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PETUNJUK UMUM 
 

 

 
1. Sebelum mengerjakan soal ujian, telitilah jumlah dan 

nomor yang terdapat pada naskah ujian. 
 

Naskah ujian ini terdiri atas ... halaman dan soal-soal ini 
terdapat pada : 
 
Halaman ... - ... untuk ujian Matematika IPA, 15 soal. 
Halaman ... - ... untuk ujian Fisika, 20 soal. 
Halaman ... - ... untuk Ujian Kimia, 20 soal. 
Halaman ... - ... untuk Ujian Biologi, 20 soal. 
 

2. Tulislah nomor peserta Saudara pada lembar jawaban di 
tempat  yang disediakan, sesuai dengan petunjuk yang 
diberikan oleh petugas. 

 
3. Bacalah dengan cermat setiap petunjuk yang 

menjelaskan cara menjawab soal. 
 
4. Pikirkanlah sebaik-baiknya sebelum menjawab tiap soal 

karena setiap jawaban yang salah akan mengakibatkan 
pengurangan nilai (penilaian : betul +4, kosong 0, salah -
1). 

 

5. Jawablah lebih dahulu soal-soal yang menurut Saudara 
mudah, kemudian lanjutkan dengan menjawab soal-soal 
yang lebih sukar. 

 
6. Tulislah jawaban Saudara pada lembar jawaban ujian 

yang disediakan dengan cara dan petunjuk yang telah 
diberikan oleh petugas. 

 
7. Untuk keperluan coret-mencoret pergunakanlah tempat 

yang terluang pada naskah ujian ini dan jangan sekali-kali 
menggunakan lembar jawaban. 

 
8. Selama ujian, Saudara tidak diperkenankan bertanya atau 

meminta penjelasan mengenai soal-soal yang diujikan 
kepada siapa pun, termasuk pengawas ujian. 

 
9. Setelah ujian selesai, harap Saudara tetap duduk di 

tempat saudara sampai pengawas datang ke tempat 
Saudara untuk mengumpulkan lembar jawaban. 

 
10. Perhatikan agar lembar jawaban ujian tidak kotor, tidak 

basah, tidak terlipat, dan tidak sobek. 
 
11. Kode naskah ujian ini : 

 

 

PETUNJUK KHUSUS 
 

 
PETUNJUK A Pilih satu jawaban yang paling tepat 

 

PETUNJUK B Soal terdiri atas tiga bagian, yaitu: PERNYATAAN, kata SEBAB dan ALASAN yang disusun  

berurutan. Pilihlah : 

(A) jika pernyataan betul, alasan betul, dan keduaya menunjukkan hubungan sebab akibat 
(B) jika pernyataan betul, alasan betul, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab 

akibat. 

(C) jika pernyataan betul dan alasan salah 

(D) jika pernyataan salah dan alasan betul 

(E) jika pernyataan dan alasan, keduanya salah 

 

PETUNJUK C Pilihlah : 
(A) jika (1), (2), dan (3) yang betul 
(B) jika (1) dan (3) yang betul 
(C) jika (2) dan (4) yang betul 
(D) jika hanya (4) yang betul 
(E) jika semuanya betul 
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Dilarang keras memperbanyak dan menjual kepada umum 
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MATA UJIAN : MATEMATIKA IPA, BIOLOGI, FISIKA, KIMIA 
TANGGAL UJIAN : 10 APRIL 2005 
WAKTU : 120 menit 
JUMLAH SOAL : 75 
 
 
KETERANGAN :  Mata ujian MATEMATIKA IPA nomor 1 sampai nomor 15 
 Mata ujian FISIKA nomor 16 sampai nomor 35 
 Mata ujian KIMIA nomor 36 sampai nomor 55 
 Mata ujian BIOLOGI nomor 61 sampai nomor 75 
 
 

MATEMATIKA IPA 
 
Petunjuk A dipergunakan dalam menjawab 
soal nomor 1 sampai dengan nomor 15 
 
1. Diketahui limas segi-4 beraturan P. ABCD 

dengan AB = 4, K titik tengah PB, dan L 

pada rusuk PC dengan PL =
�
� PC. Panjang 

proyeksi ruas garis KL pada bidang alas 
adalah .... 

 

(A) 
�
� 

(B) 
√��

�  

(C) 
�
� 

(D) 
√��

�  

(E) 
�√�

�  

 
2. Proyeksi titik (2,3) pada garis y = x adalah .... 

(A) ��
� , �

�	 

(B) �

� , 


�	 

(C) ��
� , �

�	 

(D) ���
� , ��

� 	 

(E) � �
√� , �

√�	 

 
 

3. Dari angka 2,3,4,5,6,7,8,9 akan dibuat 
bilangan yang terdiri atas tiga angka yang 
berbeda. Banyaknya bilangan berbeda yang 
lebih besar dari 649 tetapi lebih kecil dari 
860 adalah .... 

 
(A) 78 
(B) 84 
(C) 90 
(D) 96 
(E) 102 
 

4. Diberikan suku banyak f(x) = x3 + 3x2 + a. 
Jika f’’(2), f’(2), f(x) membentuk barisan 
aritmatika, maka f”(2) + f’(2) +f(2) = .... 

 
(A) 37 
(B) 46 
(C) 51 
(D) 63 
(E) 72 

 
5. Jika alog (ab) = a dan 1/2log b2 = a – 7, maka 

b – a = ... 
 

(A) 9 
(B) 6 
(C) 3 
(D) -3 
(E) 6 
 

6. Jika p dan q akar-akar persamaan x2 + bx + 
c = 0 dan k konstan real, maka persamaan 
yang akar-akarnya (p – k) dan (q – k) adalah 
.... 
(A) x2 + (b – 2k) x + (c – bk – k2) = 0 
(B) x2 + (b – 2k) x + (c – bk + k2) = 0 
(C) x2 + (b – k) x + (c + bk + k2) = 0 
(D) x2 + (b + 2k) x + (c + bk + k2) = 0 
(E) x2 + (b + k) x + (c + bk + k2) = 0 
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7. Lingkaran L menyinggung sumbu – x, 
menying-gung lingkaran x2 + y2 = 4, dan 
melalui titik B (4,6). Persamaan L dapat 
ditulis sebagai ... 
 
(A) (x – 4)2 + (y + 6)2 = 144 
(B) (x – 3)2 + (y – 4)2 = 5 
(C) x2 + y2 – 8x – 6y + 16 = 0 
(D) x2 + y2 – 24x + 44 = 0 
(E) x2 + y2 – 8x + 6y + 56 = 0 

 

8. Jika  a ≠ 0  
��

� � �
√�� � √��

���  = 

 

(A) 3� √��  
(B) 2� √��  
(C) 0 

(D) 
�

�� √��  

(E) 
�

�� √��  
 

9. Himpunan nilai x yang memenuhi 
pertaksamaan |� � 2|� � 4|� � 2| � 12 
adalah ... 

 
(A) {x � R | 2 ≤ x ≤ 8} 
(B) {x � R | 4 < x < 8} 
(C) {x � R | -4 < x < 8} 
(D) {x � R | -2 < x < 4} 
(E) {x � R | 2 < x < 8} 

 
10. Himpunan nilai x yang memenuhi √3 sin 2x 

– cos 2x = 1 (0   x   2!) ialah ... 
 

(A) "#
�$ 

(B) "#
�$ 

(C) "#
� , #

� , 
#
� , �#

� $ 

(D) "#
� , �#

� $ 

(E) "0, #
� , #

�$ 

 
11. Gradien garis singgung kurva y = f(x) di titik 

(x,y) adalah 3x2 + 4x +6.  
Jika kurva tersebut melalui titik (1, 14), maka 
ia memotong sumbu – y di .... 

 
(A)  (0,5) 

(B) (0,4 
�
�) 

(C) (0,4) 

(D) (0,3) 
(E) (0,2) 
 

12. Suatu populasi hewan mengikuti hukum 
pertumbuhan yang berbunyi 
N (t) = 100.000 . 2t-2 
N (t) = besar populasi pada saat t 
t : waktu dalam satuan tahun 
Agar besar populasi menjadi 3 kali lipat 
populasi awal (saat t = 0), maka t = ... 

 
(A) 10log 3 
(B) 10log 3 – 2 
(C) 2log 3 – 4 
(D) 2log 3 – 2 
(E) 2log 3 
 

13. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva y = 2x 
– x2, sumbu-x, garis x = -1 dan x = 2 adalah 
... 
 
(A) 2 

(B) 


� 

(C) 
&
� 

(D) 3 

(E) 
�'
�  

 
14. Jika f(x) = ax3 + 3bx2 + (2a – b)x + 4 dibagi 

dengan (x – 1) sisanya 10, sedangkan jika 
dibagi dengan (x + 2) sisanya 2. Nilai a dan 
b berturut-turut adalah .... 

 

(A) 
�
� dan 1 

(B) 
�
� dan 1 

(C) 1 dan
�
�  

(D) 1 dan 
�
� 

(E) - 43 dan 1 
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15. Sebongkah gula batu dimasukkan ke dalam 
air dan diaduk. Dalam 1 menit volume 
sebelumnya (bukan 20% dari volume awal). 
Jika volume gula diamati pada setiap menit, 
maka volume gula menjadi kurang dari 
separuh volume awal mulai menit ke ... 
 
(A) 2 
(B) 3 
(C) 4 
(D) 5 
(E) 6 
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Daftar konstanta alam sebagai pelengkap soal
 
 
 
 

 
Petunjuk A dipergunakan dalam 
menjawab soal nomor 16 sampai dengan 
nomor 27 
 
16.  

Jika R1 = R2 = 5 Ω, R3 = L = 10 
potensial baterai 30 V, maka daya pada 
lampu L adalah ... 

 
(A) 5 W 
(B) 10 W 
(C) 15 W 
(D) 20 W 
(E) 25 W 

 
17. 50 gram balok es 0°C dicelupkan 

gram air yang bersuhu 30oC. Jika kalor jenis 
air 4200 J/kg °C dan kalor  lebur es 336.000 
J/kg, maka suhu akhir campuran adalah ...

 
(A) 0°C  
(B) 4°C  
(C) 6°C  
(D) 5°C  
(E) 13°C  

 
18. Sebuah batu besar berada pada jarak 25 m 

di depan sebuah kendaraan bermassa 500 
kg yang sedang bergerak dengan kecepatan 
10 m/s. Agar tepat berhenti sebelum 
mengenai batu, maka kendaraan tersebut 
harus direm dengan memberikan gaya 
sebesar .... 

 
(A) 250 N 
(B) 500 N 

g = 10 m s-2 (kecuali diberitahukan lain);
c = 3 x 108 m/s; 

e = 1,6 x 10-19 C; 

KB = 1,38 x 10-23  J/K 
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FISIKA 
 

Daftar konstanta alam sebagai pelengkap soal-soal fisika 

 
 
 

dipergunakan dalam 
sampai dengan 

 
, R3 = L = 10 Ω dan 

potensial baterai 30 V, maka daya pada 

50 gram balok es 0°C dicelupkan pada 200 
C. Jika kalor jenis 
lebur es 336.000 

J/kg, maka suhu akhir campuran adalah ... 

Sebuah batu besar berada pada jarak 25 m 
di depan sebuah kendaraan bermassa 500 

dengan kecepatan 
10 m/s. Agar tepat berhenti sebelum 
mengenai batu, maka kendaraan tersebut 
harus direm dengan memberikan gaya 

(C) 1000 N 
(D) 2000 N 
(E) 4000 N 

 
19. Seberkas sinar datang dari suatu medium 

ke udara. Jika sudut datang 
45°, sinar akan terpantul sempurna. Indeks 
bias medium tersebut adalah ....

 

(A)  

(B)  
(C)  
(D) 1 
(E) 2  

 
20. Sebuah bola sepak yang massanya 0,5 kg 

bergerak dengan kelajuan 2 m/s. Pemain 
sepak bola menendang searah gerakan bola 
dengan gaya 50 N. Menempuh ja
berapakah sentuhan kaki pemain agar 
kelajuan bola menjadi 4 m/s?

 

(A) 0,02 m 
(B) 0,03 m 
(C) 0,04 m 
(D) 0,06 m 
(E) 0,05 m 

 
21. Sebuah benda bermassa 50 gram bergerak 

harmonis sederhana dengan amplitudo 10 
cm dan periode 0,2s. Besar gaya yang 
bekerja pada sistem saat 
setengah amplitodo adalah sekitar ...

 
(A) 1,0 N 
(B) 2,5 N 
(C) 4,5 N 
(D)  6,9 N 
(E) 8,4 N 

 
 
 
 
 

(kecuali diberitahukan lain); me = 9,1 x 10-31  kg; 1 sma = 931 MeV;
NA = 6,02 x 1023 /mol; h = 6,63 x 10

0µ = 4π  x 10-7  H/m;  (4π
G = 6,673 x 10-11 N m2/kg2 R = 8,31 J K
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Seberkas sinar datang dari suatu medium 
ke udara. Jika sudut datang lebih besar dari 
45°, sinar akan terpantul sempurna. Indeks 
bias medium tersebut adalah .... 

Sebuah bola sepak yang massanya 0,5 kg 
bergerak dengan kelajuan 2 m/s. Pemain 
sepak bola menendang searah gerakan bola 
dengan gaya 50 N. Menempuh jarak 
berapakah sentuhan kaki pemain agar 
kelajuan bola menjadi 4 m/s? 

Sebuah benda bermassa 50 gram bergerak 
harmonis sederhana dengan amplitudo 10 
cm dan periode 0,2s. Besar gaya yang 
bekerja pada sistem saat simpangannya 
setengah amplitodo adalah sekitar ... 

1 sma = 931 MeV; 
h = 6,63 x 10-34   J s; 

π 0ε )-1 = 9 x 109 N m2/C2; 

R = 8,31 J K-1 mol-1  
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22. Besar hambatan pengganti antara titik A dan 
B adalah ... 

 
(A) 4 Ω 
(B) 6 Ω 
(C) 8 Ω 
(D) 10 Ω 
(E) 14 Ω 

 
23. Sebuah balok bermassa 2 kg mula

diam, dilepaskan dari puncak bidang 
lengkung yang berbentuk seperempat 
lingkaran dengan jejari R, kemudian balok 
meluncur pada bidang datar dan berhenti di 
B yang berjarak 3 m dari titik awal bidang 
datar A. Jika bidang lengkung tersebut licin 
sedangkan gaya gesek antara balok dan 
bidang datar sebesar 8 N, maka R adalah

 
 
 
 
 
 
 

(A) 0,2 m 
(B) 0,5 m 
(C) 1,2 m 
(D) 1,5 m 
(E) 1,6 m 

 
24. Sebuah atom memiliki tingkat tenaga 

eksitasi 2 eV di atas tingkat dasarnya. 
Sebuah berkas cahaya yang ditembakkan 
menuju atom tersebut ternyata diserap. 
Panjang gelombang berkas cahaya adalah 
... 

 
(A) 540 nm 
(B) 620 nm 
(C) 730 nm 
(D) 840 nm 
(E) 970 nm 

 
 
 
 

R 
C 

3 m 
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Besar hambatan pengganti antara titik A dan 

 

Sebuah balok bermassa 2 kg mula-mula 
diam, dilepaskan dari puncak bidang 

yang berbentuk seperempat 
lingkaran dengan jejari R, kemudian balok 
meluncur pada bidang datar dan berhenti di 
B yang berjarak 3 m dari titik awal bidang 
datar A. Jika bidang lengkung tersebut licin 
sedangkan gaya gesek antara balok dan 

r 8 N, maka R adalah 

Sebuah atom memiliki tingkat tenaga 
atas tingkat dasarnya. 

Sebuah berkas cahaya yang ditembakkan 
menuju atom tersebut ternyata diserap. 

ombang berkas cahaya adalah 

25. Dua puluh pola gelap terang interferensi 
menyebar 4 cm pada  layar yang letaknya 
50 cm dari dua celah yang jaraknya 0,01 
cm.  Besar panjang gelombang yang 
melewati celah adalah

 
(A) 50 nm 
(B) 100 nm 
(C) 300 nm 
(D) 400 nm 
(E) 500 nm 
 

26. Berbagai pengaruh berikut adalah akibat 
planet yang tidak memiliki atmosfer, kecuali

 
(A) Aberasi cahaya bintang
(B) Bunyi tidak dapat merambat
(C) Tidak ada kehidupan
(D) Perubahan suhu dengan cepat
(E) Langit tampak kelam
 

27. Suatu pipa seragam den
dan massa 20 kg disangga oleh penumpu 
pada salah satu titik di pipa tersebut. Ketika 
ujung kiri pipa diberi beban 10 kg dan titik 
tumpu berada jarak 2 m dari tengah pipa, 
tentukan massa beban yang harus diberikan 
pada ujung kanan pipa agar
kesetimbangan? 

 
(A) 10 kg 
(B) 20 kg 
(C) 30 kg 
(D) 40 kg 
(E) 50 kg 

 
 

Petunjuk B dipergunakan dalam 
menjawab soal nomor 
nomor 32 

 
 

28. Dua bola lampu identik dan mempunyai 
hambatan R yang sama, akan menghasilkan 
cahaya yang lebih terang apabila
secara seri. 

SEBAB

Cahaya yang dihasilkan lampu akan terlihat 
lebih terang kalau arus total yang mengalir 
lebih besar. 
 
 
 

B 

Kesuksesan UM UGM 

Dua puluh pola gelap terang interferensi 
menyebar 4 cm pada  layar yang letaknya 
50 cm dari dua celah yang jaraknya 0,01 
cm.  Besar panjang gelombang yang 
melewati celah adalah 

Berbagai pengaruh berikut adalah akibat 
planet yang tidak memiliki atmosfer, kecuali 

Aberasi cahaya bintang 
Bunyi tidak dapat merambat 
Tidak ada kehidupan 
Perubahan suhu dengan cepat 
Langit tampak kelam 

Suatu pipa seragam dengan panjang 20 m 
dan massa 20 kg disangga oleh penumpu 
pada salah satu titik di pipa tersebut. Ketika 
ujung kiri pipa diberi beban 10 kg dan titik 
tumpu berada jarak 2 m dari tengah pipa, 
tentukan massa beban yang harus diberikan 
pada ujung kanan pipa agar terjadi 

dipergunakan dalam 
menjawab soal nomor 28 sampai dengan 

Dua bola lampu identik dan mempunyai 
hambatan R yang sama, akan menghasilkan 
cahaya yang lebih terang apabila tersusun 

SEBAB 
 

Cahaya yang dihasilkan lampu akan terlihat 
lebih terang kalau arus total yang mengalir 
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29. Saat terjadi efek fotolistrik jumlah elektron 
yang lepas dapat diperbanyak dengan 
menaikkan intensitas cahaya yang
digunakan. 
 

SEBAB 
 
Semakin tinggi intensitas suatu cahaya yang 
digunakan pada efek foto listrik semakin 
besar pula energi kinetik elektron foto yang 
dihasilkan. 
 

30. Kalor akan dilepaskan saat suatu zat 
berubah wujudnya. 
 

SEBAB 
 

Saat terjadi perubahan wujud, suhu suatu 
zat tidak berubah. 
 

31. Pada ketinggian yang sama di atas 
permukaan bumi, angin mengalir dari 
tempat bersuhu tinggi menuju tempat 
bersuhu rendah. 
 

SEBAB 
 

Makin tinggi suhu udara pada suatu tempat 
maka semakin rendah massa jenisnya.
 

32. Jika sudut sinar datang pada antar 
media lebih besar dari sudut kritis maka 
tidak ada sinar yang diteruskan.
 

SEBAB 
 
Sebagian energi dari sinar datang menjadi 
energi sinar yang terpantul, pada peristiwa 
pemantulan sempurna. 
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Saat terjadi efek fotolistrik jumlah elektron 
yang lepas dapat diperbanyak dengan 
menaikkan intensitas cahaya yang 

Semakin tinggi intensitas suatu cahaya yang 
digunakan pada efek foto listrik semakin 
besar pula energi kinetik elektron foto yang 

Kalor akan dilepaskan saat suatu zat 

Saat terjadi perubahan wujud, suhu suatu 

Pada ketinggian yang sama di atas 
permukaan bumi, angin mengalir dari 
tempat bersuhu tinggi menuju tempat 

Makin tinggi suhu udara pada suatu tempat 
maka semakin rendah massa jenisnya. 

Jika sudut sinar datang pada antar muka 2 
media lebih besar dari sudut kritis maka 
tidak ada sinar yang diteruskan. 

Sebagian energi dari sinar datang menjadi 
energi sinar yang terpantul, pada peristiwa 

Petunjuk C dipergunakan dalam 
menjawab soal nomor 
nomor 35 
 
 
33. Seorang siswa melakukan percobaan 

dengan menghububungkan generator suara 
dengan pengeras suara dan menghadapkan 
pengeras suara ke tembok sebagaimana 
gambar di bawah ini.

 

 
Siswa juga menempatkan mikropon yang 
dihubungkan dengan osiloskop di antara 
loud speaker dan tembok. Hasil 
pengamatan siswa menunjukkan bahwa 
pada tempat-tempat tertentu tegangan 
osiloskop rendah dan tempat yang lain tinggi 
dengan jarak antar tempat dengan tegangan 
rendah terdekat adalah 30 cm. Dan 
percobaan siswa di atas dapatlah 
disimpulkan .... 
 
(1) Terjadi interferensi pada gelombang 

bunyi 
(2) Terjadi gelombang diam
(3) Panjang gelombang diam ada 0,6 m
(4) Cepat rambat gelombang bunyi 300 m/s

 
34. Berikut adalah keunggulan raksa sebagai

pengisi termometer, kecuali
 

(1) Gaya kohesi lebih besar daripada gaya 
adesi 

(2) Memiliki konduktivitas kalor yang tinngi
(3) Pemuaian raksa linier terhdap suhu
(4) Memiliki perbedaan titik beku dan titik 

didih yang lebar, sehingga mudah dilihat
 

35. Suatu garputala dengan f
digetarkan di dekat suatu tabung diatur. 
Resonansi akan terjadi bila jarak 
permuakaan air dan ujung tabung adalah 
(kecepatan bunyi udara 330 md

 
(1) 0,15 m 
(2) 0,30 m 
(3) 0,45 m 
(4) 0,60 m 
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dipergunakan dalam 
menjawab soal nomor 33 sampai dengan 

Seorang siswa melakukan percobaan 
dengan menghububungkan generator suara 
dengan pengeras suara dan menghadapkan 
pengeras suara ke tembok sebagaimana 
gambar di bawah ini. 

 

empatkan mikropon yang 
dihubungkan dengan osiloskop di antara 
loud speaker dan tembok. Hasil 
pengamatan siswa menunjukkan bahwa 

tempat tertentu tegangan 
osiloskop rendah dan tempat yang lain tinggi 
dengan jarak antar tempat dengan tegangan 

ah terdekat adalah 30 cm. Dan 
percobaan siswa di atas dapatlah 

Terjadi interferensi pada gelombang 

Terjadi gelombang diam 
Panjang gelombang diam ada 0,6 m 
Cepat rambat gelombang bunyi 300 m/s 

Berikut adalah keunggulan raksa sebagai 
pengisi termometer, kecuali 

Gaya kohesi lebih besar daripada gaya 

Memiliki konduktivitas kalor yang tinngi 
Pemuaian raksa linier terhdap suhu 
Memiliki perbedaan titik beku dan titik 
didih yang lebar, sehingga mudah dilihat 

Suatu garputala dengan frekwensi 550 Hz 
digetarkan di dekat suatu tabung diatur. 
Resonansi akan terjadi bila jarak 

aan air dan ujung tabung adalah 
(kecepatan bunyi udara 330 md1) 
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KIMIA 
 

Petunjuk A dipergunakan dalam 
menjawab soal nomor 36 sampai dengan 
nomor 45 
 
 
36. Manakah di antara transmutasi berikut yang 

menghasilkan inti Helium ? 
 

(A) 
214
82 *+ � 218

84 *+ 

(B) 
24
24, � 24

12, 

(C) 
230
90 ./ � 226

88 1� 

(D) 
214
83 2� � 214

84 *3 

(E) 
239
92 4 � 235

92 4 

 

37. Suatu cuplikan gas dilewatkan ke dalam 
larutan K2CrO7 yang diasamkan, warna 
larutan tersebut berubah dari jingga menjadi 
hijau. Cuplikan gas tersebut adalah .... 

 
(A) Argon 
(B) Karboudioksida 
(C) Nitrogen 
(D) Sulfur dioksida 
(E) Oksigen 

 
38. Sebanyak 45 g senyawa dengan rumus 

molekul (H2CO)X, dilarutkan dalam 500 g air 
(Kr = 1,86 der/m). Jika titik beku senyawa ini 
-0,93 0C dan Ar C = 12, H = 1, O = 16, maka 
harga x adalah 

 
(A) 12 
(B) 10 
(C) 8 
(D) 6 
(E) 4 

 
39. Diketahui Ka asam laktat = 10-4 

Perbandingan [asam laktat] dan [Na laktat] 
agar dihasilkan pH larutan = 4 adalah .... 
 
(A) 1 : 1 
(B) 1 : 2 
(C) 1 : 3 
(D) 2 : 3 
(E) 3 : 2 

40. Berapakah pH larutan yang diperoleh 
dengan mencampurkan 50 mL HNO3 0,2 M 
dan 50 mL KOH 0,4 M ? 
 
(A) 2 
(B) 5 
(C) 7 
(D) 10 
(E) 13 

 
41. Pada 25oC, dua reaksi berikut mempunyai 

harga K 
A + 2B 6 AC2 + 2B; K = 0,5 
B + AC2 6 BC + AC; K = 4,0 
Berdasarkan reaksi tersebut, tetapan 
kesetimbangan untuk reaksi A + AC2 6 
2AC adalah .... 
 
(A) 4,5 
(B) 5,0 
(C) 8,0 
(D) 8,5 
(E) 16,5 

 
 

42. Karbohidrat yang tidak termasuk kelompok 
dikarida adalah 

 
(A) Maltosa 
(B) Selobiosa 
(C) Sukrosa 
(D) Laktosa 
(E) Ribosa 
 

43. Pada elektrolis larutan AgNo3 dengan 
elektrode inert dihasilkan gas oksigen 5,6 
liter pada STP. Jumlah listrikk dalam 
Coulomb yang dialirkan pada proses 
tersebut adalah 

 
(A) 96.500 
(B) 96.500/2 
(C) 96.500/3 
(D) 96.500/4 
(E) 96.500/5 
 

44. Garam yang paling sukar larut adalah 
 

(A) Perak klorida (Ksp = 1,7 x 10-10) 
(B) Perak bromida (Ksp = 5,0 x 10-13) 
(C) Perak iodida (Ksp = 8,5 x 10-17) 
(D) Seng sulfida (Ksp = 1,2 x 10-23) 
(E) Tembaga (II) sulfida (Ksp = 8,5 x 10-36) 
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45. Salah satu elektron terluar yang terdapat 
dalam atom dengan nomor atom = 20, 
mempunyai harga bilangan kuantum 

 
(A) n = 1 l  = 1 m = 1 s = +½  
(B) n = 2 l = 2 m = +2 s = -½ 
(C) n = 3 l = 1 m = +2 s = +½ 
(D) n = 4 l = 0 m = 0 s = +½ 
(E) n = 4 l  = 1 m = +1 s = -½ 

 
 

Petunjuk B dipergunakan dalam 
menjawab soal nomor 46 sampai dengan 
nomor 50 

 
 

46. Dua atom yang merupakan isotop memiliki 
nomor massa yang sama. 
 

SEBAB 
 

Nomor massa merupakan jumlah proton dan 
neutron. 

 
47. Koloid tidak akan  menunjukkan peristiwa 

Tyndall 
 

SEBAB 
 

Partikel-partikel yang terdispersi pada koloid 
mempunyai ukuran lebih besar daripada 
atom atau molekul 

 
48. Campuran Al2O3 dan Fe2O3 dapat 

dipisahkan dengan cara menambahkan 
larutan NaOH pekat 

 
SEBAB 

 
Al2O3 dan Fe2O3 adalah oksida-oksida dari 
logam yang tidak terletak dalam satu 
periode 

 
49. Reaksi sistesis alkohol menjadi alheida dan 

kemudian menjadi asam karboksilat adalah 
reaksi oksidasi 

 
SEBAB 

 
Reaksi oksidasi terhadap senyawa organik 
adalah reaksi yang disertai penambahan 
jumlah atom oksigen dan/atau pengurangan 
jumlah atom hidrogen 

 

50. Pada elektrolisis yang dimaksudkan untuk 
melapisi sendok dengan perak, sendok 
tersebut digunakan sebagai anode 

 
SEBAB 

 
Delam suatu elektrolisis larutan AgNO3 pada 

anode terjadi AgeAg →+ −+ . 
 

 
Petunjuk C dipergunakan dalam 
menjawab soal nomor 51 sampai dengan 
nomor 55 
 
 
51. Ikatan ion dapat terjadi antara dua atom 

unsur yang masing-masing mempunyal 
konfigurasi elektron terluar .... 

 
(1) 4p1 dan 3p5 
(2) 4s2 dan 4p5 
(3) 3s2 dan 4s2 
(4) 3s1 dan 3p5 

 
52. Senyawa berikut yang mengandung jumlah 

atom O sama dengan jumlah atom O dalam 
2 mol H adalah ... 

 
(1) 1 mol Ca3(PO4)2 
(2) 2 mol Na2C2O4 
(3) 2 mol KmnO4 
(4) 1 mol Fe(NO3)2 

 
53. Percampuran dua larutan berikut 

menghasilkan berikut menghasilkan larutan 
dengan pH sama dengan 7 

 
(1) 100 ml H2SO4 0,1 M dan 100 ml 

Ca(OH)2 0,1 M 
(2) 100 ml H2SO4 0,1 M dan 100 ml 

Ca(OH)2 0,2 M 
(3) 100 ml H2SO4 0,2 M dan 100 ml 

Ca(OH)2 0,2 M 
(4) 100 ml H2SO4 0,2 M dan 100 ml 

Ca(OH)2 0,1 M 
 

54. Perubahan entalpi dari reaksi:  

)(2)(2)(2)(83 435 gggg OHCOOHC →→+  

dapat disebut H∆  
 
(1) pembentukan CO2 
(2) Pembentukan H2O 
(3) Pembentukan CO2 dan H2O 
(4) Pembakaran C3H8 
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55. Peluruhan dengan pemancaran partikel 
positron terjadi pada reaksi 

 

(1) CC 13
6

14
6 →  

(2) NaAl 26
11

27
13 →  

(3) NaNa 23
11

24
11 →  

(4) CN 13
6

13
7 →  
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Petunjuk A dipergunakan dalam 
menjawab soal nomor 56 sampai dengan 
nomor 65 
 
 
56. Sel fagosit berperan penting 

memangsa benda asing yang masuk ke 
dalam tubuh, sehingga organel yang paling 
banyak terdapat di dalam sel ini adalah

 
(A) Badan golgi 
(B) Retikulum endoplasma 
(C) Mitokondria 
(D) Libosom 
(E) Ribosom 
 

57. Plasmodesma merupakan bagian protoplas 
yang terdapat di dalam 

 
(A) Dinding sel 
(B) Plasma sel 
(C) Noktah 
(D) Vakuola 
(E) Organel sel 
 

58. Omne vivum ex vivo berarti 
(A) Makhluk hidup berasal dari telur
(B) Makhluk hidup berasal dari benda mati
(C) Telur berasal dari makhluk hidup
(D) Makhluk hidup terjadi secara spontan
(E) Makhluk hidup berasal dari makhluk 

hidup 
 

59. Siklus biogeokimia di alam akan terhenti jika 
tidak terdapat 

 
(A) foto-ototrof 
(B) kemo-ototrof 
(C) konsumen tingkat 1 
(D) konsumen tingkat 2 
(E) pengurai 
 

60. Penyimpangan perbandingan fenotip F1 
pada persilangan dengan dua sifat beda, 
misalnya 9 : 3 : 3 : 1 menjadi 9 : 3 : 4 
disebut 

 
(A) Pindah silang 
(B) Hipostasis 
(C) Epistatis 
(D) Polimeri 
(E) Kriptomeri 
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BIOLOGI 

dipergunakan dalam 
sampai dengan 

Sel fagosit berperan penting dalam 
memangsa benda asing yang masuk ke 
dalam tubuh, sehingga organel yang paling 
banyak terdapat di dalam sel ini adalah 

Plasmodesma merupakan bagian protoplas 

 
Makhluk hidup berasal dari telur 
Makhluk hidup berasal dari benda mati 
Telur berasal dari makhluk hidup 
Makhluk hidup terjadi secara spontan 
Makhluk hidup berasal dari makhluk 

klus biogeokimia di alam akan terhenti jika 

Penyimpangan perbandingan fenotip F1 
pada persilangan dengan dua sifat beda, 
misalnya 9 : 3 : 3 : 1 menjadi 9 : 3 : 4 

61. Perhatikan diagram berikut :

 
Ket : Yang diarsir buta warna
Berdasarkan diagram silsilah di atas, yang 
membawa sifat buta warna adalah ....

 
(A) 1 dan 3 
(B) 5 dan 8 
(C) 1,3,dan 8 
(D) 1,5,dan 8 
(E) 1,3,5,8, dan 10 

 
62. Bila produksi larutan empedu sangat 

menurun, maka penyerapan zat berikut 
yang paling terganggu adalah

 
(A) Karbohidrat 
(B) Lemak 
(C) Protein 
(D) Vitamin 
(E) Mineral 

 
63. Kelas berikut yang salah satu anggotanya 

secara teoritis dapat menambah oksigen 
terlarut di habitatnya ad

 
(A) Mastigophora 
(B) Rizhopoda 
(C) Calcarea 
(D) Sporozoa 
(E) Schypozoa 

 
64. Jaringan pada tumbuhan yang berfungsi 

untuk memperkuat kedudukan jaringan
jaringan lain adalah 

 
(A) Meristem 
(B) Parenkim 
(C) Sklerenkim 
(D) Kolenkim 
(E) Ikatan pembuluh
 
 

Kesuksesan UM UGM 

Perhatikan diagram berikut : 

 

Ket : Yang diarsir buta warna 
Berdasarkan diagram silsilah di atas, yang 
membawa sifat buta warna adalah .... 

 

Bila produksi larutan empedu sangat 
menurun, maka penyerapan zat berikut 
yang paling terganggu adalah 

Kelas berikut yang salah satu anggotanya 
secara teoritis dapat menambah oksigen 
terlarut di habitatnya adalah 

Jaringan pada tumbuhan yang berfungsi 
untuk memperkuat kedudukan jaringan-

 

Ikatan pembuluh 
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65. Uji refleks sering dilakukan dengan cara 
memukulkan benda lunak perlahan-lahan ke 
bagian bawah tempurung lutut sehingga 
secara tak sadar tungkai bawah penderita 
bergerak ke depan. Busur refleks yang 
menghasilkan gerakan itu mempunyai jalur 
sebagai berikut 

 
(A) lutut – saraf motorik – sumsum 

belakang – saraf sensorik – kaki 
(B) lutut – saraf sensorik – sumsum 

belakang – saraf motorik – kaki 
(C) lutut – saraf sensorik – otak – 

sarafmotorik – kaki 
(D) lutut – saraf motorik – otak – saraf 

sensorik – kaki 
(E) lutut – saraf sensorik – saraf konektor 

menyilang – saraf motorik – kaki 
 

 
Petunjuk B dipergunakan dalam 
menjawab soal nomor 66 sampai dengan 
nomor 70 
 
 
66. Organisme uniseluler lebih cocok untuk 

digunakan sebagai agen hayati dalam 
rekayasa genetika daripada organisme 
multiseluler 

 
SEBAB 

 
Organisme uniseluler lebih mudah 
mengalami mutasi bila dibandingkan dengan 
organisme multiseluler 
 

67. Semua arteri berperan untuk mengalirkan 
darah yang kaya oksigen 

 
SEBAB 

 
Arteri berperan untuk mengalirkan darah 
yang keluar dari jantung 

 
 
 
68. Rangka tubuh ikan hiu yang masih muda 

banyak mengandung osteoblas 
 

SEBAB 
 

Osteoblas sangat berperan dalam proses 
pembentukan tulang 

 
 

69. Untuk mempelajari evolusi, orang harus 
mempelajari embrio perbandingan 

 
SEBAB 

 
Perkembangan embrio merupakan cermin 
singkat dari kejadian suatu evolusi 

 
70. Di daerah afotik tidak dapat dijumpai 

organisme yang berperan sebagai produsen 
 
 

SEBAB 
 

Di daerah afotik tidak tersedia CO2 yang 
digunakan untuk fofosintesis 

 
 
Petunjuk C dipergunakan dalam 
menjawab soal nomor 71 sampai dengan 
nomor 75 
 
 
71. Hormon yang konsentrasinya meningkat 

sebelum terjadi evolusi adalah 
 

(1) Follicle Stimulating Hormone 
(2) Leutinizing Hormone 
(3) Estrogen 
(4) Progesteron 
 

72. Pasangan famili dan ordo berikut yang 
benar adalah 

 
(1) Family Arecaceae – Ordo Arecales 
(2) Family Liliaceae – Ordo Liliales 
(3) Family Zingiberaceae – Ordo 

Zingiberales 
(4) Family Gramineae – Ordo Graminales 
 

73. Pernyataan berikut yang merupakan 
persamaan antara sel otot jantung dan sel 
otot rangka, adalah 

 
(1) Membentuk percabangan 
(2) Berinti banyak 
(3) Kerjanya tidak dikendalikan kehendak 
(4) Bersifat lurik 
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74. Untuk memperoleh bibit unggul, dapat 
dilakukan 

 
(1) Seleksi butir padi yang besar-besar 
(2) Persilangan antar jenis padi 
(3) Pemupukan secara intensif 
(4) Percobaan mutasi dengan sinar 

radioaktif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75. Bila dalam sirkulasi darah terdapat leuksit 
dalam jumlah besar, maka orang ini 
menderita penyakt 

 
(1) Leukopinia 
(2) Leukositosis 
(3) Sianosis 
(4) Leukimia 

 


