayoritas penduduknya ras negroid (97,6%) dan minoritas kulit putih. Penduduk pribumi sebagian besar tinggal
di pedesaan dan bermata pencaharian agraris. Sehingga dapat dikatakan Zimbabwe sebagai negara agraris.
Jawaban : A
11.

Pola parallel adalah pola aliran sungi yang satu dan lainnya. Tempat pertemuan anak-anak sungai dan induknya
berbentuk sudut lancip. Pola aliran ini terdapat di daerah perbukitan dengan lereng yang terjal.
Jawaban: A
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12.

Untuk mengetahui besaran kekuatan gempa, perlu ada alat yang mencatat getaran gempa secara otomatis, alatnya
yaitu seismograf. Dalam seismograf, gelombang longitudinal dicatat sebagai fase pelapor pertama, sedangkan
gelombang transversal yang datang kemudian dicatat sebagai pelapor kedua. Jarak episentral dihitung dengan
menggunakan rumus Laska

 = ( S  P)  1 x 1 megameter

 = (19.28"37"19.24'17" )  1 x 1000 km
= (4’20”-1) x 1000
= 3300
Ket.:

 : jarak episentral dalam megameter
1 megameter = 1000 km
s-P: selisih waktu tibanya gelombang pertama dan ke-2 dalam menit
4’20” = 4 1/3 menit
Jawaban: E

13.

Data suhu 320C belum merupakan informasi geografi kecuali sudah terkait dengan ruangan waktu.

14.

Unsur cuaca dan iklim:
A.
Suhu udara
B.
Tekanan udara
C.
Angin
D.
Kelembapan udara
E.Awan
F.Curah hujan
Data suhu jika tercatat + 30 tahun merupakan informasi iklim, jika tercatat 24 jam merupakan informasi cuaca.
Jawaban: D
Komoditi ekspor non-migas yang tergolong hasil hutan usaha ekstraktif antara lain:
 Kayu
 Tengkawang
 Rotan

15.

Jawaban: B
Pola persebaran desa sangat dipengaruhi oleh bentang alam untuk pola desa tersebar tidak teratur dijumpai di
daerah dengan kondisi-kondisi kesuburan tanahnya tidak merata dan topografi kasar.
Ada beberapa pola persebaran desa:
 Pola memanjang sepanjang jalan
 Pola memanjang sepanjang sungai
 Pola radial
 Pola memanjang sepanjang pantai
 Pola memanjang pantai dan sejajar dengan kereta api.
Jawaban: C

16.

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan penghijauan tanaman bakau dan kayu api sangt cocok pada kawasan
pesisir

17.

Jawaban : B
Erosi merupakan pengikisan atau penorehan bahan-bahan oleh gaya air, angin atau getser. Faktor-faktor yang
mempengaruhi kekuatan erosi antara lain:

a. Volume air semakin besar, volume airnya semakin kuar erosi.
b. Pemiringan lereng
c. Vegetasi, semakin lebar vegetasi yang ada semakin kecil erosi, dan
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d.
18.

Tutupan batuan

Jawaban: E
Di Kalimantan Barat dan Selatan jenis tanahnya merupakan tanah gambut, bersifat kurang subur karena memiliki
kandungan asam yang tinggi. Bahan induknya berasal dari bahan organik berupa hutan atau rumput-rumput yang
terendam air sehingga mengalami pelapukan. Unsur hara tanaman yang dibutuhkan oleh tanaman sangat sedikit
sehingga kurang subur.
Jawaban: B

19.

Iklim indonesia memiliki sifat sebagai berikut:
e.
f.
g.
h.

20.

Suhu rata-rata tahunan tinggi
Kelembaban udara yang cukup tinggi
Jenis angin yang bertiup adalah angin musim, dan
Curah hujan semakin ke timur semakin berkurang

Jawaban: E
Posisi Asia Tenggara strategis, karena posisi silang jalur perdagangan internasional, serta negara-negara Asia
tenggara memiliki kekayaan alam (sumber daya alam) yang berlimpah diperlukan oleh negara industri. Asia
tenggara merupakan penghasil timah, kopra dan beras terbesar di dunia.
Jawaban: A

21.

Pernyataan I benar

Pernyataan II benar
Gunung Krakatau terletak di selat Sunda merupakan gunung Api tipe Ferret di Indonesia, letusannya bersifat
merusak. Tipe ferret mempunyai ciri sebagai berikut:
i. Ketika meletus awan abu tebal membumbung tiinggi berbentuk cendiakawan
j. Sebagian puncak gunung hancur
Jawaban: A
22. Pernyataan I Benar
Pernyataan II Benar
Melalui kajian secara keruangan desa-desa yang berdekatan dengan wilayah perkotaan akan lebih berpeluang untuk
dapat meningkatkan kegiatan ekonominya. Konsep dasar kajian ilmu Geografi antara lain:
k. Lokasi
l. Aglomerasi pendudukl
m. Nilai kegunaan
n. Diferensiasi areal
o. Keterkaitan ruang
Jawaban: B
23. Klasifikasi iklim Koppen dibuat atas dasar landasan suhu dan curah hujan sangat cocok untuk pengembangan
bidang pertanian di Indonesia. Koppen membagi tipe iklim berdasarkan penyebaran hujan, yaitu:
1) Iklim tipe A, iklim tropis suhu rata-rata 180C
2) Iklim tipe B, iklim kering
3) Iklim tipe C, iklim sedang basah suhu rata-rata 30C – 180C
4) Iklim tipe D, iklim dingin suhu rata-rata – 300C
5) Iklim tipe E, iklim kutub suhu terpanas +100C (500F).
Tipe A,C, dan D:
1) F (lembab) daerah tanpa musim kering
2) S (musim panas kering) mengalami kering pada musim panas
3) W (musim dingin kering) mengalami kering pada musim dingin
Type B:
1) S (stepa) semi arid
2) W (waste atau arid)
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Type E:
1) T (tundra) musim panas yang pendek
2) F (frost) salju abadi
Jawaban: A
24.

Kadar garam air laut adalah banyaknya garam yang terdapat pada setiap liter air laut.

Faktor-faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya kadar garam air laut antara lain:
p. Besarnya penguapan air laut
q. Banyaknya air tawar yang masuk ke laut
r. Curah hujan
Dibandingkan laut Indonesia bagian barat, laut Indonesia bagian timur, memiliki kadar garam yang tinggi, sebab di
laut bagian timur pola curah hujan di Indonesia semakin ke timur semakin berkurang. Sedikit sungai yang bermuara
ke laut dan penguapannya sangat tinggi.
Jawaban: C
25. Pelapukan merupakan peristiwa penghancuran abu pengrusakan dan pelepasan partikel-partikel batuan. Ada dua
macam pelapukan, yaitu:
s. Pelapukan mekanik
t. Pelapukan kimia (bantuan air hujan)
Nusa Tenggara merupakan daerah Indonesia yang memiliki curah hujan sedikit, daerahnya kering dengan dengan
pelapukan yang terjadi adalah pelapukan mekanik.
Jawaban: D
26. Sebagian besar P.Jawa memiliki tanah yang subur. Jenis tanahnya antara lain tanah alvial (tanah endapan), tanah
vulkanik (pelapukan batuan vulkanik). Tanah ini tersebardibeberapa lokasi P.Jawa. di daerah pantai utara P.Jawa
jenis tanahnya alvial.di daerah pedalaman P.Jawa jenis tanahnya vulkanik.
Jawaban: B

27.

Berdasarkan tahapan produksi, industri dibdakan menjadi dua yaitu:
1) Industri hulu
2) Industri hilir
Industri hulu adalah indutsri yang mengolah bahan menjadi bahan/barang setengah jadi yang merupakan bahan baku
industri hilir.
Industri hilir adalah industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang dapat langsung digunakan oleh
konsumen tingkat akhir.
Jawaban: D

28.

Beberapa macam industri:


29.

Industri ekstraktif adalah industri yang mengambil bahan bakunya langsung dari alam. Misalnya
pertambangan.
 Industri manufaktur yaitu industri yang mengolah bahan baku menjadi barang lain yang dapat digunakan
untuk keperluan.
 Industri non-ekstraktif adalah industri yang mengambil bahan bakunya dari tempat lain dan disediakan
oleh industri lain.
 Industri fasilitatif (Industri jasa) adalah aktivitas ekonomi yang menjual jasa untuk kepentingan orang lain.
Jawaban: C
Sistem informasi geografi memerlukan data yang dimasukkan dan disimpan dalam komputer. Secara garis besar
ada dua macam data, yaitu:
2) Data keruangan yaitu data yang menunjukkan ruang, lokasi atau tempat-tempat dipermukaan bumi. Disajikan
dalam dua model, yaitu:
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a. Model vektor, objek disajikan sebagai titik/segmen-segmen garis atau poigonal.
b. Model raster, objek disajikan dalam bentuk sel-sel (dinamakan pixel)
3) Data atribut, yaitu data yang terdapat pada ruang tempat menjelaskan suatu informasi. Misalnya: sawah, ladang
atau kota.
Jawaban: D
30. Rural urban fringe adalah suatu kawasan yang terletak diantara perkotaan dan pedesaan dengan ciri penggunaan
lahan campuran antara sektor pertanian dan non pertanian sehingga lahan yang digunakan cenderung berubahubah.
Jawaban: C
Daya dukung tanah pertanian dipermukiman P=0,9 hektar perorang. Luas usaha hanya 5400 hektar. Jumlah

31.

penduduk yang selayaknya hidup dengan usaha lainnya yaitu 5400 : 0,9 = 6000
Jawaban: D
Tanah merupakan lapisan batuan gembur hasil dari proses pelapukan dan pengendapan batuan organis dan an-

32.

organis. Bahan induk utama tanah adalah batuan. Bahan asal tanah memiliki peranan penting dalam
pembentukkan tanah karena bahan asal sangat berpengaruh terhadap kandungan mineralnya.
Jawaban: E
33.

Ada tiga tipe aliran sungai:
u.

Tipe sungai rectangular, yaitu pada suatu pola aliran sungai yang terdapat di daerah yang berstruktur patahan,
pola aliran membentuk sudut siku-siku.
v. Tipe radial, yaitu pola aliran sungai yang arahnya menyebar, biasanya di kerucut gunung berapi, pola alirannya
menuruni lereng-lereng pegunungan
w. Tipe dendridik yaitu aliran sungai yang anak-anak sungainya bermuara pada sungai induk secara tidak teratur.
Jawaban: D

PEMBAHASAN DAN JAWABAN PREDIKSI
SEJARAH SNMPTN 2010

19. Untuk mengkonsolidasi kepentingan politik masing-masing Negara anggota OKI dalam kaitannya dengan
konstelasi politik internasional yang ada perlu dikembangkan hubungan kerjasama yang baik disegala bidang
kehidupan sebagai suatu usaha untuk menghadapi tantangan masa depan organisasi.
Jawaban: E
20. Beberapa hal yang menyebabkan adanya kesamaan peran antara Indonesia dengan Negara-negara anggota ASEAN
dalam usaha mewujudkan kesejahteraan rakyatnya adalah latar belakang sejarah yaitu sebagai bangsa terjajah dan
akar budaya yang sama karena mempunyai kesamaan dalam rumpun bahasa melayu Austronesia serta asal nenek
moyang yang sama.
Jawaban: B
21. Gerakan reformasi yang berasal dari keprihatinan moral bersumber pada belum adanya keadilan yang nyata
diantaranya:
x.

Pola kekuasaan yang dilaksanakan secara terpusat dan tertutup sehingga mendorong mengalirnya sumber daya
baik manusia maupun alam ke pusat.
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y.

Belum tegaknya supremasi hokum dan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di berbagai sector kehidupan
bernegara dan bermasyarakat.
Jawaban: D
22. Lembaga PBB yang bertujuan mengusahakan tercapainya tingkat kesehatan yang tertinggi bagi semua rakyat adalah
WHO (World Health Organization) yang lahir 17 Maret 1948 ketika 26 anggota PBB meratifikasi konstitusinya.
Jawaban: A
23. Tujuan KNIP menandatangani dan mensyahkan perjanjian Renville (17 Januari 1948) yaitu untuk menunjukkan
kepada dunia internasional bahwa indonesia secara defacto dan de jure ada, meskipun hasil perjanjian Renville
merugikan, namun ternyata simpati internasional terhadap Republik Indonesia berdatangan terutama PBB dan
Amerika Serikat.
Jawaban: B
24. Maklumat pemerintah yang dikeluarkan pada tanggal 14 nopember 1945, merupakan suatu kebijaksanaan
pemerintah tentang berdirinya partai-partai politik maka sebagai konsekuensi logis dari maklumat tersebut, sistem
pemerintahan kabinet presidentiil yang berlaku sejak bulan Agustus 1945 berubah menjadi sistem pemerintahan
kabinet parlementer dengan sutan syahrir sebagai perdana menteri (1945-1947).
Jawaban: A
25. Kebudayaan Romawi sangat besar pengaruhnya pada perkembangan kebudayaan Eropa, khususnya bidang hukum
karena sebagian besar istilah hukum dan sistem peradilan warisan khas romawi digunakan di negara-negara Eropa.
Jawaban: B
26. Beberapa faktor yang mendorong organisasi regional ASEAN bergerak dalam bidang sosial, budaya dan ekonomi
adalah:
z. Negara-negara anggota mempunyai beberapa unsur persamaan, baik secara geografis, nasib dan sosial budaya.
æ. Pengalaman pahit di masa lampau seperti pengalaman kerjasama regional maphilindo yang bersifat politik dan
SEATO yang bersifat militer.
ø. Agar mampu mengatasi segala macam ancaman baik yang bersifat subversi maupun infiltrasi.
Oleh karena itu untuk memasyarakatkan kemajuan dalam perekonomian dan menjaga kestabilan politik nasional
maupun regional, maka tujuan yang ingin dicapai negara-negara ASEAN adalah menjalin hubungan kerjasama
dalam bidang sosial, budaya dan ekonomi.
Jawaban: D
27. Timur Tengah adalah wilayah yang mempunyai kekayaan amat besar khususnya minyak bumi, sehingga selain
mempunyai kekuatan ekonomi juga memiliki pengaruh politik terhadap negara-negara industri Eropa. Hal ini
menyebabkab ekonomi negara-negara barat menjadi tergantung pada minyak bumi dari timur tengah.
Jawaban: B
28. Masuknya pengaruh kebudayaan Cina terhadap kebudayaan lokal khususnya di daerah pesisir pantai yaitu berupa
motif politik.
Jawaban: B
29. Ciri khas pendukung kebudayaan Mohendjo Daro dan harapa yaitu mempunyai warna kulit yang gelap di antara
mereka adalah ras Proto Australoid, Mediteranian dan Melanesia.
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Jawaban:E
30. Pada era Orde Baru apirasi politik rakyat dibungkam dan dibatasi. Demonstrasi dilarang dan peserta pemilu hanya
tiga, yaitu PPP, Golkar dan PDI.
Jawaban : A
31. Herman Williem Daendels sebagai Gubernur Jenderal (1808 – 1811) hanya meneruskan sistem peradilan adat, tidak
membentuk lembaga yang baru.
Jawaban : C
32. Bung Karno justru melarang Manikebu (manifesto Kebudayaan) yang dituduh kebarat-baratan, atas usul PKI yang
membentuk Lekra.
Jawaban : D
33. Ma-Huan dalam bukunya Ying-yai-Sheng-Ian tahun 1416 menulis bahwa Cina Muslim banyak berdiam di pantai
Utara Jawa Timur dan berasal dari Yunnan (Cina Selatan) dan Guang Zhou (Cina Tenggara).
Jawaban : A
34. Yang tidak setuju dengan petisi Sutardjo adalah Amir Syarifuddin dengan mengangkat tangannya.
Jawaban : C
35. Manikebu (Manifesto Kebudayaan) dianggap oleh para seniman dan budayawan yang tergabung dalam LEKRA
dipengaruhi pemikiran-pemikiran barat.
Jawaban : A
36. Peristiwa Lapangan Tianamen yang terjadi pada bulan Juli 1989 tidak ada hubungannya dengan masalah Hongkong
yang akan dikembalikan oleh Inggris.
Jawaban : C
37. Thomas Standford Raffles, Gubernur Jendral Inggris di Indonesia (1811 – 1816) melakukan reformasi dengan
melarang perbudakan, menyesuaikan sistem peradilan, dan menulis buku History of Java. Jawa dibagi menjadi 16
keresidenan.
Jawaban : B
38. Pembahasan:
Prof. Kern melihat bahwa orang Indonesia memiliki sistem bahasa yang sama dengan orang-orang Champa, Cochin
China, dan Kamboja. Kesamaan inilah yang menjadi hipotesis Kern bahwa orang Indonesia berasal dari ketiga
wilayah tadi.
Jawaban : B
39. Pembahasan:
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Dalam peradaban Yunani, Romawi, Inca, Maya, dan Astec memiliki persamaan ciri dalam beberapa hal antara lain
memuja banyak dewa, mengenal perintah raja, pernah ditaklukan bangsa lain, dan memiliki bangunan-bangunan
sebagai tempat pemujaan. Adapun perbedaannya adalah tidak semua peradaban tersebut mengembangkan
pemerintah absolut. Kita mengetahui bahwa konsep demokrasi langsung lahir di Athena Yunani.
Jawaban : D
40. Pembahasan:
Pernyataan benar bahwa undang-undang gula yang diberlakukan pada masa Van Der Wall tahun 1870 merupakan
puncak perjuangan melawan Cultuur Stelsel di Hindia Belanda. Namun pada paraktiknya, undang-undang gula Van
Der Wall justru memberi kesempatan kepada pengusaha-pengusaha partikelir untuk menghentikan sistem Cultuur
Stelsel dan mengembangkan modalnya di Indonesia.
Jawaban : B
41. Pembahasan:
Istilah kerjasama Utara Selatan bukan didasarkan atas faktor geografi yaitu sebagian berada di selatan dan sebagian
di utara khatulistiwa, akan tetapi istilah tersebut didasarkan atas kesenjangan perekonomian antara negara-negara di
utara yang maju dan selatan yang berkembang.
Jawaban : D
42. Pembahasan:
Pernyataan benar bahwa menurut laporan Amnesti Internasional bulan Juli 1991, Indonesia dan beberapa negara
Timur Tengah, Asia Pasifik, dan Amerika Latin merupakan pelanggar HAM. Di lain pihak, Human Development
Report tidak berpijak pada masalah pelanggaran HAM, melainkan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan daya beli
suatu masyarakat.
Jawaban : C
43. Pembahasan:
Pernyataan benar bahwa pada awal tahun 1955 Uni Soviet mendirikan organisasi pertahanan militer yang bernama
Pakta Warsawa untuk mengimbangi NATO yang didirikan Amerika Serikat dengan sekutunya negara-negara Eropa
Barat 6 tahun sebelumnya. Di lain pihak, SEATO didirikan Amerika dengan negara-negara Australia, New Zaeland,
Thailand, dan Filipina-bukan bersama negara-negara Eropa Barat.
Jawaban : C
44. Pembahasan:
Pernyataan benar bahwa akulturasi antara budaya lokal dengan Islam tercermin dalam bentuk bengunan mesjid
terutama pada atap dan menara yang mengambil alih ornament candi. Pendirian mesjid pada masa Islam umumnya
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selalu berdekatan dengan istana kerajaan, namun letak geografis mesjid tersebut bukanlah penyebab antara
akulturasi budaya lokal dengan agama Islam.
Jawaban : B
45. Pembahasan:
Ajaran San Min Shu yang didoktrinkan Sun Yat Sen (1866-1925) mengusung tiga pilar yakni minsheng
(sosialisme), minchuan (demokrasi), dan mintsu (kebangsaan).
Jawaban : C
46. Pembahasan:
Pulau-pulau milik Jepang yang dikuasai Amerika dijadikan pangkalan militer Amerika adalah Bonin, Okinawa, dan
Ryukyu. Sementara itu, Formosa atau yang lebih dikenal dengan Taiwan bukanlah daerah pangkalan militer
Amerika.
Jawaban : A
47. Sebagai akibat tindakan inggris memonopoli perdagangan dan mengharuskan koloni membayar berbagai macam
pajak maka terjadi pemboikotan kapal Inggris di pelabuhan Boston, di mana kaum kolonis masuk kedalam kapal
dan membuang muatan teh ke laut. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Boston Tea Party (pesta teh di Boston).
Jawaban: E
48. Sebagai realisai dari kongres pemuda Indonesia II pada tanggal 28 Oktober di Jakarta yang melahirkan ikrar
Sumpah Pemuda berhasil mempersatukan semua organisasi-organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan yang
bergabung meleburkan diri dalam satu wadah Indonesia Muda yang berazazkan kebangsaan dengan tujuan
Indonesia Raya.
Jawaban: A
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PEMBAHASAN DAN JAWABAN PREDIKSI
EKONOMI SNMPTN 2010

1. Barang inferior adalah barang yang memiliki ciri-ciri :
a.

Elastisitas pendapatan negatif, artinya apabila pendapatan meningkat menyebabkan jumlah barang yang
diminta berkurang

b.

Efek pendapatannya lebih kecil daripada efek substitusi.
Jawaban : B

2. Diketahui : P1 = 1000 Q1 = 50
P2 = 800
E=

=

Q2 = 60

P1 Q
.
Q1 P
1000 10 10.000
.

=1
50 200 10.000

Kesimpulan E = 1, Unitary elastis
Jawaban : C
3. Fungsi uang menurut teori moneter antara lain :
a.

Alat ukur (means of exchange)

b.

Alat penyimpan nilai/daya beli/ kekayaan (store of value)

c.

Satuan hitung (unit of account)

d.

Ukuran/standar pembayaran masa depan (standard for deferred payments)
Jawaban : B

4.

Diketahui :
P1 = 1.000.000

Q1 = 20

P2 = 750.000 Q2 = 25
E=

=

P1 Q
.
Q1 P
1.000.000
5
.
=1
20
250.000

E = bersifat unitary elastis

Jawaban : B
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5. Pernyataan pertama : salah
Dalam pasar persaingan tidak sempurna maka produsen sebagai price maker bukan price taker.
Pernyataan kedua : benar
Dalam pasar persaingan tidak sempurna harga jual ditentukan oleh produsen.
Jawaban : B
6.

a

y1

b

y2

IC

c

y3

IC

x1 x2 x3

Barang x

Kurva indiferensiasi, yaitu :
a.

kurva menyusur dari kiri atas ke kanan bawah

b.

berbentuk non linier (cembung ke atas titik origin)

c.

titik a, b, dan c menunjukkan tingkat kepuasan yang sama

d.

antar kurva tidak saling berpotongan
Jawaban : E

7

Y1 = 1.000.000

Y2 = 1.250.000

C1 = 1.300.000
MPC =

C2 = 1.500.000

C 200.000
=
= 0,8
Y 250.000

MPS = 0,2
Syarat titik impas =

a
MPS

C = a+MPCY
1.300.000= a+0,8 (1.000.000)
1.300.000 = a + 800.000
a = 1.300.000-800.000
a = 500.000
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BEI =

a
500.000
=
= 2.500.000
MPS
0,2
Jawaban: D

8

H = kewajiban + modal
DH 40.000.000 = DU 18.000.000 + DM
DM = 40.000.000 – 18.000.000
DM = 22.000.000
Jawaban: C

9

Jika suatu barang permintaannya elastis, maka : semakin tinggi harga suatu barang maka semakin sedikit barang
tersebut yang dapat dibeli yang berarti menurunkan pendapatan totalnya sebaliknya semakin turun harga suatu
barang semakin sedikit uang yang digunakan untuk membayar barang tersebut sehingga total pendapatnnya naik.
Jawaban: B

10

Aktiva = kewajiban + modal
Modal = aktiva – kewajiban
Jawaban: C

11

Barang dan jasa yang dibuat seorang produsen dalam sistem pasar ditentukan oleh kuantitas dan harga faktor dari
barang dan jasa tersebut.
Jawaban: C

12. Pembahasan:
Pernyataan benar bahwa kurva permintaan yang merupakan garis horizontal menggambarkan bahwa jumlah barang
yang diminta tidak dipengaruhi oleh harga barang yang bersangkutan. Dan adalah fakta bahwa perubahan harga
barang akan mengubah permintaan.
Jawaban : B
13. Pembahasan:
Pernyataan benar bahwa naik turunnya jumlah barang yang diminta tergantung dari naik turunnya harga barang
tersebut.
Namun demikian, perrubahan harga barang tidak menyebabkan pergeseran kurva permintaan barang yang
bersangkutan, melainkan menyebabkan pergeseran kurva permintaan
Jawaban : D
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14. Pembahasan:
Peristiwa pada soal akan dicatat secara akuntansi sebagai berikut.
Dr. pembelian

Rp 10.000.000,-

Cr. kas

Rp 9.500.000,-

Pot. tunai

Rp

500.000,Jawaban : A

15. Pembahasan:
Benda diperlukan karena benda dapat memberikan manfaat kepada seseorang artinya benda tersebut bisa digunakan.
Kemampuan barang untuk memenuhi kebutuhan dapat timbul karena hal berikut.
Utility of time, artinya suatu benda tergantung dimana benda itu berada.
Utility of form, artinya kegunaanbenda tergantung pada bentuk bendanya. Jika bentuknya diubah maka
kegunaanya pun berubah.
Utility of ownership, artinya kegunaan suatu benda tergantung pada yang dimilikinya.
Utility of place, artinya kegunaan suatu benda tergantung di mana benda itu berada (tempat).
Utility of elemen.
Jawaban : E
16. Pembahasan:
Bila pasar kendaraan roda empat berada dalam keseimbangan harga dan kuantitas, maka manakala terjadi
peningkatan pendapatan konsumen mengakibatkan harga keseimbangan meningkat dan kuantitas keseimbangan
meningkat.
Jawaban : A
17. Pembahasan:
Proses meningkatnya investasi karena kenaikan konsumsi merupakan efek multiplier.
Jawaban : A
18. Pembahasan:
Pembatasan barang yang masuk ke suatu Negara dikenal dengan istilah quota.
Jawaban : D
19. Pembahasan:
Bergesernya kurva penawaran ke kiri atas disebabkan oleh penurunan faktor produksi, pendapatan, permintaan, dan
jumlah konsumen. Di lain pihak, faktor harga akan menyebabkan pergerakan di sepanjang kurva, dan tidak
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menyebabkan pergeseran kurva.
Jawaban : B
20. Pembahasan:
Pernyataan benar bahwa opportunity cost adalah hilangnya kesempatan untuk memperoleh sesuatu karena kita
memilih alternatif yang lain.
Ilmu ekonomi pada dasarnya ilmu ekonomi adalah ilmu memilih, yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia
dalam menentukan pilihan.
Oleh karena itu, timbulnya opportunity cost karena adanya pilihan-pilihan yang harus dikortbankan. Hal ini
disebabkan oleh sumber daya produksi yang terbatas sedangkan kebutuhan tidak terbatas.
Jawaban : A
21. Pembahasan:
Informasi yang diperlukan untuk menggambarkan garis anggaran (budget line) bagi konsumen barang A dan barang
B adalah harga barang A, pendapatan konsumen, dan harga barang B.
Jawaban : A
22. Pembahasan:
Disposable Income adalah pendapatan bersih.
Disposable Income (DI) = Personal Income (PI) – Pajak Perorangan.
Yang menhjadi komponen Disposable Income adalah tabungan, investasi, dan konsumsi.
Jawaban : A
23. Pembahasan:
PBD (Produk Domestik Bruto) adalah jumlah nilai produk barang/jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi suatu
negara (domestik) selama satu tahun. Ditambah hasil produksi warga negara asing yang beroperasi di negara yang
bersangkutan tidak termasuk warga negara bersangkutan yang bekerja di luar negara.
Metode penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) dengan cara menjumlahkan konsumsi, investasi bruto,
pembelian pemerintah, dan ekspor bersih disebut dengan pendekatan pengeluaran agregat.
Jawaban : B
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PEMBAHASAN DAN JAWABAN PREDIKSI
IPS TERPADU SNMPTN 2010

1.

Kata ke-7 kalimat pertama alinea ke-2 pada bacaan adalah kata perbukitan. Afiks pada kata tersebut adalah per-an.
Arti kata perbukitan adalah ahan yang berbukit-bukit”.
Jawaban : D

2.

Kata kedua kaliamt pertama dan alinea terakhir adalah pun. Kata tersebut bermakna juga,sehingga kata tersebut
dapat diganti dengan kata juga tanpa mengubah makna keseluruhan.
Jawaban : A

3.

Batuan yangterdapat pada bacaan adalah batu apung yang termasuk jenis batuan beku luar (halusan

4.

Tokoh yang menjadi lawan Pangeran Diponegoro pada perang Diponegoro (1825-1830) adalah Pieter de
Carpentier.
Jawaban : B

5.

Misalkan usia Pangeran Diponegoro adalah P.
5
8

P

5 tahun
5
16

: Usia Diponegoro mulai berperang
: Lamanya Diponegoro berperang

P

: masa Diponegoro dibuang sampai meninggal

Jadi: lamanya P. Diponegoro berperang adalah:
5 = P – ( 58 P +
=P-

15
16

P=

5
16

P)

P
16

P = 5 x 16 = 80 tahun
Jadi usia P. Diponegoro = 80 tahun
Jawaban : E
6. Panglima Belanda Jenderal De Kock melaksanakan sistem “Benteng Stelsel” tahun 1827 untuk menghadapi Perang
Diponegoro.
Pengertian Benteng Stelsel yaitu di daerah-daerah yang direbut dari kaum gerilya dipertahankan, kemudian dari
benteng-benteng tersebut mereka mengadakan serangan.
Jawaban : D
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6.

7. Tahun kelahiran P. Diponegoro = suku pertama deret aritmatika (U1)
U11 = tahun pecahnya perang Jawa (tahun 1825)
U12 = tahun P. Diponegoro ditawan (tahun 1830)
Beda (b) = U12 – U11
= 1830 – 1825 = 5
U12 = a + 11b, jadi:
a = 1830 – 11b = 1830 – 11 . 5
= 1830 – 55 = 1775
Jadi P. Diponegoro lahir pada tahun 1775.
Jawaban : B

7.

8. Kata ironis pada kalimat tersebut bermakna Bertolak belakang bukan sebagai majas yang mengandung arti

sindiran.
Jadi kedua pernyataan tersebut tidak ada hubungan.
Jawaban : B
8.

9. Negara tujuan ekspor yang disebut pertama adalah Jepang. Tanaman perdagangan utama Jepang adalah teh.
Jawaban : A

9.

10. Kata ulang tersebut adalah kata ulang murni (dwilingga) jadi mengalami perulangan pada seluruhnya.
Makna kata ulang itu adalah “banyak”. Makna yang sama terdapat pada “kapal-kapal”, sedangkan buku-buku berarti
beberapa.
Jawaban : E

10.

11. Departemen eksplorasi kelautan, merupakan Departemen yang baru dalam perjalan Pemerintah Indonesia.
Departemen ini baru dibentuk dalam kabinet pemerintahan di bawah pimpinan Gusdur yang bertujuan Melindungi,
memelihara dan memberdayakan potensi kelautan Indonesia yang meliputi: Ikan, Terumbu karang dan Seluruh
Sumber Kekayaan yang terkandung di dalamnya termasuk meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan.
Jawaban : D

12.Sesuai dengan Pasal 33 ayat 2.
Yang berbunyi: Cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh
negara.
Jawaban : E
11.

13.

Luas seluruh perairan Indonesia = 5,9 juta km2
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12.

Hubungan antara kalimat ke-2 dan ke-3 pada bacaan tersebut menyatakan hubungan perlawanan yang

dieujudkan oleh konjungsi tetapi.
Jawaban : E
14. Kalimat tunggal pertama dan kedua pada kalimat terakhir bacaan tersebut menunjukkan perlawanan yang
dinyatakan oleh konjungsi tetapi.
Jawaban : E
15. Kota seperti yang diuraikan dalam bacaan mempunyai permasalahan pencemaran udara, yang dipakai sebagai tolak
ukur yaitu karbon monoksida (CO). Karbon monoksida (CO) merupakan gas yang dihasilkan dari pembakaran
tidak sempurna.
Jawaban : D
16. Berdasarkan teks pada paragraf 2 baris 6, dapat disimpulkan teks tersebut menjelaskan tentang peran PKL dalam
perekonomian.
Jawaban : D
17. Penerimaan retribusi per minggu =
250 x 7 x Rp. 1.000.000,00 = Rp. 1.750.000,00
Jawaban : C
19. Faktor yang mempengaruhi terbentuknya fenomena geografi yaitu :
c.

musim

c. kecepatan aliran sungai

d.

jenis batuan

d. tinggi tempat
Jawaban : E

20. Tahun 1997 = 450
Tahun 1998 = 450 +

1
. 450 = 600
3

Tahun 1999 = 600 +

1
. 600 = 800
3

Jadi tahun 2003 terhadap tahun 1999 adalah :



4.000
 5 kali lipat
800

Jawaban : D

21. Pembahasan:
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Pada bacaan terdapat pengulangan (repetisi) kata biobriket untuk menjaga koherensi alinea.
Jawaban : B
22. Pembahasan:
Bacaan pada soal berisikan paparan, penjelasan, dan informasi tentang biobriket batu bara. Isi bacaan seperti ini
tergolong ekspositoris.
Jawaban : C
23. Pembahasan:
Karena biobriket batu bara dan minyak tanah memiliki hubungn saling menggantikan (subtitusi), maka elastisitas
silangnya positif.
Jawaban : B
24. Pembahasan:
Perbandingan remahan batu bara dengan biomassa, seperti diinformasikan paragraf 2 adalah 25-40%. Ini berarti
berat biomassa yang dibutuhkan untuk biobriket batu bara sebanyak 12.000 ton sedikit-dikitnya adalah

25
100

.12.000 = 3000 ton.
Jawaban : E
25. Pembahasan:
Misalkan:
x = biaya proses biomassa per kg
y = berat biomassa
k = biaya produksi 12.000 ton biobriket
dipahami bahwa 1 ton =1.000 kg maka,
k = x .y
= (Rp 200/kg) . (25% .12.000.000 kg)
= (Rp 200/kg) .(3.000.000 kg)
= Rp 600.000.000 atau Rp 600 juta
Jawaban :A
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PEMBAHASAN DAN JAWABAN PREDIKSI
IPA TERPADU SNMPTN 2010

1.

Soal Fisika

Botol berisi gas ideal dan tertutup rapat. Perbandingan tekanannya apabila botol tersebut disimpan ditempat yang
bersuhu ekstrem dingin dan ekstrem panas. Untuk gas ideal berlaku :

P1V1 P2 V2

; botol tertutup rapat,
T1
T2
berarti V1  V2
P1 T1

P2 T2

-

suhu ekstrem dingin maksimum = 3°C = 3°+ 273° = 276° K

-

suhu ekstrem panas minimum = 60°C = 60° + 273° = 333° K

P1 T1 = 276  0,83

P2 T2 333
Jadi perbandingan tekanannya maksimum 0,83

Jawaban : A
2.

Soal Fisika
Energi dalam gas ideal adalah :

U

3
NkT
2

Besar energi dalam per molekul :

U

3
kT
2

Energi dalam gas ideal pada batas lingkungan ekstrim dingin adalah:
U=

3
3
-23
kT  . (1,38 x 10 ) (3  273)
2
2

U=

3
-23
-21
(1,38 x 10 ) (276)  5,71 x 10 J
2
Jawaban : D
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3.

Soal Kimia
Bakteri ekstimophilae yang tahan lingkungan amat basa (pH > 9) digunakan untuk melembutkan bahan selulose
pembuat jeans. Selulose merupakan polimer dan glukosa.

Jawaban : D
4.

Pernyataan salah :

Bacaan pada soal tidak menyebutkan atau menyiratkan bahwa sebagian besar enzim

Extremophilae mengandung enzim yang tahan suhu tinggi. Bacaan hanya menyebutkan telah ditemukan 50 enzim
bahkan ada yang tahan sampai suhu 105 C.
Alasan benar : Enzim Ekstremophilae digunakan sebagai biokatalisator ( membantu dalam pengolahan makanan) .

Jawaban : D
5.

Soal Matematika
Pernyataan benar : Dari bacaan diketahui bahwa lautan memiliki suhu rata-rata 1-3 C dan meliputi lebih dari
setengah bola dunia. Jadi :
Luas lautan > ½ luas permukaaan bola dunia
Luas lautan > ½ .

4 R2  2 R2

Alasan salah :
Rumus permukaan bola berjari-jari R adalah :
A=

4  R 2 , volumenya

V=

4
 R3
3

Jawaban : C
6.

Soal Biologi
*

Setiap enzim memiliki kerja yang spesifik

*

Kerja enzim dipengaruhi oleh suhu

*

pH berpengaruh terhadap kerja enzim

*

Sesuai bacaan bakteri yang dapat hidup pada daerah ekstrem dingin memiliki enzim tertentu. Yang berarti jenis
enzim dapat mempengaruhi daya adaptasi suatu organisme.
Jawaban : E

Copyright © http://www.banksoal.sebarin.com , Banksoal UN, SNMPTN, UM-UGM, USM-ITB, cPNS, STAN, dll
Anda diperkenankan untuk mencopy dan menyebarluaskan baik dalam bentuk Softcopy maupun Hardcopy selama
menyertakan catatan kaki ini.

http://www.banksoal.sebarin.com

Kunci Jawaban Prediksi SNMPTN 2010
7.

Soal Kimia
Sesuai bacaan pada paragraph pertama kalimat terakhir disebutkan bensin merupakan campuran homolog alkana
dari pentane sampai dodekana.
_entane

= C5H12 dan dodekana = C12H26
Jawaban : C

8.

Soal Matematika
Pada tahun 1995 produksi bioetanol = 12,7 milyar liter. Produksinya meningkat p% dari jumlah yang diproduksi
saat itu (bunga majemuk). Jadi n tahun kemudian produksinya mencapai :

Mn  Mo ( 1 

Diketahui :

p n
)
100

Mo = 12,7 milyar liter
Mn = 25,4 milyar liter
n

= 5, jadi

p 5 25,4
) 
100
12,7
1
p
1
2 5
100
1
1
p
 2 5  1  p  100 (2 5  1)
100
(1 

Jawaban : B
9.

Soal Matematika


Dari bacaan diketahui penggunaan bensin = 20 milyar liter.



Dengan menggunakan etanol 20 % berarti :
-

bensin yang digunakan

=

80%
x 20  16 milyarliter
100%

-

etanol yang digunakan

=

20%
x 20  4 milyarliter
100%

Misalkan dana yang tersedia setara dengan untuk membeli 20 milyar liter bensin.

Dana tersedia

= 20 milyar liter bensin
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Penggunaan dana = 16 milyar bensin + 4 milyar liter etanol
Penghematan

-

= 4 milyar liter bensin – 4 milyar liter etanol

Diketahui besar penghematan = 1,6 milyar liter bensin.


Biaya penghematan = biaya untuk membeli 4 milyar liter etanol, jadi :

Biaya penghematan = 4 – 1,6 = 2,4 milyar liter bensin.
Jawaban : C
10. Pernyataan benar
Tetes tebu (sukrosa) singkong dan sagu mengandung karbohidrat, sehingga dapat difermentasi menjadi etanol.
Alasan salah
Lihat uraian di atas.
Pernyataan dan alas an berhubungan.
Jawaban : A
11. Pernyataan benar
Walaupun reaksinya bersifat eksoterm, tetapi untuk mencapai titik pembakaran yang optimal diperlukan suhu lebih
tinggai dari bensin.
C2H5OH + 3O2 → 2 CO2 + 3 H2O + energi
Alasan benar
Lihat uraian di atas.
Jawaban : A
12. Pernyataan salah
Asap kendaraan meliputi gas CO2, gas SO3. Uap air dan lain-lain.
Alasan benar
Asap merupakan aerosol (padat dalam gas atau cair dalam gas) yang menyerap dan memantulkan cahaya, sehingga

dapat terlihat.
Jawaban : D

13. Diketahui: x = besarnya kenaikan LDL (dalam mg/dL)
R(x) = besarnya resiko penyakit jantung koroner (dalam %)
Laju perubahan R terhadap x adalah L(x), dengan L(x) =

Ini berarti

x
,1x8
2

d R(x)
x
= L(x) = ,
dx
2

Copyright © http://www.banksoal.sebarin.com , Banksoal UN, SNMPTN, UM-UGM, USM-ITB, cPNS, STAN, dll
Anda diperkenankan untuk mencopy dan menyebarluaskan baik dalam bentuk Softcopy maupun Hardcopy selama
menyertakan catatan kaki ini.

http://www.banksoal.sebarin.com

Kunci Jawaban Prediksi SNMPTN 2010
Ditanyakan : besarnya resiko penyakit jantung koroner  R(x)  bila kenaikan LDL sebesar 5 mg/dL ( x =5
mg/dL)
Penyelesaian :
Inti dari masalah di atas adalah mencari R(50. dengan demikian kita harus menemukan dulu fungsi R(x).
Pada naskah dikemukakan bahwa; ” Untuk setiap kenaikan 1 mg/dL kolesterol LDL, risiko penyakit jantung
koroner meningkat sekitar 1%.”. Ini berartti pada saat x =1, nilai R(x) = 1. Atau R(1) = 1
Karena L(x) =

R(x) =

d R(x)
, maka
dx

 L(x) dx

Sehingga
R(x) =

x

1

 2 dx  4 x

2

c

Karena R(1) = 1, maka
R(10 =

1 2
x c
4

1=

1
c
4

c=

3
4

Jadi,
R(x) =

1 2 3
x 
4
4

Untuk x = 5, maka
R(5) =

=

1 2 3
(5) 
4
4
25 3
 7
4 4

Jadi, besarnya resiko penyakit jantung koroner bila kenaikan LDL sebesar 5 mg/dL adalah 7%.
Jawaban : B
14. Molekul LDL dan HDL tersusun dari lipoprotein. Lipoprotein merupakan gabungan antara lipid (lemak) dan
protein.

Copyright © http://www.banksoal.sebarin.com , Banksoal UN, SNMPTN, UM-UGM, USM-ITB, cPNS, STAN, dll
Anda diperkenankan untuk mencopy dan menyebarluaskan baik dalam bentuk Softcopy maupun Hardcopy selama
menyertakan catatan kaki ini.

http://www.banksoal.sebarin.com

Kunci Jawaban Prediksi SNMPTN 2010
Jadi, LDL dan HDL merupakan gabungan antara lemak dan protein.
Jawaban : C
15. Penyakit jantung koroner adalah penyakit yang disebabkan oleh dampak ketidakcukupan suplai darah yang kaya
akan oksigen ke otot jantung (miokardium) karena adanya penyempitan atau penyumbatan pada arteri koroner yang
disebabkan oleh timbunaan lemak/kolesterol.
Jawaban : C
16. Pernyataan salah
Kadar kolesterol LDL berbanding lurus dengan panjang ikat pinggang artinya semakin panjang ikat pinggang
maka semakin tinggi kadar kolesterol LDL. Sedangkan kadar kolesterol hDL berbanding terbalik dengan
panjang ikat pinggang artinya semakin panjang ikat pinggang maka semakin rendah kadar kolesterol HDL.
Alasan benar
Kelebihan makanan yang dikonsumsi setiap hari secara kumulatif ditimbun di dalam rongga perut dalam
bentuk lemak tubuh. Kelebihan lemak tubuh di dinding rongga perut ini mendorong pembentukan kolesterol,
sehingga adanya kelebihan lemak ini dapat memperlihatkan kecenderungan tinggi rendahnya kadar kolesterol
LDL dan HDL-nya
Jawaban : D
17. Pernyataan salah
Pernyataan tidak terdapat dalam naskah.
Alasan salah
Merokok melibatkan usaha mengisap dan menghembuskan udara melalui gerak rusuk-rusuk tubuh.
Jawaban : D

9,8 x 1000 =

18. v =

=

9800 = 98,99 m/s

98,99 x10 3
= 356,364 km/jam
1
jam
3600

sebagai pendekatan : V = 356 km/jam

Jawaban : C
19. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri sebagai berikut.
b.

Bakteri yang mengganggu saluran pernapasan :
-

Diplococcus pnemumonia : pneumonia
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c.

-

Mycobacterium tubercolose : TBC

-

Haemophilius influenza : flu

-

Corinebacterium dipteriae : dipteri

Bakteri yang mengganggu saluran pencernaan :
-

Salmonella thyposa : typus

-

Shygella disentris : pes/disentri

-

Vibrio cholerae : kolera

Penyakit – penyakit yang timbul pasca tsunami yang disebabkan oleh bakteri terdapat pad opsi A, B, C, dan D. Opsi
E, Streptococcus adalah bakteri yang menguntungkan, biasanya digunakan pada industri makanan untuk
menghasilkan suatu zat (krim asam).

Jawaban : E
20. Air laut dianggap memiliki molekul menyerupai molekul air.

Jadi, pada molekul terdapat 2 pasangan elektron bebas.

Jawaban : C
21. Gelombang tsunami termasuk gelombang mekanik dimana dalam perambatanya memerlukan medium yaitu air.
Berdasarkan arah geraknya tsunami tergolaong ke dalam gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah
rambatnya tegak lurus dengan arah getar.
Energi tsunami tergantung jugapada kecepata gelombang dan tinggi gelombang.
E ~ A2 4π2 f2

Di pantai, penurunan kecepatan gelombang mengakibatkan naiknya tinggi gelombang
(amplitudo gelombang) dan penurunan kecepatan gelombang dapat disebabkan oleh periode
gelombang yang tinggi atau berkurangnya frekuensi.
Jawaban : E
22. V =

gh → v ~

n , maka grafiknya
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Jawaban : C
23. Diketahui: x = suhu (C)
y = kelarutan oksigen (ppm)
y adalah fungsi dari x dan dinyatakan dengan y = (x)
Ditanyakan : Titik potong grafik y = (x) pada sumbu Y
Penyelesaian :
Grafik y = (x) memotong sumbu Y pada saat x = 0. Pada tabel terlihat bahwa pada saat suhu 0C (ini berart x
= 0) kelarutan oksigen sebesar 14,6 ppm (ini berarti y =14,6). Dengan demikian pada saat x = 0, diperoleh y =
14,6.
Jadi titik (0; 14,6) adalah titik potong grafik y = (x) dengan sumbu Y.
Jawaban : B
24. Pada naskah dijelaskan bahwa salinitas air yang lebih dari 2000 ppm adalah salin (> 3000 ppm) dan air laut (35000
ppm). Ikan yang dapat bertahan hidup pada salinitas perairan di atas 2000 ppm adalah ikan bandeng karena ikan ini
hidup di air laut. Sedangkan ikan nila, ikan gurame, ikan gabus, dan ikan mas merupakan ikan yang hidup di air
tawar, artinya bisa bertahan hidup pada salinitas perairan dibawah 2000 ppm.
Jawaban : E
25. Pernyataan salah
Gas oksigen terlarut sangat penting untuk mempertahankan ekosistem akuatik terutama organisme yang hidup
di sana karena oksigen terlarut ini berperan dalam proses katabolisme pada tubuh organisme (hewan).
Reaksi kimia katabolisme :
C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6H2O
Alasan benar
Proses anabolisme merupakan reaksi kimia, yaitu proses pembentukan bahan organik dari bahan anorganik di
dalam sel tubuh organisme yang membutuhkan (melibatkan) energi ATP.

Pada proses anabolisme selain dihasilkan karbohidrat juga dihasilkan oksigen
Reaksi kimia anabolisme :
6CO2 + 6H2O  C6H12O6 + 6O2
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Jawaban : D
26. Pernyataan benar
Menurut tabel dalam naskah, kelarutan oksigen dalam air adalah sama dengan kelarutan gas lain, yakni dengan
kenaikan suhu kelarutan gas akan menurun.
Alasan benar
Kelarutan padatan dalam air umumnya meningkat dengan meningkatnya suhu.
Dalam naskah terdapat tabel yang menunjukkan kelarutan gas oksigen pada beberapa nilai suhu.
Pada dasarnya setiap gas kelarutannya dalam air berkurang ketika suhu dipanaskan. Hal ini karena pemanasan
akan menimbulkan pemuaian pada molekul-molekul gas, sehingga gas cenderung bergerak bebas (lebih ringan)
dan sukar larut.
Pernyataan dan alasan tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat
Jawaban : B
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