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1. Beberapa hewan memiliki ciri 

khusus sesuai dengan 
lingkungannya. Salah satu ciri 
khusus hewan pada gambar di 
bawah untuk menyesuaikan 
dengan lingkungan hidupnya 
adalah…. 
A. paruh lebar seperti dayung 
B. paruh berbentuk runcing 
C. kaki kecil dan panjang 
D. kaki berselaput di antara jari-jari 
 

2.  
 
 
 
 

Hewan-hewan pada gambar di atas yang digolongkan 
dalam herbivora  adalah… 
A. 1, 3, 5 
B. 1, 4, 5 
C. 2, 3, 4 
D. 3, 4, 5 

 
3. Beberapa hewan berciri-ciri: tumbuhan rambut di 

seluruh tubuh, mempunyai kelenjar susu, dan 
mengalami masa bunting. Hewan tersebut berkembang 
biak secara…. 
A. ovovivivar 
B. ovipar 
C. vivipar 
D. omnivivipar  
 

4. Perhatikan penampang bunga berikut! 

 
 
Bagian yang menghasilkan serbuk sari untuk proses 
penyerbukan adalah nomor… 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 

 
5. Manusia memburu burung cenderawasih jantan yang 

bulunya sangat indah untuk berbagai hiasan. Jika hal 
tersebut terus berlanjut, mengakibatkan populasi… 
A. burung cenderawasih punah 
B. anak burung cenderawasih tetap 
C. burung cenderawasih betina berkembang 
D. anak burung cenderwasih bertambah 
 
 
 
 

6. Saat tengah malam, tiba-tiba Susi mengalami diare. Di 
rumah tidak ada persediaan obat. Paman mengambil 
bagian dari pohon jambu biji sebagai pertolongan 
pertama untuk Susi. Bagian tanaman yang diambil 
paman adalah… 
A. buah yang sudah matang 
B. biji buah yang masih muda 
C. daun yang masih muda 
D. kulit batang yang sudah tua 

 
 

7. Kayu jati adalah salah satu komoditi ekspor yang 
sangat laku di dunia. Karena itu banyak orang 
menebang pohon tersebut. Ketika musim penghujan 
tiba, banyak daerah mengalami musibah banjir. Untuk 
mengatasi hal tersebut di atas upaya yang harus 
dilakukan adalah… 
A. melaksanakan reboisasi 
B. melakukan tebang pilih 
C. membuat cagar alam 
D. membuat undang-undang 

 
8. Perhatikan bagan rantai makanan di bawah ini! 
 
 

 
Jika manusia banyak membunuh ular, mengakibatkan 
hasil panen… 
A. menurun karena populasi tikus banyak yang mati 
B. berkurang karena populasi tikus meningkat 
C. bertambah karena populasi tikus meningkat 
D. bertambah karena populasi tikus merajalela 
 

9. Tumbuhan anggrek hidup menempel di batang pohon 
yang tinggi agar lebih mudah mendapatkan cahaya 
matahari. Hubungan kedua tumbuhan tersebut 
dinamakan simbiosis… 
A. mutualisme 
B. parasitisme 
C. komensalisme 
D. metabolisme 
 

10. Perhatikan dua gambar jarring-jaring makanan di 
bawah ini! 

 
 

Kedudukan makhluk hidup pada rantai makanan selalu 
menunjukkan fungsinya. Makhluk yang berfungsi 
sebagai konsumen tingkat 3 adalah… 
A. tikus, ular 
B. belalang, pipit 
C. ular, ayam 
D. elang, harimau 

 

Padi  Tikus   Ular Elang  
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11.  
 
 
 
 
 
Paruh itik lebar seperti tampak pada gambar, berguna 
untuk… 
A. menyaring makanan yang ada dalam Lumpur 
B. mengoyak makanan yang liat dank eras 
C. mencengkeram mangsanya agar tidak lepas 
D. menampung makanan sebelum ditelan 

 
12. Perhatikan gambar di samping ini! 

Setiap tumbuhan mempunyai 
cara untuk menyesuaikan diri 
dengan lingkungannya. 
Tumbuhan pada gambar di 
samping menyesuaikan diri 
dengan cara… 
A. berdaun hijau untuk fotosintesis 
B. batang berongga agar selalu terapung 
C. berdaun tipis untuk mempercepat penguapan 
D. berakar tunggang  agar tidak mudah terbawa arus 
 

13. Perhatikan gambar di bawah! 
 

 
 
Setiap susunan tulang mempunyai fungsi tertentu bagi 
tubuh. Bagian persendian yang ditunjuk anak panah 
pada gambar di atas berfungsi untuk bergerak… 
A. segala arah 
B. satu arah 
C. dua arah 
D. kanan dan kiri 

 
14. Peristiwa perubahan wujud dapat dimanfaatkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Pernyataan berikut ini yang 
merupakan pemanfaatan perubahan wujud benda 
dalam kehidupan sehari-hari adalah… 
A. mengaduk adonan roti agar mengembang 
B. mencampuradukan zat pewarna minuman pada 

pembuatan sirup 
C. menaburkan ragi pada proses pembuatan tape 
D. membuat es di dalam kulkas 
 

15. Perhatikan gambar berikut! 
Pada masa lalu, nelayan 
sering memanfaatkan 
angin untuk 
menggerakkan kapal 
layarnya. Kapal layer 
pada gambar di samping 
sedang bergerak dari laut 
ke darat karena adanya 
angin laut. Angin laut 
tersebut terjadi karena… 
A. suhu di laut tinggi, tekanan udara rendah 
B. suhu di laut rendah, tekanan udara rendah 
C. suhu di darat tinggi, tekanan udara tinggi 
D. suhu di darat tinggi, dan tekanan udara rendah 

 
16. Perhatikan gambar! 

Sebuah kertas tipis 
diletakkan di tempat yang 
terkena sinar matahari, 
kemudian kaca pembesar 
dihadapkan ke arah sinar 
matahari sehingga kertas 
terbakar seperti terlihat 
pada gambar. Bentuk 
energi yang 
menyebabkan kertas 
terbakar adalah… 
A. energi cahaya 
B. energi listrik 
C. energi panas 
D. energi kimia 

 
17. Pemerintah gencar melakukan kampanye hemat 

energi. Penghematan energi listrik pada rumah tangga 
dapat dilakukan dengan… 
A. tidak sering membuka dan menutup pintu lemari 

es 
B. menggunakan beberapa alat listrik secara 

bersamaan 
C. menggunakan alat-alat listrik berharga mahal 
D. lampu pada kamar kosong dibiarkan menyala  

 
18. Perhatikan gambar di samping! 

Energi dapat berubah 
bentuk dari bentuk yang 
satu ke bentuk yang lain. 
Perubahan bentuk energi 
pada alat seperti pada 
gambar disamping saat 
difungsikan adalah… 
A. listrik → kimia → cahaya 
B. listrik → kimia → panas 
C. kimia → listrik → cahaya 
D. kimia → listrik → panas 

 
19. Pada umumnya kalkulator memerlukan energi listrik 

yang berasal dari betere. Akhir-akhir ini banyak 
dipasarkan kalkulator yang kebutuhan energi listriknya 
berasal dari energi alternative. Energi alternative 
tersebut berasal dari energi… 
A. cahaya matahari 
B. panas matahari 
C. kimia 
D. panas bumi 

 
20. Perhatikan gambar disamping! 

Gaya dapat menjadikan 
sebuah benda yang semula 
bergerak cepat menjadi lambat 
bahkan sampai berhenti. 
Tindakan yang harus 
dilakukan untuk mengurangi 
kecepatan kendaraan tersebut 
merupakan pemanfaatan 
gaya… 
A. gravitasi 
B. pegas 
C. mesin 
D. gesek  
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21. Perhatikan gambar! 

 

 
 
Anton memintahkan drum berisi minyak ke dalam truk 
seperti terlihat pada gambar. Kemiringan papan 
manakah yang membutuhkan usaha paling kecil untuk 
memindahkan benda tersebut? 
A. C. 
 
 
 
 
B. D. 
 
 
 
 
 

22. Peralatan yang dapat mempermudah pekerjaan tukang 
kayu untuk membuat lobang kayu adalah… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. Perhatikan gambar disamping! 

Apabila pensil 
dimasukkan ke dalam 
gelas berisi air, maka 
akan tampak seperti pada 
gambar. Hal ini 
menunjukkan sifat cahaya 
yaitu… 
A. dapat merambat lurus 
B. menembus benda bening 
C. dapat dibiaskan 
D. dapat dipantulkan 

 
24. Mirna berdiri tegak di depan cermin datar dengan 

tangan kanan memegang sisir di kepala, bayangan 
yang tampak di cermin adalah… 
A. kepala terbalik ke bawah, tangan kiri memegang 

sisir 
B. kepala terbalik ke bawah, tangan kanan 

memegang sisir 
C. kepala tegak ke atas, tangan kiri memegang sisir 
D. kepala tegak ke atas, tangan kanan memegang 

sisir 
 
 
 
 
 
 

 
25. Perhatikan tabel disamping! 

Sumber daya alam ada 
yang dapat diperbaharui 
dan ada pula yang tidak 
dapat diperbaharui. Dari 
tabel di atas, kelompok 
sumber daya alam yang 
dapat diperbaharui 
ditunjukkan oleh nomor… 
A. 1, 3, 4 dan 7 
B. 2, 5, 8 dan 9 
C. 2, 4, 7 dan 10 
D. 1, 3, 7 dan 8 
 

26. Dalam kehidupan sehari-hari, tembaga banyak 
dimanfaatkan sebagai bahan… 
A. tiang listrik, jembatan, barang perhiasan 
B. pesawat terbang, antenna TV, kabel listrik 
C. pelapis kaleng makanan, medali, pesawat terbang 
D. kabel listrik, selot pintu, medali 

 
27. Buaya termasuk jenis hewan yang perlu dilestarikan. 

Oleh karena itu industri kerajinan tas yang bermotif 
kulit buaya sebaiknya menggunakan bahan… 
A. baku 
B. asli 
C. sintetis 
D. campuran  

 
28. Hutan akan menjadi gundul dan fandus karena banyak 

terjadi penebangan liar oleh orang-orang yang tidak 
bertanggung jawab. Dampak yang ditimbulkan dari 
peristiwa di atas adalah… 
A. gempa bumi 
B. tanah longsor 
C. gunung meletus 
D. tsunami 
 
 

29. Perhatikan gambar tata surya berikut! 

 
 

Nama planet yang ditunjukkan oleh angka 6 adalah…. 
A. Mars 
B. Merkurius 
C. Venus 
D. Yupiter  

 
30. Peristiwa di bawah ini yang merupakan akibat dari 

revolusi bumi adalah…. 
A. gerak semu tahunan matahari 
B. terjadinya siang dan malam 
C. perbedaan dan pembagian waktu 
D. gerak semu harian matahari 

 
 
 
 
 
 

No  Sumber Daya Alam 

1 Besi  

2 Padi  

3 Alumunium  

4 Batubara  

5 Ikan  

6 Minyak bumi 

7 Gas alam 

8 Sagu  

9 Ayam  

10 Tembaga  
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31. Perhatikan gambar berikut! 

 
 
Daerah yang ditunjukkan oleh angka 2 pada gambar di 
atas mengalami gerhana… 
A. matahari cincin 
B. bulan sebagian 
C. bulan total 
D. matahari total 

 
32. Perhitungan kalender Syamsiah berdasarkan kala 

(periode)… 
A. rotasi bulan 
B. rotasi bumi 
C. revolusi bulan 
D. revolusi bumi 

 


