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ILMU PENGETAHUAN ALAM

A. Pilihan Ganda
1. Untuk melengkapi rantai makanan dalam soal, 

hewan yang dapat memakan rumput dan 
dimakan ular adalah belalang.

 ➠ Jawaban: D
2. Bunga dan lebah membentuk s imbiosis 

mutualisme, yaitu saling diuntungkan. Lebah 
bisa mengisap nektar/madu bunga. Sedangkan 
bunga terbantu penyerbukannya oleh lebah.

 ➠ Jawaban: C
3. Bunga raflesia beradaptasi  dengan cara 

mengeluarkan bau busuk seperti bangkai yang 
bertujuan untuk memikat lalat agar mendekat dan 
membantu penyerbukan.

 ➠ Jawaban: B
4. Pasangan yang tepat antara hewan dan cara 

beradaptasinya yang benar adalah I) kerbau 
berkubang saat terik matahari untuk mendinginkan 
tubuhnya dan III) paus sesekali muncul di permukaan 
air untuk bernapas.

 ➠ Jawaban: A
5. Pembuangan limbah pabrik ke sungai tanpa 

diolah terlebih dahulu bisa meracuni ekosistem 
sungai.

 ➠ Jawaban: B
6. Akar pada wortel berfungsi untuk menyimpan 

cadangan makanan, menyerap zat hara dari tanah, 
dan sebagai alat perkembangbiakan karena wortel 
berkembang biak dengan umbi akar.

 ➠ Jawaban: A
7. Burung bangau mempunyai kaki panjang dan 

jarinya berselaput yang berguna memudahkan 
jalan di lumpur ketika mencari makan.

 ➠ Jawaban: B
8. Daur hidup wereng yang paling merugikan petani 

adalah pada fase dewasa atau imago karena 
selain merusak tanaman padi, pada fase ini juga 
berkembang biak menghasilkan telur yang cukup 
banyak.

 ➠ Jawaban: D
9. Sendi yang ditunjukkan huruf P adalah sendi pada 

leher, yaitu antara tulang leher dan kepala yang 
termasuk sendi putar. Sendi putar  memungkinkan 
gerak memutar.

 ➠ Jawaban: A
10. Alat bantu pernapasan pada burung pada saat 

terbang adalah pundi-pundi udara.
 ➠ Jawaban: B

11. Avokad dan kacang tanah adalah sumber lemak 
nabati. Lemak bermanfaat untuk melarutkan 
vitamin A, D, E, K, melindungi organ dalam tubuh, 
dan sumber cadangan energi.

 ➠ Jawaban: B
12. Bagian yang ditunjuk adalah usus halus. Usus 

halus berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan.
 ➠ Jawaban: C

13. Bagian darah yang berguna untuk membunuh 
kuman adalah sel darah putih. Sel darah putih akan 
menembus pembuluh darah dan membunuh 
kuman yang masuk ke dalam tubuh manusia.

 ➠ Jawaban: B
14. Hewan dan cara perkembangbiakan pada tabel 

yang benar adalah nomor 1) buaya dengan 
cara bertelur dan nomor 2) tikus dengan cara 
melahirkan. Sedangkan cacing pita seharusnya 
dengan cara fragmentasi dan ular dengan cara 
bertelur.

 ➠ Jawaban: A
15. Tanaman pada gambar adalah stroberi. Stroberi 

berkembang biak dengan geragih.
 ➠ Jawaban: D

16. Masa perubahan fisik anak remaja disebut masa 
pubertas. Masa pubertas biasanya dimulai saat 
berumur 8 hingga 10 tahun dan berakhir lebih 
kurang di usia 15 hingga 16 tahun. Pada masa ini, 
pertumbuhan dan perkembangan berlangsung 
dengan cepat. Pada wanita pubertas ditandai 
dengan menstruasi pertama, sedangkan pada 
laki-laki ditandai dengan mimpi basah.

 ➠ Jawaban: D
17. Usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan 

gajah sumatra supaya tidak punah adalah dengan 
mengusahakan perkembangbiakan gajah sumatra.

 ➠ Jawaban: C
18. Salah satu cara untuk memelihara kesehatan alat 

pencernaan adalah dengan menerapkan pola 
makan teratur.

 ➠ Jawaban: B
19. Faktor yang menyebabkan pelapukan fisika pada 

batuan, yaitu perubahan suhu panas dan dingin, 
tekanan, dan kelembapan.

 ➠ Jawaban: A
20. Kegiatan yang menunjukkan bahwa gaya dapat 

mengubah arah gerak suatu benda adalah 
melontarkan anak panah dengan busur. Anak 
panah ditarik ke belakang tapi setelah dilepaskan 
akan melaju ke depan.

 ➠ Jawaban: B
21. Gambar pada soal adalah orang mendorong 

mobil. Gaya yang berperan dalam kegiatan 
tersebut adalah gaya otot dan gaya gesek antara 
ban mobil dengan jalan.
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 ➠ Jawaban: A
22. Energi alternatif adalah energi yang menggunakan 

sumber energi yang berasal dari sumber daya 
alam yang dapat diperbarui, contohnya cahaya 
matahari, angin, air, biogas, panas bumi, dan 
biosolar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah 
B, yaitu memanfaatkan energi matahari untuk 
pembangkit listrik (panel surya).

 ➠ Jawaban: B
23. Berdasarkan gambar, alat listrik yang mempunyai 

perubahan energi yang sama ketika digunakan 
adalah (II) baterai pada remot dan (III) aki pada 
motor, yaitu mengubah energi kimia menjadi 
energi listrik.

 ➠ Jawaban: C
24. Berdasarkan gambar tersebut bahan yang terbuat 

dari isolator ditunjukkan oleh nomor 1 dan 3. 
 ➠ Jawaban: B

25. Konveksi adalah perpindahan panas melalui 
zat perantara diikuti aliran zat perantaranya. 
Contohnya terjadinya angin darat dan angin laut.

 ➠ Jawaban: B
26. Alat musik yang dibunyikan dengan cara ditabuh 

atau dipukul adalah drum, rebana, gendang.
 ➠ Jawaban: C

27. Bayang-bayang pohon yang benar setelah 
matahari berpindah kedudukan adalah gambar B.

 ➠ Jawaban: B
28. Peristiwa pada gambar dalam soal menunjukkan 

bahwa cahaya merambat lurus dan menembus 
benda bening. 

 ➠ Jawaban: D
29. Cara pembuatan magnet pada gambar I yaitu 

dengan cara induksi dan gambar II dengan 
elektromagnetik.

 ➠ Jawaban: A
30. Agar lampu 4, 5, 6 menyala dan 1, 2, 3 padam maka 

S1 dibuka dan S2 ditutup.
 ➠ Jawaban: C

31. Kayu ulin merupakan sumber daya alam nabati 
yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan 
konstruksi bangunan.

 ➠ Jawaban: C

32. Sumber daya alam pada gambar adalah eceng 
gondok yang berguna untuk bahan dasar 
kerajinan.

 ➠ Jawaban: B
33. Siklus daur air yang ditunjukkan nomor I adalah 

penguapan air dan nomor III menunjukkan hujan.
 ➠ Jawaban: A

34. Kegiatan manusia yang tidak mengganggu 
proses daur air adalah tidak membuang sampah 
di sungai. Sementara itu, kegiatan manusia 
yang mengganggu proses daur air antara lain 
mengubah sawah menjadi pemukiman, mencuci 
motor setiap hari walaupun masih bersih, dan 
membiarkan lahan kosong tanpa ditanami 
tumbuhan.

 ➠ Jawaban: D
35. Planet yang ditunjukkan angka 3 adalah Saturnus 

dan yang ditunjuk angka 5 adalah Mars.
 ➠ Jawaban: A

36. Berdasarkan gambar, bulan terletak antara 
matahari dan Bumi sehingga sinar matahari ke 
Bumi terhalang oleh bulan yang menyebabkan 
gerhana matahari. Pada bagian 2 terkena 
bayangan umbra sehingga yang terjadi adalah 
gerhana matahari total.

 ➠ Jawaban: B

B. Essay
37. Apabila laba-laba mengalami penurunan 

populasi, kemungkinan yang terjadi adalah 
ulat mengalami kenaikan populasi dan burung 
mengalami penurunan populasi.

38. M e t a m o r f o s i s  k u p u - k u p u  m e r u p a k a n 
metamorfisis sempurna karena melalui tahap 
pupa/kepompong. Saat baru menetas, rupa atau 
bentuknya berbeda dengan induknya.
Metamorfosis belalang merupakan metamorfosis 
tidak sempurna karena tidak melalui tahap 
pupa/kepompong. Saat baru menetas, rupa atau 
bentuknya sama dengan induknya.

39. 

Benda Jenis 
benda Bentuk Volume 

I gas berubah tetap
II cair berubah tetap
III padat tetap tetap

40. Gelas langsung pecah ketika dituangi air 
mendidih, karena bagian dalam gelas sudah 
memuai tapi bagian luar gelas belum memuai.


