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1. Jawab : c 
Pembahasan : 
Pada saat pengisian, kutub (+) aki dihubungkan dengan kutub (-) sumber tegangan PLN,  sedangkan kutub 
(-) aki dihubungkan dengan kutub (+) sumber tegangan PLN. Pembalikan pemasangan kutub tersebut 
dilakukan dengan tujuan supaya energi listrik yang mengalir dalam aki diubah menjadi energi kimia.  

 
2. Jawab : c 

Pembahasan : 
Energi matahari merupakan energi alternatif yang berasal dari luar bumi. Energi matahari dapat diubah 
menjadi energi listrik, gerak, dan kalor sehingga dapat dimanfaatkan lebih banyak lagi. 

 
3. Jawab : d 

Pembahasan : 
Menghemat energi dapat dilakukan dengan cara : 
a. menon-aktifkan peralatan (lampu, setrika, TV, komputer) saat tidak digunakan 
b. menggunakan peralatan yang berdaya listrik rendah 
  

4. Jawab : c 
Pembahasan : 
Agar pemain sepak bola tidak terpeleset saat berlari atau menendang bola, bagian bawah  sepatu dibuat 
kasar dan banyak tonjolan. Bagian kasar dan tonjolan pada sepatu berfungsi memperbesar gaya gesek 
antara sepatu dengan permukaan tanah atau rumput.  

 
5. Jawab : d 

Pembahasan : 
Mobil mogok menjadi bergerak saat didorong, membuktikan bahwa gaya dapat mengubah gerak benda, 
yaitu benda diam menjadi bergerak. Selain itu, gaya dapat mempengaruhi: 
- benda yang bergerak, menjadi diam 
- benda yang bergerak lambat, semakin cepat 
- benda yang bergerak cepat, menjadi lambat 
- bentuk benda (benda yang bentuknya tidak teratur menjadi teratur atau sebaliknya) 
  

6. Jawab : c 
Pembahasan : 
Proses timbulnya sumber arus listrik pada Pembangkit Listrik Tenanga Air (PLTA) sebagai berikut: 
- Air dalam bendungan dialirkan menuju turbin yang dihubungkan dengan generator, sehingga turbin  

berputar.  
- Putaran turbin menggerakan lilitan kawat tembaga di dalam generator. Kawat tembaga tersebut 

ditempatkan dalam medan magnet. Putaran kumparan mengakibatkan perubahan jumlah medan 
magnet. 

- Dari perubahan jumlah medan magnet tersebut, timbullah energi listrik. 
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Jadi perubahan energi yang terjadi pada turbin generator adalah energi gerak menjadi energi listrik. 
 

7. Jawab : b 
Pembahasan : 
Kecepatan cahaya pada ruang hampa atau udara setara dengan 300.000 km/detik. Apabila cahaya 
melewati medium seperti air atau kaca maka kecepatnnya akan berkurang. Pengurangan kecepatan cahaya 
inilah yang disebut dengan pembiasan atau pembelokan cahaya .  
 

8. Jawab : d 
Pembahasan : 
Kecepatan rambat bunyi pada benda padat, cair, dan gas berbeda beda. Secara umum  kecepatan rambat 
bunyi sebagai berikut : 
- Pada zat padat cepat rambat bunyi lebih besar dibandingkan di zat cair . 
- Pada zat cair cepat rambat bunyi lebih besar dibandingkan di udara. 
Jadi pada zat padat bunyi lebih cepat merambat. 
 

9. Jawab : b 
Pembahasan : 
Rentang pembagian frekwensi bunyi sebagai berikut: 
 
 
 
 

20 Hz 20.000 Hz 

infrasonik audiosonik ultrasonik 

- Frekwensi infrasonik dapat di dengar oleh semut dan jangkrik 
- Batas pendengaran manusia ada di audiosonik 
- Ultrasonik dapat di dengar oleh kelelawar atau gajah 
 
 

10. Jawab : a 
Pembahasan : 
Benda gelap merupakan sebutan untuk benda yang : 
- tidak mempunyai sumber cahaya sendiri 
- tidak tembus cahaya 
- menterap cahaya 
- contoh: kayu dan tanah 
Benda terang merupakan sebutan untuk setiap benda yang mempunyai sumber cahaya sendiri. 
  

11. Jawab : b 
Pembahasan : 
Matahari merupakan sumber energi alternatif yang sangat penting bagi kelangsungan makhluk hidup di 
bumi. Energi panas matahari dapat dimanfaatkan secara langsung oleh manusia untuk menjemur pakaian, 
menjemur hasil panen, pembuatan garam, pembuatan ikan asin, pembentukan vitamin D, dan sebagainya.  
 

12. Jawab : c 
Pembahasan : 
Saat diisi es, gelas akan menyusut. Setelah es dalam gelas diganti oleh air panas, gelas akan langsung 
memuai. Pemuaian gelas secara tiba-tiba dapat mengakibatkan gelas pecah. 

 
13. Jawab : d 

Pembahasan : 
Rel kereta api terbuat dari bahan logam. Sifat alamiah logam adalah memuai bila panas dan menyusut bila 
dingin. Karena dapat memuai, saat pemasangan rel kereta api harus ada celah.  
 

14. Jawab : d 
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Pembahasan : 
Partikel udara panas dari darat atau dari laut dapat bergerak sehingga timbullah angin darat atau angin 
laut. Karena partikel udara pembawa panas ikut bergerak, dapat kita simpulkan bahwa angin darat atau 
angin laut terjadi karena perpindahan panas secara konveksi atau aliran. 

 
15. Jawab : d 

Pembahasan : 
Radiasi adalah perpindahan panas yang dibawa oleh gelombang elektromagnetik, sehingga perpindahan 
panasnya dapat merambat tanpa melalui zat perantara. Contoh perpindahan panas secara radiasi adalah 
sampainya panas matahari ke permukaan bumi dan sampainya panas api unggun ke tubuh kita. 

16. Jawab : (tidak ada jawaban yang tepat) 
Pembahasan : 
a. alat pengukur arus listrik adalah amperemeter. 
b. untuk menurunkan atau menaikkan tegangan dapat menggunakan komponen listrik transformator. 
c. alat pemutus atau penyambung arus listrik adalah sekring. 
 
Fungsi sekring adalah membatasi arus yang mengalir pada rangkaian listrik supaya tidak melebihi batas 
maksimum yang diizinkan. Jika tidak ada sekring, kemungkinan arus yang mengalir bisa besar sehingga 
terjadi korsleting (hubungan pendek). 
 

17. Jawab : a 
Pembahasan : 
Magnet dapat dimanfaatkan untuk : 
- membuat bel dengan memanfaatkan perubahan elektromagnet 
- magnet 
- pengeras suara atau loadspeaker 
- menggerakkan motor listrik 
- pembuatan dinamo 
Untuk menggerakkan kipas angin tidak dibutuhkan magnet, tetapi membutuhkan energi listrik. 
 

18. Jawab : d 
Pembahasan : 
Jalanan yang berkelok-kelok di daerah pegunungan atau perbukitan memanfaatkan prinsip kerja bidang 
miring. 
 

19. Jawab : d 
Pembahasan : 
Cara menghafal jenis-jenis tuas adalah 

Jenis 
tuas 

Bagian 
tengah Contoh 

1 T = tumpu Jungkat-jungkit, gunting 
2 B = beban Pemecah biji 
3 K = kuasa Lengan manusia, Sekop  

 
20. Jawab : b 

Pembahasan : 
Air memiliki sifat: 
- Dalam keadaan tenang, permukaan air selalu mendatar. 
- Pada tekanan yang serba sama air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. 
- Bentuknya sesuai dengan bentuk tempatnya. 
- Mengalami kapilaritas, meresap melalui celah kecil atau kapiler. 
- Menekan dinding wadahnya ke segala arah 
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21. Jawab : c 

Pembahasan : 
Udara memiliki sifat : 
- menempati ruang 
- bergerak dari tempat bertekanan tingi ke tekanan rendah. 
- memuai atau mengembang bila di panaskan dan menyusut bila didinginkan. 
- menekan ke segala arah. 

 
22. Jawab : d  

Pembahasan : 
Sumber daya alam ada yang dapat diperbaharui dan ada pula yang tidak dapat diperbaharui. 
- Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah: tumbuh-tumbuhan, hewan, dan air. 
- Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti: minyak bumi, batu-bara, emas, dan 

besi. 
  

23. Jawab : b 
Pembahasan : 
Batuan beku adalah batuan yang terbentuk pembekuan magma di permukaan bumi. Contoh batuan beku 
adalah batu breksi, batu apung, batu obsidian, dan batu basal.  
Konglomerat dan serpih merupakan contoh batuan endapan. Sedangkan batu sabak tergolong jenis batuan 
metamorf. 
 

24. Jawab : b 
Pembahasan : 
Gerhana bulan terjadi saat posisi bulan memasuki bayangan bumi (bulan berada di belakang bumi). 
 
Perhatikan gambar berikut 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
25. Jawab : b 

Pembahasan : 
Bagian tanah berurutan dari bagian paling bawah sampai bagian paling atas sebagai berikut: 

 
 
 

Matahari 
Bumi 

Orbit Bulan 

Umbra atau 
bayangan total 

Bulan 

Penumbra 
atau 
bayangan 
parsial 

kerikil – pasir – butiran tanah liat – humus 

26. Jawab: b 
Pembahasan : 
Pada manusia dan beberapa jenis primata seperti monyet Macacca rhesus, untuk menandakan kesiapan 
bereproduksi akan mengalami masa pubertas. Masa pubertas/akil balig adalah masa pertumbuhan dan 
perkembangan yang menyangkut organ reproduksi. Ciri-ciri pubertas : 

Anak laki-laki Anak perempuan 
1. Jakun membesar 
2. Suara bertambah besar 
3. Tumbuh rambut di atas 

bibir, ketiak, dan sekitar 
organ reproduksi 

4. Dada bertambah bidang 

1. Suara melengking 
2. Tumbuh rambut di 

ketiak dan sekitar 
organ reproduksi 
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Ciri Seks Sekunder (Perubahan Fisik) 

 
Anak laki-laki Anak perempuan 

Sel sperma mulai 
diproduksi(melalui siklus 
mimpi basah) 

Sel telur mulai 
dikeluarkan setiap 28  
hari (melalui siklus 
menstruasi) 
 

Ciri Seks Sekunder Primer 
 
27. Jawab: d 

Pembahasan: 
Kaktus termasuk ke dalam tumbuhan xerofit karena hidup di daerah kering (gurun). Untuk dapat bertahan 
hidup di daerah kering, kaktus beradaptasi dengan cara : 
• Daunnya berbentuk duri untuk mengurangi penguapan. 
• Batangnya besar dan berlapis lilin (kutikula) untuk meyimpan cadangan air. 
• Akarnya panjang sehingga dapat memperluas jangkauan penyerapan air. 

 
28. Jawab: b 

Pembahasan: 
Trenggiling mempunyai punggung yang sangat keras. Oleh karena itu, pada saat merasa terancam 
trenggiling akan menggulung tubuhnya seperti bola sehingga bagian tubuhnya yang lunak dapat terlindungi 
oleh punggung tersebut. 
 

29. Jawab: c 
Pembahasan: 
 
 
Pada rantai makanan di atas diketahui bahwa: 

Padi  Tikus  Ular  Elang 

• Padi berperan sebagai produsen (dapat membuat makanan sendiri). 
• Tikus berperan sebagai konsumen tingkat pertama (memakan padi atau produsen/herbivora). 
• Ular berperan sebagai konsumen tingkat kedua (memakan tikus/konsumen tingkat 

pertama/herbivora). 
• Elang berperan sebagai konsumen tingkat ketiga (memakan ular/konsumen tingkat kedua herbivora). 

30. Jawab: c 
Pembahasan: 
Hubungan antara bunga dan kupu-kupu termasuk ke dalam simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme 
adalah hubungan saling menguntungkan antara dua makhluk hidup (+ dan +). Contoh simbiosis 
mutualisme adalah hubungan antara bunga dengan kupu-kupu. Kupu-kupu mendapat keuntungan dari 
bunga berupa madu. Bunga juga mendapat keuntungan dari kupu-kupu karena dibantu proses 
penyerbukannya. 

31. Jawab: a 
Pembahasan: 
• Singkong dan bengkoang menyimpan cadangan makanannya pada umbi akar. 
• Kentang dan ubi jalar menyimpan cadangan makanannya pada umbi batang. 
• Tebu menyimpan cadangan makanannya pada batang. 
• Jahe, kunyit, dan temulawak menyimpan cadangan makanannya pada rhizoma. 

32. Jawab: a 
Pembahasan: 
Sistem rangka manusia terdiri atas rangka tengkorak, rangka tubuh, dan rangka anggota gerak. 
• Rangka badan berfungsi untuk melindungi organ-organ tubuh yang penting yaitu : 

 Tulang rusuk dan tulang dada melindungi jantung dan paru-paru. 
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 Tulang leher melindungi tenggorokan dan kerongkongan. 
 Tulang belakang melindungi sumsum tulang belakang. 
 Gelang panggul melindungi organ-organ pencernaan bawah (usus halus, usus besar) dan organ-

organ reproduksi. 
• Rangka tengkorak berfungsi untuk melindungi otak. 

33. Jawab: a 
Pembahasan: 
Beberapa cara untuk memelihara kesehatan alat pernafasan diantaranya : 
• Memakan makanan yang bergizi. 
• Olah raga secara teratur. 
• Beristirahat yang cukup. 
• Menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan tempat tinggal. 
• Tidak merokok dan menghindari asap rokok. 
• Menghirup udara bersih dan segar. 

34. Jawab: d 
Pembahasan: 
Cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan menggunakan sabut kelapa dan tanah yang ditempel pada 
pohon disebut mencangkok. Tahapan dalam mencangkok adalah : 
1. Buat  sayatan melingkar kurang lebih 3-5 cm pada cabang yang telah ditentukan. 
2. Kelupas kulit yang telah dikerat. 
3. Bersihkan lapisan kambiumnya. 
4. Keringkan batang yang telah dibersihkan kambiumnya. 
5. Tutup bagian kayu yang telah dibersihkan dengan menggunakan sabut kelapa dan tanah atau plastik 

dengan tanah. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar cara mencangkok 

35. Jawab: c 
Pembahasan: 
Hewan vivivar atau melahirkan memiliki ciri-ciri : 
- mengalami masa mengandung 
- memiliki kelenjar susu 
- tubuh ditutupi oleh rambut 
- zat makanan bagi embrio diperoleh melalui plasenta induknya 
Hewan yang termasuk kelompok vivivar atau mengeluarkan anak dengan cara melahirkan adalah kelompok 
hewan mamalia, baik mamalia darat (kucing, kangguru, anjing, sapi, dan kijang) maupun mamalia laut 
(pesut, lumba-lumba, paus, hiu requiem (ikan cucut), dan singa laut). Namun ada satu jenis mamalia yang 
bertelur, yaitu Platypus. 

 
II.    PEMBAHASAN SOAL URAIAN 

36. Alat optik dan fungsinya adalah sebagai berikut:  

1. Mata 
Mata merupakan alat optik yang dimiliki oleh makhluk hidup seperti manusia dan hewan. Mata 
dilengkapi lensa cembung dari jaringan sangat bening dan elastis. Fungsi lensa mata adalah 
membentuk bayangan nyata, terbalik, diperkecil  pada retina. 
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2. Lup  

Lup atau kaca pembesar merupakan alat optik paling sederhana. Lup hanya terdiri atas sebuah lensa 
cembung. Fungsi lup adalah memperbesar benda berukuran kecil. Sifat bayangan yang dibentuk lup 
adalah maya, tegak, diperbesar. 

3. Kamera  
Kamera adalah alat optik yang berfungsi untuk merekan benda dalam bentuk gambar. Sifat bayangan 
yang dibentuk kamera sama dengan sifat bayangan oleh lensa  mata. 

4. Mikroskop 
Mikroskop adalah alat optik yang berfungsi memperbesar benda berukuran mikro (seperti bakteri, 
amoeba, dan paramaecium). Mikroskop tersusun atas sebuah cermin cekung untuk memfokuskan 
cahaya, dua buah lensa (okuler dan objektif) untuk memperbesar ukuran benda dan sebuah tabung. 

5. Teropong  
Teropong adalah alat optik untuk melihat benda yang jaraknya jauh. Teropong terdiri atas teropong 
bumi dan teropong langit  (teleskop).  
Teropong tersusun atas dua buah lensa cembung dan satu buah lensa pembalik (lensa cembung).  

6. Periskop  
Periskop adalah alat optik pada kapal selam berfungsi untuk melihat benda di permukaan air laut. 
Periskop terdiri atas dua buah prisma siku-siku sebagai pemantul. 

7. Episkop 
Episkop adalah alat optik yang digunakan untuk memproyeksikan gambar tidak tembus cahaya pada 
suatu layar. Episkop hampir sama dengan OHP (Over Head Proyektor). OHP memproyeksikan gambar 
tembus cahaya pada layar. 

 
37. Anomali merupakan keanehan air pada saat dipanaskan dari suhu 0 0C sampai suhu 4 0C yaitu, volume air 

akan menyusut. Jika pemanasan terus berlanjut volume air akan mulai bertambah atau mengalami 
pemuaian sampai suhu 100 0C. 

 
38. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan terdiri atas :  

1. Penyerbukan sendiri terjadi apabila serbuk sari dari satu bunga menempel ke kepala putik bunga itu 
sendiri; 

2. Penyerbukan tetangga terjadi apabila serbuk sari menempel ke kepala putik bunga lain yang masih 
satu pohon; 

3. Penyerbukan silang terjadi apabila serbuk sari menempel ke kepala putik bunga lain yang tidak satu 
pohon tapi masih sejenis; 

4. Penyerbukan bastar terjadi apabila serbuk sari menempel ke kepala putik bunga lain yang tidak satu 
pohon, masih sejenis namun berbeda varietas atau berbeda jenis. 

 
 
 
 
 
 
 Penyerbukan sendiri Penyerbukan tetangga 
 
 
 
 
 
 Penyerbukan silang Penyerbukan bastar 
 
39. Sistem indera pada hewan dan manusia terdiri atas : 

1. mata sebagai indera penglihatan; 
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2. hidung sebagai indera penciuman dan alat pernafasan; 
3. telinga sebagai indera pendengaran dan alat keseimbangan tubuh;  
4. lidah sebagai indera pengecap dan alat pencernaan makanan; 
5. kulit sebagai indera perasa dan peraba. 
 

40. Zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh adalah  

1. Karbohidrat/Hidrat arang 
Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi/tenaga dan sumber panas bagi tubuh. Terdapat pada 
beras, jagung, sagu, kentang, singkong, dan gandum. 

2. Lemak 
Lemak berfungsi sebagai sumber energi, sumber panas, cadangan makanan, dan pelarut (vitamin A, 
D, E, dan K). Lemak terdiri atas lemak nabati dan lemak hewani. Lemak nabati (lemak yang berasal 
dari tumbuhan) terdapat pada kacang tanah, kelapa, kemiri, durian, margarin, dan alpukat. Lemak 
hewani (lemak yang berasal dari hewan) terdapat pada daging, minyak ikan, susu, mentega, keju, dan 
lemak hewan (gajih). 

3. Protein 
Protein berfungsi sebagai zat pembangun tubuh (membentuk jaringan otot, otak, dan organ lainnya),  
membantu proses pertumbuhan, dan pengganti sel-sel tubuh yang rusak. Protein terdiri atas protein 
nabati dan protein hewani. Protein nabati (Protein yang berasal dari tumbuhan) terdapat pada tempe, 
tahu, dan  kacang-kacangan. Protein hewani (protein yang berasal dari hewan) terdapat pada daging, 
susu, hati, keju, ayam, ikan, dan udang. 

4. Vitamin 
Vitamin berfungsi untuk menjaga kesehatan sel-sel tubuh dan mengatur fungsi tubuh supaya 
metabolisme berjalan lancar. Vitamin terdiri dari vitamin A, B, C, D, E, dan K. 

5. Air 
Air berfungsi sebagai pelarut zat makanan, memperlancar pencernaan makanan, pengatur suhu tubuh, 
dan pelarut (vitamin B dan C). Air terdapat pada Sayur-sayuran, buah-buahan, dan air minum. 

6. Mineral 
Mineral berfungsi untuk mengatur metabolisme tubuh (membentuk sel, enzim, hormon, dan darah). 
Contoh mineral diantaranya mineral yodium, fosfor, zat besi, dan kalsium.  

 


