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A. Pembahasan soal pilihan ganda
1. Satu sentimeter sama dengan 0,00001 km= 10-5

 Jawaban: B
2.	 Salah	 satu	 besaran	 pokok	 dalam	 fisika	 adalah	

panjang  
Jawaban: C

3. Gaya, intensitas, dan waktu, merupakan besaran 
pokok. Kecepatan adalah besaran turunan.

Jawaban: C
4. Kilometer persegi (luas) termasuk besaran turunan.

Jawaban: C
5. Volume merupakan besaran turunan 

Jawaban: A
6. Neraca adalah alat pengukur masa benda 

Jawaban: A
7. Jangka sorong digunakan untuk mengukur :

a. Ketebalan atau garis tengah bagian luar suatu 
pipa,

b. Garis tengah bagian dalam
c. Kedalaman suatu lubang 

Jawaban: B
8. Alat pengukur waktu yang memiliki tingkat ketelitian 

paling baik adalah stopwatch 
Jawaban: A

9. Besaran panjang dapat diturunkan menjadi luas dan 
volume

Jawaban: C
10. Alat pengukur panjang yang memiliki tingkat ketelitian 

paling baik adalah mikrometer.
Jawaban: D

B. Pembahasan soal uraian
1. Pengukuran adalah  kegiatan membandingkan 

suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang 
dapat digunakan sebagai satuan. Satuan adalah 
pembanding dalam suatu pengukuran.

2. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur 
dan dinyatakan dengan angka.

3. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah 
ditetapkan terlebih dahulu. Besaran turunan adalah 
besaran yang dibentuk dari besaran-besaran pokok.

4.    Kelebihan sistem Satuan Internasional (SI) 
adalah kemudahan dalam pemakaiannya karena 
menggunakan sistem desimal (kelipatan 10) dan 
hanya ada satu satuan pokok untuk setiap besaran 
dengan penambahan awalan untuk satuan yang lebih 
besar atau lebih kecil. Misalnya, 1 centimeter = 0,01 
meter atau 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 

5.    stopwatch, jam tangan, jam pasir.

Ilmu Pengetahuan Alam SMP Kelas VII

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

Bab 2 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 2
Pokok Bahasan : Bilangan pecahan
Kelas/Semester : VII/1

A. Pembahasan soal pilihan ganda
1. Larutan yang dapat menghantarkan arus listrik 

dinamakan larutan elektrolit 
Jawaban: A

2. Yang tidak temasuk larutan elektrolit adalah encer.
Jawaban: D

3.  Contoh larutan elektrolit kuat adalah HCl  
Jawaban: A

4.  Buah jeruk mengandung senyawa asam. Asam sitrat 
merupakan asam organik lemah yang ditemukan 
pada daun dan buah tumbuhan genus Citrus (jeruk-
jerukan) 

Jawaban: A
5.  Asam sulfat biasanya digunakan sebagai pengisi 

air aki. Air dalam aki  ada dua. Yang pertama hanya 
diisikan sekali yaitu Acuu Zur yang isinya H2SO4 
atau asam sulfat terus baru diisi air aki yang berasal 
dari destilasi air. 

Jawaban: A

6.  Kita mengenal berbagai zat yang bisa digolongkan 
sebagai basa misalnya kapur sirih, kaustik soda, air 
sabun.

Jawaban: B
7. Seperti halnya dengan sabun, basa bersifat kaustik 

(licin). Larutan yang licin bila dilarutkan dalam air 
adalah basa.

Jawaban: B
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8.  Indikator alam yang dapat digunakan untuk 
membedakan asam dan basa adalah buah mahkota 
mawar

Jawaban: C
9.  Cairan yang digunakan sebagai indikator adalah metil 

jingga
Jawaban: B

10.  Skala pH yang menunjukkan derajat keasaman 
berada pada angka 1-6  

Jawaban: A
B.  Pembahasan Soal Uraian
1.  Diuji dengan alat penguji larutan elektrolit sederhana. 

Dengan menggunakan batere, hubungkan ke kabel, 
lalu ke lempengan besi. Kemudian, kabel yang kedua 
dari batere ke lampu  ke lempengan besi. Kemudian, 
celupkan lempengan itu secara bersamaan ke dalam 
larutan yang akan diuji. Bila lampu menyala atau 
keluar gelembung gas pada larutan itu tandanya 
larutan tersebut larutan elektrolit. Namun, bila tidak 
menyala, berarti larutan non elektrolit

2.  Asam dapat menghantarkan arus listrik. Hal itu 
dikarenakan asam dapat melepaskan ion-ion dalam 
larutannya yang mampu menghantarkan arus listrik. 
Asam kuat merupakan elektrolit yang baik. Semakin 
kuat suatu asam, akan semakin baik pula daya 
hantar listriknya. (memiliki sifat elektrolit yang baik). 
Contohnya adalah asam sulfat yang terdapat pada 

aki mobil.
3.  Berikut ini akan dibahas beberapa mengenai sifat 

asam.
a.  Rasa Asam
b.  Mengubah Warna Indikator
c.  Menghantarkan Arus Listrik
d. Bereaksi dengan Logam Menghasilkan Gas 

Hidrogen
4.  Beberapa sifat basa adalah sebagai berikut.

a.  Pahit dan Terasa Licin di Kulit
b.  Mengubah Warna Indikator
c.  Menghantarkan Arus Listrik
d. Menetralkan Sifat Asam

5.  Untuk menentukan kandungan bahan yang 
mengandung asam, basa atau garam perlu dilakukan 
pengujian.Pengujian dilakukan dengan menggunakan 
indikator. Indikator disebut juga dengan penguji atau 
penunjuk.

 Indikator yang biasa digunakan di laboratorium 
biasanya menggunakan kertas atau cairan.  Kertas 
yang digunakan dinamakan kertas lakmus. Dan 
cairan yang digunakan misalnya cairan fenolftalein, 
metil merah, dan metil jingga. Selain dengan 
menggunakan bahan kimia dan kertas, ada juga 
bahan alam yag dapat digunakan sebagai indikator.

Bab 3 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 3
Pokok Bahasan : Unsur, Senyawa, dan Campuran
Kelas/Semester : VII/1

A. Pembahasan soal pilihan ganda
1.    Materi dapat dikelompokkan ke dalam zat tunggal 

dan campuran. Zat tunggal terdiri dari unsur dan 
senyawa. Campuran terdiri dari suspensi, emulsi, 
dan koloid. 

Jawaban: D
2.    Pernyataan  yang tidak sesuai dengan sifat zat adalah 

Senyawa bersifat tunggal dan bersifat serbasama 
(homogen)

Jawaban: C
3.    Di antara zat berikut ini yang merupakan senyawa 

adalah air.
Jawaban: A

4.    Pernyataan yang tidak tepat adalah unsur termasuk 
dalam golongan campuran.

Jawaban: A
5.    Hal berikut ini  yang tidak benar mengenai air. Air 

bersifat zat tunggal dan homogen. Hal ini karena air 
merupakan senyawa yang mengandung hidrogen 
dan oksigen dengan perbandingan dua terhadap 
satu. Senyawa dibentuk dan diuraikan oleh reaksi 

kimia. 
Jawaban: D

6.				Tanah	 diklasifikasikan	 dalam	 campuran,	 yaitu	
campuran berbagai macam unsur dan senyawa.  

Jawaban: C
7. Unsur yang bersifat logam adalah Raksa

Jawaban: B
8. Ketiga materi berikut yang berturut-turut termasuk 

unsur, senyawa, dan campuran adalah aluminium, 
alkohol, air laut

Jawaban: B
9.    Dari percobaan reaksi antara tembaga dengan 

belerang	 yang	 menghasilkan	 tembaga	 (II)	 sulfida,	
diperoleh data sebagai berikut:

  Massa tembaga Massa Tembaga Massa belerang
	 	 (gram)	 sulfida	(gram)	 (gram)
  0,24 0,36 0.12
  0,30 0,45 0,15
  0,40 0,60 0,20
  0,50 0,75 0,25
 Dari data di atas, perbandingan massa tembaga 
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dengan massa belerang adalah 2 : 1
Jawaban: B

10.  Berikut ini yang merupakan campuran adalah pasir 
dalam air. Pasir di dalam air disebut campuran 
heterogen.   

Jawaban: B
B.  Jawablah pertanyaan berikut dengan benar!
1. a. Campuran homogen biasa disebut larutan. Pada 

larutan, tiap-tiap bagian mempunyai susunan yang 
sama. Contoh di dalam larutan sirup terdapat dua 
penyusun larutan, yakni air dan gula. Apabila zat-zat 
penyusunnya bercampur secara tidak merata dan 
campuran ini tiap-tiap bagian tidak sama susunannya 
maka disebut campuran heterogen. Contoh air kopi.

 b. Zat Tunggal, yaitu materi yang mempunyai 
susunan dan sifat-sifat serba sama (Homogen). 
Campuran tersusun dari beberapa zat.

2. Jika pada 10 liter udara terdapat 5 cm3 gas karbon 
monoksida, ppm kadar gas tersebut di udara adalah

 1 liter = 1 000 sentimeter kubik

 5 cm3= 0,005 liter
 ppm volume = % volume x 104

 ppm volume = 0,005 x104

 ppm volume= 50 ppm 
3. Massa 400 mL larutan asam sulfat pekat tersebut 

adalah:
 m = p x v v = 400 mL = 0,4 L
 m = 1,8 kg L-1 x 0,4 L
 m = 0,72 kg = 720 gram
 Massa asam sulfat dalam 400 mL larutan asam sulfat 

tersebut adalah:
 m = kadar x massa larutan
 m = 98% x 720 gram
 m = 705,6 gram.
4. 20 gram gula.
5. 20%

A. Pembahasan soal pilihan ganda
1.  Massa benda per satuan volume disebut massa 

jenis
Jawaban: B

2.  Perbandingan antara massa jenis suatu benda dengan 
massa jenis air disebut massa  jenis  relative 

Jawaban: C
3.   Massa  jenis air  dalam satuan Sistem Intemasional 

adalah 1 gram/cm3

Jawaban: D
4.   Ukuran banyaknya zat yang terkandung pada sebuah 

benda adalah massa
Jawaban: B

5. Massa jenis air 1 gram/cm3  setara dengan 1 kg/m3
Jawaban: A

B. Jawablah dengan singkat dan tepat!
1.  Benda padat memiliki ikatan antarmolekul lebih kuat 

(sangat kuat) sehingga sulit dipisahkan kecuali di 
panaskan dengan suhu tertentu, karena gaya tarik 
menarik antar molekul yang kuat ini pula banda 
padat cenderung memiliki wujud yang sulit berubah 
bentuk. Zat cair ikatan molekulnya tidak terlalu kuat 
sehingga	 bentuknya	 lebih	 fleksibel	 menyesuaikan	
dengan tempatnya, namun gaya tariknya masih dapat 
mempertahankan bentuk wujudnya. Sedangkan gas, 

gaya tarikmenarik antar molekulnya sangat lemah 
sehingga partikelnya dengan mudah terpencar 
menempati ruangan yang ada.

2.  Karena gaya tarik menarik antar molekul yang kuat 
benda padat cenderung memiliki wujud yang sulit 
berubah bentuk.

3.  Gas adalah zat yang mempunyai bentuk dan volume 
yang tidak tetap. Hal ini disebabkan karena susunan 
molekul-molekul gas sangat tidak teratur sehingga 
gaya tarik-menarik antarmolekulnya sangat lemah.

4. Jika sebuah kayu yang sama diukur dalam volume 
yang berbeda dan massa yang berbeda-beda pula. 
Apakah hasil bagi volume dan massanya selalu 
tetap?Jelaskanlah!

5.   

 
 dimana p =  massa jenis zat (kg/m3)
 m     =  massa zat (kg)
 V    =  Volume zat (m3)
 Satuan massa jenis berdasarkan Sistem 

Internasional(SI) adalah kg/m3 1000 kg/m3 = 1 g/
cm3 

Bab 4 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 4
Pokok Bahasan : Konsep zat
Kelas/Semester : VII/1
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Bab 5 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 
Pokok Bahasan : Pemuaian
Kelas/Semester : VII/1

A. Pembahasan soal pilihan ganda
1A. Pilihlah jawaban yang paling benar!
1. Alat yang digunakan untuk mengukur muai panjang 

zat padat ialah musschenbroke.
Jawaban: D

2. Setrika listrik merupakan alat yang menggunakan 
prinsip pemuaian yaitu dengan menggunakan 
termostat bimetal

Jawaban: B
3. Besarnya pertambahan panjang pada pemuaian  

adalah berbanding lurus dengan panjang batang
Jawaban: A

4. Bilangan yang menyatakan besarnya pertambahan 
panjang tiap  satuan panjang zat  jika suhunya 
dinaikkan 1oC	disebut	koefisien	muai	panjang	

Jawaban: B
5. Pemuaian yang dialami zat cair hanya berlaku 

pemuaian volume, karena bentuk cair yang tidak 
tetap.

Jawaban; A
6. Pada pemuaian gas berlaku  teori Gaylussac

Jawaban: A
7. 

Jawaban: D
8. Zat padat pada umunya akan memuai bila 

dipanaskan, kecuali bismut yang pada suhu tertentu 
akan menyusut 

Jawaban: C
9. Pada suhu 27oC balok tembaga panjangnya 15 cm, 

lebarnya	 10	 cm	 dan	 tinginya12	 cm.	 Jika	 koefisien	

muai panjang tembaga 1,7 x 10-5/oC dan suhu balok 
dipanaskan sampai dengan 77oC maka volum balok 
akan bertambah 4,59 cm3 

Jawaban: C
10.	 (D)	dik	:	koefisien	muai	panjang	=	a,	koefisien	muai	

volume = g, maka g = 3a.
Jawaban: D 

B. Jawablah dengan singkat dan jelas!
1. Muai panjang adalah bila suatu benda padat  

dipanaskan, benda padat tersebut akan memuai ke 
segala arah. Akan tetapi, kita hanya akan mengamati 
pemuaian pada arah memanjang. 

 Muai volume adalah Sebuah benda berbentuk balok 
dipanaskan, maka benda tersebut selain mengalami 
pertambahan panjang juga mengalami pertambahan 
lebar dan pertambahan tinggi.

 Muai gas adalah Pemuaian yang terjadi pada gas 
sama seperti pada pemuaian zat cair, yaitu hanya 
terjadi muai volume, tidak terjadi muai panjang.

2. Bilangan yang menunjukkan besarnya pertambahan 
panjang tiap  satuan panjang zat  jika suhunya 
dinaikkan	1oC	disebut	koefisein	muai	panjang.	

3. Untuk memberi celah pada saat memuai sehingga 
tidak melenting dan patah.

4.
 

5. 
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Bab 6 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 6
Pokok Bahasan : Kalor
Kelas/Semester : VII/1

A. Pembahasan soal pilihan ganda

A.   Berilah tanda silang pada salah satu jawaban yang 
kamu anggap paling benar!

1. Istilah kalor berasal dari caloric. Orang pertama yang 
menggunakan istilah ini adalah Antoine Laurent 
Lavosier            

Jawaban: B
2. Kalor adalah bentuk energi yang berasal dari 

perubahan bentuk energi lain. Kegiatan yang 
membuktikan bahwa kalor adalah bentuk energi 
ketika lilin yang dipanaskan akan melebur

Jawaban: A
3. Banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan 

suhu 1 kg air sehingga suhu naik 10C disebut kalor 
jenis 

Jawaban: A
4. Ada dua buah benda yang terbuat dari bahan yang 

mempunyai panas jenis yang tidak sama. Bila 
kedua benda itu diberi sejumlah kalor yang sama. 
Bagaimanakah keadaan kenaikkan suhunya akan 
lebih besar untuk benda dengan panas jenis yang 
lebih besar dan massanya sama

Jawaban: D
5. Diketahui: c = 1 kal/kgoC,	m	=	2,5	kg,	∆T=5	0C,
 Ditanya: Q?
	 Jawab	:	Q	=	m	c	∆T=2,5	kg	x	1	kal	/(kg0C)  x 5 0C=12,5 

kal.
Jawaban: A 

6. Bila beberapa zat mempunyai suhu yang tidak sama 
dicampur menjadi satu, akan berlaku hukum kalor 
yang berpindah dari suhu tinggi ke rendah

Jawaban: B
7. Angin darat terjadi ketika pada malam hari energi 

panas yang diserap permukaan bumi sepanjang 
hari akan dilepaskan lebih cepat oleh daratan (udara 
dingin). Sementara itu di lautan energi panas sedang 
dalam proses dilepaskan ke udara. Gerakan konvektif 

tersebut menyebabkan udara dingin dari daratan 
bergerak menggantikan udara yang naik di lautan 
sehingga terjadi aliran udara dari darat ke laut. 

Jawaban: C
8. Satu kalori akan sebanding dengan4,20 joule      

Jawaban; B
9. Pada waktu siang hari kawat listrik pada tiang listrik 

terlihat semakin kendor. Peristiwa ini menunjukkan  
bahwa suhu meningkat dan kawat memuai

Jawaban: C
10. Agar panas di dalam ruang termos air tidak berpindah, 

dinding botol harus berlapis dua yang diberi isolator
Jawaban: B

B.   Jawablah dengan singkat dan jelas!
1. Besar kecilnya kalor yang dibutuhkan suatu 

benda(zat) bergantung pada 3 faktor
a. massa zat
b. jenis zat (kalor jenis)
c. perubahan suhu

2. Melebur adalah perubahan wujud zat dari padat 
menjadi cair. Sementara membeku adalah perubahan 
wujud zat dari cair menjadi padat.

3. a. matahari
 b. magma
 c. pembakaran
 d. listrik
 e.  nuklir
4. a.  memasak air
 b. aliran udara panas karena perbedaan tekanan   

 udara
 c. sistem pendingin mesin mobil
5.	 Diketahui:	Q	=	5000	kal,	m	=	200	gram	=	0,2	kg,	∆T=	

25 0 C
 Ditanya c?
	 	 	 	 Jawab	 :	 c=Q/m∆T=	 5000	 kal/0,2kg	 250 C=1000kal/

(kg0C)



7Pembahasan dan Kunci Jawaban Ilmu Pengetahuan Alam SMP

M
a
t
e
m
a
t
i
k
a

Bab 6 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 6
Pokok Bahasan : Kalor
Kelas/Semester : VII/1

Bab 7 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 7
Pokok Bahasan : Sifat Fisika dan Sifat Kimia
Kelas/Semester : VII/1

A. Pembahasan soal pilihan ganda
1.   Manakah di antara kedua materi berikut yang memiliki 

Bensin dan alcohol
Jawaban: B

2.   Jenis perubahan yang terjadi bila beras berubah 
menjadi tepung adalah perubahan bentuk

Jawaban: C
3.   Peristiwa yang akan menghasilkan endapan adalah 

mengalirkan udara ke dalam air kapur
Jawaban: D

4.  Materi yang bukan merupakan hasil reaksi kimia 
adalah Balok kayu 

Jawaban: A
5.		 Yang	merupakan	perubahan	fisika	adalah	es	mencair	

dan air mendidih.
Jawaban: B

6.  Peristiwa yang bukan perubahan kimia adalah Lilin 
meleleh

Jawaban: D
7. Gejala-gejala berikut merupakan perubahan kimia, 

kecuali terjadi pemuaian
Jawaban: D

8. Pada reaksi kimia, jumlah zat-zat sebelum dan 
sesudah reaksi adalah sama. Pernyataan ini 
dikemukakan oleh Lavoisier 

Jawaban: A
9 Garam dapur yang kotor dapat dimurnikan dengan 

cara kristalisasi 
Jawaban; B

10. Untuk memisahkan gula dari air tebu dilakukan 

melalui proses kristalisasi
Jawaban: D

B.  Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan 
singkat dan tepat!

1.	 Perubahan	 fisika	 adalah	 perubahan	 yang	 bersifat	
sementara dan tidak menghasilkan zat jenis baru. 
Perubahan kimia adalah  perubahan kekal yang 
menghasilkan zat jenis baru

2.	 Berikanlah	masing-masing	1	contoh	perubahan	fisis	
yang disebabkan oleh bentuk energi panas, kinetik, 
listrik, dan bentuk energi cahaya!

3.	 Pada	 perubahan	 fisika	 memungkinkan	 kita	
mendapatkan kembali materi semula. Perubahan 
kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan 
zat	yang	jenisnya	baru.	Pada	perubahan	fisika	tidak	
terjadi reaksi kimia. Sementara pada perubahan 
kimia terjadi reaksi kimia.

4. a.  besi   = berkarat 
f.  perak = berubah warna  
b.  tembaga =berubah warna     
g.  kayu  = membusuk 
c. makanan = membusuk 
h.  kertas     = memudar 
d.  kain   = memudar 
i. baterai   = kehabisan energinya  
e. daun       = layu dan mengering 
j.  plastik = menjadi regas

5. Nasi menjadi basi, roti berjamur, buah-buahan 
membusuk.

Bab 8 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 8
Pokok Bahasan : Reaksi Kimia
Kelas/Semester : VII/1

A. Pembahasan soal pilihan ganda
1.   Fe + H2SO4 ——— FeSO4 + ......
 Reaksi di atas menghasilkan gas hidrogen 

Jawaban: C
2.  Untuk mengetahui adanya reaksi dapat dilihat dari 

gejala-gejala yang terjadi, yaitu dengan adanya 
perubahan warna, menghasilkan endapan, dan 
menghasilkan gas 

 Jawaban: D
3.  Reaksi yang menghasilkan suhu yang lebih tinggi 

setelah reaksi dinamakan reaksi eksoterm
Jawaban: B

4.  Reaksi ada yang berlangsung cepat dan berlangsung 
amat lambat. Reaksi yang lambat dapat dipercepat 
dengan menambahkan zat pemercepat yang disebut 
katalis. 

Jawaban: A
5. (l) liquid : menyatakan bahwa zat itu berwujud cair 

Jawaban: A
B.  Jawablah dengan tepat dan singkat!
1.  Dalam reaksi kimia terjadi perubahan kalor atau 

panas atau energi, karena adanya perbedaan energi 
antara daya adhesi di antara partikel pereaksi dengan 
daya kohesi sesama partikel pereaksi yang sejenis. 
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Pembahasan dan Kunci Jawaban  Soal Semester 1
A. Pembahasan soal pilihan ganda
1.	 Salah	 satu	 besaran	 pokok	 dalam	 fisika	 adalah	

panjang  
Jawaban: B

2. Neraca adalah alat pengukur masa benda 
Jawaban: A

3. Skala tertinggi pada termometer badan adalah 42oC
Jawaban: D

4. Menurut Sistem Internasional suhu dinyatakan dalam 
derajat Kelvin 

Jawaban: C
5. Indikator alam yang dapat digunakan untuk 

membedakan asam dan basa adalah mahkota 
mawar 

Jawaban; C
6. Skala pH yang menunjukkan derajat keasaman 

berada pada angka 1-7
Jawaban: B

7. Pernyataan yang tidak tepat adalah unsur termasuk 
dalam golongan campuran.

Jawaban: A
8. Perbandingan antara massa jenis suatu benda 

dengan massa jenis air disebut massa  jenis  relatif
Jawaban; B

9. Setrika listrik merupakan alat yang menggunakan 
prinsip pemuaian yaitu dengan menggunakan 
Termostat bimeta

Jawaban: B
10. Diketahui: l=4,15 m, lo=4 m, T= 500C, To=200 C,  

∆T=T-To=300C,   
	 Ditanya	α?
      Jawab : 
	 l	=	 lo	(1+	α∆T)		→l=lo+lo	α	∆T	
		 α=	 l-lo	 /	 lo	∆T=	 	4,15-4/4	 .30=	0,15/120=1,25	x	10-

3/0C

11. Banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan 
suhu 1 kg air sehingga suhu naik 1 0C disebut kalor 
jenis 

Jawaban: A
12 Pernyataan “kalor yang diterima sama dengan kalor 

yang dilepaskan” dikemukakan oleh Antoine Laurent 
Lavosier            

Jawaban: B
13. Gejala-gejala berikut merupakan perubahan kimia, 

kecuali Terjadi pemuaian
Jawaban: D

14. Untuk memisahkan gula dari air tebu dilakukan 
melalui proses kristalisasi

Jawaban: D
15. Pada reaksi kimia, jumlah zat-zat sebelum dan 

sesudah reaksi adalah sama. Pernyataan ini 
dikemukakan oleh Lavoisier. 

Jawaban: A
B. Pembahasan soal uraian
1. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah 

ditetapkan terlebih dahulu. Besaran turunan adalah 
besaran yang dibentuk dari besaran-besaran pokok.

2. Melebur adalah perubahan wujud zat dari padat 
menjadi cair. Sementara membeku adalah perubahan 
wujud zat dari cair menjadi padat.

3. Secara umum, asam memiliki sifat sebagai berikut:
     a. Rasa: masam ketika dilarutkan dalam air.
    b. Sentuhan: asam terasa menyengat bila 

disentuh,  terutama bila asamnya asam kuat.
     c. Kereaktifan: asam bereaksi hebat dengan 

kebanyakan logam, yaitu korosif terhadap logam.
     d. Hantaran listrik: asam, walaupun tidak selalu 

ionik, merupakan elektrolit.
 Basa memiliki sifat; 
   a.  Kaustik
    b.  Rasanya pahit
    c.  Licin seperti sabun
    d.  Nilai pH lebih dari air suling
    e.  Mengubah warna lakmus merah menjadi biru
    f.  Dapat menghantarkan arus listrik
4. Rumus molekul cuka CH3COOH. Asam cuka memiliki 

rumus empiris C2H4O2. 

Apabila daya adhesi antara partikel pereaksi yang 
tidak sejenis lebih kuat daripada daya kohesi, maka 
reaksi akan mengeluarkan panas atau kalor atau 
energi dan dikatakan sebagai reaksi eksoterm.

2. Reaksi pengendapan merupakan reaksi yang salah 
satu produknya berbentuk endapan. Endapan terjadi 
karena zat yang terjadi tidak atau sukar larut didalam 
air atau pelarutnya. Tidak semua zat mengendap, 
sehingga reaksi pengendapan juga dipergunakan 
untuk	identifikasi	sebuah	kation	atau	anion.

3. Buah apel yang segar mengalami perubahan warna 

menjadi kecoklatan setelah beberapa saat dibiarkan. 
Perubahan warna ini menunjukkan bahwa zat kimia 
yang terdapat dalam apel bereaksi dengan udara. 
Begitu pula dnegan alat rumah tangga yang terbuat 
dari logam. Benda-benda logam tersebut lama-
kelamaan akan berubah warna, sebab terjadi reaksi 
dengan oksigen di udara.

4.  Reaksi kimia yang menghasilkan energi dalam 
bentuk panas disebut dengan reaksi eksotermis. 
Reaksi yang menyerap energi panas disebut dengan 
reaksi endotermis.
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5. Massa 400 mL larutan asam sulfat pekat tersebut 
adalah:

 m = p x v v = 400 mL = 0,4 L
 m = 1,8 kg L-1 x 0,4 L
 m = 0,72 kg = 720 gram
 Massa asam sulfat dalam 400 mL larutan asam sulfat 

tersebut adalah:
 m = kadar x massa larutan
 m = 98% x 720 gram
 m = 705,6 gram.
6. Pada zat gas, jarak antarpartikel sangat berjauhan 

sehingga gaya tarik-menarik antarpartikel sangat 
lemah.  Partikel- partikel ini bergerak sangat bebas 
dan cepat dalam wadahnya. Hal ini menyebabkan 
zat gas tidak dapat mempertahankan bentuk dan 
volumenya sehingga bentuk dan volume zat gas 
selalu berubah mengikuti ruang yang ditempatinya.

7. Massa jenis benda sering disebut dengan kerapatan 
benda, merupakan ciri khas setiap jenis benda. Tidak 
tergantung pada jumlah benda, asal jenisnya masih 
sama maka nilai massa jenisnya adalah tetap sama. 

Misalkan setetes air dan seember air mempunyai 
nilai massa jenis sama yaitu 1 gram/ cm3. Berbagai 
logam memiliki nilai massa jenis besar dikarenakan 
atom-atom dalam susunan molekulnya memiliki 
kerapatan yang besar. Dengan demikian, faktor yang 
mempengaruhi masa jenis benda adalah kerapatan 
atom-atom dalam susunan molekulnya.

8. Diketahui: lo=60 cm,To=00C,T=,α=1,1	x	10-5/oC,
	 Ditanya	∆l?
					 Jawab	:	 	 	∆l=lo	α	∆T	→60	cm	x	1,1	x	10-5/oC x 800 

C=5,28 x 10-2 cm
  jadi l=60,0528 cm 
9. Diketahui:	Q	=	5000	kal,	m	=	200	gram	=	0,2	kg,	∆T=	

25 0 C
 Ditanya c?
	 	 	 	 Jawab	 :	 c=Q/m∆T=	 5000	 kal/0,2kg	 250 C=1000kal/

(kg0C)
10	 Pada	 perubahan	 fisika	 memungkinkan	 kita	

mendapatkan kembali materi semula. Perubahan 
kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan 
zat	yang	jenisnya	baru.	Pada	perubahan	fisika	tidak	
terjadi reaksi kimia. Sementara pada perubahan 
kimia terjadi reaksi kimia.
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Bab 9 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 9
Pokok Bahasan : Komponen Biotik dan Abiotik
Kelas/Semester : VII/2

A. Pembahasan soal pilihan ganda

1. Komponen biotik dalam suatu ekosistem  adalah 
produsen, konsumen, dan pengurai

Jawaban: B
2. Pernyataan berikut yang salah adalah antara manusia 

dan mikroorganisme tidak terjadi interaksi
Jawaban: D

3. Contoh komponen biotik yang memengaruhi kom-
ponen abiotik adalah tanah yang dihuni cacing tanah 
menjadi subur

Jawaban: A
4. Berikut ini adalah contoh bahwa antarkomponen 

biotik dalam ekosistem terjadi saling ketergantungan, 
kecuali kacang tanah menyuburkan tanah

Jawaban; C
B. Jawablah pertanyaan ini dengan benar!
1. Dalam ekosistem, terdapat satuan-satuan makhluk 

hidup. Individu, populasi, komunitas, biosfer yang 
merupakan satuan makhluk hidup dalam satu 
ekosistem, dan sinar matahari sangat berperan 
terhadap kelangsungan hidup satuan-satuan 
ekosistem tersebut.  1. Individu 

 a.  Seekor domba atau seekor ayam dinamakan 
individu. Demikian juga dengan sebatang pohon 
mangga. Individu adalah satuan makhluk hidup 
tunggal.   

 b. Sekumpulan ikan nila di dalam kolam air tawar 
disebut dengan populasi ikan nila. Jika di dalam 
kolam tersebut juga ditumbuhi sekumpulan tumbuhan 
teratai, berarti dalam kolam tersebut juga terdapat 
populasi tumbuhan teratai.  Kumpulan individu-
individu yang sama dapat membentuk populasi. 
Populasi adalah sekumpulan individu sejenis yang 
hidup dalam suatu habitat tertentu.   

 c. Di dalam kolam ikan air tawar, terdapat sekumpulan 
ikan nila, sekumpulan tumbuhan teratai, sekumpulan 
ganggang hijau, dan sekumpulan katak. Sekumpulan 
populasi yang hidup dalam air tawar ini disebut 
sebagai komunitas kolam air tawar.  Komunitas adalah 
sekumpulan berbagai macam populasi makhluk 
hidup yang hidup dalam suatu wilayah tertentu. Suatu 
komunitas tersusun dari semua populasi yang hidup 
dan saling berinteraksi antara satu dengan yang lain 
dalam suatu wilayah dan waktu tertentu.  

 d. Komunitas ikan air tawar selalu berhubungan 
dengan kolam ikan, air, udara, tanah, dan sinar 
matahari. Komunitas tidak dapat terlepas dari 
pengaruh lingkungan yang tidak hidup di sekitarnya. 
Antara komunitas dan lingkungan tak hidupnya 
terbentuk suatu interaksi atau hubungan yang saling 
memengaruhi satu sama lain dalam membentuk 
suatu sistem ekologi yang disebut ekosistem.  

 Ekosistem adalah kesatuan komunitas dan lingkungan 
hidupnya yang saling berinteraksi dan membentuk 
hubungan timbal balik. Oleh karena itu, ekosistem 
disebut juga sistem lingkungan.  

 d.  Ekosistem mempunyai ukuran yang berbeda-
beda. Ekosistem yang kecil akan membentuk 
ekosistem yang lebih besar. Seluruh ekosistem di 
muka bumi ini akan membentuk satu ekosistem yang 
lebih besar yang disebut biosfer.

2.  Komponen-komponen pembentuk ekosistem adalah:
   a. Komponen hidup (biotik)
     b.  Komponen tak hidup (abiotik)
 Kedua komponen tersebut berada pada suatu tempat 

dan berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang 
teratur. Misalnya, pada suatu ekosistem aquarium, 
ekosistem ini terdiri dari ikan, tumbuhan air, plankton 
yang terapung di air sebagai komponen biotik, 
sedangkan yang termasuk komponen abiotik adalah 
air, pasir, batu, mineral dan oksigen yang terlarut 
dalam air.

3.  Organisme autotrof merupakan organisme yang 
dapat mengubah bahan anorganik menjadi organik 
(dapat membuat makanan sendiri) dengan bantuan 
energi seperti energi cahaya matahari dan kimia. 
Contoh: bakteri.

 Organisme heterotrof merupakanorganisme yang 
tidak dapat membuat makanan sendiri. Contoh: 
manusia dan hewan.

4.  Padi ® tikus ® elang ® srigala
 Pada contoh tersebut, padi berperan sebagai 

produsen dan dimakan oleh tikus. Dalam hal ini tikus 
berperan sebagai konsumen tingkat I. Tikus menjadi 
makanan bagi elang. Elang berperan sebagai 
konsumen tingkat II. Elang juga akan dimangsa oleh 
oleh srigala yang berperan sebagai konsumen tingkat 
III.

5.  Apabila binatang pemakan rumput musnah, rumput 
akan bertambah banyak.

Bab 10 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 10
Pokok Bahasan : Gerak
Kelas/Semester : VII/2

Bab 11 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 11
Pokok Bahasan : Mikroskop
Kelas/Semester : VII/2
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Bab 10 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 10
Pokok Bahasan : Gerak
Kelas/Semester : VII/2

A. Pembahasan soal pilihan ganda
1. Jarak yang ditempuh oleh sebuah partikel yang 

melakukan gerak lurus beraturan adalah berbanding 
lurus dengan Kecepatan. 

Jawaban: A
2. Sebuah partikel yang melakukan suatu gerakan lurus 

diperlambat beraturan mempunyai kecepatan yang 
berbanding terbalik dengan kecepatannya

Jawaban: B
3. Satuan Standar Internasional untuk percepatan 

adalah m/det2 
Jawaban: C

4. Seorang penumpang kereta api yang berjalan pindah 
dari gerbong satu ke gerbong lainnya, berarti ia 
melakukan gerakan terhadap Kereta api dan stasiun                          

Jawaban: C

5.  Dik : t = 10 jam = 36000 s,  v = 25 m/s, dit s?
      Jawab : s = v t = 25 m/s x 36000 s = 900000 m = 900 

km
Jawaban: D

6. Gerak yang dipercepat terjadi pada Benda yang 
jatuh 

Jawaban: C
7. 1 km/jam = 1 x (1000  m)/(3600 sekon)=0,28 m/s

Jawaban: Tidak ada
8.  Gerak matahari dari timur ke barat termasuk Gerak 

semu 
Jawaban: A

9. Percepatan adalah besaran Vektor
Jawaban: B

10. Yang termasuk gerak diperlambat adalah bola yang 
sedang dilempar ke atas.

Jawaban: D

Bab 11 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 11
Pokok Bahasan : Mikroskop
Kelas/Semester : VII/2

A. Pembahasan soal pilihan ganda
1. Alat yang dipergunakan untuk melihat benda-benda 

yang kecil yang tidak bisa dilihat secara langsung 
oleh mata disebut mikroskop 

Jawaban: C
2. Mikrokop yang digunakan untuk mengamati benda 

yang tidah halus, bisa transparan adalah stereo 
Jawaban; A

3. Bagian mikroskop yang berfungsi untuk mengatur 
besar kecilnya cahaya yang masuk ke dalam 
mikroskop adalah diafragma

Jawaban: D
4. Bagian mikroskop yang berfungsi untuk mengatur 

intensitas cahaya yang masuk ke dalam mikroskop 
adalah kondensor

Jawaban: B
5. Fungsi dari lensa objektif adalah memperbesar 

bayangan benda
 Jawaban: C

6. Bahan untuk membius hewan adalah kloroform
Jawaban: D

7. Bagian mikroskop yang berfungsi untuk menyimpan 

sediaan adalah meja preparat 
Jawaban: C

8.  Senyawa asam yang bersifat korosif adalah asam 
aseton

Jawaban: D
9. Agar amonium nitrat tidak meledak, hindari gesekan

Jawaban: A
10. Yang tidak termasuk alat bedah adalah.obeng 

Jawaban: C
B. Jawablah pertanyaan di bawah ini!
1. Beberapa perbedaan Mikroskop stereo dengan 

mikroskop biologi adalah: (1) ruang ketajaman lensa 
mikroskop stereo jauh lebih tinggi dibandingkan 
dengan mikroskop biologi ssehingga kita dapat 
melihat bentuk tiga dimensi benda yang diamati, (2) 
sumber cahaya berasal dari atas sehingga objek 
yang tebal dapat diamati. Perbesaran lensa okuler 
biasannya 3 kali, sehingga perbesaran objek total 
minimal 30 kali.

2. a. Siapkanlah kaca benda dan kaca penutup yang 
telah dibersihkan.
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 b. Simpanlah benda yang diamati, seperti sayatan 
organ tumbuhan di atas kaca benda. Teteskanlah 
air di atas sediaan secukupnya, tidak boleh terlalu 
banyak supaya tidak tumpah atau terlalu sedikit 
supaya sediaan tidak menjadi kering. 

 c. Tutuplah sediaan tadi dengan kaca penutup 
secara hati-hati agar tidak terbentuk gelembung 
udara pada sediaan sehingga akan menganggu 
pengamatan. Oleh karena itu pakailah jarum panjang 
pada saat menutup sediaan. 

 d. Tetesilah sediaan dengan zat pewarna di bagian 
ujung kaca penutup

 e. Letakkan kertas hisap di ujung yang lain dari 
kaca penutup untuk menghisap kelebihan air dan zat 
warna. Objek siap untuk diamati. 

 f. Bila pengamatan telah selesai, bersihkan kembali 
kaca benda dan kaca penutup yang telah dipakai, 
kemudian lap sampai kering. Simpanlah kaca benda 
dan kaca penutup di tempat semula. 

3. Mengoleksi hewan biasanya dikategorikan 
berdasarkan jenis hewan. Misalnya mengumpulkan 
berbagai jenis kupu-kupu dan lain-lain.

4. Cara melakukannya, pertama-tama hewan dibius 
dengan alkohol 70 % atau eter dengan penggunakan 
kapas. Setelah hewan pingsan lalu ditelengtangkan 
pada papan bedah kemudian pada tangan dan kaki 
( ujungnya ) dijarum pentul agar tidak bergeser pada 
saat dibedah. Selanjutnya, hewan siap dibedah bila 
hewannya ikan, maka pembedahan dimulai dari 
penutup insang bagian bawah kemudian dilanjutkan 
sampai sirip belakang. Pada bagian penutup insang 
digunting ke arah samping sampai separuh tubuh 
ikan lalu dibuka dan dijarum pentul. Sedang jika 
hewannya katak, burung merpati, tikus putih, maka 
setelah hewan dibius kemudian ditelentangkan 
dan dijarum pentul kaki dan tangannya kemudian 
pembedahan dimulai dari dada secara melintang 
kemudian dibawah leher digunting secara membujur 
sampai mendekati ekor setelah itu digunting lagi 
secara melintang dekat ekor. Setelah itu, kulit dibuka 
dan gambar atau dipotret organ dalamnya.

5. Fungsi Bagian-bagian Mikroskop
a.  Lensa Okuler untuk memperbesar benda yang 

dibentuk oleh lensa objektif
b.  Tabung Mikroskop untuk mengatur fokus, dapat 

dinaikkan dan diturunkan

c.  Tombol pengatur fokus kasar untuk mencari fokus 
bayangan objek secara cepat sehingga tabung 
mikroskop turun atau naik dengan cepat

d.  Tombol pengatur fokus halus untuk memfokuskan 
bayangan objek secara lambat, sehingga tabung 
mikroskop turun atau naik dengan lambat

e.  Revolver Untuk memilih lensa obyektif yang akan 
digunakan

f.  Lensa Objektif untuk menentukan bayangan 
objektif serta memperbesar benda yang 
diamati. Umumnya ada 3 lensa objektif dengan 
pembesaran 4x, 10x, dan 40x.

g.  Lengan Mikroskop Untuk pegangan saat 
membawa mikroskop

h.  Meja Preparat untuk meletakkan objek (benda) 
yang akan diamati

i.  Penjepit Objek Glass untuk menjepit preparat di 
atas meja preparat agar preparat tidak bergeser.

j.  Kondensor merupakan lensa tambahan yang 
berfungsi untuk mengumpulkan cahaya yang 
masuk dalam mikroskop

k.  Diafragma Berupa lubang-lubang yang ukuran-
nya dari kecil sampai selebar lubang pada 
meja objek. Berfungsi untuk mengatur banyak 
sedikitnya cahaya yang akan masuk mikroskop

l.		 Reflektor/cermin	 untuk	 memantulkan	 dan	
mengarahkan cahaya ke dalam mikroskop. Ada 2 
jenis cermin, yaitu datar dan cekung. Bila sumber 
cahaya lemah, misalkan sinar lampu, digunakan 
cermin cekung tetapi bila sumber cahaya kuat, 
misalnya sinar matahari yang menembus 
ruangan, gunakan cermin datar.

j.  Kaki Mikroskop untuk menjaga mikroskop agar 
dapat berdiri dengan mantap di atas meja.
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Bab 12 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 12
Pokok Bahasan : Keanekaragaman Makhluk Hidup
Kelas/Semester : VII/2

A. Pembahasan soal pilihan ganda
1. Penamaan spesies padi yang benar adalah Oryza 

sativa 
Jawaban: A

2. Kelompok tumbuhan yang belum dapat dibedakan 
antara akar, batang, dan daun yang sebenamya 
dimasukkan ke dalam thallophyta 

Jawaban: C
3. Yang termasuk jamur Ascomycetes adalah jamur 

Penicillium
Jawaban: C

4. Pernyataan yang salah tentang ciri tumbuhan lumut 
adalah sudah mempunyai berkas pengangkut

Jawaban: C
5. Tumbuhan biji terbuka mempunyai ciri berikut, kecuali 

alat reproduksinya berupa bunga
Jawaban: D

6. Perbedaan antara tumbuhan dikotil dan monokotil 
berikut ini benar, kecuali jumlah perhiasan bunga 
monokotil 4, 5 atau kelipatannya sedangkan dikotil 
jumlahnya 3 atau kelipatannya

Jawaban: A
7. Yang bukan merupakan tumbuhan monokotil adalah  

ubi jalar
Jawaban; B

8. Yang termasuk binatang berbuku-buku tripang 
Jawaban: A

9. Pernyataan yang bukan merupakan ciri-ciri mammalia, 
adalah berkuku, bertelapak, atau bercakar

Jawaban: B
10. Binatang yang termasuk mamalia adalah harimau, 

kucing, dan banteng
Jawaban: A

B.  Jawablah pertanyaan ini dengan singkat!
1. Keanekaragaman makhluk hidup seperti yang kita 

lihat sekarang ini terbentuk dari proses evolusi
2. Linnaeus menyatakan bahwa makhluk hidup  yang 

memiliki persamaan paling banyak digolongkan 
dalam tingkatan yang sama, mengenal adanya 
tingkatan pengelompokan makhluk hidup yang 
disebut takson.  Anggota-anggota dalam tingkatan 

takson yang semakin tinggi mempunyai persamaan 
semakin sedikit. Sebaliknya, makin rendah tingkatan 
takson, maka semakin banyak persamaannya. 
Umumnya kelompok (takson) dari tinggi ke rendah 
adalah sebagai berikut:

 Kingdom (Dunia)
 Phylum (Filum) atau Division (Divisi)
 Classis (Kelas)
 Ordo (Bangsa)
 Familia (Suku)
 Genus (Marga)
 Species (Spesies/Jenis)
3.	 Klasifikasi	 bermanfaat	 untuk	mengetahui	 hubungan	

kekerabatan antara  makhluk hidup yang beraneka 
ragam. Hewan atau tumbuhan yang masih dekat 
hubungan kekerabatannya mempunyai banyak 
persamaan ciri morfologi. 

4.	 Klasifikasi	pada	umumnya	dibangun	berdasarkan;
a.  Persamaan,
b.  Perbedaan,
c.  Manfaat,
d.  Morfologi dan Anatomi,
e.  Ciri Biokimia

5. Tumbuhan Tidak Berpembuluh (Thallophyta) 
 Tumbuhan tidak berpembuluh (Thallophyta) struktur-

nya masih sangat sederhana. Kelompok tumbuhan 
tidak berpembuluh meliputi tumbuhan bersel satu 
(uni-seluler) dan bersel banyak (multiseluler). Bebe-
rapa jenis tumbuhan yang tergolong tumbuhan tidak 
berpembuluh di antaranya adalah ganggang dan 
lumut.

 Tumbuhan Berpembuluh (Traceophyta/Cormophyta)
 Tumbuhan berpembuluh adalah tumbuhan yang 

sudah tampak akar, batang, dan daun yang sejati dan 
mempunyai ikatan pembuluh. Pembuluh tersebut 
terdapat pada bagian-bagian tumbuhan. Pembuluh 
sangat berguna untuk mengangkut air dan mineral 
ke seluruh tubuh, dan mengedarkan zat-zat makanan 
hasil fotosintesis dari daun menuju bagian tubuh yang 
membutuhkannya. Tumbuhan berpembuluh dapat 
dibedakan menjadi dua bagian, yakni tumbuhan paku 
(Pterydophyta) dan tumbuhan biji (Spermatophyta).
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Bab 14 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 14
Pokok Bahasan : Pengaruh Kepadatan Populasi Manusia terhadap 

Lingkungan
Kelas/Semester : VII/2

Bab 13 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 13
Pokok Bahasan : Saling Ketergantungan dalam Ekosistem
Kelas/Semester : VII/2

A. Pembahasan soal pilihan ganda
1.  Komponen berikut yang bukan merupakan komponen 

abiotik adalah bakteri 
Jawaban: A

2.  Ekosistem terdiri dari dua komponen. Komponen 
ekosistem yang bertindak sebagai dekomposer 
pengurai adalah bakteri 

Jawaban: C
3. Dalam siklus materi dan energi, pengurai merupakan 

jembatan penghubung antara produsen dengan 
konsumen 

Jawaban: C
4.  Pada proses fotosintesis tumbuhan hijau akan 

dihasilkan karbohidrat dan oksigen
Jawaban: D

5.  Berikut ini adalah contoh organisme heterotrof, 
kecuali lumut

Jawaban: B

6.  Beberapa individu disebut populasi apabila 
spesiesnya sama dan hidup pada suatu tempat yang 
sama dalam waktu bersamaan

Jawaban; D
7. Urutan yang benar tentang satuan-satuan makhluk 

hidup adalah individu → populasi → komunitas → 
ekosistem → biosfer

Jawaban: B
8. Yang disebut individu ialah seekor lalat yang sedang 

hinggap pada tumpukan sampah
Jawaban: D

9. Organisme yang dapat membuat makanannya sendiri 
dengan bantuan energi matahari disebut autotrof

Jawaban: B
10. Urutan rantai makanan yang benar adalah produsen 

→ konsumen primer → konsumen sekunder → 
organisme pengurai

Jawaban: A

A. Pembahasan soal pilihan ganda
1. Masalah yang akan timbul sebagai akibat jumlah 

penduduk yang terlalu padat adalah sebagai berikut, 
kecuali keamanan semakin terjamin

Jawaban: B
2. Faktor yang dapat menyebabkan tingginya kepadatan 

penduduk di suatu wilayah adalah kelahiran lebih 
banyak dari kematian

Jawaban: A
3.  Pada tahun 1996 penduduk di desa A  sebanyak 

5.040 orang. Luas wilayah desa  A adalah 80 km2.  
Angka  kepadatan penduduknya 63 orang/km2

Jawaban: D
4.  Vaksin BCG dapat diberikan untuk mencegah 

penyakit TBC  
Jawaban: C

5.  Di daerah A pada tahun 1997 berpenduduk  2000 
orang, Lahir bayi hidup sebanyak 28 orang. Angka 
kelahiran penduduk tersebut adalah 

 

28 1000 14
2000

x =
  

Jawaban: A

6.  Upaya yang dilakukan pemerintah untuk pemerataan 
penyebaran penduduk adalah menggalakan program 
transmigrasi

Jawaban; C

7. Berikut ini adalah berbagai akibat yang  ditimbulkan 
karena jumlah penduduk yang terlalu padat bagi 
lingkungan, kecuali terjadinya pencemaran lingkungan 
kesulitan memperoleh tempat hidup kepen dudukan 

Jawaban: D
8. Upaya yang dapat dilakukan di desa agar penduduk 

tidak berduyun-duyun pergi ke kota adalah sebagai 
berikut, kecuali melakukan kota tertutup bagi 
pendatang  dari luar daerah

Jawaban: D
9. Sensus penduduk di Indonesia dilakukan  setiap 10 

tahun   
Jawaban: C

10.  Faktor yang menyebabkan tingginya angka kelahiran 
adalah adanya anggapan masyarakat bahwa  banyak 
anak banyak rizki

Jawaban: C
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B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan 
singkat dan jelas!

1. Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk 
disuatu daerah per satuan luas. 

2.  Di suatu daerah tahun 1997 jumlah penduduknya 
mencapai 9.000.000 jiwa. Padahal luas wilayah itu 
adalah 3000 km2. Kepadatan penduduknya adalah:

 

9000000 3000 / 2
3000

Jiwa km=

3. Di kota A tahun 1997 terdapat bayi lahir hidup 
sebanyak 250 orang. Jumlah penduduk di kota 
tersebut sebanyak 2000 orang.
a. Angka kelahirannya adalah

 

250 1000 125
2000

x orang=

b. Angka kelahiran di daerah itu termasuk tinggi
4. Pada tahun 1997 di kota B terdapat orang meninggal 

sebanyak 1500 orang. Jumlah  penduduk di kota B 
tersebut sekitar 45.000.
a. Angka kematiannya adalah

 

1500 1000 33
45000

x =

b. Angka kematian di kota B itu tinggi
5.   Kepadatan penduduk ditentukan oleh faktor-faktor 

kelahiran, kematian, dan migrasi.

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

1. Pernyataan berikut yang salah adalah  antara 
manusia dan mikroorganisme tidak terjadi interaksi

jawaban: D
2. Satuan Standar Internasional untuk percepatan 

adalah m/det2 
Jawaban: C

3. Gerak yang dipercepat terjadi pada benda yang 
jatuh 

Jawaban: C
4. Pada saat GLB maka kecepatan konstan atau tetap 

pada saat apapun, berarti nilai kecepatan pada saat 
8 s sama saja sebesar 5 m/s.

Jawaban: B
5. Percepatan adalah besaran Vektor

Jawaban: B
6. Bagian mikroskop yang berfungsi untuk mengatur 

intensitas cahaya yang masuk ke dalam mikroskop 
adalah Kondensor

Jawaban: B
7. Contoh senyawa asam yang bersifat korosif adalah 

asam aseton
Jawaban: D

8. Mikrokop yang digunakan untuk mengamati benda 
yang tidah halus, bisa transparan adalah mikroskop 
stereo 

Jawaban: A
9. Kepekaan  makhluk  hidup  terhadap rangsangan 

disebut Adaptasi 
Jawaban: C

10 Organisme yang bersifat autotrof adalah Suplir 
 Jawaban: C
11. Perubahan makhluk hidup dalam waktu yang lama 

disebut evolusi
Jawaban: D

12 Pernyataan yang salah tentang ciri tumbuhan lumut 
adalah Sudah mempunyai berkas pengangkut

Jawaban: C
13. Berikut ini yang bukan merupakan ciri burung adalah 

Peredaran darah tunggal dan tertutup
Jawaban: B

14. Beberapa individu disebut populasi apabila 
spesiesnya sama dan hidup pada suatu tempat yang 
sama dalam waktu bersamaan

Jawaban: D
15. Hubungan timbal balik antara tali putri dengan 

tanaman pecah beling adalah .simbiosis parasitisme
Jawaban: B

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan 
singkat dan tepat!

1. Bau menyengat, sesak nafas, gangguan saluran 
pernapasan, jarak pandang terhalang, radang mata. 

2. Kepadatan penduduk ditentukan oleh faktor-faktor 
kelahiran, kematian, dan migrasi.

3. Di kota A tahun 1997 terdapat bayi lahir hidup 
sebanyak 250 orang. Jumlah penduduk di kota 
tersebut sebanyak 2000 orang.
a. Angka kelahirannya adalah

 

250 1000 125
2000

x orang=

b. Angka kelahiran di daerah itu termasuk tinggi
4. Rantai makanan adalah perpindahan energi makanan 

dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme 
atau melalui jenjang makan (tumbuhan-herbivora-
carnivora).Pada setiap tahap pemindahan energi, 
80%–90% energi potensial hilang sebagai panas, 
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karena itu langkah-langkah dalam rantai makanan 
terbatas 4-5 langkah saja. Dengan perkataan lain, 
semakin pendek rantai makanan semakin besar pula 
energi yang tersedia.

5. Padi, gandum, dan jagung.
6. Keanekaragaman makhluk terjadi karena adanya 

perbedaan sifat, seperti: ukuran, bentuk, warna, 
fungsi organ, tempat hidup dan lain–lain.

7.

 
8.  Fungsi Bagian-bagian Mikroskop

a.  Lensa Okuler untuk memperbesar benda yang 
dibentuk oleh lensa objektif

b.  Tabung Mikroskop untuk mengatur fokus, dapat 
dinaikkan dan diturunkan

c.  Tombol pengatur fokus kasar untuk mencari 
fokus bayangan objek secara cepat sehingga 
tabung mikroskop turun atau naik dengan cepat

d.  Tombol pengatur fokus halus untuk memfokuskan 
bayangan objek secara lambat, sehingga tabung 
mikroskop turun atau naik dengan lambat

e.  Revolver Untuk memilih lensa obyektif yang akan 
digunakan

f.  Lensa Objektif untuk menentukan bayangan 
objektif serta memperbesar benda yang 
diamati. Umumnya ada 3 lensa objektif dengan 
pembesaran 4x, 10x, dan 40x.

g.  Lengan Mikroskop Untuk pegangan saat 
membawa mikroskop

h.  Meja Preparat untuk meletakkan objek (benda) 
yang akan diamati

i.  Penjepit Objek Glass untuk menjepit preparat di 
atas meja preparat agar preparat tidak bergeser.

j.  Kondensor merupakan lensa tambahan yang 
berfungsi untuk mengumpulkan cahaya yang 
masuk dalam mikroskop

k.  Diafragma Berupa lubang-lubang yang ukuran-
nya dari kecil sampai selebar lubang pada 
meja objek. Berfungsi untuk mengatur banyak 
sedikitnya cahaya yang akan masuk mikroskop

l.		 Reflektor/cermin	 untuk	 memantulkan	 dan	
mengarahkan cahaya ke dalam mikroskop. Ada 2 
jenis cermin, yaitu datar dan cekung. Bila sumber 
cahaya lemah, misalkan sinar lampu, digunakan 
cermin cekung tetapi bila sumber cahaya kuat, 
misalnya sinar matahari yang menembus 
ruangan, gunakan cermin datar.

j.  Kaki Mikroskop untuk menjaga mikroskop agar 
dapat berdiri dengan mantap di atas meja.

9. a. Makan
 b.  Tumbuh dan berkembang
 c.  Berkembang biak
 d.   Melalukan adaptasi
 e.   Memiliki sistem transportasi
 f.  Dapat bergerak
 g.   Iritabilita Metabolisme


