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Latihan UTS2 - IPA 

 
1. Daerah di sekitar benda magnet yang masih dipengaruhi oleh kemagnetan benda disebut . .  

 

2. Sebutkan nama mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan produk bahan pangan : 

a. Kecap 

b. Roti 

c. Tape 

d. Nata de coco 

 

3. Jelaskan bagaimana peranan organisme dalam kesuburan tanah ! 
 

4. Perhatikan gambar berikut! 

 
Dari keempat gambar tersebut yang menunjukkan jika dua magnet didekatkan maka akan 

saling tarik-menarik adalah gambar…. 

 

5. Seorang siswa melakukan investigasi untuk menguji kekuatan magnet. Siswa tersebut 

memiliki beberapa magnet dengan ukuran, bentuk dan massa yang berbeda. Dia 

menggunakan magnet untuk mengangkat klip logam. Cara mengukur kekuatan magnet 

melalui investigasi yang benar adalah dengan menghitung …. 

 

6. Perhatikan cara membuat magnet berikut! 

 

Ketika magnet di gosokkan pada logam seperti pada gambar, maka sisi yang menjadi 

kutub utara dan kutub selatan adalah . . . . 

7. Sebutkan beberapa contoh teknologi yang menggunakan prinsip ramah lingkungan ! 
 

8. Apa ciri-ciri bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern ! 
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9. Sebuah trafo jumlah lilitan primernya 3000 lilitan dan sekundernya 2950 lilitan. Trafo 

tersebut termasuk step-up atau step-down . . .  

 

10. Cara yang dapat dilakukan untuk mengubah besi menjadi magnet yaitu . . . . 

 

11. Cara untuk menghilangkan sifat magnet adalah .  . .  

 

12. Contoh-contoh Alat yang menggunakan electromagnet adalah . . .  

 

13. Suatu benda dapat dijadikan magnet karena di dalamnya terdapat  . . .  

 

14. Perhatikan gambar berikut 

 
Jika batang logam tersebut menjadi magnet, maka sisi P dan Q menjadi kutub . .  . .  

15. Perhatikan gambar dibawah ini ! 

 

  

  

 

  

 

 

Sebutkan bahan ataupun organisme yang berada pada lapisan horizon O -  R ! 
 

16. Bagian sel yang mempengaruhi penurunan sifat adalah .... 

 
17. Individu yang mempunyai genotype homozigot dominan adalah…   

                             
18. Sifat yang muncul pada keturunannya disebut dengan sifat.... 

 

19. Sifat bulat ditentukan oleh gen (B) dan bersifat dominan terhadap sifat kisut yang 

ditentukan oleh gen (b). Bila terjadi perkawinan antara BB >< bb, persentase munculnya 

bji kisut sebesar.... 

                                                   

20. Persilangan marmut rambut hitam berekor panjang (dominan) dengan marmut berambut 

coklat berekor pendek (resesif), maka genotipe persilangan tersebut yaitu.... 

 

21. Persilangan yang bersifat intermediet antara bunga berwarna merah dan putih akan 

menghasilkan keturunan F2 berwarna.... 

 

22. Kromosom yang menentukan jenis kelamin pada individu jantan dan betina disebut.... 
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23. Cara-cara untuk mengurangi efek kerusakan lingkungan adalah ... 

 

24. Jenis Senyawa kimia utama yang menyebabkan menipisnya lapisan ozon adalah ... 

 

25. Salah satu dampak negatif dari teknologi terhadap lingkungan adalah adanya hujan asam 

yang dapat menyebabkan ... 

 

26. Contoh bahan-bahan ramah lingkungan yang dapat digunakan sehari-hari adalah ... 

27. Mikroorganisme yang digunakan untuk membantu membuat tempe adalah .... 

 

28. Contoh penggunaan bioteknologi modern yaitu.... 

 

29. Tenaga dari bumi yang menyebabkan proses alamiah yang membentuk permukaan bumi 

disebut ... 

 

30. Pelapukan yang disebabkan oleh perubahan suhu yang ekstrim merupakan contoh 

pelapukan ... 

 

31. Air hujan dapat melapukan bebatuan. Proses pelapukan tersebut merupakan contoh 

pelapukan ... 

 

32. fungsi tanah bagi kehidupan adalah ... 
 

33. Sebutkan 4 benda yang termasuk bahan magnetic! 
 

34. Sebutkan 2 perbedaan generator listrik AC dengan generator listrik DC! 

 

35. Untuk mengubah tegangan listrik 220 V menjadi 11 V, jika jumlah lilitan sekundernya 

100, maka jumlah lilitan primernya harus sebanyak  . . .  

 

36. Kacang ercis berbiji bulat heterozigot disilangkan dengan yang berbiji keriput. Hasilnya 

adalah 352 biji. Bila bulat dominan terhadap keriput, berapakah biji yang bulat dan 

berapakan biji yang keriput ! 
 

37. Persilangan antara kucing berbulu hitam disilangkan dengan kucing berbulu putih dengan 

keturunan pertamanya (F1) seluruh anaknya berwarna hitam, apabila F1 disilangkan 

dengan sesamanya berapakah jumlah ekor kucing berbulu hitam dari 80 ekor anak ! 

38. Genotip yang termasuk homozigot resesif adalah.... 

 

39. Orang yang pertama kali melakukan berbagai macam persilangan dengan menggunakan 

tanaman kacang ercis sebagai contohnya adalah .... 
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40. Jika kacang berbiji bulat warna kuning (BBKK) disilangkan dengan kacang berbiji keriput 

warna hijau (bbkk) menghasilkan F1 (BbKk), dan jika sesama F1 disilangkan maka 

perbandingan fenotipnya adalah.... 
 

 


