
PETUNJUK UMUM 

LATIHAN 
UJIAN AKHIR SEKOLAH

BERSTANDAR NASIONAL

ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) 
                   WAKTU :  120 menit

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

1. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum menjawab.
2. Jawaban dikerjakan pada lembar jawaban yang telah disediakan.
3. Pergunakan pensil 2B pada Lembar Jawaban Komputer dan bolpoint hitam pada lembar 

jawaban uraian.
4. Laporkan kepada pengawas ujian jika terdapat tulisan yang kurang jelas, naskah tidak 

lengkap atau rusak.
5. Tidak diizinkan MEMINJAM alat tulis dari teman.
6. Tidak boleh menggunakan cairan penghapus (Tipe-Ex, dll).
7. Dahulukan menjawab soal-soal yang kamu anggap mudah.
8. Periksalah pekerjaan sebelum diserahkan kepada pengawas Ujian.
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I. Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C, 
atau D, yang merupakan jawaban yang benar!

1. Ciri khusus yang dimiliki oleh hewan unta adalah 
…..

 

A. berlidah panjang
B. mempunyai punuk
C. mata yang tajam
D. mempunyai perekat kaki

PEMBAHASAN:
 Unta merupakan hewan yang dihidup di 
daerah panas dan gersang, meskipun begitu unta 
dapat melakukan perjalanan jauh tanpa makan 
dan minum.
 Unta mempunyai punuk dipunggungnya 
yang berisi lemak sebagai penyimpanan cairan. 
Saat perjalanan jauh, unta menggunakan lemak 
dipunggungnya sebagai sumber energi. Selain 
itu, unta hanya sedikit berkeringan dan sedikit 
mengeluarkan kotoran.
 Perut unta sangat besar, sehingga dapat 
menyimpan makanan dan minuman dalam jumlah 
yang banyak. Unta dapat minum sampai 57 liter 
tanpa berhenti.

JAWABAN: B

2. Ciri-ciri seekor hewan yang mempunyai kuku yang 
tajam, panjang, dan kuat. Rahang yang kuat serta 
gigi taring panjang dan kuat. Hewan semacam ini 
dapat dikelompokkan ke dalam jenis hewan …..

SOAL LATIHAN & PEMBAHASAN

A. Herbivora   C.  Omnivora
B. Karnivora  D.  Unsektifora 

PEMBAHASAN: 
Untuk dapat bertahan hidup makhluk hidup 
melakukan adaptasi atau penyesuaian diri terhadap 
lingkunganya. Salah satu bentuk adaptasi adalah 
adaptasi morfologi yaitu penyesuaian bentuk 
tubuh makhluk hidup dengan lingkungannya.
Misalnya: paruh burung, cakar hewan dan leher 
burung.
Maka: ciri-ciri seekor hewan yang mempunyai 
kuku yang tajam, panjang dan runcing serta 
rahang yang kuat dan gigi taring yang panjang 
dan kuat adalah ciri dari hewan pemakan daging 
(karnivora).

JAWABAN: B

3. Tumbuhan pada gambar di bawah ini berkembang 
biak dengan …..

 

A. Akar tinggal   C.  Geragih
B. Tunas   D.  Umbi batang 

PEMBAHASAN: 
Perkembangbiakan tumbuhan terdiri dari 
perkembangbiakan secara genetatif (kawin) yakni 
melalui proses penyerbukan dan secara vegetatif 
(tak kawin).
Perkembang biakan secara vegetatif dapat 
dibedakan menjadi:
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a. Vegetatif alami, misalnya:
  Membelah diri, contoh: ganggang hijau
  Spora, contoh: paku-pakuan
  Akar tinggal, contoh: jahe
  Umbi lapis, contoh: bawang
  Umbi batang, contoh: kentang
  Umbi akar, contoh: wortel
  Geragih, contoh: arbei
  Tunas, contoh: pisang
b. Vegetatif buatan, misalnya:
  Mencangkok
  Merunduk
  Stek
Pada gambar adalah tumbuhan jahe, batang jahe 
beruas-ruas dan tumbuh mendatar. Disertai ruas 
batang tumbuh akar dan tunas sehingga terbentuk 
individu baru. Batang itu disebut akar tinggal.

JAWABAN: A

4. Kupu-kupu dan elang dapat dikelompokkan ke 
dalam satu jenis hewan berdasarkan …..
A. jenis makanan
B. cara berkembang biak
C. cara mencari makan
D. urutan metamorfosis

PEMBAHASAN: 

Hal yang diamati Kupu-kupu Elang

Jenis makanan 

Perkembangbiak-
an 

Mencari makanan 

Metamorfosis 

Nectar/madu 

Bertelur/
ovipar 

Pada bunga-
bungaan 

Metamorfosis 

Daging/karnivora

Bertelur/ovipar 

Memangsa he-
wan 

Tidak metamor-
fosis 

Jadi, kupu-kupu dan elang dapat dikelompokkan 
dalam satu jenis yaitu dari segi perkembangbiakan 
yakni dengan bertelur. 

JAWABAN: B 

5. Angsa dapat berkembang biak dengan …..
A. Ovipar    C.  Ovovivipar
B. Vivipar   D.  Membelah diri

PEMBAHASAN: 
Cara perkembangbiakan hewan antara lain : 
a. Membelah diri, contoh: Amoeba 
b. Bertunas, contoh : Hydra 
c. Bertelur/ovipar, contoh: Ayam, bebek, burung 
d. Beranak/vivipar, contoh: Anjing, kambing, 

sapi 
e. Bertelur dan beranak, contoh: Ular 
Maka, angsa termasuk jenis burung yang 
berkembangbiak secara bertelur/ovipar. 

JAWABAN: A

6. Perhatikan jenis tumbuhan berikut !
1) Pohon jati 3) Pohon kelapa
2) Pohon ketela 4) Pohon pisang

 Tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai 
bahan bangunan adalah …..
A. 1 dan 2   C.  2 dan 3
B. 1 dan 3   D.  3 dan 4

PEMBAHASAN: 
Berbagai jenis tumbuhan sangat bermanfaat bagi 
manusia seperti: Bahan makanan, obat bahan 
penyedap dan lain-lain. 
Tumbuhan juga ada yang dimanfaatkan sebagai 
bahan bangunan seperti kayu jati dan pohon 
kepala. 

JAWABAN: B

7. Cermati tindakan-tindakan berikut ini !
1) Mengadakan tempat penangkaran buaya
2) Memburu buaya untuk diambil kulitnya 
3) Membuat undang-undang pemburuan
4) Menggalakkan usaha pembuatan tas dari kulit 

buaya

Tindakan tersebut yang dapat mencegah 
kepunahan buaya yaitu …..
A. 1, 2 dan 3   C.  2 dan 4
B. 1 dan 3   D.  4
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PEMBAHASAN: 
Penangkaran buaya merupakan tempat untuk 
pembudidayaan buaya, tempat ini dibangun 
sesuai habitat buaya. Sedangkan undang-
undang perburuan dibuat agar buaya tidak punah 
di habitatnya. Memburu untuk diambil hulitnya 
dan dibuat benda kerajinan dapat mengancam 
kelestarian buaya. 

JAWABAN: B

8. Jika ular sawah diburu terus-menerus, maka 
populasi yang akan berkembang pesat adalah 
…..
A. Elang    C.  Belalang
B. Tikus   D.  Siput 

PEMBAHASAN: 
Hubungan antara produsen dan konsumen 
•	 Produsen	adalah	makhluk	hidup	yang	dapat	

membuat makanan sendiri (tumbuhan hijau) 
•	 Konsumen	 adalah	 makhluk	 hidup	 yang	

memakan produsen atau konsumen lain 
Dalam ekosistem sawah, ular sawah digambarkan 
sebagai konsumen tingkat II atau pemakan 
konsumen tingkat I 
Skema: 
Padi  tikus  ular  elang 
Jika ular sawah diburu terus-menerus maka akan 
terjadi beberapa hal: 
a. Populasi tikus bertambah karena tidak ada 

pemangsa 
b. Ular sawah punah 
c. Elang kekurangan makanan 
Jadi, dampak yang terjadi saat ular sawah diburu 
adalah tikus berkembang pesat. 

JAWABAN: B

9. Perhatikan daftar berikut !

No. Nama makhluk hidup
1 Padi
2 Ular
3 Tikus
4 Elang

 Urutan rantai makanan yang benar adalah …..
A. 1 – 2 – 3 – 4   C.  1 – 3 – 2 – 4
B. 2 – 3 – 1 – 4  D.  2 – 4 – 1 – 3

PEMBAHASAN: 
Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan 
antar makhluk hidup dalam lingkungannya 
Urutannya: Produsen – pemakan tumbuhan – 
pemakan daging 
Atau: produsen – konsumen I – konsumen II – 
konsumen III 
Data dari soal: 
1. Padi sebagai produsen 
2. Ular sebagai konsumen II atau pemakan 

daging (karnivora) 
3. Tikus sebagai konsumen I atau pemakan 

tumbuhan (herbivora) 
4. Elang sebagai konsumen III atau pemakan 

daging (karnivora) 
Jadi, urutan rantai makanan yang benar adalah: 
Padi (1)  tikus (3)  ular (2)  elang (4) 

JAWABAN: C

10. Hubungan makhluk hidup yang saling mengun-
tungkan disebut simbiosis …..
A. Mutualisme   C.  Komensialisme
B. Metabolisme  D.  Parasitisme 

PEMBAHASAN: 
Hubungan antara dua makhluk hidup disebut 
simbiosis, simbiosis dibedakan menjadi 3 yaitu: 
1. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara 

makhluk hidup yang saling menguntungkan 
 Contoh: kumbang dan bunga 
2. Simbiosis komensialisme adalah hubungan 

antara makhluk hidup yang satu diuntungkan 
dan yang satu tidak diuntungkan atau 
dirugikan. 

 Contoh: anggrek dan pohon mangga 
3. Simbiosis parasitisme adalah hubungan 

antara makhluk hidup yang satu diuntungkan 
dan yang lain dirugikan 

 Contoh: benalu dengan inangnya 

JAWABAN: A
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11. Usaha pemerintah menjaga kelestarian hutan 
adalah …..
A. Membuat cagar alam
B. Membuat suaka merga satwa
C. Membuat hutan lindung
D. Membuat karantina tumbuhan

PEMBAHASAN: 
1. Cagar alam adalah wilayah yang digunakan 

untuk melindungi hewan dan tumbuhan di 
dalamnya. 

2. Suaka margasatwa adalah wilayah yang 
khusus melindungi hewan di dalamnya. 

3. Hutan lindung adalah wilayah hutan yang 
dilindungi oleh pemerintah supaya tetap 
lestari. 

4. Karantina tumbuhan adalah suatu tempat 
sementara bagi tumbuhan tertentu agar dapat 
dikembangbiakkan dengan baik. 

Jadi, salah satu usaha pemerintah untuk menjaga 
kelestarian hutan adalah membuat hutan lindung, 
hal ini dilakukan agar dapat dimanfaatkan untuk 
generasi selanjutnya dan mencegah kepunahan 
tumbuhan-tumbuhan di dalamnya. Usaha lain 
adalah: 
1. Membuat undang-undang lingkungan hidup 
2. Dilarang menebang hutan secara liar 

JAWABAN: C

12. Penyesuaian bentuk tubuh untuk memperoleh 
makanan pada hewan jerapah adalah …..
A. Leher panjang
B. Warna kulit gelap
C. Berkuku tajam
D. Gigi taring

PEMBAHASAN: 
Untuk mempertahankan hidup makhluk hidup 
melakukan adaptasi atau penyesuaian diri 
terhadap lingkungan. 
Salah satu bentuk adaptasi makhluk hidup adalah 
adaptasi morfologi yaitu penyesuaian bentuk 
tubuh makhluk hidup dengan lingkungannya, 
contoh: bentuk paruh, cakar, bentuk daun dan 
lain-lain. 

Adaptasi yang dilakukan hewan jerapah adalah 
lehernya yang panjang, hal ini terjadi karena 
makanan jerapah berada pada pohon yang 
tinggi. 

JAWABAN: A

13. Susunan tulang di bawah ini adalah tulang …..
 

A. Tulang gelang bahu
B. Tulang belakang
C. Tulang panggul 
D. Tulang dada

PEMBAHASAN: 
Susunan tulang pada gambar merupakan susunan 
tulang belakang. 

JAWABAN: B

14. Bagian indra yang diberi tanda X berfungsi untuk 
…..

 

X

A. Menahan kotoran masuk ketubuh
B. Mendeteksi zat kimia dalam udara perna-

pasan
C. Meneruskan rangsang menuju serabut saraf
D. Tempat masuknya udara pertama kali
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PEMBAHASAN: 
Pada gambar merupakan bagian indra pembau 
manusia, dan alat pernafasan pada manusia. 
Bagian yang diberi tanda X adalah serabut saraf 
yang berguna untuk mendeteksi zat kimia dalam 
udara pernafasan. 
Bagian lain adalah: 
1. Rambut hidung adalah bagian yang menahan 

kotoran masuk bersama udara. 
2. Rongga hidung adalah bagian yang 

meneruskan rangsang ke serabut syaraf. 
3. Lubang hidung adalah tempat masuknya 

udara pertama kali. 

JAWABAN: B

15. Pada sistem pernafasan burung, pada waktu 
terbang dibantu oleh …..
A. Trakea
B. Sayap
C. Pundi-pundi udara
D. Kulit 

PEMBAHASAN: 
Burung bernapas dengan paru-paru, burung 
mempunyai alat pernapasan berupa pundi-pundi 
udara, yang berguna untuk menyimpan udara 
yang dapat digunakan pada waktu terbang 
Pernapasan burung ketika terbang: 
Hidung  tenggorokan  pundi-pundi udara  
paru-paru 

JAWABAN: C

16. Perhatikan gambar alat pencernaan di bawah ini!
 

 Enzim yang berfungsi mengendapkan protein susu 
menjadi kasein terdapat pada organ nomor …..
A. 1    C.  3
B. 2   D.  4

PEMBAHASAN: 
Alat pencernaan manusia terdiri dari : 
Mulut  kerongkongan  lambung  usus 12 jari 
 usus halus  usus besar  anus 
1. Mulut 
 Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, 

dan ludah. Pada ludah mengandung enzim 
yaitu enzim amylase (ptyalin) yang berfungsi 
mengubah zat tepung (amilum) menjadi zat 
gula. 

2. Kerongkongan 
 Kerongkongan adalah alat pencernaan 

makanan yang menghubungkan mulut dengan 
lambung. Pada kerongkongan terjadi gerakan 
peristaltik yaitu gerakan meremas-remas 
yang dilakukan oleh dinding kerongkongan. 

3. Lambung 
 Di dalam lambung makanan dilumatkan lagi 

dengan pertolongan getah lambung. Getah 
lambung mengandung asam dan enzim 
berikut ini: 

 a. Enzim pepsin, berfungsi mengubah 
protein menjadi pepton. 

 b. Enzim renin, berfungsi mengendapkan 
protein susu menjadi kasein. 

 c. Asam Klorida (HCl), berfungsi membunuh 
kuman dan mengasamkan makanan. 

4. Usus 12 jari 
 Makanan dalam usus 12 jari dicerna kembali 

dengan bantuan getah pangkreas dan getah 
empedu. Getah pangkreas dihasilkan oleh 
kelenjar pankreas dan getah empedu. Getah 
pangkreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas 
sedang getah empedu dihasilkan oleh hati. 

 Getah kankreas mengandung enzim : 
 a. Enzim amilase, berfungsi mengubah zat 

tepung (amilum) menjadi zat gula. 
 b. Enzim tripsin, berfungsi mengubah protein 

menjadi asam amino. 
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 c. Enzim lipase, berfungsi mengubah lemak 
menjadi asam lemak.

5. Usus Halus 
 Di dalam usus halus terjadi penyerapan 

makanan. 
6. Usus besar 
 Di dalam usus besar terjadi penyerapan air. 
7. Anus/pelepasan 
Jadi, enzim yang berfungsi mengendapkan 
protein susu menjadi kasein adalah enzim rennin 
yang berada di lambung (no.2) .

JAWABAN: B

17. Getah empedu dalam proses pencernaan makan-
an berfungsi untuk …..
A. Membunuh bibit penyakit
B. Mengubah protein menjadi peptin
C. Mengemulsikan lemak
D. Menghancurkan sisa makanan

PEMBAHASAN: 
Getah empedu dihasilkan oleh hati, getah empedu 
berfungsi untuk mencerna lemak/mengemulsikan 
lemak. 

JAWABAN: C 

18. Perhatikan gambar ini!
 

 Bagian jantung yang berfungsi memompa darah 
ke seluruh tubuh adalah nomor …..
A. 1    C.  3
B. 2   D.  4

PEMBAHASAN: 
Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi 
memompa darah ke seluruh tubuh. 
Bagian-bagian jantung seperti tampak pada 
gambar : 

•	 Nomor	1:	serambi	kanan,	berfungsi	menerima	
darah dari seluruh tubuh. 

•	 Nomor	 2:	 serambi	 kiri,	 berfungsi	 menerima	
darah dari paru-paru. 

•	 Nomor	 3:	 bilik	 kanan,	 berfungsi	 menerima	
darah dari serambi kanan dan memompa 
darah ke paru-paru untuk dibersihkan. 

•	 Nomor	4:	bilik	kiri,	berfungsi	menerima	darah	
dari serambi kiri dan memompa darah ke 
seluruh tubuh. 

Jadi, bagian jantung yang berfungsi memompa 
darah seluruh tubuh adalah nomor 4 

JAWABAN: D

19. Manfaat vitamin D bagi tubuh adalah untuk 
mencegah penyakit …..
A. Rabun senja   C.  Rachitis
B. Beri-beri  D.  Sariawan 

PEMBAHASAN: 
Vitamin adalah senyawa yang berfungsi sebagai 
zat pengatur bagi tubuh 
Fungsi vitamin: 
•	 Vitamin	 A:	 mencegah	 rabun	 jauh	 dan	

kesehatan kulit 
•	 Vitamin	B:	mencegah	penyakit	beri-beri	
•	 Vitamin	C:	mencegah	penyakit	sariawan	
•	 Vitamin	D:	mencegah	penyakit	rachitis	
Jadi, manfaat vitamin D adalah mencegah 
penyakit rachitis. 

JAWABAN: C

20. Dehidrasi dapat dicegah dengan cara …..
A. Mengonsumsi sayur dan buah
B. Makan makanan yang rendah lemak
C. Minum air 2 ½ liter sehari
D. Minum susu pada pagi hari

PEMBAHASAN: 
Dehidrasi merupakan kekurangan cairan 
tubuh, dehidrasi dapat dicegah dengan minum 
air 2 ½ liter sehari, mengkonsumsi sayur dan 
buah mencegah sembelit. Makan makanan 
rendah lemak mencegah kolesterol, sedangkan 
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minum susu untuk tambahan tenaga dan untuk 
pertumbuhan. 

JAWABAN: C

21. Di antara peristiwa berikut yang mengakibatkan 
proses penguapan adalah …..
A. Es batu dibiarkan ditempat terbuka
B. Meletakkan kamper di lemari
C. Memanaskan margarin
D. Cucian basah dijemur

PEMBAHASAN: 
Perubahan wujud benda: 

GAS

PADAT CAIR

men
yu

blim

men
yu

blim

mengembun

menguap

mencair

membeku

Contoh : 
 Es batu diletakkan di tempat terbuka lama-

lama akan MENCAIR 
 Meletakkan kamper di almari akan habis 

MENYUBLIM 
 Memanaskan margarine MENCAIR 
 Cucian basah dijemur MENGUAP 

JAWABAN: D

22. Contoh pemanfaatan perubahan wujud benda 
padat menjadi benda cair adalah …..
A. Membuatkan agar-agar
B. Menggunakan kapur barus
C. Memasak air sampai mendidih
D. Menggunakan margarin untuk menumis 

masakan

PEMBAHASAN: 
Perubahan wujud benda:

GAS

PADAT CAIR

men
yu

blim

men
yu

blim

mengembun

menguap

mencair

membeku  

Contoh : 
 Pembuatan agar-agar 
 Cair  padat (membeku)
 Penggunaan kapur barus 
 Padat  gas (Menyublim) 
 Memasak air sampai mendidik 
 Cair  uap (menguap) 
 Penggunaan margarine untuk menumis 

masakan 
 Padat  Cair (mencair) 

JAWABAN: D

23. Pemasangan kaca pada jendela dibuat langgar 
dengan tujuan …..
A. Kaca tidak pecah saat jendela ditutup
B. Memudahkan cara memasang
C. Kaca tidak pecah saat memuai di waktu 

panas 
D. Kaca tidak pecah saat memuai di waktu 

dingin

PEMBAHASAN: 
Suatu benda dapat mengalami pemuaian atau 
penyusutan. Benda cair, padat dan gas ukurannya 
akan lebih besar jika dipanaskan dan sebaliknya 
benda-benda itu akan menyusut jika didinginkan. 
Tukang kayu memang kaca jendela atau kaca 
pintu sedikit longgar pada tempatnya, tujuannya 
adalah member ruang pemuaian bagi kaca 
sehingga kaca tidak pecah saat memuai. 

JAWABAN: C

24. Panas matahari mampu ke bumi karena  terjadi 
perpindahan panas secara …..
A. Konduksi   C.  Konveksi
B. Radiasai  D.  Induksi 

PEMBAHASAN: 
Perpindahan panas terdiri dari 3 cara yaitu: 
 Konduksi adalah perpindahan panas melalui 

zat perantara tanpa disertai perpindahan 
zat perantaranya. Contoh: saat membakar 
besi disalah satu ujung, ujung yang lain ikut 
panas. 
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 Konveksi adalah perpindahan panas melalui 
zat perantara disertai perpindahan zat 
perantaranya. Contoh: peristiwa memasak 
air. 

•	 Radiasi	adalah	perpindahan	panas	tanpa	zat	
perantara. Misalnya: panas matahari sampai 
ke bumi. 

JAWABAN: B

25. 1. Logam  3. Kaca
 2. Kayu   4. Kain
 Bahan yang bersifat konduktor adalah …..

A. 1 dan 2   C.  2 dan 3
B. 1 dan 3   D.  2 dan 4

PEMBAHASAN: 
Menurut daya hantar terhadap panas, benda 
dibedakan menjadi dua yaitu: 
 Konduktor adalah benda yang dapat 

menghantarkan panas. 
 Contoh: Logam dan kaca 
 Isolator adalah benda yang tidak dapat 

menghantarkan panas. 
 Contoh : Kayu dan kain 
Jadi, benda yang bersifat konduktor adalah logam 
(1) dan kaca (3) 

JAWABAN: B

26. Energi yang dihasilkan oleh pita suara manusia 
adalah ......
A. Energi bunyi   C.  Energi gerak
B. Energi kimia  D.  Energi listrik

PEMBAHASAN: 
Energi adalah kemampuan untuk melakukan 
usaha. Contoh: 
 Energi bunyi adalah energi yang dimiliki oleh 

bunyi, contoh: radio, pita suara manusia dan 
alat musik. 

 Energi kimia adalah energi yang timbul akibat 
reaksi kimia, contoh: makanan, baterai dan aki 

 Energi gerak adalah energi yang dihasilkan 
oleh benda bergerak, contoh: blender, kipas 
angin dan angin 

 Energi listrik adalah energi yang dihasilkan 
oleh benda yang memiliki arus listrik, contoh: 
generator. 

Jadi, pita suara manusia menghasilkan energi 
bunyi. 

JAWABAN: A

27. Cahaya matahari dapat menembus celah-celah 
kecil pada genting rumah sehingga tampak seperti 
sorot senter, sifat cahaya yang ditunjukkan pada 
peristiwa tersebut adalah ......
A. Dapat dipantulkan
B. Dapat dibiaskan
C. Dapat merambat lurus
D. Dapat menembus benda bening

PEMBAHASAN: 
Sifat-sifat cahaya: 
1. Cahaya dapat merambat lurus 
2. Cahaya dapat menembus benda bening 
3. Cahaya dapat dipantulkan 
4. Cahaya dapat dibiaskan 
5. Cahaya dapat diuraikan 
Cahaya matahari saat menembus celah-celah 
kecil pada genting rumah sehingga tampak seperti 
sorot senter yang lurus, hal ini membuktikan sifat 
cahaya dapat merambat lurus. 

JAWABAN: C

28. Berikut ini adalah jenis-jenis energi alternatif, 
kecuali ......
A. Angin    C.  Batu bata
B. Air   D.  Panas bumi

PEMBAHASAN: 
Energi alternatif adalah energi yang lain selain 
energi-energi yang sudah ada, energi alternatif 
memiliki sifat tahan lama (tidak akan habis) 
Sumber energi alternatif antara lain: air, angin, 
panas bumi dan matahari. 

JAWABAN: C
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29. Perhatikan tabel berikut !

No. Sumber 
Energi

Dapat 
diperbarui

Tidak dapat 
diperbarui

1

2

3

4

Air

Batu bara

Biogas

bensin









Pernyataan yang benar pada tabel adalah ......
A. 1 dan 3   C.  2 dan 3
B. 1 dan 4   D.  3 dan 4

PEMBAHASAN: 
Sumber energi ada yang dapat diperbarui ada 
pula yang tidak dapat diperbarui. 
Sumber energi yang dapat diperbarui diantaranya 
air, angin, dan biogas, sedang yang tidak dapat 
diperbarui adalah batu bara dan minyak bumi. 
Jadi, pernyataan yang benar pada tabel adalah 
3 dan 4 

JAWABAN: D

30. Gaya yang digunakan saat mendayung perahu 
adalah ......
A. Gaya pegas   C.  Gaya magnet
B. Gaya otot  D.  Gaya gravitasi

PEMBAHASAN: 
Gaya adalah tarikan atau dorongan 
Contoh gaya: 
a. Gaya pegas adalah gaya yang terjadi pada 

pegas berupa tarikan dan renggangan. 
Contoh: ketapel dan pegas 

b. Gaya otot adalah gaya yang diakibatkan oleh 
tenaga hewan atau manusia. Contoh: kerbau 
menarik gerobak, manusia mendayung 
perahu 

c. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan 
oleh magnet. Contoh: merekatnya besi pada 
magnet 

d. Gaya gravitasi adalah gaya yang ditimbulkan 
oleh gaya tarik bumi. 

 Contoh: buah jatuh ke bawah 

Jadi, gaya untuk mendayung perahu adalah gaya 
otot 

JAWABAN: B 

31. Ayah akan membuka kaleng susu kental manis, 
alat yang digunakan adalah ......
A. Bidang miring   C.  Katrol
B. Pengungkit  D.  Roda

PEMBAHASAN: 
Alat untuk membuka kaleng dapat memudahkan 
saat membuka kaleng dan menyatu dengan 
badannya sehingga tidak melukai tangan. Alat ini 
termasuk jenis pengungkit. 

JAWABAN: B

32. Gaya yang paling kecil jika mengunakan katrol 
adalah ......

 

A. Gambar 1   C.  Gambar 3
B. Gambar 2  D.  Gambar 4

PEMBAHASAN: 
Katrol adalah salah satu pesawat sederhana 
untuk mempermudah pekerjaan. 
Ada tiga macam katrol yaitu: 
1. Katrol tetap, yaitu katrol yang jika digunakan 

tidak bergerak hanya berputar biasa. Gaya 
yang dikeluarkan ketika menggunakan katrol 
ini besarnya sama dengan beban yang 
dipindahkan. (Contoh gambar 2: jika, beban 
yang diangkat 20 kg, maka gayanya pun 20 
kg).

2. Katrol bebad yaitu katrol yang jika digunakan 
akan bergerak. Gaya yang dikenakan ketika 
menggunakan katrol ini adalah ½ dari beban 
yang dipindahkan. (Contoh gambar 1 dan 
4: jika beban yang dipindahkan 20 kg maka 
gaya yang dipakai ½ x 20 = 10).

3. Katrol gabungan yaitu katrol gabungan antara 
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katrol tetap dan katrol bebas. Gaya yang 
dikeluarkan ketika menggunakan katrol ini 
besarnya  beban yang dipindahkan. (Contoh 
gambar 3: jika beban yang dipindahkan 20 
kg maka gaya yang dipakai adalah  x 20 = 
6,67).

Jadi, gaya yang paling kecil adalah gambar 3.

JAWABAN: C

33. Pemakaian listrik yang hemat dengan cara ......
A. Menyalakan televisi sambil tidur
B. Menyalakan AC walaupun tidak terasa panas
C. Mamakai peralatan listrik bersama
D. Menghidupkan lampu yang redup saat tidur

PEMBAHASAN: 
Cara menghemat listrik antara lain:
 Menghidupkan lampu yang redup saat tidur
 Mengisi tendon air sampai penuh
 Menggunakan alat listrik secara bergantian
 Mengidupkan AC saat udara terasa panas 

saja

JAWABAN: D

34. Hasil pengolahan batu bara adalah ......
A. Lilin dan plitur kayu
B. Serat buatan dan aspal
C. Gas amoniak dan kerosin
D. Nilon dan zat pewarna

PEMBAHASAN: 
Sumber daya alam terdiri dari sumber daya alam 
yang dapat dan sumber daya alam yang tak dapat 
diperbarui. Sumber daya alam yang tak dapat 
diperbarui terdiri dari minyak bumi, mineral dan 
batu bara.
Dalam kehidupan sehari-hari batu bara digunakan 
untuk bahan bakar, bahan serat buatan seperti 
nilon dan plastik, ter, zat pewarna dan aspal.

JAWABAN: D

35. Kegiatan manusia yang menyebabkan banjir 
adalah ......
A. Reboisasi
B. Penggundulan hutan
C. Pembuatan terasering
D. Membuat daerah resapan air

PEMBAHASAN: 
Kegiatan manusi yang dapat menyebabkan banjir 
antara lain adalah:
 Penggundulan hutan
 Pembuangan sampah sembarangan
 Mendirikan bangunan di daerah resapan air

JAWABAN: B

36. Pemerintah menetapkan suatu wilayah sebagai 
pusat perlindungan hewan dan tumbuhan yang 
disebut ......
A. Suaka margasatwa
B. Cagar alam
C. Taman nasional
D. Hutan raya

PEMBAHASAN: 
a. Suaka margasatwa adalah daerah yang 

secara khusus digunakan untuk melindungi 
hewan di dalamnya.

b. Cagar alam adalah daerah yang digunakan 
untuk tempat pelestarian hewan dan tumbuhan 
yang dilindungi oleh undang-undang.

c. Taman nasional adalah kawasan yang 
dikelola dan dimanfaatkan untuk kegiatan 
ilmu pengetahuan, pendidikan dan pelatihan 
serta rekreasi.

d. Hutan raya adalah kawasan pelestarian 
alam.

JAWABAN: B

37. Usaha untuk menanggulangi pengikisan tanah 
adalah ......
A. Pembuatan sengkedan pada lahan terbuka
B. Penanaman pohon pada lahan gundul
C. Membuat saluran air di lahan terbuka
D. Peningkatan kesuburan tanah pada lahan 

gundul
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PEMBAHASAN:
Pengikisan tanah oleh air disebut erosi. Erosi dapat 
menyebabkan lapisan tanah yang mengandung 
humas terkikis akibatnya tanah menjadi tidak 
subur.
Usaha yang dapat dilakukan untuk menanggulangi 
erosi adalah: 
 Reboisasi di tanah gundul
 Membuat sengkedan di lahan miring
 Penembokan tepi sungai
Jadi, usaha untuk menanggulangi pengikisan 
tanah adalah penanaman pohon pada lahan 
gundul.

JAWABAN: B

38. Yang termasuk planet dalam adalah ......
A. Merkurius dan Yupiter
B. Merkurius dan Venus
C. Venus dan Mars
D. Venus dan Yupiter

PEMBAHASAN:
Planet adalah benda langi yang beredar 
mengelilingi matahari dan tidak memancarkan 
cahaya sendiri.
Planet berdasarkan letak garis edaranya terdiri 
dari:
 Planet dalam adalah planet yang lintasan 

edarnya berada di antara bumi dan matahari.
 Planet luar adalah planet yang lintasan 

edarnya berada di luar lintasan bumi.
Jadi, yang termasuk planet dalam adalah 
Merkurius dan Venus

JAWABAN: B

39. Peristiwa yang diakibatkan oleh rotasi bumi adalah 
......
A. Terjadinya siang dan malam
B. Gerak semu tahunan matahari
C. Pergantian musim
D. Terjadinya gerhana

PEMBAHASAN:
 Revolusi bumi adalah perputaran bumii 

mengelilingi matahari.
 Akibat revolusi bumi adalah:

 - Pergantian musim
 - Gerak semu tahunan matahari
 Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada 

porosnya. 
 Akibat rotasi bumi adalah : 

 - Pergantian siang dan malam
 - Gerak semu harian matahari
 - Perbedaan waktu di berbagai tempat di 

belahan dunia.
Jadi, peristiwa yang diakibatkan oleh rotasi bumi 
adalah terjadinya siang dan malam.

 JAWABAN: A

40. Gerhana matahari total terjadi adalah ......
A. Bagian bumi terkena umbra bulan 
B. Bagian bumi terkena penumbra bulan
C. Bagian bumi terkena umbra dan penumbra 

bulan
D. Bulan berada pada titik terjauh bumi

PEMBAHASAN:
Gerhana matahari terdiri apabila matahari, bulan 
dan bumi berada pada garis sejajar.
Gerhana matahari disebabkan atas tiga yaitu:
 Gerhana matahari total terjadi apabila bumi 

berada dalam umbra bulan.
 Gerhana matahari sebagian terjadi apabila 

bumi berada dalam penumbra bulan.
 Gerhana matahari cincin terdiri apabila bulan 

berada pada jarak terjauh dari bumi.
Jadi, gerhana matahari total terjadi apabila bumi 
terkena umbra bulan.

JAWABAN: A




