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Jawaban: b
Cecak terbang sering melompat dari pohon yang satu ke pohon
lainnya. Oleh karena itu, cecak terbang memiliki ciri khusus berupa
kulit sepeni sayap di antara kaki depan dan belakang. Kulit tersebut
berfungsi sebagai alat keseimbangan dan kemudi saai melompat di
atas pohon. Dengan adanya kulit tersebut, cecak terbang tidak akan
terjatuh saat melompat.
Jawaban: c
Hewan A adalah l<elelarnar, seCangkan hewan B adalah ulat. Kelelawar
terrnasuk pemakan serangga sehingga dikelompokkan ke dalam
kelompok insectivora. Sementara itu, ulat termasuk pemakan tumbuhan
sehingga dikelompokkan ke dalam kelompok herbivora. Adapun contoh
hewan onrnivora misalnya ayam dan hewan karnivora misalnya sing'a,

Jawaban: b
Pada ekosistem sawah, kemungkinan rantai makanan yang terbentuk
sebagai berikut.
Rumput + belalanq + kalak + ular -+ elang

Rumput berperan sebagai produsen, belalang berperan sebagai
konsurnen l, katak berperan sebagai konsumen ll, ular berperan
sebagai l(onsumen lll, dan elang berperan sebagai konsumen lV. Jadi,
organisme X yang memungkinkan terjadinya rantai makanan pada
ekosistem tersebut adalah ular.
Jawaban: d
Pada ekosistem sungai tersebut, tanaman eceng gondok berperan
sebagai produsen, belalang berperan sebagai konsumen l, burung
pemakan serangga berperan sebagai konsumen ll, dan elang berperan
sebagai konsumen lll. Apabila terjadi ledakan populasi tanaman eceng
gondok, populasi belalang sebagai pemangsanya juga akan meningkat.
Peningkatan populasi belalang akan diikuti oleh peningkatan populasi
burung pemakan serangga dan elang.
Jawaban; a
llubungan antara tanaman paku dengan pohon rambutan merupakan
simbiosis konrensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan
antara dua jenis makhluk hidup yang menguntungkan salah satu
pihak, tetapi tidak merugikan pihak lain. Tumbuhan paku membutuhkan
pohon rambutan sebagai tempat hidup. Dengan demikian, tumbuhan
paku diuntungkan. Sementara itu, pohon rambutan yang ditumpangi
turibuhan paku tersebut tidak dirugikan.
Jawaban: c
Tanaman yang ditunjukkan pada gambar adalah tanaman tebu. Tanaman
tebu dapat dikembangbiakkan secara vegetaiif alami dan vegetatif
buatan. Tanaman tebu berkembang biak secara vegetatif alami
menggunakan tunas dan berkembang biak secara vegetatif buatan
dengan cara setek. Adapun tumbuhan yang berkembang biak secara
vegetatiJ alami menggunakan spora adalah tumbuhan lumut dan paku.
Tumbuhan yang berkembang biak menggunakan akar tinggal misalnya
lengkuas. Tumbuhan yang berkembang biak menggunakan umbi lapis
misalnya bawang merah. Tumbuhan yang dapat dikembangbiakkan
dengan cara setek daun misalnya cocor bebek. Tumbuhan yang dapat
dikembangbiakkhn dengan cara merunduk misalnya melati. Tumbuhan
yang dapat dikembangbiakkan dengan cara mencangkok misalnya
pohon n)angga.
Jawaban: a
Contoh lurnbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami
rnenggunakan akar tinggal yaitu lengkuas (gambar a). Adapun tanaman
paku (gambar b) berkembang biak menggunakan spora. Ubi jalar
(gambar c) berkembang biak menggunakan umbi batang. Tanaman
arbei (gambar d) berkembang biak menggunakan geragih.

Jawaban: a
Hewan yang berkembang biak secara ovipar (bertelur) yaitu cacing
lanah (gambar 1) dan penguin (gambar 2). Adapun ular piton (gambar
3) berkembang biak secara ovovivipar (bertelur-melahirkan). Kucing
(gambar 4) dan kambing (gambar 5) berkembang biak dengan cara
vivipar (melahirkan).

Jawaban: c
Bawang merah, bawang putih, dan bunga bakung berkembang biak
secara vegetatif alami menggunakan umbi lapis. Adapun pisang,
bambu, dan tebu berkembang biak secara vegetatif alami menggunakan
tunas. Lengkuas, jahe, dan kunyit berkembang biak secara vegetatif
alami menggunakan akar tlnggal. Sukun, cemara, dan cocor bebek
berkembang biak secara vegetatif alami menggunakan tunas adventif.
Jawatan: c
Tanaman pada gambar adalah lanaman jagung. Daun tanaman jagung
yang lebar akan mengakibatkan teriadinya penguapan air dengan
volume yang tinggi. Oleh karena itu, pasa saat cuaca panas daun
tanaman jagung akan menggulung unluk mengurangi penguapan. Air
yang tidak menguap tersebut disimpan dalam tubuh tumbuhan.

11. Jawaban: d
Baniir yang sering teriadi di kota-kota besar diakibatkan oleh
pembuangan sampah secara sembarangan sehingga menyebabkan
tersumbatnya saluran air. Beberapa cara mengatasi banjir sebagai
berikut.
1) lmbauan pemerintah terhadap warga agar membuang sampah

pada tempat yang sudah disediakan.
2) Bergotong-royong membersihkan selokan.
3) Memperbaiki gorong-gorong yang tertutup oleh gedung atau rumah

bertingkat di kota besar.
4) Mengeruk kembali sungai-sungai yang mulai dangkal agar dapat

menampung air lebih banyak lagi.
5) Menggalakkan penanaman pohon yang dapat menyerap banyak

ai.
Adapun membuang sampah di sungai akan menyebabkan terganggunya
aliran sungai sehingga dapat menyebabkan banjir pada musim
penghujan. Pembangunan gedung-gedung yang tinggi dan menutup
semua jalan dengan beton akan mengurangi daerah resapan air dan
akan mengakibatkan banjir.

12. Jawaban:a
Detergen mengandung senyawa ,osfat yang merupakan salah satu
senyawa yang dibutuhkan bagi kehidupan tanaman. Jika larutan
detergen mengalir ke parairan mengakibatkan perairan tersebut kaya
akan unsur. Akibatnya, tanaman air seperti eceng gondok akan
tumbuh secara tidak terkendali dan menutupi permukaan. perairan.
Peristiwa ini disebut dengan eutrofikasi. Jika permukaan perairan
tertutup eceng gondok maka keseimbangan llngkungan akan terganggu.
Tanaman yang berada di dasar perairan tidak memperoleh cahaya
matahari sehingga tidak dapat melangsungkan proses fotosintesis.
Jika peristiwa ini berlangsung lama, tanaman yang berada di dasar
perairan akan mati. Selain itu, eceng gondok yang mati akan diuraikan
oleh mikroorganisme dengan memanfaatkan oksigen. Akibatnya
kandungan oksigen di perairan semakin sedikit dan banyak makhluk
hidup yang mati karena kekurangan oksigen.

13. Jawaban: a
Penebangan hutan secara liar dapal mengakibatkan berbagal
permasalahan lingkungan sepedi berikut.
1) Rusaknya habitat beberapa ienis hewan.
2) Berkuiangnya keanekaragaman hayati.
3) Tanah menjadi tandus.
4) Meningkatnya suhu di permukaan bumi (global warming).
5) Sumber air tanah menjadi kering.

14. Jawaban: c
. Burung penguin merupakan hewan yang memiliki sayap. Meskipun

begitu, burung penguin tidak dapat terbang. Fungsi sayap pada burung
penguin adalah untuk menyelam dan berenang di air saat mencari
ikan. Jadi, sayap pada burung penguin tidak berfungsi sebagai alat
kemudi saat terbang, pertahanan saat diserang musuh, dan alai untuk
menarik perhatian pasangan.

15. Jawaban: b
Bulu ayam dimanfaatkan oleh manusia untuk bahan membuat kemoceng.
Bulu puyuh tidak dapat dimanfaatkan untuk membuat kok. Kok biasanya
dibuat menggunakan bulu angsa. Kulit kambing biasanya dimantaatkan
untuk membuat wayang kulit. Rambut domba biasanya dimanfaatkan
untuk membuat pakaian.

16. Jawaban; d
Dalam daur hidupnya, capung mengalami metamorlosis tidak sempurna.
Metamorfosis capung dimulai dari telur yang kemudian akan menetas
menjadi nimfa. Nimfa capung hidup di air dan memakan zooplankton.
Selanjutnya, nimfa yang sudah besar akan mencari tanaman di sekitar
air dan berkembang menjadi capung dewasa yang sayapnya telah
berkembang sempurna untuk terbang. Capung dewasa merupakan
predator bagi hama wereng cokelat. Dengjan demikian, Tahapan dalam
daur hidup capung.yang menguntungkan petani padi terdapat pada
nomor 4.

17. Jawaban:b
Persendian yang ditunjuk oleh huruf R menunjukkan hubungan antara
tulang lengan atas dan gelang bahu. Persendian ini disebut sendi
peluru yang memungkingkan terjadinya gerak ke segala arah.
Persendian yang ditunjukkan oleh huruf S menunjukkan hubungan
antara.tulang pengumpil dengan tulang hasta. Persendian ini disebut
sendi putar yang memungkinkan terjadinya gerak berputar. Adapun
persendian yang memungkinkan gerak ke satu arah disebut sendi
engsel, misalnya persendian yang terdapat di lutut. Persendian yang
memungkinkan terjadinya gerak ke dua arah disebut sendi pelana,
misalnya persendian antara tulang ibu iari dengan tulang telapak
tangan.

18. Jawaban: d
Gambar pada soal menuniukkan bagian-bagian rangka kepala. Bagian
yang dituniuk oleh huruf P adalah tulang dahi. Bagian yang ditunjuk oleh
huruf Q adalah tulang baji. Bagian yang ditunjuk oleh huruf R adalah.
tulang ubun-ubun. Bagian yang dituniuk oleh huruf S adalah tulang pelipis.

19. Jawaban: b
Bagian yang dituniuk oleh huruf X adalah tenggorokan. Dalam
tenggorokan terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi menyaring
udara dari kotoran-kotoran yang lolos ke tenggorokan. Bagian yang
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ditunjuk oleh huruf Y adalah alveolus yang berfungsi sebagi tempat
pe,tukaran gas CO, dengan gas Or. Di sini teriadi pengikatan O, dan

pelepasan- COr. -Bagian sistem pernapasan yang berfungsi
menyesuaikan srlhu dan kelembapan udara adalah hidung.

20. Jawaban: d'Ginial 
berfungsi membuang sisa-sisa metabolisme misalnya urea dan

amonia. Janlung berfungsi memompa darah ke seluruh.iaringan tubuh

dan paru-paru. Usus besar berfungsi menyerap air pada sisa-sisa
makanan. Usus halus berfungsi menyerap sari-sari makanan.

21. Jawaban: c
Kertas bersifat mudah menyerap air dan cenderung mudah robek.

Asbes bersifat kuat, sedikit menyerap air, tahan panas dan api, tahan
terhadap asam, serta bersilat isolator. Kayu bersifat keras dan kuat,

bersifat isolator, tidak tahan air, dapat dibentuk, serta mudah lapuk.

Jadi, pasangan benda dan silat bahan yang benar adalah l-lll, 2-1,

dan 3-ll.

29. Jawaban: c.
Gambar pada soal menuniukkan soldir. Pada soldir bagian yang
termasuk isolator dituniukkan oleh nomor 2 yanil berfungsi sebagai
lapisan kabel dan nomor 3 yang berfungsi sebagai lapisan pegangan.' 
lsolator diperlukan untuk menghambat panas dan aliran listrik. Dengan

demikian, aliran kalor terhambat sehingga langan tidak terluka (tersengat

aliran listrik) saal memegang soldir dan aliran listrik pada kabel tidak
membahayakan pengguna.

30. Jawaban; d
Gedung bioskop memiliki iarak dinding yang dekat. Jika {ilm diputar,

akan menimbulkan gaung. Oleh karena itu, dinding gedung bioskop
perlu dilapisi dengan bahan yang lunak sehingga dapat menyerap
bunyi dan mengatasi gaung. Bahan yang lunak ditunjukkan pada
nomor 2) dan 4) yaitu karpet dan spons.

31. Jawaban: c
Gambar a adaiah angklung yang merupakan alat musik getar.

Gambar b adalah ukelele yang merupakan alat musik petik.

Gambar c adalah gong yang merupakan alat musik pukul.

Gambar d adalah tuba yang merupakan alat musik tiup.
Jadi, alal musik yang dibunyikan dengan cara dipukul adalah pilihan c.

32. Jawaban: b
Cahaya senter yang disorotkan mengenai cermin akan terpantul dengan
teratur. Hal ini karena cermin memiliki permukaan yang licin dan mengilap.
Pantulan cahaya senter akan mengenai tembok dengan sudut yang
sama besar dengart sudut datangnya cahaya-ke cermin'

33. Jawaban: b
Sakelar 51 dan S, mula-mula terbuka. Rangkaian listrik masih terbuka

sehingga 3emua Tampu mula.mula padam. Sakelar S1 harus dituiup
agar iilmpu 1, 2; dan 3 menyala. Adapun sakelar S2 tetap dibuka
supaya lampu 4, 5, dan 6 tetap padam. Jadi, posisi sakelar adalah

S, ditutup sedangkan S, dibuka.

34. Jawaban: d
Gambar tersebut menunlukkan batang baja dililiti kawat penghantar.

Kawat penghantar dialiri arus listrik yang berasal dari akumulator (aki).

Batang baja menjadi magnet setelah dialiri arus listrik. Dengan demikian'
pembuatan magnet pada garnbar di atas dilakukan dengan mengaliri

arus listrik.

35. Jawaban: c
Kerang mutiara, rotan, dan kambing termasuk sumber daya alam

terbarukan. Ketiga jenis sumber daya alam tersebut berasal dari
makhluk hidup yang dapat berkembang biak sehingga keberadaannya
tidak dapat habis. Solar dan marmer termasuk sumber daya alam yang

tidak terbarukan. Solar merupakan hasil pengolahan minyak bumi,
sedangkan marmer terbenluk dari proses malihan batu gamping atau
batu kapur.

36. Jawaban: a
Air hujan akan meresap ke dalam tanah. Air tersebut akan disimpan
di dalam tanah sebagai cadangan air. Jika permukaan tanah banyak
ditutup dengan aspal maka.daerah resapan air menjadi berkurang.
Akibatnya, cadangan air di dalam tanah meniadi berkurang. Selain itu,

aliran permukaan semakin deras sehingga dapat menimbulkan erosi
dan bencana banjir.

37. Jawaban: b
Revolusi bumi mengakibatkan teriadinya gerak semu tahunan matahari
(posisi matahari terlihat bergeser dari khatulistiwa. ke utara dan ke
selatan dalam satu tahun), perubahan musim, terlihatnya rasi bintang
yang berbeda-beda, dan perubahan lamanya siang dan malam. Adapun
perubahan kenampakan bulan disebabkan revolusi bulan. Matahari
tampak terbit di sebeiah timur dan tenggelam di sebelah barat disebabkan
rotasi bumi.

Jawaban: b
Gambar tersebut. menuniukkan proses teriadinya gerhana matahari.
Sinar matahari yang menulu bumi terhalang oleh bulan sehingga
beberapa daerah di bumi terkena bayang-bayang bulan. Suatu wilayah
akan mengalami gerhana matahari sebagian apabila terkena bayang-
bayang penumbra bulan. Apabila terkena bayang-bayang umbra bulan,
wilayah tersebut mengalami gerhana matahari total. Daerah P terkena
bayangan umbra bulan sehingga mengalami gerhana matahari total.

Jawaban: b
Sabuk asteroid terletak di antara planet Mars dan Yupiter. Dengan
demikian, planet yang memiliki orbit di iuar orbit asteroid yaitu planet

Yupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus yang dikenal dengan planet.

luar. Planet terbesar dalam tata surya adalah planet Yupiter.

Jawaban: b
Kalender Hijriah_ dihitung berdasarkan periode revolusi bulan mengelilingi
bumi, yaitu 29: hai dalam satu bulan. Dengan demikian, satu tahun
kalender Hijria6 terdiri atas 354 hari. Adapun periode revolusi .bumi
merupakan dasar pembuatan kalendemas'"f,i ybng terdiri atas 365 ]
hari dalam setahun.
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Jawaban: d
Kawat umumnya terbuat dari besi. Apabila kawat direndam dalam air
garam, kawat akan mengalami perkaratan. Perkaratan disebabkan

[awat bereaksi dengan air garam. Pelapukan biologis adalah pelapukan

yang disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme, seperti rayap. Pelapukan

iisiki adatan pelapukan yang disebabkan faktor alam, seperti air dan

angin. Pembusukan biasanya teriadi pada bahan makanan dan
disebabkan oleh mikroorganisme.

Jawaban: a
Membelokkan setir mobil dapat mengubah arah gerak mobil. Mobil yang

bergerak lurus akan berubah arah sesuai dengan gaya yang diberikan
sopir ke setir mobil. Origami merupakan k6rajinan seni melipat kertas.
Kertas yang dilipat akan berubah bentuk meniadi bentuk burung, bunga,

atau baju. Gaya yang diberikan dapat mengubah bentuk benda. Menyentil

kelereng dan mendorong troli belania merupakan contoh benda mengubah
gerak benda- Kelereng yang diam akan bergerak saat disentil dan troli
yang diam akan bergerak daat dikenai gaya dorong'

Jawaban: b

Jadi, peralatan listrik yang memiliki perubahan energi yang sama
adalah (1) dan (3).

26. Jawaban:d
1) Gas elpiji bukan energi alternatif karena berasal dari pengolahan

minyak bumi.
2l Sinar matahari untuk mengeringkan pakaian merupakan

pemanfaatan energi secara konvensional.
3) Mobil listrik tidak memanfaatkan energi allernatif karena tetap

memerlukan listrik yang diperoleh secara konvensional.
4) Sinar matahari untuk mernasak merupakan pemanfaatan energi

alternati{ yang tepat karena dapat menggantikan bahan bakar
minyak.

27. Jawaban:c
Penghematan listrik di rumah dapat dilakukan dengan cara-cara berikut.
1) Menyetrika baju dalam jumlah banyak sekaligus-
2) Mematikan AC bila tidak digunakan dan AC dinyalakan pada saat

cuaca panas saja.
3) Matikan lampu pada siang hari.
4) Mematikan televisi, radio, tape recorder, serta perlatan audio

visual lainnya, bila tidak ditonton atau didengarkan.

28. Jawaban: c
Botol terbual dari kaca dan tutup botol terbuat dari logam. Saat dipanaskan,
logam memuai lebih cepat daripada kaca. Oleh karena itu, tutup akan
mudah dibuka.
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