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A. Pilihan Ganda
1. Sambungan antara tulang dengan tulang pada 

rangka tubuh manusia disebut persendian.
Jawaban: B

2. Persendian tulang yang tidak dapat digerakkan 
terdapat pada tulang kepala.

Jawaban: B
3. Tulang yang berfungsi untuk melindungi bagian tubuh 

yang dinamakan otak adalah rangka kepala.
Jawaban: C

4. Fungsi rangka manusia:
 a.  memberi bentuk tubuh
 b.  pelindung bagian-bagian tubuh yg lunak
 c.  menegakkan tubuh/penopang tubuh
 d.  tempat pembentukkan sel-sel darah
 e. melekatnya otot
 Yang tidak termasuk fungsi rangka tubuh adalah 

sebagai alat gerak aktif. 
Jawaban: C

5. Jumlah ruas-ruas tulang ekor pada manusia, yaitu 4 
ruas.

Jawaban: C
6. Yang tidak termasuk zat-zat pembentuk tulang adalah 

vitamin D
Jawaban: B

7. Manusia dapat bergerak karena ada rangka dan otot. 
Fungsi rangka adalah sebagai alat gerak pasif yang 
hanya dapat bergerak bila dibantu oleh otot. 

Jawaban: C
8. Sendi engsel merupakan persendian yang 

menyebabkan gerakan satu arah. sendi ini terdapat 
pada bagian lutut, siku dan ruas-ruas jari..

Jawaban: A dan D
9. Jumlah seluruh suas tulang belakang ada 33 buah 

yang terdiri dari 5 jenis tulang, yaitu :
 a. Tulang leher/osteon servikalis (7 buah)
 b. Tulang punggung/osteon torakalis (12 buah)
 c. Tulang pinggang/osteon lumbalis (5 buah)
 d. Tulang kelangkang/osteon sarkum (5 buah)
 e. Tulang ekor/osteon coccigialis (4 buah).

Jawaban: D
10. Tulang ini berbentuk pipih. Sama halnya dengan 

tulang pendek, tulang pipih berfungsi sebagai tempat 
pembentukan sel-sel darah. Hal ini disebabkan dalam 
tulang pipih terdapat rongga-rongga kecil yang berisi 
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Pokok Bahasan : Rangka Manusia, Fungsi, dan Perawatannya
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sumsum merah. Tulang yang termasuk ke dalam 
tulang pipih, antara lain tulang rusuk, tulang dada, 
dan tulang tengkorak kepala..

Jawaban: A
B. ESSEI
1. Organ Penyusun Sistem Gerak (Rangka manusia) 

terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian kepala 
(tengkorak), bagian badan, dan bagian anggota 
gerak.

2. Tulang merupakan alat gerak yang memiliki peranan 
penting bagi manusia karena tulang-tulang pada 
manusia selain menyusun rangka, juga memiliki 
beberapa fungsi diantaranya adalah:

 a. Memberi bentuk tubuh
 b. Melindungi alat (organ-organ) tubuh yang vital
 c. Menahan dan menegakkan tubuh, Menunjang  

 tegaknya tubuh
 d. Tempat melekatnya otot rangka (skelet)
 e. Sumsum merah tulang membentuk sel-sel darah  

 merah, Tempat pembentukan sel-sel darah  
 Merah

 f. Sebagai cadangan (penimbunan) mineral   
 terutama Calsium dan Fosfat

 g. Tempat menyimpan energi, yaitu simpanan lemak 
yang ada di sumsum kuning

3. a. Tulang lengan atas berbentuk seperti pipa dengan 
bonggol di setiap ujungnya. Pada bagian bawah 
bersendian dengan tulang lengan bawah (hasta dan 
ulna). Pada bagian atas bersendian dengan tulang 
belikat (skapula).

 b. Tulang lengan bawah.
 Terdiri atas tulang hasta (ulna) dan tulang pengumpil 

(radius). Bagian ujung atas tulang pengumpil 
bersendian dengan tulang humerus sedangkan 
bagian bawahnya merupakan tempat terdapatnya 
tulang ibu jari (jempol).  Kedua ujung bawah tulang 
lengan bawah bersendian dengan tulang pergelangan 
tangan (karpal). 

4. Gangguan tulang terjadi karena:
 a.  asupan makanan yang diperlukan tulang tidak  

 terpenuhi
b. Kecelakaan
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Bab 1 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 1
Pokok Bahasan : Rangka Manusia, Fungsi, dan Perawatannya
Kelas/Semester : 4/1

Bab 2 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 2
Pokok Bahasan : Alat Indera Manusia, Fungsi, dan Perawatannya
Kelas/Semester : 4/1

A. Pembahasan soal pilihan ganda
1. Bagian yang paling peka pada tubuh kita adalah alat 

indera hidung. 
Jawaban: D

2. a. Rasa Asin dirasakan pada sepanjang bagian isi  
 depan lidah

 b.  Rasa asam di rasakan di sepanjang sisi bagian  
 belakang lidah

Jawaban: A dan C
3. Bagian mata yang disebut orang-orangan adalah 

pupil
Jawaban: C

4. Bagian mata yang peka terhadap cahaya adalah 
bagian bintik kuning yang terdapat pada lapisan 
retina..

Jawaban: B 
5. Rabun dekat tidak dapat melihat jelas benda dekat, 

disebut juga mata perpenglihatan jauh (hipermetropi) 
Jawaban: D 

6. Alat keseimbangan manusia tersimpan di bagian 
tengah telinga, alat ini yang memungkinkan manusia 
dapat berdiri tegak dan berjalan lurus .

Jawaban: B
7. Indera pencium adalah hidung

Jawaban: B 
8. Kemampuan mata untuk memipih dan menyembung 

dinamakan daya akomodasi.
Jawaban: D 

9. Rabun dekat ditolong dengan kacamata berlensa 
cembung (positif).

Jawaban: B 
10. Menonton televisi  di ruang gelap dapat merusak 

mata.

Jawaban: A
B. Pembahasan soal uraian
1. Indera Manusia ada lima sehingga disebut panca 

indera disertai arti definisi / pengertian, yaitu:
 a. Mata adalah indera yang digunakan untuk melihat 

lingkungan sekitarnya dalam bentuk gambar sehingga 
mampu dengan mengenali benda-benda yang ada di 
sekitarnya dengan cepat.
b. Hidung adalah indera yang kita gunakan untuk  
 mengenali lingkungan sekitar atau sesuatu dari  
 aroma yang dihasilkan.
c. Telinga adalah alat indra yang memiliki fungsi  
 untuk mendengar suara yang ada di sekitar kita.
d. Lidah adalah alat indera yang berfungsi untuk  
 merasakan rangsangan rasa dari benda-benda  
 yang masuk ke dalam mulut kita.
e. Kulit adalah alat indera kita yang mampu mene- 
 rima rangsangan temperatur suhu, sentuhan,  
 rasa sakit, tekanan, tekstur, dan lain sebagainya.

2. Cara memelihara kesehatan telinga:
 a. Periksakan kesehatan telinga secara berkala ke  

 dokter atau Puskesmas terdekat!
 b. Jangan mengorek-ngorek telinga dengan benda  

 yang keras, tajam, atau kotor!
 c. Bila kalian berenang, tutuplah telinga agar air   

 tidak masuk ke dalamnya!
.
3. Diketahui: n dikalikan 3 = 27

Ditanyakan: Nilai n = ...?
Penyelesaian:
n = 27 : 3 = 9
Jadi, bilangan tersebut adalah 9.

4. Bagian ujung lidah mampu mera-sakan rasa manis, 
bagian pinggir lidah dapat merasakan rasa asam dan 
asin, serta bagian pangkal lidah dapat merasakan 
pahit.

5. Bila ada suara yang masuk, suara itu akan ditangkap 
oleh telinga luar dan diterima oleh selaput gendang. 
Dari selaput gendang, suara diubah menjadi getaran 
dan diteruskan ke telinga tengah. Oleh telinga 
tengah, yaitu oleh tiga tulang pendengar getaran 
itu diteruskan ke telinga dalam yakni pada tingkap 
jorong. Dari tingkap jorong, getaran itu diterima oleh 

c. Kesalahan sikap duduk dan posisi badan lainnya.
5. Lordosis merupakan kelainan dengan melengkungnya 

tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di 
bagian pinggang. Orang yang mengalami kelainan 
ini pinggangnya terlihat lebih menonjol ke depan. 
Lordosis bisa disebabkan karena perut penderita 
yang terlalu besar (misalnya karena hamil atau 
kegemukan), riketsia, atau karena kebiasaan yang 
salah. Kifosis Kifosis merupakan kelainan dengan 

melengkungnya tulang belakang yang berlebihan 
di bagian dada ke arah belakang. Penderita kifosis 
tubuhnya terlihat bungkuk. Kifosis bisa disebabkan 
karena, penyakit (misalnya TBC dan riketsia) atau 
kebiasaan duduk yang salah.
Skoliosis adalah melengkungnya tulang belakang ke 
arah samping. Skoliosis bisa disebabkan oleh polio 
atau kebiasaan duduk atau berposisi yang salah.
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rumah siput. Di dalam rumah siput terdapat cairan, 
dan apabila ada getaran yang masuk cairan itu akan 
bergetar. Getaran cairan ini akan merangsang ujung-

ujung saraf dalam rumah siput. Oleh ujung-ujung 
saraf inilah, getaran itu diteruskan ke otak, maka 
terdengarlah suara itu

Bab 3 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 3
Pokok Bahasan : Struktur Tumbuhan dan Fungsinya
Kelas/Semester : 4/1

A. Pembahasan soal pilihan ganda
1. Bagian tumbuhan untuk menyerap zat makanan dari 

dalam tanah adalah akar..
Jawaban: B

2. Tumbuhan singkong batangnya berbentuk bulat.
Jawaban: A

3. Batang tanaman putri malu berduri
Jawaban: B

4. Akar pohon pepaya arahnya memanjang ke bawah
Jawaban: B 

5. Daun tanaman yang bentuknya panjang-panjang 
adalah jagung.

Jawaban: C
6. Biji buah mangga berkeping dua.

Jawaban: B
7. Biji jagung, biji padi, biji salak, dan biji kelapa 

merupakan contoh biji berkeping satu.
Jawaban: A

8. Buah yang rasanya manis adalah pepaya
Jawaban: B

9. Bagian bunga yang berwarna-warni adalah 

mahkota.
Jawaban: B

10. Alat perkembangbiakan tumbuhan adalah 
Jawaban: C

B. Pembahasan soal uraian

1. Tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun. Ada pula 
yang dilengkapi dengan bunga dan buah.

2. Banyak sekali tumbuhan yang batangnya bulat. 
Contohnya adalah pohon kelapa, singkong, pinang.

3. Tanaman yang buahnya masam contohnya 
kedondong, beberapa jenis jeruk, asam, dan lain-
lain.  

4. Tumbuhan yang daunnya memanjang adalah jagung, 
alang-alang, padi, tebu, dan lain-lain.

5. Tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia dan 
hewan. Tumbuhan dijadikan sebagai bahan makanan. 
Tumbuhan juga dijadikan sebagai bahan bagunan, 
peralatan rumah tangga dan  lain-lain.

Bab 4 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 4
Pokok Bahasan : Geometri dan Pengukuran
Kelas/Semester : 4/1

A. Pembahasan soal pilihan ganda
1. Herbivora adalah kelompok hewan pemakan 

tumbuhan.
Jawaban: C 

2. Karnivora adalah kelompok hewan pemakan daging.
Jawaban: A

3. Omnivora adalah kelompok hewan pemakan daging 
an tumbuhan .

Jawaban: D
4. Insektivora adalah kelompok hewan pemakan 

serangga. 
Jawaban: B

5. Hewan yang tidak memangsa hewan lain adalah 
herbivora.

Jawaban: C
6. Tikus dan beruang termasuk ke dalam hewan 

pemakan daging dan tumbuhan
Jawaban: D 

7. Celurut dan trenggiling adalah hewan pemakan 
serangga (insektivora)

                    Jawaban: B
8. Harimau dan singa termasuk kelompok hewan 

pemakan daging (karnivora)
Jawaban: A

9. Rusa dan kuda termasuk kelompok hewan pemakan 
tumbuhan ( herbivora)

Jawaban: C
10. Manusia dan ayam termasuk.

Jawaban: D
B. Pembahasan soal uraian
1. Hewan-hewan yang termasuk kelompok hewan 

karnivora dicirikan dengan gigi taringnya yang tajam 
yang berfungsi untuk mencabik-cabik daging yang 
menjadi makanannya.

2. Beruang, misalnya beruang madu adalah binatang 

Bab 5 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 5
Pokok Bahasan : Daur Hidup Hewan
Kelas/Semester : 4/1
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omnivora,  Mereka memakan  buah-buahan dan 
tanaman hutan hujan tropis, termasuk juga tunas 
tanaman jenis palem, kelapa. Mereka juga memakan 
serangga, madu, burung, dan binatang kecil lainnya.

3. Insektivora dan karnivora berbeda insektivora adalah 
hewan pemakan serangga tidak memakan daging 
lainya. Begitu pula dengan hewan karnivora mungkin 

tidak memakan serangga.
4. Hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. 

Contoh: kambing, sapi, dan kuda adalah hewan 
pemakan rumput.

5. Omnivora adalah hewan pamakan daging dan 
tumbuhan. Contohnya adalah beruang.

Bab 5 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 5
Pokok Bahasan : Daur Hidup Hewan
Kelas/Semester : 4/1

A. Pembahasan soal pilihan ganda
1. Hewan-hewan berikut yang mengalami metamorfosis 

sempurna adalah katak dan kupu-kupu.
Jawaban: A 

2. Hewan-hewan berikut yang mengalami metamorfosis 
tidak sempurna adalah jangkrik dan belalang.

Jawaban: B
3. Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk dari 

telur hingga hewan dewasa .
Jawaban: A

4. Pertumbuhan hewan ditunjukkan dengan 
metamorfosis. 

Jawaban: A
5. Hewan yang dapat hidup di dua alam atau dua 

kehidupan, yaitu semasa kecil di air dan setelah 
dewasa di darat adalah tergolong hewan amfibi.

Jawaban: A
6. Undur-undur

Jawaban: B 
7. Pertumbuhan pada makhluk hidup dapat dilihat dari 

bertambah tinggi, ukuran badan, berat badan kecuali 
luas

                    Jawaban: B
8. Daur hidup kupu-kupu, yaitu telur, ulat, kepompong, 

kupu-kupu
Jawaban: B

9. Belalang, lipan, dan jangkrik mengalami metamorfosis 
tidak sempurna.

Jawaban: A
10. Perubahan bentuk hewan, dinamakan daur hidup.

Jawaban: C

B. Pembahasan soal uraian
1. Daur hidup adalah tahapan perubahan bentuk tubuh 

hewan sepanjang hidupnya.
2. Metamorfosis dan daur hidup memiliki pengertian 

yang sama yaitu suatu proses perkembangan 
biologi pada hewan yang melibatkan perubahan 
penampilan fisik dan/atau struktur setelah kelahiran 
atau penetasan. 

3. Pada awalnya, katak betina dewasa akan bertelur, 
kemudian telur tersebut akan menetas setelah 10 
hari. Setelah menetas, telur katak tersebut menetas 
menjadi Berudu.berudu hidup di air Setelah berumur 
2 hari, Berudu mempunyai insang luar yang berbulu 
untuk bernapas. Setelah berumur 3 minggu insang 
berudu akan tertutup oleh kulit. Menjelang umur 
8 minggu, kaki belakang berudu akan terbentuk 
kemudian membesar ketika kaki depan mulai muncul. 
Umur 12 minggu, kaki depannya mulai berbentuk, 
ingsang tak berfungsi lagi ekornya menjadi pendek 
serta bernapas dengan paru-paru.maka bentuk dari 
muka akan lebih jelas Setelah pertumbuhan anggota 
badannya sempurna, katak tersebut akan berubah 
menjadi katak dewasa 

4. Telur menetas menjadi ulat muda. Kemudian, ulat 
muda lambat-laun berubah menjadi ulat dewasa. 
Setelah dewasa, ulat akhirnya menjadi kepompong 
dan akhirnya menjadi kupu-kupu. 

5. Metamorfosis sempurna, bentuk hewan sebelum 
dewasa dengan sesudah dewasa sama sekali 
berbeda. Metamorfosis tidak sempurna, yaitu apabila 
bentuk hewan sebelum dewasa dengan sesudah 
dewasa hampir tidak berbeda.
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Bab 6 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 6
Pokok Bahasan : Cara Memperlakukan Hewan
Kelas/Semester : 4/1

A. Pembahasan soal pilihan ganda
1. Menghirup oksigen dan menghembuskan karbon-

dioksida adalah kegiatan bernafas..
Jawaban: B 

2. Yang tidak termasuk cara pemeliharaan hewan yang 
baik adalah membiarkannya liar. Hewan peliharaan 
adalah hewan yang sudah terbiasa dipelihara. Bila 
dibiarkan liar, ia tidak dapat mencari makan sendiri.

Jawaban: D
3. Vaksin adalah bibit penyakit (kuman/antigen) yang 

telah dilemahkan. Proses pemberian vaksin dalam 
tubuh disebut vaksinasi. 

Jawaban: A
4. Kesehatan hewan tidak terjaga dengan terpelihara, 

bila diberi makanan kotor. 
Jawaban: D

5. Hewan yang bukan pemakan rumput adalah ayam.
Jawaban: D

B. Pembahasan soal uraian
1. Cara memelihara hewan dengan baik adalah 

menyediakan kandang, memberi makan dan minum, 
dan memberantas bibit penyakit.

2. Berkembang biak (repoduksi) adalah suatu 
proses biologis di mana individu organisme baru 
diproduksi.. 

3. Contoh hewan pemakan rumput adalah kelinci, 
kambing, sapi, kerbau, kuda, marmut, badak, babi 
hutan, gajah, dan kijang. 

4. Setiap hari, kandang itu harus dibersihkan. Kandang 
yang kotor dapat menjadi sarang penyakit.

5. Agar terbebas dari penyakit hewan harus diberi 
vaksinasi.

Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 7
Pokok Bahasan : Saling Ketergantungan Antarmakhluk Hidup
Kelas/Semester : 4/1

A. Pembahasan soal pilihan ganda
1. Peristiwa makan dimakan antar makhluk hidup 

dinamakan rantai makanan.
Jawaban: A 

2. Padi dalam sebuah rantai makanan bertindak sebagai 
produsen

Jawaban: B
3. Rumput - kambing- harimau. 

Jawaban: D
4. Salah satu contoh pemeliharaan manusia terhadap 

tumbuhan adalah menyirami setiap hari 
Jawaban: A

5. Dari hewan, tumbuhan sangat membutuhkan kotoran 
sebagai pupuk.

                    Jawaban: A
6. Manusia membutuhkan hewan terutama dalam hal 

bahan makanan dan tenaganya.
Jawaban: D 

7. Yang bukan merupakan rantai makanan adalah: padi 
- kambing - tikus - ular sawah - elang - serigala. Hal 
ini karena tidak mungkin kambing dimakan tikus.

Jawaban: D
8. Cacing merupakan hewan yang dapat membantu 

menyuburkan tanah.

Jawaban: C
9. Makanan yang bukan berasal dari hewan adalah 

tape.  
Jawaban: C

10. Sayuran, lemak nabati, protein hewani, dan berbagai 
jenis vitamin berasal dari tumbuhan dan hewan.

                    Jawaban: D
B. Pembahasan soal uraian
1. Contoh ketergantungan hewan dan tumbuhan adalah 

hewan menyerap O2 saat bernafas dan mengeluarkan 
CO2. Sementara, tumbuhan menghisap CO2 dan 
mengeluarkan O2.

2. Manusia membutuhkan hewan untuk bahan 
makanan, membajak sawah, menarik sado, delman, 
dan lain-lain. Hewan membutuhkan manusia untuk 
dipelihara. 

3. Manusia membutuhkan tumbuhan untuk bahan 
makanan, bahan bangunan, peralatan rumah tangga, 
dan lain-lain. Tumbuhan membutuhkan manusia 
untuk dipelihara dan dikembangbiakkan. 

4. tumbuhan, katak, elang, belalang, ular sawah.
5. Makanan dari hewan contohnya: daging, telur, ikan. 

Bab 7

Bab 8 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 8
Pokok Bahasan : Sifat Benda Padat, Cair, dan Gas
Kelas/Semester : 4/1
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Pembahasan dan Kunci Jawaban  Soal Semester 1
A. Pembahasan soal pilihan ganda
1. Yang tidak termasuk zat-zat pembentuk tulang adalah 

vitamin D
Jawaban: B

2. Tulang yang berfungsi untuk melindungi bagian tubuh 
yang dinamakan otak adalah rangka kepala.

Jawaban: C
3. Tulang belakang manusia berjumlah 33 ruas.   

Jawaban: D
4. Bagian mata yang paling peka terhadap rangsangan 

cahaya adalah bintik kuning.
Jawaban: C

5. Kemampuan mata untuk memipih dan menyembung 

dinamakan daya akomodasi. 
Jawaban: C

6. a. Rasa Asin dirasakan pada sepanjang bagian isi  
 depan lidah

 b.  Rasa asam di rasakan di sepanjang sisi bagian  
 belakang lidah

Jawaban: A dan C
7. Akar pohon pepaya arahnya memanjang ke bawah .

Jawaban: B
8. Alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga

Jawaban: C
9. Hewan yang tidak memangsa hewan lain herbivora

Jawaban: C
10. Rusa dan kuda termasuk kelompok hewan herbivora

Makanan dari tumbuhan contohnya: sayur, buah-
buahan.

Bab 8 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 8
Pokok Bahasan : Sifat Benda Padat, Cair, dan Gas
Kelas/Semester : 4/1

A. Pembahasan soal pilihan ganda
1. Benda padat seperti plastisin adalah benda lunak. 

Benda itu dapat berubah bentuk dengan cara 
ditekan.

Jawaban: A 
2. Air menekan ke segala arah.

Jawaban: D
3. Jika garam dilarutkan dalam air, maka akan larut.

Jawaban: B
4. Kapur barus yang digunakan pada baju, lama ke-

lamaan akan habis, karena menyublim. 
Jawaban: B

5. Minyak wangi tercium oleh kita, karena dibantu oleh 
udara yang mengalir

Jawaban: A
6. Wujud benda ada tiga macam, yaitu: benda padat, 

benda cair, dan benda gas
Jawaban: C 

7. Minyak termasuk zat cair karena bentuknya berubah-
ubah sementara volumenya tetap

                    Jawaban: A
8. Contoh benda yang termasuk zat cair adalah minyak 

tanah dan madu.
Jawaban: D

9. Beberapa jenis benda padat bisa dijadikan benda cair 
dengan cara dipanaskan. Misalnya: es dipanaskan 
mencair. Besi dipanaskan menjadi meleleh.

Jawaban: C

10. Jika air di dalam botol dimasukkan ke dalam mangkuk, 
bentuknya seperti mangkuk

Jawaban: B
B. Pembahasan soal uraian
1. Volume benda padat jika dipindah ke wadah yang 

lebih besar tentunya akan tetap.
2. Tekanan zat cair paling tinggi pada wadah berada 

pada bagian bawah.  
3. Faktor apakah yang mempengaruhi perubahan wujud 

benda 
4. Telur menetas menjadi ulat muda. Kemudian, ulat 

muda lambat-laun berubah menjadi ulat dewasa. 
Setelah dewasa, ulat akhirnya menjadi kepompong 
dan akhirnya menjadi kupu-kupu. 

5. Faktor yang mempengaruhi perubahan wujud 
benda:

 a.  Suhu / temperatur
 b.  tekanan
 c.  lingkungan
 d.  zat pengotor materi tersebut / campuran zat lain
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Jawaban: C
11. Tikus termasuk ke dalam kelompok omnivora

Jawaban: D
12. Pertumbuhan hewan ditunjukkan dengan 

metamorfosis
Jawaban: A

13. Hewan-hewan berikut yang mengalami metamorfosis 
tidak sempurna adalah jangkrik dan belalang .

Jawaban: B
14. Cara pemeliharhaan hewan yang baik adalah dengan 

membiarkan liar.
Jawaban: D

15. Kesehatan hewan tidak terjaga bila diberi makanan 
yang kotor

Jawaban: D
16. Rumput ----- rusa ----- ...
 Yang betindak sebagai konsumen tingkat II pada 

rantai makanan di atas yang tepat harimau
.

Jawaban: D
17. Rantai makanan yang tidak tepat adalah padi- 

kambing - tikus - ular sawah - elang - serigala
 

Jawaban: D
18. Peristiwa makan dimakan antar makhluk hidup 

dinamakan rantai makanan.
Jawaban: A

19. Kapur barus yang digunakan pada baju, lama 
kelamaan akan habis karena menyublim

           Jawaban: B
20. Wujud benda ada tiga macam, yaitu: padat, cair, dan 

gas.
Jawaban: C

B. Pembahasan soal uraian
1. Bagian-bagian  rangka manusia dibagi menjadi tiga 

bagian, yaitu rangka kepala, rangka badan, dan 
rangka gerak. 

a. Rangka Kepala terdiri atas tulang dahi, tulang baji, 
tulang ubun-ubun, tulang belakang kepala, tulang 

pipi, tulang hidung, tulang rahang atas dan bawah, 
dan tulang pelipis.

b. Rangka Badan terdiri atas tulang belakang, tulang 
dada, tulang rusuk, tulang bahu, tulang panggul.

c. Rangka anggota gerak dibagi menjadi dua bagian, 
yaitu lengan dan tungkai. Tulang lengan terdiri atas 
tulang lengan, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang 
pergelangan tangan, tulang jari, dan tulang telapak 
tangan. ng betis, tulang tempurung lulut, tulang 
pergelangan kaki, tulang tclapak kaki, dan tulang jari 
kaki.

2. Terdapat tiga jenis rangka tubuh pada hewan, 
yaitu:rangka tubuh hidrostatik, eksoskeleton, 
endoskeleton.  

3.  Macam-macam alat indra pada manusia yaitu: Mata, 
hidung, telinga, kulit, dan lidah.

4. Cara kerja telinga adalah Bila ada suara yang masuk, 
suara itu akan ditangkap oleh telinga luar dan diterima 
oleh selaput gendang. Dari selaput gendang, suara 
diubah menjadi getaran dan diteruskan ke telinga 
tengah. Oleh telinga tengah, yaitu oleh tiga tulang 
pendengar getaran itu diteruskan ke telinga dalam 
yakni pada tingkap jorong. Dari tingkap jorong, 
getaran itu diterima oleh rumah siput. Di dalam 
rumah siput terdapat cairan, dan apabila ada getaran 
yang masuk cairan itu akan bergetar. Getaran cairan 
ini akan merangsang ujung-ujung saraf dalam rumah 
siput. Oleh ujung-ujung saraf inilah, getaran itu 
diteruskan ke otak, maka terdengarlah suara itu!

5. Ada dua jenis akar, yaitu akar tunggang dan akar 
serabut. Akar serabut adalah akar yang berukuran 
kecil-kecil yang tumbuh di pangkal batang. Akar 
seperti ini dimiliki oleh tumbuhan, seperti rumput, 
padi, jagung, tebu, dan bambu.Akar tunggang 
merupakan akar utama kelanjutan dari batang yang 
tumbuh lurus ke bawah, sedangkan akar-akar yang 
lainnya merupakan cabang dari akar tunggang. 
Contoh: mangga, jeruk, tomat, durian.

Bab 9 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 9
Pokok Bahasan : Gaya
Kelas/Semester : 4/2

A. Pembahasan soal pilihan ganda
1. Semua bentuk tarikan dan dorongan disebut gaya.

Jawaban: A
2. Saat kita menendang bola, maka terjadi gaya 

berbentuk tolakan.
Jawaban: C

3. Besi yang kita panaskan, kemudian kita pukul akan 
menjadi pipih. Ini mem-buktikan bahwa gaya dapat 

mengubah bentuk suatu benda
Jawaban: C

4. Bus mogok akan bergerak jika didorong. Dalam hal ini 
gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak

Jawaban: C
5. Saat kamu bermain plastisin, gaya mempengaruhi 

bentuk benda.
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Bab 10 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 10
Pokok Bahasan : Energi Panas dan Bunyi Serta Sifat-Sifatnya
Kelas/Semester : 4/2

A. Pembahasan soal pilihan ganda
1. Di bawah ini yang merupakan sumber energi panas 

adalah dua batu saling digesekkan 
Jawaban: B

2. Panel surya dapat menampung panas yang diperolah 
dari matahari.

Jawaban: C
3. Alat yang dapat mencegah terjadinya perpindahan 

panas adalah termos..   
Jawaban: D

4. Yang merupakan sumber energi bunyi adalah 
gendang yang dipukul. 

Jawaban: B
5. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. 

Jawaban: A
6. Batas frekuensi bunyi yang dapat didengar oleh 

telinga manusia kira-kira dari 20 Hz sampai 20 kHz 
pada amplitudo umum dengan berbagai variasi 
dalam kurva responsnya.

Jawaban: C
7. Kuat lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudonya.

Jawaban: D
8. Bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa 

Jawaban: A
9. Semakin rapat susunan partikel medium maka 

semakin cepat bunyi merambat, sehingga bunyi 
merambat paling cepat pada zat padat.

Jawaban: B
10. Di antara 3 zat (padat, cair, gas), bunyi merambat 

paling lambat di gas yg paling “regang” (paling jauh 
jarak antar molekulnya                           Jawaban: D

B. Pembahasan soal uraian
1. Semua yang dapat menghasilkan panas disebut 

sumber energi panas. Lilin yang menyala menghasilkan 
panas. Api unggun menghasilkan panas. Gesekan 
antara dua benda dapat menghasilkan panas. .

2. Panas dapat berpindah dari sumbernya ke tempat 
lain. Panas dari matahari berpindah ke bumi sehingga 
permukaan bumi menjadi hangat. 

3. Sumber bunyi adalah alat atau benda yang 
dapat mengeluarkan bunyi. Karet yang bergetar 
mengeluarkan bunyi. Begitu pula yang terjadi dengan 
senar gitar, biola, piano, dan sebagainya.

 4. Getaran adalah suatu gerak bolak-balik di sekitar 
kesetimbangan.  

5. Gelombang bunyi tidak dapat merambat di dalam 
ruang hampa udara karena dalam ruang udara tidak 
ada partikel-partikel udara. 

Jawaban: A
B. Pembahasan soal uraian
1. Gaya adalah sesuatu yang menyebabkan perubahan 

kecepatan suatu benda (menimbulkan percepatan). 
Gaya dapat berupa tarikan atau dorongan..

2. Roti diremas menjadi kecil, kaleng minuman diremas, 
dan lain-lain.

3. memindahkan lemari dengan didorong, mendorong 
roda bayi.

4. Gaya yang diberikan ke sebuah objek atau benda 
mengakibatkan berbagai perubahan. Benda diam 
menjadi bergerak. Benda bergerak menjadi bergerak 
makin pelan atau menjadi diam. Gaya juga dapat 
membuat benda bergerak menjadi berubah arah, 
benda bergerak makin cepat, atau bentuk benda 
menjadi berubah.

5. Manfaat gaya dapat merubah bentuk benda  membuat 
hiasan dari tanah liat.

Bab 11 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 11
Pokok Bahasan : Lambang Bilangan Romawi
Kelas/Semester : 4/2

A. Pembahasan soal pilihan ganda
1. Air bukan energi fosil.

Jawaban: A
2. Penggunaan energi alternatif angin mempergunakan 

kincir angin.
Jawaban: A

3. Deretan berikut ini adalah energi fosil, yaitu bensin, 
batubara, minyak tanah.

.
Jawaban: A

4. Selain dapat menggerakkan kincir angin, energi 
angin juga berguna untuk mengeringkan benda-
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benda seperti pakaian, cat, lem, kecuali sepeda.
Jawaban: D

5. Energi yang berasal dari fosil berasal dari tumbuh-
tumbuhan dan binatang-binatang purbakala yang 
mengalami proses membeku, mencir dan menjadi 
gas, kecuali  meledak.

Jawaban: D
B. Pembahasan soal uraian

1.  Energi alternatif adalah istilah yang merujuk kepada 
semua energi yang dapat digunakan yang bertujuan 
untuk menggantikan bahan bakar konvensional tanpa 
akibat yang tidak diharapkan dari hal tersebut.

2. Energi alternatif sangat dibutuhkan untuk mengganti 
energi yang biasa dipakai selama ini yaitu energi 
yang berasal dari fosil.

3.  Energi fosil disebut juga bahan bakar fosil sebab 
terbentuk dari fosil hewan maupun tumbuhan laut.

4.  Energi fosil terbentuk sebagai hasil akhir dari 
perombakan bahan-bahan organik (sel-sel dan 
jaringan hewan/tumbuhan laut) yang tertimbun 
selama berjuta-juta tahun di dalam tanah, baik di 
daerah daratan ataupun di daerah lepas pantai.

5. Sebutkan gunanya energi angin?

Bab 12 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 12
Pokok Bahasan : Perubahan Kenampakan Permukaan Bumi dan 

Benda Langit
Kelas/Semester : 4/2

A. Pembahasan soal pilihan ganda
1. Penyebab penampakan tanah di permukaan bumi 

menjadi retak-retak adalah panas matahari
Jawaban: B

2. Erosi adalah pengikisan tanah oleh air mengalir.
Jawaban: C

3. Delta merupakan dataran di muara sungai yang 
terbentuk sebagai akibat dari endapan sedimen di 
laut yang berasal dari sungai. .

Jawaban: A 
4. Gletser adalah sungai es yang terbentuk di lembah 

pegunungan dan mengalir menuruni lembah 
pegunungan secara berlahan-lahan akibat akumulasi 
dari es, salju, bebatuan karena adanya perubahan 
temperatur

Jawaban: D
5. Perubahan bentuk bukit yang terjadi di gurun pasir 

diakibatkan oleh angin.
Jawaban: A 

6. Nelayan pada umumnya mencari ikan di laut pada 
saat malam hari.

                    Jawaban: C
7. Keadaan pasang surut terjadi jika air laut naik sampai 

daratan dan kembali lagi ke laut..
Jawaban: C

8. Benda langit yang bergerak mengitari bumi adalah 
Bulan

                    Jawaban: A 
4. Pasang naik dan pasang surut air laut disebabkan 

oleh gaya tarik Bulan 
Jawaban: C

5.  Pada malam hari  Bumi tampak gelap karena Bumi 
tidak mendapatkan cahaya Matahari.  

                  Jawaban: C 

B. Pembahasan soal uraian
1. Erosi dapat menimbulkan banjir. Hal ini karena 

terjadinya pendangkalan sungai. Akibat lain dari 
erosi adalah menurunnya kemampuan tanah untuk 
meresapkan air (infiltrasi). Penurunan kemampuan 
lahan meresapkan air ke dalam lapisan tanah akan 
meningkatkan limpasan air permukaan yang akan 
mengakibatkan banjir di sungai.

2. Angin terjadi karena ada perbedaan tekanan udara. 
Angin di daerah padang pasir akan membawa atau 
menyeret pasir sesuai arah angin akibatnya dapat 
terjadi erosi di gurun pasir. Gurun-gurun yang 
membentuk bukit dapat berubah bentuk karena 
tiupan angin tersebut. Perubahan-perubahan bentuk 
permukaan gurun pasir dapat menyebabkan orang 
tersesat dalam perjalanan di gurun. 

3. Pasang surut laut merupakan suatu fenomena 
pergerakan naik turunnya permukaan air laut secara 
berkala yang diakibatkan oleh kombinasi gaya 
gravitasi dan gaya tarik menarik dari benda-benda 
astronomi terutama oleh matahari, bumi dan bulan. 
Pengaruh benda angkasa lainnya dapat diabaikan 
karena jaraknya lebih jauh atau ukurannya lebih 
kecil. 

4. Garis pantai adalah batas pertemuan antara bagian 
laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang 
tertinggi. Garis laut dapat berubah karena adanya 
abrasi, yaitu pengikisan pantai oleh hantaman 
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gelombang laut yang menyebabkan berkurangnya 
areal daratan.

5. Secara garis besar penampakan bulan dilihat dari 
bumi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu sebagai berikut. 
a. Bulan baru atau bulan mati Pada saat terjadi bulan 
baru, posisi bulan berada di antara matahari dan 
bumi, sehingga permukaan bulan yang gelap(tidak 
terkena sinar matahari) mengahadap ke bumi. Oleh 
karena itu bulan tidak terlihat dari bumi. b. Kuartir 
pertama Dari posisi bulan muda atau bulan mati, 
bulan beredar ke arah posisi kuartir pertama begitu 
meninggalkan posisi bulan muda, bulan sudah terlihat 
seperti bentuk sabit. Bulan sabit terus makin besar 

sampai membentuk setengah lingkaran. Pada saat 
ini bulan berada di kuatir pertama. c. Kuartir kedua 
atau bulan purnama Pada posisi ini, bumi berada di 
antara bulan dan matahari. Seluruh permukaan bulan 
yang terang (terkena sinar matahari) menghadap ke 
bumi. Oleh karena itu, bulan terlihat lingkaran penuh 
dari bumi disebut bulan purnama d. Kuartir ketiga Dari 
posisi bulan purnama, bulan beredar ke arah kuartir 
ketiga begitu meninggalkan posisi bulan purnama, 
bulan sudah mulai mengecil menjadi bulan sabit 
penampakan bulan terus mengecil sampai terlihat 
sampai posisi pada kuarti pertama dari kuartir ketiga 
beredar kembali ke bulan baru atau bulan mati

Bab 13 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 13
Pokok Bahasan : Perubahan Lingkungan Fisik dan Pengaruhnya terh-

adap Daratan
Kelas/Semester : 4/2

A. Pembahasan soal pilihan ganda
1. Di suatu daerah, tiba-tiba bumi terasa bergetar, 

rumah-rumah banyak yang retak-retak. Keadaan ini 
bisa terjadi karena gempa bumi. 

Jawaban: B
2. Erosi dapat mengakibatkan hilangnya kesuburan 

tanah.
Jawaban: B

3. Reboisasi yaitu program penanaman kembali pohon-
pohon di hutan gundul.

   
Jawaban: A

4. Untuk mencegah terjadinya erosi pada lereng gunung 
dibuat terasering atau sengkedan

                     Jawaban: C
5. Menurut perkiraan para ahli, lubang yang terdapat 

pada batu karang ini karena terkikis oleh air laut 
(abrasi) dalam kurun waktu yang lama. Namun 
ada juga yang berpendapat, batu karang tersebut 
berlubang akibat dari letusan dahsyat Gunung 
Krakatau pada tanggal 27 Agustus 1883 M.  

Jawaban: B
6. Pohon yang ditanam di pantai untuk mencegah abrasi 

adalah bakau
                    Jawaban: D
7. Air hujan yang turun dari bukit-bukit sambil menyeret 

batu-batuan dan lumpur ke daerah yang lebih rendah 
adalah banjir bandang.

Jawaban: B
8. Gempa bumi tektonik adalah jenis gempa bumi yang 

disebabkan oleh pergeseran lempeng plat tektonik. 
Jawaban: A

9. Gelombang air laut yang sangat besar dan air sampai 
jauh ke wilayah daratan disebut tsunami.

Jawaban: C
10. Material panas yang keluar dari gunung berapi dan 

meluncur mengikuti aliran sungai disebut lava.  
                                         Jawaban: A

B. Pembahasan soal uraian
1. berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik 

terhadap daratan adalah erosi, abrasi, banjir, dan 
longsor

2. Akan terjadi pengikisan anah 
3.  Tornado sama dengan angin puting beliung.
4. Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga 

gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. 
Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan 
garis pantai akibat abrasi ini dipacu oleh terganggunya 
keseimbangan alam daerah pantai tersebut. 
Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, 
namun manusia sering disebut sebagai penyebab 
utama abrasi. Salah satu cara untuk mencegah 
terjadinya abrasi adalah dengan penanaman hutan 
mangrove.

5.  Tsunami adalah perpindahan badan air yang 
disebabkan oleh perubahan permukaan laut secara 
vertikal dengan tiba-tiba. Perubahan permukaan laut 
tersebut bisa disebabkan oleh gempa bumi yang 
berpusat di bawah laut, letusan gunung berapi bawah 
laut, longsor bawah laut, atau atau hantaman meteor 
di laut. Tsunami terbesar terjadi di Aceh.
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Bab 14 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 14
Pokok Bahasan : Sumber Daya Alam
Kelas/Semester : 4/2

A. Pembahasan soal pilihan ganda
1. Bahan dari alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi 

kebutuhan manusia disebut sumber daya alam. 
Jawaban: A

2. Bahan berikut ini yang berasal dari tumbuhan adalah 
kapuk.

Jawaban: B
3. Bahan berikut ini yang berasal dari hewan adalah  

kulit.
Jawaban: B

4. Biji kedelai merupakan bahan dasar untuk membuat 
tahu

                     Jawaban: D
5. Agar-agar terbuat dari rumput laut.  

Jawaban: D
6. Bagian tumbuhan yang paling banyak dimanfaatkan 

untukmembuat peralatan rumah tangga adalah  
kayu

                    Jawaban: B

7. Kain katun terbuat dari serat kapas  
Jawaban: A

8. Semen dibuat dari campuran batu kapur
Jawaban: C

9. Serat untuk membuat kertas adalah serat rami  
Jawaban: A

10. Tepung terigu berasal dari biji gandum    
                                         Jawaban: A

B. Pembahasan soal uraian
1.  Yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen 

biotik, seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, 
tetapi juga komponen abiotik, seperti minyak bumi, 
gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. 

2. Padi, jagung, kelapa.
3. Kapas
4.  Untuk bahan bagunan dan bahan mebel.
5.  kunyit, jahe, lidah buaya, kumis kucing.

Pembahasan dan Kunci Jawaban  Soal Semester 2
Pembahasan soal pilihan ganda
1. Saat kamu menendang bola, gaya mempengaruhi 

benda diam menjadi bergerak . 
Jawaban: B

2. Meja  akan bergerak jika didorong. Dalam hal ini gaya 
mempengaruhi benda diam menjadi bergerak.

Jawaban: C
3. Panel  surya dapat menampung panas yang diperolah 

dari matahari 
Jawaban: C

4. Bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa    
                     Jawaban: A
5. Yang merupakan sumber energi bunyi adalah 

gendang yang dipukul   
Jawaban: B

6. Energi alternatif adalah energi pengganti dari energi 
yang sudah ada..

Jawaban: A
7. Penggunaan energi alternatif angin mempergunakan  

kincir angin         . 
Jawaban: A

8. Model di bawah ini  menunjukkan perubahan energi 
gerak akibat pengaruh udara, kecuali gendang. 

Jawaban: D
9. Pada siang hari Bumi tampak terang karena Bumi 

mendapat cahaya dari Matahari
Jawaban: D

10. Pasang naik dan pasang surut air laut disebabkan 
oleh gaya tarik Bulan.  

                                         Jawaban: C
B. Pembahasan soal uraian
1. Semua bentuk tarikan dan dorongan disebut gaya
2.   Sifat-sifat bunyi meliputi :
 a. Merambat membutuhkan medium
 b. Merupakan gelombang longitudinal
 c. Dapat dipantulkan
3. kompor, setrika, kayu bakar.
4. Mencari energi alternatif.
5. Akar tunggal dan akar serabut.



51Pembahasan dan Kunci Jawaban IPA SD

Ilmu Pengetahuan Alam SD Kelas 5

A. Pembahasan soal pilihan ganda
1. Ikan paus bernapas dengan paru-paru 

Jawaban: B
2. Gas sisa pembakaran yang dikeluarkan paru-paru 

disebut karbon dioksida 
.                    Jawaban: D
4. Hewan yang bernapas dengan kulit adalah cacing 
                      Jawaban: C
5. Ikan nila bernapas dengan insang 
                     Jawaban: C
6. Makanan yang berserat pada pencernaan termasuk 

makanan sukar dicerna 
                    Jawaban: A
7. Fungsi utama protein bagi tubuh ialah untuk 

membentuk jaringan baru.
Jawaban: B

8. Hanya terdapat 2 vitamin yang larut dalam air, yaitu B 
dan C. 

Jawaban: C
9. Ciri-ciri makanan yang tercemar adalah berlendir.

Jawaban: C
10. Kekurangan zat besi adalah penyebab utama 

anemia.  
                                          Jawaban: B

B. Pembahasan soal uraian
1. Bernafas adalah proses memasukkan udara 

pernafasan dari udara bebas ke dalam tubuh serta 
mengeluarkan gas sisa ke udara bebas.

2. Alat-alat pernapasan pada manusia meliputi :
 a.  Hidung,
 b.  Saluran pernapasan (faring, laring, trakea,  

 bronkhus, bronkeolus, alveolus)
    c.  Paru-paru
3. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut dan 

selaput lendir, yang berfungsi sebagai penyaring, 
penghangat, dan pengatur kelembaban udara yang 
akan masuk ke paru-paru.

4. a. Ikan alat pernafasannya Insang
 b. Casing alat pernapasannya kulit
5. Manfaat lemak adalah bisa menghasilkan energi. 

Selain itu lemak itu juga berfungsi sebagai pelarut 
vitamin.

Bab 1 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 1
Pokok Bahasan : Fungsi Organ Tubuh Manusia dan Hewan
Kelas/Semester : 5/1

A. Pembahasan soal pilihan ganda
1. Tempat terjadinya proses fotosintesis adalah daun  

Jawaban: C
2. Hasil dari fotosintesis adalah karbondioksida dan 

oksigen 
                    Jawaban: C
3. Tumbuhan yang tidak dapat melakukan fotosintesis 

adalah jamur
                       Jawaban: D
4. Makanan cadangan pada tanaman jahe disimpan 

pada akar  
                      Jawaban: A
5. Tumbuhan yang menyimpan makanan cadangan di 

dalam batang adalah tebu  
                     Jawaban: A

6. Contoh tumbuhan yang tunasnya dimanmanfaatkan 
sebagai sayuran adalah bambu 

                    Jawaban: B
7. Energi yang digunakan tumbuhan untuk proses 

fotosintesis berasal dari matahari.
Jawaban: B

8. Fungsi umum rambut akar untuk memperluas bidang 
penyerapan air dan garam mineral.

Jawaban: C
9. Lubang-lubang kecil yang terdapat pada batang dan 

berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara 
adalah stomata.

Jawaban: A
10. Kelompok tumbuhan yang menyimpan makanan 

cadangan di dalam umbi adalah bawang merah, 

Bab 2 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 2
Pokok Bahasan : Tumbuhan hijau
Kelas/Semester : 5/1
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A. Pembahasan soal pilihan ganda
1. Tempat hidup untuk makhluk hidup disebut habitat.  

Jawaban: C
2. Habitat hewan berikut yang hidupnya di dalam air 

adalah ikan dan udang 
                    Jawaban: D
3. Salah satu bentuk penyesuaian itik sebagai hewan 

yang hidup di air adalah antara jari berselaput
                       Jawaban: B
4. Lebah memiliki bentuk mulut penjilat .
                      Jawaban: B
5. Bentuk paruh burung kolibri adalah panjang dan 

runcing.  
                     Jawaban: B
6. Contoh burung yang memiliki kaki untuk menceng-

keram adalah rajawali  
                    Jawaban: A
7. Walang sangit melindungi dirinya dari pemangsa 

dengan cara menghasilkan bau menyengat
Jawaban: A

8. Hewan yang memiliki tanduk sebagai alat untuk me-
lindungi diri adalah kerbau. 

Jawaban: D
9. Yang tidak termasuk tumbuhan yang menggugurkan 

daunnya pada musim kemarau adalah pohon 
rambutan.

Jawaban: B

10. Tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan kondisi 
kering contohnya kaktus..  

                                         Jawaban: C

B. Pembahasan soal uraian
1.  Cumi-cumi melindungi diri dari musuhnya dengan 

menyemburkan tinta hitam. Dengan demikian, ia bisa 
luput dari pandangan yang akan memangsanya.

2.  Bebek menyesuaikan diri dengan lingkungannya 
yaitu jari kaki yang berselaput untuk berenang, bulu 
yang mengandung lilin sehingga tidak menyerap air.

3.  Bentuk penyesuaian diri unta adalah adanya tempat 
penyimpanan air di dalam tubuhnya dan memiliki 
punuk sebagai penyimpan lemak. Hal inilah yang 
menyebabkan unta dapat bertahan hidup tanpa 
minum air dalam waktu yang lama.

4.  Pohon jati tinggal merontokkan daunnya untuk 
mengurangi penguapan. Disebut dengan meranggas.
Bahkan keadaan meranggas itu, seolah pohon jati 
membuat pupuk untuk dirinya sendiri. Daun-daun 
yang rontok, menjadi humus pupuk alami.

5.  Kantong semar memanfaatkan bagian lain dari 
tubuhnya untuk urusan makanan. Ia memakai 
kantongnya untuk menjerat serangga dan mengambil 
zat-zat yang diperlukan dari lalat, semut, atau kecoa 
yang terperdaya. 

 

Bab 3 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 3
Pokok Bahasan : Penyesuaian Diri Makhluk Hidup
Kelas/Semester : 5/1

singkong, kentang.  
                                         Jawaban: D

B. Pembahasan soal uraian
1. Pembuatan makanan yang berlangsung di daun. 

Selain klorofil, untuk membuat makanan tumbuhan 
juga memerlukan karbondioksida, air, dan sinar 
matahari. Energi dari sinar matahari digunakan untuk 
mengubah karbondioksida dan air menjadi glukosa 
dan oksigen. Proses ini kemudian dikenal dengan 
nama fotosintesis.  

2. Hasil fotosintesis lainnya, yaitu glukosa yang 
merupakan zat makanan yang akan diedarkan 
ke seluruh tubuh melalui pembuluh tapis. Pada 

tumbuhan, glukosa ini digunakan untuk tumbuh, 
berkembang biak, dan sebagian disimpan sebagai 
timbunan makanan. 

3. Secara alami, proses fotosintesis hanya berlangsung 
pada siang hari karena proses ini memerlukan 
cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan 
sumber energi utama pada proses fotosintesis. 

 Air + Karbondioksida → glukosa + Oksigen
4. untuk menghadapi musim kemarau. Dengan demikian 

tumbuhan tidak akan mati.
5. Tumbuhan hijau merupakan satu-satunya makhluk hidup 

di dunia yang dapat membuat makanannya sendiri, yaitu 
dengan proses fotosintesis.

Pembahasan dan Kunci Jawaban  Soal Semester 1
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Pembahasan dan Kunci Jawaban  Soal Semester 1
A. Pembahasan soal pilihan ganda

1.  Serangga bernapas dengan menggunakan tabung 
udara yang disebut trakea.

           Jawaban: C
2.  Pengertian pernafasan atau respirasi adalah suatu 

proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran 
karbohidrat hingga penggunaan energi di dalam 
tubuh. Menusia dalam bernapas menghirup oksigen 
dalam udara bebas dan membuang karbondioksida 
ke lingkungan.

           Jawaban: C
3.  Tempat penyerapan sari-sari makanan terjadi pada 

usus dua belas jari
           Jawaban: A
4. Sembelit adalah susah buang air besar karena 

kotoran menjadi keras
           Jawaban: A
5. Penyakit gondok disebabkan oleh kekurangan 

yodium.
           Jawaban: B
6. Bahan makanan yang menjadi sumber energi utama 

adalah karbohidrat 
           Jawaban: A
7. Pembuluh darah yang membawa darah menuju 

jantung adalah pembuluh balik 
          Jawaban: B

8.  Pada saat jantung berkontraksi, darah dari bilik kanan 
jantung akan mengalir menuju….
a.  paru-paru b.   seluruh tubuh 
c.  serambi d.   otak

9.  Proses fotosintesis sangat tergantung pada bantuan 
cahaya matahari 

           Jawaban: C
10.  Karbohidrat dibutuhkan waktu fotosintesis. 

Karbohidrat diterima tumbuhan melalui mulut daun. 
          Jawaban: A

11.  Penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan 
dinamakan adaptasi.                 
          Jawaban: B

12. Adaptasi yang dilakukan jerapah di antaranya 
lehernya panjang 
          Jawaban: B

13.  Linen dibuat dari serat rami
          Jawaban: B

14.  Kertas yang cocok untuk menulis adalah kertas HVS

           Jawaban: A
15.  Di bawah ini yang bukan merupakan proses yang 

dapat mengubah sifat benda adalah penguapan
           Jawaban: D
16. Pada waktu kita sedang beristirahat tidur, kegiatan 

jantung tetap berdenyut. 
          Jawaban: B

17. Denyutan jantung yang berulang kali merupakan 
upaya jantung untuk memompa darah ke seluruh 
tubuh. 

           Jawaban: D
18. Serambi kiri pada jantung ditunjukkan dengan huruf 

A
            Jawaban: A
19. Pembuluh nadi yang paling besar bernama aorta
           Jawaban: B
20. Paru-paru berfungsi sebagai alat pemapasan.
            Jawaban: A 

21. Fungsi empedu adalah penawar racun 
          Jawaban: B

22. Alat pencernaan makanan yang dapat melakukan 
gerakan peristaltik adalah lambung 
          Jawaban: B

23. Gigi geraham berfungsi untuk mengunyah makanan.
                Jawaban: B 
24. Mineral yang berguna untuk mencegah penyakit 

gondok adalah zat yodium  
           Jawaban: A
25. Zat makanan yang mengandung karbohidrat banyak 

terdapat pada jenis makanan makanan pokok  
           Jawaban: C
B. Pembahasan soal uraian
1.  Cumi-cumi melindungi diri dari musuhnya dengan 

menyemburkan tinta hitam. Dengan demikian, ia bisa 
luput dari pandangan yang akan memangsanya.

2.  Bebek menyesuaikan diri dengan lingkungannya 
yaitu jari kaki yang berselaput untuk berenang, bulu 
yang mengandung lilin sehingga tidak menyerap air.

3.  Bentuk penyesuaian diri unta adalah adanya tempat 
penyimpanan air di dalam tubuhnya dan memiliki 
punuk sebagai penyimpan lemak. Hal inilah yang 
menyebabkan unta dapat bertahan hidup tanpa 
minum air dalam waktu yang lama.
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4.  Pohon jati tinggal merontokkan daunnya untuk 
mengurangi penguapan. Disebut dengan meranggas.
Bahkan keadaan meranggas itu, seolah pohon jati 
membuat pupuk untuk dirinya sendiri. Daun-daun 
yang rontok, menjadi humus pupuk alami.

5.  Kantong semar memanfaatkan bagian lain dari 
tubuhnya untuk urusan makanan. Ia memakai 
kantongnya untuk menjerat serangga dan mengambil 
zat-zat yang diperlukan dari lalat, semut, atau kecoa 
yang terperdaya. 

6. Proses pernapasan pada ikan adalah dengan cara 
membuka dan menutup mulut secara bergantian 
dengan membuka dan menutup tutup insang. Pada 
waktu mulut membuka, air masuk ke dalam rongga 
mulut sedangkan tutup insang menutup. Oksigen 
yang terlarut dalam air masuk berdifusi ke dalam 
pembuluh kapiler darah yang terdapat dalam insang. 
Dan pada waktu menutup, tutup insang membuka 
dan air dari rongga mulut keluar melalui insang. 
Bersamaan dengan keluarnya air melalui insang, 
karbondioksida dikeluarkan. Pertukaran oksigen dan 
karbondioksida terjadi pada lembaran insang.

7.   Radang usus buntu, Diare, Sembelit, Terlalu banyak 
makan atau makan suatu zat yang merangsang 
lambung, Infeksi pada kelenjar parotis disebut juga 
Gondong, Tukak Lambung/Maag, Produksi air liur 
yang sangat sedikit 

8. pembuluh arteri, dindingnya elastis dan tebal, 
diameternya dapat berubah sesuai kebutuhan, 
letaknya agak dalam, tekanan darahnya kuat/cepat, 
jika luka darah akan memancar, hanya memiliki satu 
katup yaitu valvula semilunair,darah dalam arteri kaya 
akan oksigen kecuali arteri paru paru.

 pembuluh vena, dindingnya tipis dan kurang elastis, 
berfungsi mengalirkan darah dari kapiler ke jantung, 
tekanan darah di dalamnya lemah, kaya akan karbo 
dioksida kecuali vena paru paru, dekat dengan 
permukaan kulit.

9. Pohon jati beradaptasi saat musim kemarau dengan 
merontokkan daunnya.

10. Penyakit anemia adalah dimana kondisi jumlah sel 
darah merah dalam darah tidak normal atau rendah.

A. Pembahasan soal pilihan ganda
1. Bola yang menggelinding lama-kelamaan akan diam 

tak bergerak karena ada gaya gesekan
          Jawaban: B

2. Di bawah ini benda yang dapat ditarik magnet adalah 
paku, paku paying penggaris besi
          Jawaban: B

3. Semua benda selalu jatuh ke bawah. Hal ini terjadi 
karena ada gaya gravitasi 
          Jawaban: A

4. Kekuatan magnet paling besar terdapat pada kutub-
kutub magnet
          Jawaban: B

5. Salah satu cara untuk membuat magnet buatan 
adalah diinduksi

           Jawaban: D
6. Bahan di bawah ini yang tidak dapat ditarik magnet 

adalah kayu 
           Jawaban: C
7. Untuk memperbesar gaya gesekan dapat dilakukan 

dengan cara memperkasar permukaan
           Jawaban: D
8. Gaya gravitasi di bulan lebih kecil dari gravitasi bumi

          Jawaban: C
9. Gaya gravitasi arahnya selalu ke bawah

          Jawaban: B
10. Jenis magnet yang digunakan di kompas adalah 

magnet jarum.
           Jawaban: D
B. Pembahasan soal uraian
1. Cara membuat magnet antara lain:
     a. Digosok dengan magnet lain secara searah.
  b. Induksi magnet.
     c. dialiri arus listrik searah (DC).
2. Membuat magnet, pintu lemari es, pengeras suara
3. menghaluskan permukaannya.
4. Kita tergantung pada gravitasi untuk menahan 

banyak hal untuk tetap dibawah seperti mobil, orang, 
perabotan, pensil dan kertas di meja Anda, dan 
seterusnya. Semuanya tidak menempel di tempatnya 
tiba-tiba tidak akan punya alasan untuk tetap di 
bawah, semua itu akan mulai melayang.

5. Menaruh bubuk besi pada kertas dan dibawahnya 
diberi magnet.

Bab 4 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 4
Pokok Bahasan : Gaya Magnet, Gaya Gravitasi, dan Gaya Gesekan
Kelas/Semester : 5/1
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Bab 4 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 4
Pokok Bahasan : Gaya Magnet, Gaya Gravitasi, dan Gaya Gesekan
Kelas/Semester : 5/1

A. Pembahasan soal pilihan ganda
1. Palu merupakan pesawat sederhana yang meng-

gunakan asas pengungkit
Jawaban: B

2. Benda di bawah ini yang tidak tergolong ke dalam 
jenis pengungkit adalah kerekan bendera. 

Jawaban: A
3. Pengungkit yang titik tumpunya berada di antara titik 

beban dan titik kuasa contohnya adalah jungkat-
jungkit  

Jawaban: A
4. Jalan-jalan di pegunungan menggunakan prinsip 

kerja bidang miring
Jawaban: B

5. Penggunaan roda berporos terdapat pada setir 
mobil   

Jawaban: C
6. Gabungan antara katrol bebas dan katrol tetap 

dinamakan katrol majemuk 
Jawaban: A

7. Benda-benda di bawah ini yang memanfaatkan 
prinsip bidang miring adalah kampak, baji, sekrup

Jawaban: B

8. Titik tempat beban bekerja disebut titik beban
Jawaban: B

9. Gerobak dorong merupakan jenis pengungkit yang 
titik kuasanya berada di antara titik beban dan titik 
tumpu

Jawaban: C
10. Titik tempat pengungkit bertumpu disebut titik tumpu

Jawaban: B
B. Pembahasan soal uraian
1. Pesawat sederhana adalah alat sederhana untuk 

memudahkan pekerjaan manusia.
2. Pesawat sederhana dikelompokkan menjadi empat 

jenis, yaitu tuas, bidang miring, katrol, dan roda 
berporos.

3. Pada tuas golongan pertama, kedudukan titik tumpu 
terletak di antara beban dan kuasa. Contoh tuas 
golongan pertama ini di antaranya adalah gunting, 
linggis, jungkat-jungkit, dan alat pencabut paku.

4. Prinsip kerja bidang miring juga dapat kita temukan 
pada beberapa perkakas, contohnya kampak, pisau, 
pahat, obeng, dan sekrup.

5. Pada tuas golongan ketiga, kedudukan kuasa terletak 
di antara titk tumpu dan beban. 

A. Pembahasan soal pilihan ganda
1. Di dalam ruangan yang gelap kita tidak dapat melihat 

berbagai benda, karena  cahaya tidak dapat ke dalam 
ruangan

Jawaban: B
2. Benda-benda yang tidak memancarkan cahaya sendiri 

dapat dilihat oleh mata kita karena benda-benda 
tersebut memantulkan cahaya yang diterimanya

Jawaban: C
3. Kita dapat melihat benda-benda yang terdapat di 

dalam akuarium yang terbuat dari kaca, karena  
cahaya dapat melalui kaca akuarium

Jawaban: D
4. Terjadinya bayangan pada cermin disebabkan oleh 

pemantulan cahaya.

Jawaban: C
5. Terjadinya bayang-bayang benda disebabkan oleh 

cahaya dipantulkan benda
Jawaban: D

6. Bayangan yang dilihat pada cermin datar sifatnya 
sama besar dengan bendanya

Jawaban: D
7. Lensa cembung adalah bagian tengahnya lebih tebal 

dibandingkan dengan bagian tepinya
Jawaban: D

8. Pelangi terjadi karena peristiwa pembiasan sinar 
matahari oleh air hujan, oleh karena itu pelangi dapat 
dilihat setelah hujan turun.

Jawaban: B 

Bab 5 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 5
Pokok Bahasan : Pesawat Sederhana
Kelas/Semester : 5/2

Bab 6 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 6
Pokok Bahasan : Cahaya
Kelas/Semester : 5/2
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9. Pemantulan yang terjadi pada permukaan yang rata 
disebut pemantulan teratur

           Jawaban: A
10. Yang bukan merupakan sifat cahaya adalah cahaya 

tidak dapat diuraikan
Jawaban: D

B. Pembahasan soal uraian
1. Sifat bayangan pada cermin datar :

a.  Bayangan yang terjadi sama besar dengan 
benda.

b.  Bayangan yang terjadi sama tegak.
c.  Jarak benda sama dengan jarak bayangan
d.  Bayangan cermin tertukar sisinya, artinya bagian 

kanan benda menjadi bagian kirinya.
e.  Bayangan cermin merupakan bayangan semu, 

artinya bayangan tidak dapat ditangkap oleh 
layar. 

2. Lensa sangat berguna bagi manusia karena 
keterbatasan kita melihat benda yang jauh ataupun 
benda yang sangat kecil dengan menggunakan 
teropong dan mikroskop. Lensa juga berguna untuk 
memperbaiki pandangan kita yang memiliki kelainan 
mata dengan menggunakan kacamata.

3. Caraya merambat tidak lurus atau dibelokkan 
(dibiaskan) bila melalui dua media yang berbeda 
kerapatannya. misalnya di air dan udara.

4. Cara membuktikannya masukkan sebuah pensil ke 
dalam gelas berisi air. Pensil tersebut akan tampak 
tidak lurus atau bengkok.

5. Periskop adalah alat optik yang dipasang pada 
kapal selam. Periskop digunakan untuk mengintai 
kapal-kapal musuh atau melihat benda-benda di 
atas permukaan laut sewaktu kapal selam sedang 
menyelam. Periskop yang sederhana terdiri atas 
lensa objektif, 2 buah prisma siku-siku dan lensa 
okuler.

Pembahasan dan Kunci Jawaban  Soal Semester 2
A. Pembahasan soal pilihan ganda

1.  Di bawah ini benda yang dapat ditarik magnet adalah 
b.  paku, paku paying penggaris besi

Jawaban: B
2.  Gaya gravitasi di bulan c.  lebih kecil dari gravitasi 

bumi.
Jawaban: C

3.  Salah satu cara untuk membuat magnet buatan 
adalah di induksi 

Jawaban: D
4. Benda di bawah ini yang tidak tergolong ke dalam 

jenis pengungkit adalah 
Jawaban: A

5. Gerobak dorong merupakan jenis pengungkit yang 
kedudukan kuasa terletak di antara titk tumpu dan 
beban.

Jawaban: C
6. Terjadinya bayangan pada cermin disebabkan oleh 

pemantulan cahaya   
Jawaban: C

7. Terjadinya pelangi karena  cahaya matahari dibiaskan 
oleh titik-tik air

Jawaban: B
8.  Yang bukan merupakan sifat cahaya adalah cahaya 

tidak dapat diuraikan
Jawaban; D

9.  Pelapukan yang dilakukan oleh tumbuh-tumbuhan 
dinamakan pelapukan biologi  

Jawaban: C
10. Bagian tanah yang paling subur terdapat pada tanah 

lapisan atas  
Jawaban: A

11. Jenis batuan umum seperti batu kapur, batu pasir, 
dan lempung, termasuk dalam batuan endapan.

            Jawaban:C   
12. Lapisan paling dalam yang menyusun bumi adalah 

inti bumi
Jawaban; D

13. Lapisan permukaan bumi disebut lapisankerak bumi
Jawaban; C

14. Dalam kaitannya dengan air, hutan berfungsi sebagai 
penyimpan air tanah

Jawaban: B
15.  Bencana alam yang terjadi bukan karena ulah 

manusia seperti  kekeringan
Jawaban: C

B. Pembahasan soal uraian
1. Gaya gesek adalah gaya yang berarah melawan 

gerak benda atau arah kecenderungan benda akan 
bergerak. Gaya gesek muncul apabila dua buah 
benda bersentuhan.

2.    Sebutkan ada katrol bebas kedudukan atau posisi 
katrol berubah dan tidak dipasang pada tempat 
tertentu. Katrol jenis ini biasanya ditempatkan di atas 
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tali yang kedudukannya dapat berubah
3. Berdasarkan posisi atau kedudukan beban, titik 

tumpu, dan kuasa, tuas digolongkan menjadi tiga, 
yaitu tuas golongan pertama, tuas golongan kedua, 
dan tuas golongan ketiga.

4. Jenis-jenis tanah yang ada di wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, yaitu: Tanah Humus, 
Tanah Pasir, Tanah Alluvial / Tanah Endapan, Tanah 
podzolit, Tanah vulkanis, Tanah Laterit, Tanah 
Mediteran / Tanah Kapur, dan Tanah Gambut / Tanah 
Organosol.

5.  Banjir, kebakaran.
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Ilmu Pengetahuan Alam SD Kelas 6

A. Pembahasan soal pilihan ganda

1. Cecak memiliki lapisan perekat pada telapak kakinya 
untuk merayap di dinding dan langit-langit  

Jawaban: A
2. Ciri-ciri khusus yang dimiliki bunglon untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya adalah lidahnya panjang dan 
lengket 

Jawaban: B
3. Untuk mencari makanannya di malam hari, kelelawar 

menggunakan kemampuan memperkirakan jarak 
dengan men dengarkan gemanya

Jawaban: C
4. Punuk pada punggung unta berguna untuk 

menyimpan makanan dalam bentuk lemak 
Jawaban: C

5. Ciri-ciri khusus yang dimiliki tumbuhan yang hidup di 
air adalah batangnya memiliki rongga udara 

Jawaban; C
6.  Penyerbukan pada bunga Rafflesia dibantu oleh 

lalat 
Jawaban: C

7.  Ciri-ciri tumbuhan berikut, yang mencegah peng-
uapan air terlalu banyak adalah daun yang lebar

Jawaban: D
8. Kaktus dapat tumbuh di daerah padang pasir yang 

jarang hujan karena batangnya dapat menyimpan air
Jawaban: D

B. Pembahasan Soal Uraian
1. Kemampuan kelelawar mengetahui lingkungan 

sekitarnya dengan menggunakan sistem sonar 
dikenal dengan istilah ekolokasi.

2. Bunga Rafflesia mengeluarkan bau seperti bangkai.
3. Di habitat aslinya, tumbuhan ini hidup di daerah 

rawa yang miskin akan kandungan mineral nitrogen. 
Untuk memenuhi kebutuhan nitrogen, kantung 
semar memperolehnya dari serangga. Bagian bunga 
kantung semar mengeluarkan madu untuk menarik 
perhatian serangga. Selain itu, pada salah satu daun 
kantung semar, berubah menjadi berbentuk kantung 
dengan warna yang mencolok perhatian serangga 
untuk hinggap. Pada bagian dalam kantung ini 
terdapat lapisan yang lengket. Jika ada serangga 
yang hinggap pada kantung ini maka akan terpeleset 
ke dalam kantung dan tidak dapat keluar lagi. 
Serangga tersebut dicerna oleh kantung semar untuk 
memenuhi kebutuhan nitrogen.

4. Tumbuhan parasit adalah tumbuhan yang untuk 
kelangsungan hidupnya menggantungkan sebagian 
atau seluruh sumber energinya pada tumbuhan 
lain (disebut tumbuhan inang) dan mengakibatkan 
inangnya mengalami kekurangan energi 

5. Ia memiliki batang yang menggelembung untuk 
menyimpan air sebagai cadangan.

Bab 1 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 1
Pokok Bahasan : Hubungan Ciri Khusus Makhluk    

    Hidup dengan Lingkungannya
Kelas/Semester : 6/1

Bab 2 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 2
Pokok Bahasan : Perkembangbiakan Makhluk Hidup
Kelas/Semester : 6/1

A.  Berilah tanda sifang ( ) pada huruf a, b, c atau d 
yang merupakan jawaban yang tepat!

1. Hewan bertelur yang pembuahannya terjadi di luar 
tubuh betina.Contohnya: katak dan ikan

Jawaban: B
2. Pasangan tumbuhan dan hewan yang berkembang 

biak dengan membelah diri adalah ganggang hijau 
dan Amoeba 

Jawaban: A

3. Tumbuhan yang tidak berkembang biak dengan akar 
tinggal (rizoma) adalah padi dan jagung

Jawaban:D
4. Geragih adalah akar yang menjalar di atas permukaan 

tanah
Jawaban: A

5. Tumbuhan yang cara berkembangbiaknya memiliki 
persamaan dengan pisang adalah bambu 

Jawaban: C
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Bab 3 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 3
Pokok Bahasan :  Kegiatan Manusia yang Mempengaruhi Keseimba 

gan Ekosistem
Kelas/Semester : 6/1

A. Pembahasan soal pilihan ganda

1. Contoh kegiatan manusia yang mengakibatkan 
kerusakan lingkungan adalah melakukan pembakaran 
hutan

Jawaban: B
2. Penebangan secara besar-besaran tumbuh-tumbuh-

an di hutan dapat mengakibatkan banjir di daerah hilir 
pada musim hujan

Jawaban: C
3. Menangkap ikan dengan bahan peledak dapat meng-

anggu keseimbangan alam karena mematikan benih-
benih ikan

Jawaban: D
4. Hewan-hewan Indonesia yang dilindungi undang-

undang adalah badak, harimau, dan komodo
Jawaban: B

5. Makhluk hidup berikut ini, yang kepunahan nya akan 
mengakibatkan kepunahan semua makhluk hidup 
lainnya adalah tanaman padi

Jawaban; D
6. Wilayah yang melindungi hewan dan tumbuhan yang 

hidup di dalamnya disebut cagar alam 
Jawaban: C

7. Benda-benda yang dapat dibuat dari tanaman jati 
adalah kursi

Jawaban: B 
8. Bahan yang merupakan bahan sintetik adalah plastik 

(PVC)
Jawaban: D

9. Pernyataan yang benar mengenai burung cendrawasih 
adalah hewan yang terancam kepunahan

Jawaban: B
10. Hewan yang diburu untuk pengobatan adalah 

badak. Cula badak diyakini dapat digunakan untuk 
pengobatan beberapa jenis penyakit.

Jawaban: B
B. Pembahasan Soal Uraian
1. Dapat terjadi banjir dan tanah longsor
2. Hutan yang gundul dapat kehilangan kesuburan 

tanahnya karena erosi akibat hujan. Akibatnya tanah 
menjadi tandus karena tidak terdapat tumbuhan.

3. Hal ini karena rusaknya hutan sebagai tempat tinggal 
binatang buas.

4. Pupuk dapat meningkatkan kesuburan tanaman.
5. Hilangnya satu komponen pada rantai makanan akan 

mengganggu yang lainnya.

6. Benang sari merupakan alat kelamin jantan pada 
tumbuhan berbunga. Yang bukan bagian benang sari 
adalah serabut sari.

Jawaban: D
7. Penyerbukan atau persarian adalah jatuhnya serbuk 

sari di kepala putik.
Jawaban: A 

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!
1. Makhluk hidup berkembangbiak untuk melestarikan 

keturunannya
2. Hewan yang berkembang biak dengan melahirkan 

memiliki kelenjar susu. Selain itu, hewan yang 

berkembang biak dengan melahirkan, ditumbuhi 
rambut di sekujur tubuhnya. 

3. Pada burung terjadi pembuahan di dalam. Pada ikan 
terjadi pembuahan di luar

4. Tidak. Karena ayam petelur tidak dibuahi oleh 
jantan.

5. Langkah-langkahnya sebagai berikut.
a. Menyayat kulit pohon berkambium sekitar 

sepuluh sentimeter.
b. Membungkus menggunakan tanah yang 

gembur.
c. Menutupnya dengan plastik dan diberi lubang.
d. menyiram cangkokan.
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Bab 4 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 4
Pokok Bahasan : Pelestarian Jenis Makhluk Hidup
Kelas/Semester : 6/1

A. Pembahasan soal pilihan ganda

1.  Di antara tumbuhan di bawah ini yang merupakan 
kebutuhan pokok bagi manusia adalah tanaman 
padi

Jawaban: C
2.  Hewan yang bukan merupakan hewan langka adalah 

burung pipit
Jawaban: C

3.  Tumbuhan di bawah ini yang merupakan tumbuhan 
langkah adalah pohon damar.

Jawaban: D
4.  Kasturi kepala hitam terdapat di daerah Papua 

Jawaban: B
5.  Anoa, maleo, dan burung rangkong terdapat di Pulau 

Sulawesi 
Jawaban: C

7. Kawasan hutan dengan ciri khas tertentu dan 
mempunyai fungsi pokok sebagai tempat pengawetan 
keanekaragaman tumbuhan dan hewan serta 
ekosistemnya dinamakan hutan konservasi  

Jawaban: A
8.  Cagar alam yang terdapat di Kalimantan Selatan, 

yaitu cagar alam Muara Kaman.
Jawaban: C

9.  Suka Margasatwa Tanjung Batikolo terdapat di 
Sulawesi

Jawaban: D

10. Hutan pelestarian alam dibagi menjadi 3 wilayah 
sebagai berikut, kecuali cagar alam

Jawaban: A
B. Pembahasan Soal Uraian
1.  Manusia sangat bergantung pada tumbuhan dan 

hewan karena kedua jenis makhluk itu merupakan 
bahan makanan bagi manusia. Kemudian selain 
bahan makanan hewan dan tumbuhan bermanfaat 
untuk keperluan kehidupan manusia lainnya.

2.  Harimau Sumatera, buaya sinyulong, jalak bali, 
macan tutul jawa, bekantan, jelutung, orangutan, 
anoa, dan maleo.

3.  Bunga raflesia, kayu manis, rotan, anggrek hitam, 
pohon kosambi,

4.  Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri 
khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai 
tempat pengawetan keanekaragaman tumbuhan 
dan hewan serta ekosistemnya. Hutan konservasi ini 
terdiri dari kawasan hutan suaka alam dan kawasan 
hutan pelestarian alam. 

5.  Terumbu karang merupakan tempat hidup hewan 
dan banyak hewan lainnya. Oleh karena itu, terumbu 
karang perlu dijaga kelestariannya.

Bab 5 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 5
Pokok Bahasan : Sifat Kehantaran Panas Berbagai Benda
Kelas/Semester : 6/1

A.  Berilah tanda sifang ( ) pada huruf a, b, c atau d 
yang merupakan jawaban yang tepat!

1. Benda yang merupakan isolator adalah sendok kayu
Jawaban: B

2. Benda yang dapat menghantarkan panas dengan 
baik disebut konduktor

Jawaban: C
3. Benda-benda berikut yang paling cepat panas bila 

terkena sinar matahari adalah tiang bendera 
Jawaban: A

4. Bahan-bahan di atas yang bersifat konduktor adalah 
1 dan 3

Jawaban: C
5. Logam bersifat konduktor sehingga digunakan untuk 

membuat wajan
Jawaban: D

6. Alat dapur yang bagian utamanya harus konduktor 
panas adalah panci

Jawaban: C
7. Bahan yang bersifat konduktor panas pada setrika di 

bawah ini adalah nomor 2

Pembahasan dan Kunci Jawaban  Soal Semester 1
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A. Pembahasan soal pilihan ganda
1.  Cicak memiliki lapisan perekat pada telapak kakinya 

untuk merayap di dinding dan langit-langit
               Jawaban: A  

2.  Untuk mencari  makanannya di  malam  hari,  kelelawar 
menggunakan kemampuan memperkirakan jarak 
dengan mendengarkan gemanya

Jawaban:C
3.  Kabel listrik dibuat dari tembaga. Hal ini karena 

tembaga merupakan penghantar listrik yang baik.
Jawaban: D

4. Perkembangbiakan tumbuhan yang tidak didahului 
penyerbukan dinamakan perkembangbiakan 
vegetatif

Jawaban: C
5. Kepala putik bukan merupakan perkembangbiakan 

vegetatif.
            Jawaban: D
6. Penangkpan ikan yang dilakukan dengan bahan 

peledak dapat menganggu keseimbangan ekosistem, 
karena mematikan benih-benih ikan

Jawaban:D
7. Hewan berikut yang diburu untuk tujuan pengobatan 

adalah badak
Jawaban: D

8.  Suatu wilayah yang digunakan untuk melindungi 
hewan dan tumbuhan yang hidup di dalamnya 
dinamakan suaka margasatwa

Jawaban: C
9.  Hewan langka yang ditemukan di Irian Jaya adalah 

Cenderawasih

       Jawaban: C
10.   Taman Nasional Baluran terdapat di propinsi Jawa 

Timur
Jawaban: D

11.  Benda yang dapat menghantarkan panas dengan 
baik disebut konduktor       

Jawaban: B
12. Logam bersifat konduktor sehingga digunakan untuk 

membuat wajan
Jawaban: D

13. Alat dapur yang bagian utamanya harus konduktor 
panas adalah panci               

Jawaban: B
14.  Kertas yang cocok untuk menulis adalah kertas HVS
      Jawaban: A
15.  Yang bukan merupakan proses yang dapat mengubah 

sifat benda adalah pembusukkan 
Jawaban: C

B. Pembahasan Soal Uraian.
1. Bunga Raflessia mengeluarkan bau busuk saat 

mekar guna mengundang serangga untuk hinggap, 
sehingga terjadi penyerbukan.

2.   Makhluk hidup perlu berkembang biak guna 
melestarikan keturunannya. 

3. Ciri-ciri hewan melahirkan adalah berbulu dan 
memiliki kelenjar susu.

4. Pilihlah dahan yang tidak terlalu besar. Iris kulit 
sepanjang 10 cm. Kemudian, bungkuslah dengan 
tanah. Bungkus pula dengan plastik. Berilah lubang 
pada plastrik agar saat hujan atau disiram. air dapat 
masuk ke dalam cangkokan.

5. Cara menanggulangi hutan gundul adalah dengan 

Pembahasan dan Kunci Jawaban  Soal Semester 1

jawaban: B

8. Ujung gagang sudip biasanya dibuat dari kayu 
Jawaban: C

9. Benda berikut yang tidak membutuhkan isolator 
adalah baskom

Jawaban: B
10. Bahan konduktor panas harus ada pada alat oven

Jawaban: D
B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!
1. Setrika, panci, solder. 
2. Suatu benda dikatakan konduktor panas jika benda 

itu dapat menghantarkan panas dengan baik.
3. Gagang setrika terbuat dari kayu atau plastik karena 

bahan tersebut merupakan isolator. Dengan demikian, 
kita tidak akan panas saat memegang setrika.

4. Panci atau wajan adalah alat untuk memasak. 
Memasak membutuhkan panas yang baik dengan 
demikian bahan panci atau wajan bersifat konduktor. 

5. Tatakan mangkuk dan tatakan piring berguna 
sebagai isolator. Bila mangkuk berisi masakan 
panas, mangkuk ikut panas. Tatakan berguna untuk 
mengangkat mangkuk itu. Tatakan tidak panas 
sebagai pengganti isolator.
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menanam kembali pohon atau reboisasi.
6. Melakukan perlindungan hewan, melalukan 

penangkaran. menjaga kelestarian hutan sebagai 
tempat hidup hewan.

7. Gagang setrika terbuat dari kayu atau plastik karena 
bahan tersebut merupakan isolator. Dengan demikian, 

kita tidak akan panas saat memegang setrika.
8. Pernapasan Dada Pernapasan dada adalah 

pernapasan yang melibatkan otot antartulang rusuk.
9. Bahan berserat dapat menyerap keringat jadi baik 

untuk musim panas maupun dingin.
10. Nasi, lauk-pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, susu.

Bab 6 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 6
Pokok Bahasan : Perpindahan dan Perubahan Energi Listrik
Kelas/Semester : 6/2

A. Pembahasan Soal Pilihan Ganda
1. Hubungan berbagai alat listrik dinamakan rangkaian 

listrik  
Jawaban: A

2.  Arus listrik mengalir dari sumber listrik menuju alat-
alat listrik.

Jawaban: A
3. Benda yang tidak dapat menghantarkan listrik adalah 

kaca.
Jawaban: B

4. Alat yang tidak menggunakan energi listrik adalah 
lemari pakaian.

Jawaban: C
5. Yang termasuk isolator adalah kayu

Jawaban: A
6. Setrika mampu mengubah energi listrik menjadi 

energi panas.

Jawaban: B
7. Alat yang mengubah energi listrik menjadi energi 

bunyi adalah radio
Jawaban: A

8. Bahan yang termasuk konduktor adalah besi
Jawaban: D

B. Pembahasan Soal Uraian.
1. Apakah yang dimaksud dengan konduktor dan isolator?
2. Sebutkan benda-benda yang termasuk konduktor 

dan isolator! 
3.  Sebutkan benda-benda yang menggunakan energi listrik!
4. Sebutkan contoh-contoh perubahan energi!
5. Apakah manfaat energi bagi kita?

Bab 7 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 7
Pokok Bahasan : Kegunaan Energi Listrik dan Penghematannya
Kelas/Semester : 6/2

A. Pembahasan Soal Pilihan Ganda
1. AC (air conditioner) adalah alat listrik yang berfungsi 

untuk mendinginkan ruangan  
Jawaban: A

2. Yang tidak dilarang dalam penggunaan listrik adalah  
memasukkan steker ke stopkontak

Jawaban: B
3. Untuk mencegah korsleting, setiap kawat dibungkus 

dengan bahan yang bersifat isolator.
Jawaban: B

4. Sekring adalah alat pemutus arus listrik
Jawaban: A

5. Bahan bakar berikut ini yang menimbulkan polusi 
paling kecil adalah gas

Jawaban: C

6. Bentuk energi yang termasuk energi alternatif adalah 
energi air dan energi matahari.

Jawaban: B
7. Penggunaan alat-alat listrik berikut ini yang paling 

hemat energi adalah kipas angin  
Jawaban: B

8. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui 
adalah bensin, solar, dan gas  

Jawaban: A
B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!
1. Memasak lebih cepat, tidak mengotori alat masak, 

dan api tidak berasap.
2. Belum memahami manfaat dan cara menggunakan 

kompor gas.
3. Lemari es adalah alat untuk mendinginkan makanan 

Bab 9 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 9
Pokok Bahasan : Interaksi Bumi dalam Tatasurya
Kelas/Semester : 6/2
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dan minuman
4. Sekring akan putus bila ada hubungan pendek atau 

konsleting. Dengan demikian tidak akan menimbulkan 
kebakaran dan tidak akan merusak alat listrik.

5. Dapat merusak alat listrik dan menimbulkan 
kebakaran.

6. Minyak tanah masih banyak digunakan oleh 
masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

7. Kendaraan dengan mesin diesel.
8. Bahan bakar fosil adalah bahan bakar yang terbentuk 

oleh fosil.
9. a. matikan lampu bila tidak perlu
 b. menghemat air.
 c. menggunakan peralatan listrik hemat energi.
 d. tidak menggunakan peralatan listrik yang hampir 

rusak.
10. Karena bahan bakar yang kita gunakan sekarang 

ini berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat 
diperbarui.

Bab 8 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 8
Pokok Bahasan : Matahari Sebagai Pusat Tatasurya dan Interaksi 

Bumi dalam Tatasurya
Kelas/Semester : 6/2

A. Pembahasan Soal Pilihan Ganda
1. Pusat tata surya kita adalah Matahari

Jawaban: D
2. Planet yang dihuni oleh kehidupan manusia adalah 

bumi.
Jawaban: B

3. Planet yang jaraknya paling jauh dari Matahari adalah 
Pluto

Jawaban: D
4. Benda langit yang tidak mengelilingi Matahari adalah 

awan. 
Jawaban: D

5. Selain memancarkan cahaya dan panas ribuan derajat 
celcius, Matahari memiliki gravitasi

Jawaban: B
6. Planet yang memiliki satelit paling banyak adalah 

Jupiter  
Jawaban: B

7. Bumi diselimuti oleh atmosfer. Guna atmosfer adalah 
melindungi Bumi dari panasnya matahari.

Jawaban: A

8. Benda langit yang memperoleh julukan bintang 
berekor adalah komet

Jawaban: C
9. Planet yang ukurannya paling kecil dalam tata surya 

kita adalah pluto
Jawaban: C

10 Sekumpulan benda-benda langit dengan bintang 
sebagai pusatnya dan dikelilingi oleh sejumlah benda 
langit pada lintasan tertentu dinamakan tatasurya

Jawaban: A
B. Pembahasan soal uraian
1. Tata Surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri 

atas sebuah bintang yang disebut Matahari dan 
semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya.

2. Sebutkan 9 planet yang diketahui!
3. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, 

Uranus, Neptunus, dan Pluto. 
4. Planet bumi adalah planet yang memiliki kehidupan 

makhluk hidup di dalamnya termasuk manusia.
5. Karena planet-planet tersebut tertarik oleh gaya 

gravitasi matahari.

Bab 9 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 9
Pokok Bahasan : Interaksi Bumi dalam Tatasurya
Kelas/Semester : 6/2

A.  Berilah tanda sifang ( ) pada huruf a, b, c atau d 
yang merupakan jawaban yang tepat!

1. Perputaran Bumi dan Bulan pada porosnya di-
namakan rotasi

Jawaban: B
2. Gerhana Bulan terjadi pada malam hari

Jawaban: A

3.  Terjadinya siang dan malam merupakan akibat dari 
adanya rotasi bumi

Jawaban: A
4.  Revolusi Bulan terhadap Bumi berlangsung selama 

29,5 hari.
Jawaban: D

5.  Perputaran Bulan mengelilingi Bumi dinamakan 
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revolusi 
Jawaban: A 

6.  Adanya perbedaan musim di permukaan Bumi di-
sebabkan revolusi Bumi.

Jawaban: C
7. Revolusi Bumi terhadap Matahari digunakan sebagai 

penanggalan tahun masehi.
Jawaban: D

8. Pada tahun Kabisat, jumlah hari dalam setahun 
adalah 365 hari.

Jawaban: A
9.  Revolusi Bulan terhadap Bumi digunakan sebagai 

penanggalan tahun hijriah.
Jawaban: D

10. Kalender Hijriah adalah kalender yang memperhatikan 
revolusi bulan (kalender lunar) terhadap 
bumi. Berbeda dengan kalender masehi yang 
memperhatikan revolusi bumi terhadap matahari. 
Sama seperti kalender masehi, kalender hijriah juga 
memiliki 12 bulan. Perbedaannya, jika bulan pada 
kalender masehi memiliki 30 dan 31 hari (selain bulan 
Februari), maka pada kalender hijriah, bulan memiliki 
29 atau 30 hari. Dengan demikian satu tahun hijriah 
memiliki 11 hari lebih sedikit dibandingkan tahun 
masehi. Perbedaan lainnya adalah jika hari pada 
kalender masehi dimulai pada tengah malam, maka 

pada kalender hijriah hari dimulai setelah matahari 
terbenam.

Jawaban: B
B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!
1. Bulan berputar pada porosnya. Bulan juga berputar 

mengelilingi bumi. Bersama bumi bulan juga 
mengelilingi matahari.

2. Bukti bahwa bumi itu bulat ketika terbenam matahari. 
Kita menyaksikan matahari terbenam di ujung laut. 
Seolah-olah matahari tenggelam. Bukti lainnya 
ketika kita melihat kapal laut di kejauhan. Tampak 
cerobongnya terlebih dahulu. Kemudian, tampaklah 
keseluruhan kapal.

3 Rotasi adalah perputaran pada porosnya. Revolusi 
adalah perputaran mengelilingi matahari.

4. Bulan berputar pada porosnya. Bulan juga berputar 
mengelilingi bumi. Bersama bumi bulan juga 
mengelilingi matahari.

5. Gerhana bulan terjadi saat sebagian atau keseluruhan 
penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. 
Itu terjadi bila bumi berada di antara matahari dan 
bulan pada satu garis lurus yang sama, sehingga 
sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena 
terhalangi oleh bumi. 
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Pembahasan dan Kunci Jawaban  Soal Semester 2
A. Pembahasan soal pilihan ganda

1.  Burung pemakan biji-bijian memiliki paruh yang 
endek dan kuat. Bentuk paruh tersebut sesuai untuk 
memecah biji-bijian.

Jawaban: D
2.  Sayap pada burung pinguin berfungsi untuk berenang. 

Sayap pada penguin berfungsi seperti sirip ikan untuk 
membantu mereka berenang.

Jawaban: C
3.  Bentuk adaptasi yang dilakukan paus adalah sesekali 

muncul ke permukaan air 
Jawaban: C

4.  Adaptasi yang dilakukan jerapah di antaranya 
memiliki leher yang panjang untuk mendapatkan 
makanan berupa pucuk pohon.

Jawaban: C
5. Perilaku yang muncul pada diri remaja, yaitu sering 

menangis karena hal-hal yang remeh, menantang, 
tidak sopan, malas.

 Jawaban: B
6. Perkembangbiakan tumbuhan yang tidak didahului 

penyerbukan dinamakan perkembariganbiakan 
vegetatif

Jawaban: C
7. Cocor bebek berkembang biak dengan tunas 

adventif
Jawaban: C

8. Tumbuhan yang berkembangbiak dengan umbi lapis 
di antaranya bawang merah 

Jawaban: A
9. Akar tinggal adalah batang yang tumbuh menjalar 

dalam tanah atau disebut juga akar tinggal, akar 
rimpang, akar tongkat, atau rhizoma. Tanaman 
yang berkembang biak dengan akar tinggal 
adalah lengkuas, jahe, bunga tasbih, kunyit, dan 
temulawak.

Jawaban: C
10. Suatu wilayah yang digunakan untuk melindungi 

hewan dan tumbuhan yang hidup di dalamnya 
dinamakan cagar alam.

Jawaban: A
11. Kayu pohon jati banyak dbuat alat rumah tangga 

salah satunya kursi.
Jawaban: B

12. Hewan berikut yang diburu untuk tujuan pengobatan 
adalah badak

Jawaban: D

13. Bahan berikut yang merupakan bahan sintetis adalah 
plastik (PVC) 

Jawaban: B
14.  Burung Cenderawasih dapat ditemukan di wilayah 

Papua  
Jawaban: A

15.  Hewan yang bukan hewan yang dilindungi adalah 
burung gereja. Hal ini karena burung ini tidak langka. 

Jawaban: D
16.  Taman Nasional Baluran terdapat di propinsi Jawa 

Timur
Jawaban; D

17.  Taman Nasional Gunung Gede Pangrango terdapat 
di propinsi Jawa Barat 

Jawaban; B
18. Benda yang dapat menghantarkan panas dengan 

baik disebut konduktor  
Jawaban: B

19. Benda yang bukan merupakan isolator adalah sendok 
aluminium 

Jawaban: A
20. Benda yang paling cepat panas bila terkena sinar 

Matahari adalah tiang bendera
    Jawaban: A
21. Logam bersifat konduktor sehingga digunakan untuk 

membuat wajan
Jawaban: D

22. Bahan yang bersifat konduktor panas adalah besi
Jawaban; A

23. Pelapukan kayu dapat dicegah dengan cara melapisi 
kayu dengan cat.

Jawaban; B
24. Perkaratan terjadi pada kaleng minuman 

Jawaban: B
25. Perkaratan pada besi dapat dihambat dengan cara 

pengecatan
Jawaban: D

26. Benda berikut yang paling cepat mengalami per-
karatan adalah kapal laut. Hal ini karena kapal laut 
banyak terkena air laut.

Jawaban: D
27. Daging yang dibiarkan di udara terbuka selama 

beberapa hari akan mengalami pembusukan
Jawaban: D

28. Bagian utama pisau dibuat dari besi 
Jawaban: A

29. Walaupun keras, besi dapat berkarat 
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Jawaban: B
30. Kabel listrik dibuat dari tembaga

Jawaban: D
31. Bagian ban sepeda yang bergesekan dengan jalan 

dibuat dari karet 
Jawaban: B

32. Karena berfungsi untuk menyerap air, saputangan 
tidak mungkin dibuat dari lembaran plastik karena 
plastik tidak menyerap air. 

Jawaban: B
33 Gaya listrik statis timbul jika sisir atau mistar plastik 

digosok-gosok pada rambut
Jawaban: C

34. Untuk mengurangi atau memperkecil gaya gesek 
digunakan minyak pelumas. 

Jawaban: D 
35. Gaya pegas terjadi karena adanya sifat elastis suatu 

benda.
Jawaban: B

36. Yang dimaksud dengan gaya adalah dorongan atau 
tarikan suatu benda.

Jawaban: A
37. Karet dan per dapat menimbulkan gaya pegas.

Jawaban: D
38. Pada mobil yang melaju di jalan raya, sebenarnya 

terjadi gaya gesek. Oleh karena itu, ban mobil dapat 
menjadi gundul akibat gesekan.

Jawaban: A
39. Contoh penggunaan prinsip pengungkit adalah 

gunting, linggis, dan gunting kuku.
Jawaban; B

40. Unsur pembentuk aki adalah ...
a. timbal, batang arang, serbuk salmiak 
b. dua lempeng timbal dan larutan asam sulfat
c. batang arang, campuran batu kawi, salmiak, dan 

serbuk arang
d. magnet U dan kumparan

41. Tegangan listrik yang dihasilkan dari sebuah baterai 
adalah 1,5 volt

Jawaban; D
42. Alat yang tidak menggunakan energi listrik adalah 

lemari pakaian.
Jawaban; C

43. Yang termasuk isolator adalah kayu  
Jawaban; A

44. Hal berikut yang tidak dilarang dalam penggunaan 
listrik adalah memasukkan steker ke stopkontak

Jawaban: B
45. Untuk mencegah korsleting, setiap kawat dibungkus 

dengan bahan yang bersifat  isolator  
Jawaban: B

46. Sekring adalah alat pemutus arus listrik  
Jawaban: B

47. Benda langit yang tidak mengelilingi Matahari adalah 
awan

Jawaban: D
48. Selain memancarkan cahaya dan panas ribuan 

derajat celcius, Matahari memilik gravitasi 
Jawaban: B

49. Revolusi Bumi terhadap Matahari digunakan sebagai 
penanggalan tahun masehi.

Jawaban: D
50. Pada tahun Kabisat, jumlah hari dalam setahun 

adalah 365 hari.
Jawaban: A

B. Pembahasan soal pilihan uraian
1.  Makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya 

dengan tujuan untuk menadapatkan makanan dan 
mempertahankan diri dari pemangsanya.

2. Masa Puberstas pada remaja putri ditandai dengan 
terjadinya menstruasi. Proses menstruasi merupakan 
hal alamiah yang terjadi pada setiap wanita. Proses 
menstruasi adalah peluruhan dinding Rahim 
(endometrium) yang disertai dengan terjadinya 
pendarahan. Proses menstruasi tidak terjadi pada ibu 
hamil. Proses menstruasi umumnya terjadi semenjak 
usia 11 tahun sampai dengan usia 50 tahun-an. 
Setiap wanita memiliki rentang waktu yang berbeda-
beda. Siklus mentruasi terjadi setiap 25 – 35 hari 
sekali.

3. Ciri khusus hewan yang berkembangbiak dengan 
cara melahirkan adalah memiliki kelenjar susu, 
berbulu.

4. Buaya bisa memberi nilai tambah pada kehidupan 
manusia. Beberapa bagian tubuhnya bisa 
dimanfaatkan untuk banyak kesenangan manusia. 
Terutama kulit bagian bawah yang bermotif unik, 
harganya mencapai 3 dollar per sentimeter persegi. 
Kulit buaya sering digunakan untuk membuat tas, ikat 
pinggang dan jaket eksklusif. Belum lagi bagian tubuh 
lainnya seperti gigi buaya yang dijadikan perhiasan 
ataupun tangkur buaya yang dipercaya sebagai obat 
tradisional. Hal inilah yang menyebabkan satwa ini 
sering diburu secara liar.

5. Yang dilakukan negara untuk mencegah perburuan 
liar adalah larangan ekspor hewan langka, larangan 
berburu, larangan menjualbelikan hewan langka.

6. Cara menanggulangi hutan gundul adalah dengan 
melakukan penanaman kembali (reboisasi)

7. Contoh tumbuhan yang hampir punah adalah 
tembesu, damar, cendana.

8. Usaha yang dilakukan untuk melestarikan hewan 
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adalah
9. Benda yang termasuk konduktor ialah: garpu, panci, 

setrika, solder, 
 Benda yang termasuk isolator ialah: mistar kayu, 

sarung tangan, kain lap, gagang panci, sendok kayu, 
10. Bahan panci dan wajan harus bersifat konduktor 

karena peralatan itu digunakan untuk memasak. 
Dengan demikian, dengan bahan konduktor panas 
dapat segera menyebar, sehingga masakan cepat 
matang.

11. Perkaratan pada logam dapat dihambat dengan cara 
pengecatan.

12. Pembusukan pada ikan ciri-cirinya badannya lembek, 
warnanya buram, terdapat bau busuk menyengat.

13. Sifat bahan untuk membuat sendok seharusnya 
dibuat dari bahan yang tidak mengalami perkaratan. 
contohnya stainless dan dapat juga dari aluminium.

14. BIla kayuhan dipercepat, maka laju sepeda akan 
semakin cepat.

15. Alat-alat termasuk pesawat sederhana adalah obeng, 
tang, gunting, linggis, palu, dan lain-lain.


