
Kangkung dan talas merupakan yang hidup di lingkungan 10.

lembap. Ciri khas yang dimiliki adalah batangnya berongga,
sedangkan ciri khas yang dimiliki adalah daunnya lebar. Kaktus
merupakan tumbuhan gurun" Ciri yang dimiliki kaktus adalah daunnya
kecil menyerupai duti. Mangrove tumbuhan pantai. Ciri khas yang
dimiliki Mangrove adalah akarnya menjadi akar napas.

2. Jawaban: a
Nyamuk, kupu-kupu, belalang, burung dapat dikelompokkan dalam
satu kelompok berdasarkan alat Keempat hewan tersebut
bergerak menggunakan sayap. merupakan hewan pengisap darah.

nektar. Belalang merupakan hewanKupu-kupu merupakan hewan
herbivora. Burung ada yang bersifat karnivora, maupun omnivora.
Nyamuk, kupu-kupu, dan memiliki penutup tubuh yang dilapisi
oleh zat kitin. Burung merhiliki tubuh berupa bulu. Dalam siklus
hidupnya, nyamuk dan merupakan hewan yang mengalami

merupakan hewan yang mengalamimetamorfosis sempurna,
metamorfosis tidak sempurna,
metamorfosis selama hidupnya.

burung tidak mengalami

3. Jawaban: d
Rantai makanan yang mungkin di ekosistem kebun adalah rantai
makanan nomor 3) dan 4). Jeruk bayam biasanya ditanam di kebun
Adapun rantai makanan nomor 1) iasanya terjadi di ekosistem sawah.

terjadi di ekosistem padang rumput.Rantai makanan nomor 2) bi

4. Jawaban: a
Peran makhluk hidup pada rantai tersebut sebagai berikul
1) Tanamanbayamberperan produsen
2) Ulat daun berperan sebagai
3) Laba-laba berperan sebagai
4) Burung prenjak berperan i konsumen lll
Jadi, apabila jumlah belalang dan menurun, kemungkinan yang
ter.iadi dalam rantai makanan adalah jumlah tanaman bayam
meningkat, sedangkan jumlah prenjak menurun. Ulat daun
merupakan makanan labalaba, laba-laba merupakan makanan
burung prenjak. Menurunnya ulat daun dan laba-laba akan diikuti
penurunan jumlah burung preniak itu, jumlah lanaman bayam 13.

akan meningkat karena jumlah

5- Jawaban: b

yaitu ulat daun menurun.

Hubungan yang menguntungkan satu pihak tetapi pihak lain tidak
korner'rsalisme. Contoh simbiosisdirugikan merupakan ciri dari

komensalisme adalah tanaman anggrek dengan inangnya
Tanaman anggrek memperolehyang ditunjukkan oleh gambar

keuntungan berupa tempat untuk Sementara itu, tanaman inangnya
tidak dirugikan dengan tanaman anggrek lersebut. Adapun,
hubungan antara kerbau dengan jalak dan kupu-kupu dengan
tanaman berbunga merupakan simbiosis mutualisme. Hubungan
antara tanaman lali putri dengan
contoh simbiosis parasitisme.

yang ditumpanginya merupakan 14

6. Jawaban: d
Tumbuhan pada gambar(1 ) adalah tumbuhan pada gambar
(2) adalah kentang, dan I garnbar (3) adalah jahe. Bawang
merah berkembang biak secara alami menggunakan umbi lapis.
Kentang berkembang biak vegetatif alami menggunakan umbi 15.
batang. Jahe berkembang biak
akar tinggal. Contoh tumbuhan

vegetatif alami menggunakan
berkembang biak menggunakan

tunas daun adalah cocor bebek. tumbuhan yang berkembang
biak menggunakan geragih pegagan. Contoh tumbuhan yang
berkembang biak menggunakan

7. Jawaban: b

adalah tumbuhan paku

Mencangkok merupakan salah cara perkembangbiakan vegetati,
buatan. Mencangkok hanya
betangnya berkayu misalnya

rkan pada tumtjuhan dikotil yang
dan jambu air. Adapun pisang

berkembang biak seacara alami menggunakan tunas. Oleh
karena itu, unluk dapat dilakukan dengan
menanam tunasnya. Pepaya
menggunakan biji sehingga untuk

kembang biak secara generatif
lanaman pepaya

dapat dilakukan dengan bi.iinya. Tebu dapat berkembang biak

12

l.
il.
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secara vegetatif alami
secara vegelalif butan dengan

8. Jawaban: d
Contoh hewan yang
kelelawar. Contoh hewan yang
yaitu ikan, katak, ular kobra, dan
biak dengan cara
cara membentuk tunas.
lragmentasi atau pemotongan

lunas dan dapat berkembang biak
setek batang.

biak dengan cara melahirkan yaitu
biak dengan cara bertelur

Adapun kadal berkembang
Hydra berkembang biak dengan

berkembang biak dengan cara
tubuhnya.

fur* wabandan

17

ibu dengan telapak tangan. Sendi peluru rnerupakan

Jawaban: b
adalah gambar nomor2 adalah platipus, gambar

nomor 3 ular , cian gambar nomor 4 adalah paus. Buaya
trerkembang
biak dengan

melahirkan

Jawaban: d
Cara adaptasi
1) Tubuh

lincah di
2\ Memiliki
3) Memiliki
4\ Memiliki
Adapun rnsang
adaptasi ikan

Jawaban: b
Salah satu yang
kawasan ri adalah
Alat ini unluk
agar tidak ikul
keluar ke
akan
Pendirian
Sementara
sebaiknya
biogas, surya,

Jawaban: d
Tidak
lingkungan
mencegah
mengandung
bibit penyakit
kehidupan

akan meluap
usaha
tidak
lingkungan
hara adalah

Jawaban: b
Huian bakau
kecil.

untuk dibuat
karena
menjadi
yang
berdampak
kecil tersebul

Jawaban: a
Bagian pada
lebar, sena
daun adalah
unsur hara
Adapun

Jawabani a
Batang rotan
n]anusra membuat
rumah yang
dan ayunan
obat

Jawaban: c
Daur hidup
tidak
beiru

mulutnya selalu terbuka bukan termasuk

untuk mengatasi pencemaran udara di
filter udara atau penyaring udara.

pafiikel yang ikut keluar dari cerobong
udara sehingga hanya udara yang bersih yang

pohon di sekitar kawasan industri
udara karena partikel CO2 tidak terserap.
sebaiknya .iauh dari pemukinan warga.
bahan bakar: minyak bumi dan batu bara

diganti dengan energi alternatif lain seperti,
energi panas bumi-

di sungai sangal bermanfaat bagi kelestarian
t rnencegah penyebaran bibit penyakit dan

banjir. Sampah yang menumpuk di sungai
Oleh karena itu, air sungai mengandung

menyeirar melalui pemanfaalan air sungai bagi
yani, menurnpuk di sungai dapat

n. Akibatnya, saat teiladi huian lebal air
ierjadinya bencana ban.iir. Adapun

mencegah terjadinya eutrofikasi adalah
kimia secara berlebihan. Usaha pelestatian

untuk memperlahankan kandungan unsur
rotasi tanaman.

habitat beberapa ienis ikan dan udang-udang
merupakan populasi yang menambah

di hutan bakau. Jii(a huian bakau ditebangi
hewan-hewan kecil tersebut akan mati

makanan. Selain itu, keanel(aragaman hayati
di dalam tambak hanya dikembangkan populasi

populasi udang dan ikan kecil akan
ikan besar yang menjadi pemangsa lkan

besarjuga akan mengalami penurunan karena

memiliki.warna hijau, fierbentuk tipis dan
permukaan tanah adalah daun. Fungsi utama

fotosintesis. Sementara itu, rnenyerap alr dan
berdirinya tumbuhan merupakan fungsi akar.

tumbuhan merupakan tungsi batang.

hasil hutan yang dapat dimanfaatkan oleh

cara bertelur (ovipar), platipus berkembang

, uiar sanca berkembang biak dengan cara
, dan paus berkembaog biak dengan cara

agar mudah bergerak di air sebagai berikut.
lotpedo (streamline) agar dapat bergerak

srsr mengetahui tekanan air
yang untuk memperkecil gesekan dengan air.

alat gerak di air

yang

perabot rumah tangga. Contoh perabot
dari batang rotan di antaranya meja, kursi,

rotan tidak dapat digunakan untuk membual
, maupun makanan.

pada soai (kecoak) menunjukkan metamorfosis
Pada tidak sempurna, bentuk hewan yang
Sama induknya. Hewan yang mengalaml

oleh hurui X yaitu persendian yang terdapat

tidak nrisalnlta kecoak, Jangkrik, dan walang
sangit. lebah, , dan ngengat menEalami melamorfosis
sempurna. sempurna, bentuk hewan yang baru
menetas induknya

Jawaban: b
Persendian
pada siku. yang

gerakan
ipat pada siku disebut sendi engsel karena
saiu arah. Sendi yang dituniuk oleh hurul Y

yaitu yang pada ruas-ruas tulang belakang. Persendian
tulang belakang dasebut sendi geser karenayang terdapal

er. Adapun sendi pelana merupakan sendi
ke dua arah misalnya persendian antarayang r

tulang
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persendian yang memungkink
persendian antara gelang bahu
merupakan peisendian yang
persendian antara tulang

Jawaban: d
Gambar 1 menun.lukkan
ditunjuk oleh huruf P adalah
rangka anggota 0eIak bawah.
acjalah tulang kering.

19. Jawaban: e
Bagian yang ditunjuk pada
ini menghubungkan telinga

20- Jawaban: c
Gambarpadasoal

gerakan ke segala arah misalnYa 28

29

besar

tulang lengan atas. Sendi Putar
gerakan berputar misalnYa seiring

dengan tulang atlas

anggota gerak atas. Bagian yang
pengumpil. Gambar 2 menunjukkan
gian yang ditunjuk oleh huruf Q

adalah saluran Eustachius. Saluran
mulut. Saluran Eustachius berfungsi

bedebih

serat kulit batang rami. Serat rami
Kardus terbuat dari kertas karton;

30.

P adalah
sebaiknya

Spons
sehingga

menjaga keseimbangan tekanan antara lel;nga dengan lingkungan.

paru-paru. Selaput yang membungkus 31

organ paru-paru disebut dengan Apabila pleura mengalami infeksi
dan peradangan dapal penyakit pleuritis. Adapun perikarditis adalah
adalah peradangan pada lapisan (perikardium). Nefritis adalah tersebut
peradangan pada nefron di ginjal

akibat produksi asam lambung
adalah peradangan dinding lambung yang

Jawaban: a
Lensa kacamata umumnya

Arah
dari kaca. Kaca bersifat kuat. tembus

pandang, tahan panas, bersifat , tidak menyerap air, dan mudah
dibentuk jika dipanaskan. Kursi terbuat dari kayu. Kayu bersilal
keras dan kuat, bersifat isolator,
mudah lapuk. Karung goni terbuat

tahan air. dapat dibentuk, serta sehingga
lampu 5

bersifat sangat kuat, kasar, dan
Kertas karton bersifat tebal, dan mudah menyerap air. Dengan

t bahan yang benar sebagai berikut.demikian, pasangan benda dan
Gambar

iiiiiiiiii iiiii
Dengan

22. Jawabani d
Kegiatan

Karamel dibuaf dari gula pasir Perubahan wu.iud terjadi
dari padat menjadi cair lalu padat kembati. Lilin yang dipanaskan

dari padat menjadi cair (mencaio. Airakan mengalami perubahan 1) LNG
2\ Avturyang dimasak akan mengalami wujud dari cair menjadi gas

(uap ai0. Perubahan wujud ini menguap. Minyak jarak dibuat
melalui proses penyulingan. U air minyak jarak diperoleh dari 4\ Solar
campurannya setelah Uap tersebut akan berubah menjadi
cair (mengembun) setelah
penyulingan. Jadi, pasangan

ti labu pendingin pada proses

lenis kegiatan dan perubahan wujud

oz

JJ.

lr:

p
'l:
2

4

34

LdnqE i€cafiata
Kq*i:. :, r: l:' :

KaHhg sgni
Kardus

TembLs pan@4g. kuat dan bEasilat isolaB.
KJai. mudai lapuk. dan dapal drbenluk

Tebal. kuat, dan iludah menyerap eir.

yang benar adalah 1-N. 2-1, 3-K,

23. Jawaban: a

pada sayuran.

24. Jawabani d

pada kegiatan tersebut adalah

25. Jawaban: d

26. Jawaban: b
1) Energi angin unluk mem

4-M

Pembusukan sayuran terjadi jika sayuran dibiarkan di tempat terbuka 36.
selama beberapa hari. Udara mengandung uap air (lembab) Dalam
mengakibaikan bakteri berkembang biak dengan cepat.
Akibatnya sayuran rusak dan
dan sernut bukan merupakan

bau tidak sedap. Tekanan
or Benyebab terjadinya pembusukan

(kompos)
kaolin, air,

panas
dingin

bumi.

Gambar

nomor 4.

Venus
Saturnus
planet

periode

Dengan

Atlet rneiempar lembing dengan tertentu dan sekuat tenaga sehingga Revolusi
menghasilkan Iemparan yang jauh. melempar, gaya yang dimanfaatkan

bumiadalah gaya otot. Setelah lembi bergerak dan sampai di titik tertinggi
lembing mengalami jatuh bebas jatuh ke tanah. Peristiwa jatuh bebas
suatu bencia diakibatkan adanya gravitasi. Jadi" gaya yang bekerja saat

otot dan gaya gravitasi.

AIat yang ditunjuk oleh gambar mikser. Mikser digunakan untuk
mengaduk adonan kue. Energi diubah menjadi energi gerak saat
mikser digilnakan. Jadi, energi dihasilkan adalah energi gerak, Jd

ngkitkan energi listrik termasuk
pemanfaatan energi

2) ,Api unggun untuk rnema tidak termasuk peinanfaatan energi
alternatif karena kayu bakar bahan bakar konvesional.

3) Sinar matahari untuk merupakan pemanfaatan energi eo

alternatif yang tepat karena menggantikan bahan bakar minyak.
kapal layar merupakan penggunaan4) Energi angin untuk

energi secara konvensional.
Jadi, pemanfaatan energi alternz ditunjukkan nomor 1) dan 3).

Jawaban: b
Salah satu tindakan sumber energi bensin adalah beralih

Hal ini karena dengan menggunakanmenggunakan transpoftasi
transportasi umum dapat
motor kemanapun, satu

konsumsi bensin. Menggunakan

satu, dan menggunakan motor
boleh memiliki kendaraan lebih dari
tempat yang jaraknya dekat adalah

tindakan pemborosan bahan

40.

selisih Masehi

Jawaban: c
Gas dalam yang

ban

Jawaban: d

tidak panas
agar mudah

Jawaban: c

dan tnpleks
Benda keras

Jawaban: c
Alat musik

Jawaban: h

cahaya darr

Jawaban: a
Sakelar S,

Ls, dan L4

Jawaban: c

batang baja.

menggosok

Jawaban: a

minyak bumi
kan sebagai
berikul.

3) Bensin

5) Parafin
6) Aspal
Sementara itu

Jawaban: b

ditunluk oleh
(evaporasi).
bentuk hujan
berasal ciari

Jawaban: a

gerak semu

di barat) dan

Jawaban: c

memasuki

penumbra yaitu
bulan mema

Jawaban: b
Urutan planel

Jawaban: c
Kalender

365; hari

di bawah terik sinar malahari akan memuai
suhu. Semakin lama pemuaian gas semakin
bisa menahannya dan akhirnya meletus.

tutup panci dan Q adalah badan panci. P

agar panas terhambai sehingga tangan
tutup wajan. Q sebaiknya terbuat dari logam

panas sehingga makanan cepat matang

yang lunak. Spons dapat menyerap bunyi
gaung dalam ruangan tertutup. Besi, kayu,

keras sehingga dapat memantulkan bunyi.
potensi gaung dalam ruangan

pada pilihan c, yaitu selo- Gambar piihan a
pilihan b adalah kecapi. Kedua alat musik

n cara dipetik. Gambar d adalah kendang
cara dipukul.

dengan arah dalangnya cahaya. Jrka

.iatuh ke arah seiatan.

mula terbuka. Flangkaian listrik masih terbuka
mula padam. Sakelar 52 harus ditutup agar

sakelar S, tetap dibuka supaya lampu L1, L2,

aktivitas menggosokkan magnet tetap ke
searah sehingga batang baja menjadi magnet.

magnet tersebut dilakukan dengan cara

gambar pada soal merupakan pengeboran
minyak bumi yang sudah diolah d;guna"

. Hasil pengolahan dan kegunaannya sebagai

Gas) untlrk bahan bakar kompor gas.
pesawat terbang.

bakar kendaraan bermotor
kendaraan diesel.

pembuatan lilin.
jalan

berasal dari sisa-sisa tanaman yang membusuk
Bahan keramik berupa felds far, kuarsa,

Bahan bangunan berupa pasir dan batu.

terdapat pada soal. tahapan kondensasi
huruf K menuniukkan tahap penguapan

tahap turunnya titik{itik air dalam
. Huruf N menunjukkan tahap penguapan yang
anspirasi).

bumi mengelilingi matahari. Oleh karena sumbu

] " terhadap ekliptika, matahari mengalami

bergeser dari khatulistiwa ke utara dan selatan
menghadap matahari mengalami musim
membelakangi matahari mengalami musim

harian matahari (lerbit di timur dan terbenam
pepat di kedua kulubnya drsebabkan rotasi

disebabkan revolusi bulan.

ikan proses terjadinya gerhana bulan. Bulan
bumi dari nomor'l kemudian berjalan hingga

sebagian terjadi jika bulan berada di daerah

2), Bumi
or 6), Urr

x 5 adal€

2. Adapun gerhana bulan total terjadi ketika
umbra bumi, yailu nomor 3.

dengan matahari adalah Merkurius (nomor 1),
3). Mars (nomor 4). Yupiter (nomor 5).

(nomor 7), dan Neplunus (no!'nor 8). Jadi,
planet Yupiter

berdasarkan periode revolusi bumi, yaitu

Adapun kalender Hijriah dihitung berdasarkan

bulan bumi, yaitu 29 ] hari dalam satu bulan.

satu kaiender Hijriah lerdiri dari 354 hari. Jadi,
Hijriah dalam satu tahun sebanyak 11 hari.

satu

Kunci Jawaban dan Pembahasan Loc"?,",.**w

utara,

lampu

padam.

bahan

bahan

bahan

kotoran
tanah

daur air


