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 Dengan memanjatkan doa dan bersyukur kepada TUHAN YANG MAHA ESA  

akhirnya saya dapat menyelesaikan penyusunan Materi Bimbingan Belajar “ SAFIRA 

“ dengan baik, lancar dan tidak mengalami hambatan yang berarti. Hal ini karena 

terdorong dari niat kami untuk selalu meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas 

profesi saya sebagai guru yang profesional dan bertanggung jawab.  

Selanjutnya tidak berlebihan dan bahkan sudah seharusnya dalam kesempatan 

ini, saya menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak, yang 

telah memberikan bimbingan, petunjuk, dukungan, saran, dan pendapat kearah 

penyelesaikan penyusunan Materi Bimbingan Belajar “ SAFIRA “ ini.  

Dalam rangka turut berpartisipasi meningkatkan mutu pendidikan, kami perlu 

menyajikan bahan yang digunakan untuk bahan belajar bagi   siswa. Salah satu usaha 

untuk mencapai hal tersebut adalah dengan mengembangkan soal-soal yang dapat 

dimanfaatkan untuk mengukur hasil belajar mengajar dan sekaligus dapat berfungsi 

sebagai pedoman para siswa untuk mengerjakan  soal – soal EVALUASI atau UJI 

KOMPETENSI.   

       Untuk keperluan tersebut, kami memandang perlu menyusun soal-soal dengan 

berpedoman pada kurikulum yang telah ditetapkan sesuai dengan BNSP, 

KURIKULUM SATUAN TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN 2006, Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam , 

Kelas V ( LIMA ).    

       Untuk memudahkan pemanfaatan materi bimbingan belajar  ini, kami sengaja 

menyajikan ringkasan materi  untuk memudahkan siswa untuk  ingatan, pemahaman 

dan penerapan.     Kami berharap buku materi bimbingan belajar  ini bermanfaat bagi 

siswa untuk meningkatkan   kemampuan dalam pemahaman materi yang telah 

diajarkan di sekolah. Kami menunggu saran dan koreksi dari siswa maupun wali murid 

maupun pendidik yang membaca materi bimbingan belajar  ini.  

Terima kasih. 

 

 

 

 

 

                                                                                   KOLEKSI  
                                           Mr.BAMBOS 

 
 
 

 



Materi Bimbingan Belajar  SAFIRA           Bimbingan Belajar SAFIRA Jl. Songgon No. 10 Krajan  

Ilmu Pengetahuan Alam Kelas Lima                                                        PENGATIGAN – ROGOJAMPI                                   

                                                                                                                           

  

3

 

 
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
 
 



Materi Bimbingan Belajar  SAFIRA           Bimbingan Belajar SAFIRA Jl. Songgon No. 10 Krajan  

Ilmu Pengetahuan Alam Kelas Lima                                                        PENGATIGAN – ROGOJAMPI                                   

                                                                                                                           

  

4

 
 
 
 

 
Fungsi Organ Tubuh Manusia dan Hewan  
 
Standar Kompetensi  
Mengidentifikasi fungsi organ tubuh manusia dan hewan  
 
Kompetensi Dasar  
1. Mengidentifikasi fungsi orga penerapan manusia.  
2. Mengidentifikasi fungsi organ pernapasan hewan misalnya ikan dan cacing tanah  
3. Mengidentifikasi fungsi organ pencernaan manusia dan hubungan dengan makanan dan 

kesehatan  
4. Mengidentifikasi organ peredaran daerah  
5. Mengidentifikasi gabungan pada organ peredaran darah manusia  
 
Rangkuman Materi  
� Tubuh kita terdiri atas berbagai macam alat tubuh. Alat tubuh juga disebut organ tubuh 

seperti paru-paru, jantung, dan hati.  
� Paru-paru merupakan alat tubuh yang berfungsi sebagai alat pernapasan. Semua nakhluk 

hidup bernapas. Bernapas adalah menghirup oksigen (O 2 ) dan melepaskan karbon 

dioksida (CO 2 ). Oksigen diperlukannoelh tubuh kita untuk  proses pembakaran atau 

proses oksidasi biologis yang menghasilkan energi. 
Persamaan reaksi oksidasi adalah sebagai  berikut “ 
 
 
 
 
Energi  dimanfaatkan untuk pertumbuhan dan kegiatan kehidupan. 

� Paru-paru terdiri dari batang tenggorokan, cabang tenggorokan, ranting-ranting 
tenggorookan, serta paru-paru sebelah kiri  dan kanan. 

� Proses perjalanan udara pada waktu kita menarik nafas : 
Udara di alam ���� hidung  ���� rongga hidung ���� pangkal tenggorok  ���� batang 
tenggorok  ���� bronkus  ���� paru-paru 

� Proses perjalanan udara pada waktu kita menghembuskan nafas : 
Udara sisa pernapsan dadri paru-paru  ���� bronkus  ���� batang tenggorok  ���� pangkal 
tenggorok  ����  hidung  ���� lingkungan 

� Pernapasan dengan menggunakan alat-alat sekat rongga   dada (diafragma) disebut 
pernapasan perut. Pernapasan dengan menggunakan bantuan alat antar tulang rusuk 
disebut pernapasan dada. 

� Alat pernapasan ikan adalah ingsan. Gerakan mulut dan  tutup insang tampak membuka 
dan menutup menunjukkan bahwa ikan sedang bernapas.jenis mamalia air bernapas 
dengan paru-paru misalnya : ikan paus, ikan duyung dan lumba-lumba. Ikan mengambil 
oksogen dari dalam air. Ikan membutuhkan oksigen yang sehat. Ikan mempunyai 
gelembung renang yang terdapat di punggungnya, ikan mempunyai labirin.  
Labirin yaitu  perluasan rongga insang yang mempunyai lipatan-lipatan yang tidak 

beratur. Labirin berfungsi untuk menyimpan  cadangan oksigen. 

Zat makanan + oksigen →  gas CO 2  + uap air + energi 
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� Cacing tanah bernafas dengan kulit. Cacing tanah tidak mempunyai alat   yanng khusus 
untuk bernapas, cacing tanah bernapas melalui kulitnya yang selalu  basah, oksigen lebih 
mudah diserap oleh cacing. Karbondioksida juga akeluar  dari kulitnya. Cacing tidak dapat 
hidup di air karena cacing tidak bisa mengambil oksigen di air . 

� Fungsi alat pencernaan makanan masusia adalah  sebagai berikut : 
1. menghancurkan makanan 
2. manguraikan makanan dari bentuk  kompleks menjadi sederhana 
3. menyerap  zat-zat makanan ke dalam tubuh dan 
4. membuang zat-zat yang tidak berguna  bagi tubuh. 

� Alat –alat pencernaan makanan antara lain : 
a. Mulut : makanan yang kita makan masuk ke mullut, di dalam mulut terdapat gigi, 

kelenjar ludaj dan lidah, gigih seri berguna untuk memotong, gigi taring berguna 
untuk merobek makanan, gigi geraham untuk mengunyah makanan. 

b. Kerongkongan  : terletak antara tenggorokan dan ruas tulang belakang. 
Kerongkongan merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut 
dan lambung.  
Makanan di kerongkongan di dorong masuk ke lambung oelh gerakan peristaltic  
yaitu gerakan meremas-remas dan mendorong makanan oleh dinding kerongkongan. 

c. Lambung :  di  dalam lambung, makanan dilumamatkan oelh getah lambung. 
Zat-zat yang dihasilkan lambung yaitu pepsin, renin dan asam klorida. 
Pepsin berfungsi mengubah protein menjadi peptonen 
Renin berfungsi mengendapkan protein susu menjadi air susu.  
Asam klorida berfungsi membunuh kuman yang masuk bersama makanan 

d. Usus dua belas jari : panjang usus 12 jari sama dengan 12 jari orang dewasa. 
Makanan dicerna dengan  bantuan getah pankreas  dan getah empedu. Getah 
empedu dihasilkan oleh hati, sedangkan getah prankeas disahilkan oleh kelenjar 
prankeas. Getah prankeas mengandung enzim amylase, lipase, dan tripsin. Getah 
empedu berguna untuk mencerna lemak menjadi asam lemak  dan gliserol. Zat ini 
yang diserap tubuh. 

e. Usus halus : usus terpanjang. Didalam usus halus makanan mengalami pencernaan  
yang terakhir.  
Makanan yang sudah dicerna diserap dinding usus halus melalui pembuluh nadi. 
Penyerapan sari dan zat gula diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh, sedang asam 
lemak dan gliserol diserap getah bening, diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh, 
bagian makanan yang tidak dibutuhkan tubuh dimasukkan ke  dalam usus besar. 

f. Fungsi usus besar  yaitu mengatur keadaan air dalam sisa-sisa makanan dan 
melakukan penyerapan air. Di dalam usus halus terdapat bakteri pembusuk sisa 
makanan menjadi kotoran/tinja. 

g. Anus : sisa makanan dari usus besar sedikit demi sedikit di dorong menuju proses 
anus, kotoran keluar melalui anus. 

� Penyakit yang menyerang alat pencernaan makanan misalnya : sariawan, diare, maag, 
usus buntu, hepatitis   dan tipus. 

� Alat pencernaan harus kita jaga agar tidak mengalami gangguan kesehatan. 
� Menjaga gigi : gosok gigi secara teratur, hindari makanan yang terlalu panas. Menjaga 

lambung : makan secara teratur, kunyah makanan sampai halus. Menjaga kebersihan 
makanan dengan mencuci makanan, cuci tangan sebelum makan, dan menutup 
makanan. 

� Makanan bergizi seimbang 
Fungsi makanan bagi tubuh adalah menjaga agar tubuh sehat, tumbuh dengan baik. 
Makanan bergizi seimbang yaitu makanan yang dapat mencukupi semua yang dibutuhkan 
oleh tubuh dalam jumlah yang cukup. Malnutrisis  adalah penyakit yang disebabkan 
karena ketidakseimbangan zat makanan. 

� Alat peredaran darah manusia : jantung , pembuluh  darah  
� Jantung manusia terletak diantara rongga  dada sebelah kiri. Jantung besarnya kira-kira 

sebesar kepalan tangan, beratnya 300 gram . jantung terdiri 4 ruangan yaitu serambi kiri, 
serambi kanan, bilik kiri, bilik kanan. Jantung berfungsi untuk memompa darah. 

� Untuk mengetahui  denyut jantung kita bisa meraba nadi pada pergelangan tangan. 
Jumlah denyut nadi anak-anak antara 70-100 per menit. Jumlah denyut nadi orang 
dewasa antara 70-80 setiap menit.  

� Pembuluh darah adalah saluran untuk mengalirkan dararh dari jantung keseluruh tubuh. 
Pembuluh dara ada 2 yaitu : pembulu nadi (arteri) dan pembuluh balik (vena). Pembuluh 
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nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh 
balik adalah pembuluh ang ,engallirkan darah ke jantung. 

� Darah berfungsi mengangkut oksigen dari jantung keseluruh tubuh. Peredaran darah 
besar adalah peredaran darah yang membawa darah dari jantung ke jaringan tubuh dan 
kembali ke jantung. 

� Penyakit yang mempengaruhi alat peredaran darah manusia sebagai berikut : 
a. Anemia  : penyakit yang disebabkan kekurangan sel  

darah merah 
b. Leukimia :  penyakit yang disebabkan sel darah putih 

bertambah banyak 
c. Hemofilia : penyakit keturunan yang disebabkan darah sulit 

membeku 
d. Hipertensi : penyakit tekanan darah tinggi 

Penyakit ini dapat menyebabkan stroke  dan 
jantung koroner. 

e. Pelebaran pembuluh darah : penyakit ini disebabkan oleh tekanan darah 
yang terlalu besar dan jumlah darah yang 
dipompa oleh jantung banyak. 

 Varises adalah pelebaran pembuluh darah. Pelebaran pembuluh darah pada anus 
disebut ambeien atau wasir 

f. Penyempitan pembulu darah  : penyakit ini disebabkan oelh kelebihan lemak 
dalam darah. Penyakit jantung koroner 
disebabkan oleh penyempitan dan 
penyumbatan pembuluh darah dari paru-paru ke 
jantung. 

 
 
 

 
 

I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang kamu anggap 
paling tepat ! 
1. Organ tubuh yang terletak di dalam 

rongga dada di antaranya paru-paru, 
di belakang tulang dada sebelah kiri 
adalah ...  
a. Ginjal  
b. Jantung  
c. Hati  
d. Lambung  

2. Organ tubuh yang berfungsi sebagai 
pengahasil empedu adalah ...  
a. jantung 
b. limpa  
c. paru-paru 
d. hati  

3. Proses perjalanan udara pda saat kita 
menarik napas dari hidung menuju ke 
... 
a. paru-paru  
b. kerongkongan  
c. tenggorokan  
d. mulut  

4. Pada waktu kita bernafas paru-paru 
mengembang berarti ...  
a. udara keluar dari paru-paru  
b. udara masuk ke paru-paru  
c. udara keluar masuk ke paru-paru  
d. udara masuk ke hidung  

5. Paru-paru kita dibungkus oleh selaput 
tipis dan licin yang disebut ... 
a. bronkus  
b. pleura 
c. diafragma  
d. laring 

6. Gambar di bawah ini yang ditunjukkan 
no. 2 adalah ...  

 
a. usus besar  
b. usus halus  
c. lambung  
d. usus buntu  

7. Cacing termasuk hewan lunak, cacing 
bernafas dengan ...  
a. trakea  
b. kulit  
c. paru-paru  
d. insang  
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8. Gambar di bawah ini menunjukkan 
bwah udara pernafasan lebih cepat 
memadamkan api lilin daripada udara 
pernafasan banyak mengandung ...  

 
a. oksigen 
b. karbondioksida  
c. karbonmonoksida  
d. nitrogen  

9. Perhatikan gambar penampang 
telinga di bawah ini, bagian yang 
berguna untuk menerima rangsangan 
bunyi ditunjukkan ... 

 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

10. Penyakit yang disebabkan karena 
bertambah bahnyak sel darahputih 
secara tidak terkendali disebut ...  
a. leukemia  
b. hemofilin  
c. hipertensi  
d. anemia  

 

II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat !  
11. Kita bernafas menghirup ...  
12. Pepsin adalah getah lambung yang 

berfungsi menguraikan protein 
menjadi ...  

13. Sakit karena umbai cacing (apendiks) 
terkena infeksi dinamakan penyakit ...  

14. Organ-organ yang dilindungi oleh 
tulang yang ditunjukkan pada gambar 
adalah ...  

 
15. Pada gambar di bawah ini yang 

menunukkan pembuluh darah yang 
mengandung karbondioksida adalah 
bagian yang bernomor ...  

 

16. Peredaran darah yang membawa 
darah dari jantung ke jaringan tubuh 
dan kembali ke jantung disebut ...  

17. Darah menyerap sari-sari makanan di 
dalam ...  

18. Manusia membutuhkan makan untuk  
...  

19. Gerakan meremas-meremas dan 
mendorong makanan oleh dindidng 
kerongkongan disebut gerak ... 

20. Perhatikan gambar di bawah ini !    

 
 Penyerapan sari makanan oleh 
pembuluh darah terjadi pada bagian 
yang bertanda nomor ...  

 

 
III.  Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini denan singkat dan jelas !  
21. Sebutkan organ tubuh yang berfungsi 

untuk pernafasan !  
22. Apakah fungsi kelenjar ludah dalam 

pencernaan makanan ?  
23. Bagaimana cara menjaga kesehatan 

lambung !  

24. Bagaimana cara menjaga kesehatan 
lambung !  

25. Jelaskan apa yang dimaksud dengan 
labirin !  

26. Apa yang dimaksud dengan makanan 
bergizi seimbang !  
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27. Selaput lendir dan bulu hidung 
berfungsi untuk ... 

28. Organ tubuh yang berfungsi sebgai 
pengatur kadar gula dalam darah dan 
menghasilkan empedu adalah ...  

29. Pundi-pundi udara merupakan alat 
bantu pernafapasan pada ...  

30. Pelebaran pembuluh darah di daerah 
anus disebut ...  

31. Orang yang kekurangan vitamin akan 
menderita ... 

 

 
I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar !  
32. Peredaran darah dari jantung ke paru-

paru an kembali ke jantung disebut ...  
a. peredaran darah terbuka  
b. peredaran darah tertutup  
c. peredaran darah kecil 
d. peredaran darah besar 

33. Jika serambi jantung mengembang 
maka darah dari pembuluh balik akan 
masuk ke ... 
a. serambi  
b. bilik  
c. paru-paru  
d. seluruh tubuh  

34. Tempat pertukaran O2 dan CO2 dalam 
paru-paru disebut ... 
a. pleura  
b. alveolus  
c. perikardium  
d. bronkia  

35. Pernapasan dada dibantu dengan ...  
a. tulang dada  
b. tulang rusuk  
c. tulang selangka  
d. tulang belakang  

36. Sistem pernapasan pada hewan dan 
tumbuhan disebut ... 
a. aspirasi  
b. respirasi  
c. inspirasi  
d. ekspirasi  

37. Kekurangan zat yodium menyebbkan 
penyakit ...  

a. tulang  
b. gondok  
c. trakom 
d. rabun senja  

38. Binatang yang bernapas dengan 
trakea adalah ...  
a. belalang, lebah, dan cacing  
b. katak, kupu-kupu, lebah 
c. lebah, kupu-kupu, belalang  
d. lebah, bunglon, cacing  

39. Bagian dari zat makann yang 
berfungsi sebagai zat pembangun 
dan pertumbuhan adalah ...  
a. karbohidrat  
b. protein  
c. lemak  
d. vitamin  

40. Sari-sari makanan akan diedarkan ke 
seluruh tubuh oleh ...  
a. air  
b. oksigen  
c. darah 
d. otot  

41. Di bawah ini yang bukan fungsi air 
bagi tubuh adalah ... 
a. membantu memperlancar 

pencernaan  
b. menyeimbangkan suhu tubuh  
c. membuat kulit selalu basah  
d. melarutkan sari-sari makanan  

 

II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat !  
42. Gas karbondioksida dapat 

mengeruhkan air  ...  
43. Getah lambang yang berguna 

mengubah susu dmenjadi kasein dise 
but ..  

44. Jenis makanan yang masa 
berlakunya sduah habis berarti 
mengalami ...  

45. Sekat antara rongga dada dan rongga 
perut disebut ... 

46. Enzim yang berfugnsi mengubah 
lemak menjadi asam lemak adalah ...  

47. Binatang reptil bernafas dengan ...  
48. Cabang tenggorokan disebut juga ...  
49. Getah empedu berfungsi untuk 

menghancurkan ...  
50. Yang berfungsi memompa darah ke 

seluruh tubuh adalah ...  
 

III.  Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah  ini dengan  jawaban singkat dan tepat !  
51. Mengapa sayuran dicuci dahulu baru 

dipotong-potong ?  
52. Sebutkan jenis tanaman yang dapat 

dijadikan sebagai pewarna alami !  
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53. Sebutkan 3 perbedaan pembuluh nadi 
dan pembuluh balik !  

54. Mengapa cacing bila kepanasan akan 
menggeliat geliat ?  

55. Mengapa kulit cacing dan katak selalu 
basah ? 

 

 
I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang kamu anggap 
paling tepat ! 
56. Selaput diafragma yang membungkus 

paru-paru disebut ...  
a. bronkalus  
b. pleura  
c. bronkus  
d. diafragma  

57. Organ tubuh yang berfugnsi sebagai 
penyakit empedu adalah ...  
a. jantung  
b. paru-paru 
c. hati  
d. limpa  

58. Pada waktu kita bernapas paru-paru 
mengembang berarti ...  
a. udara keluar dari paru-paru 
b. udara keluar masuk paru-paru 
c. udara masuk ke hidung  
d. udara msuk ke paru-paru  

59. Gambar di bawah ini yang ditunjuk 
no. 2 adalah ... 
a. usus besar  
b. usus buntu  
c. usus halus  
d. lambung 

60. Peredaran darah kecil diawali dari ... 
a. jantung ke paru-paru  
b. jantung ke jaringan tubuh  
c. paru-paru ke seluruh tubuh  
d. paru-paru ke jantung   

61. Gambar di bawah ini menunjukkan 
bahwa udara pernapasan lebih cepat 
memadamkan api lilin dari pada udara 
biasa karena udara pernapasan 
banyak mengandung ... 

a. oksigen 
b. karbondioksida  
c. karbonmonoksida  
d. nitrogen  

62. Proses perjalanan udara pada saat 
kita menarik napas dari hidup menuju 
ka ...  
a. tenggorokan  
b. mulut  
c. kerongkongan  
d. paru-paru  

63. Cacing termasuk hewan lunak, cacing 
bernafas dengan ...  
a. trakea  
b. insang  
c. paru-paru 
d. kulit  

64. Pembuluh darah yang mengalirkan 
darah dari jantung ke jaringan tubuh 
disebut ...  
a. pembuluh balik 
b. pembuluh nadi  
c. vena  
d. aurta  

65. Penyakit keturunan yang 
menyebabkan darah sukar membeku 
disebut ...  
a. hipertensi  
b. hemofolia  
c. leukimia  
d. anemia  

 

II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat !  
66. Pepsin adalah getah lambung yang 

berfugnsi menguraikan protein 
menjadi ...  

67. Pada gambar di bawah ini yang 
menunjukkan darah yang 
mengandung karbondioksida adalah 
bagian yang bernomor ...  

68. Organ tuibuh yang dilindungi oleh 
tulang yang titunjukkan pada gambar 
adalah ... 

69. Peredaran darah yang membawa 
darah dari jantung kejaringan tubuh 
dan kembali ke jantung lagi disebut ...  

70. Gerakan meremas-rema dan 
mendorongh makanan oleh dinding 
kerongkongan disebut gerak ...  

71. Darah menyerap sari-sari makanan di 
dalam ...  

72. Manusia membutuhkan makanan 
untuk ...  

73. Perhatikan gambar di bawah ilni ! 
Penyerapan sari makanan oleh 
pembuluh darah te4rjadi pada bagian 
yang bertanda nomor ...  

74. Maag merupakan penyakit yang 
menyerang ...  
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75. Mineral yang dapat mencegah 
terjadinya anemia adalah ...  

 

III.  Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat !  
 
76. Sebutkan organ tubuh manusia yang 

berfungsi untuk pernafasan !  
77. Jelaskan apa yang dimaksud dengan 

labirin !  

78. Apakah yang disebut makanan bergizi 
seimbang !  

79. Dimanakah pusat peredaran darah ?  
80. Apakah yang dimaksud dengan 

malnutrisi ? 
 

 
I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang kamu anggap 
paling benar !  
81. Fungsi selaput hidung adalah untuk ...  

a. menetralkan kotoran udara  
b. menyesuaikan kelembaban udara  
c. membunuh kuman bersama udara  
d. memilih gas bersama udara  

82. Fungsi oksigen di dalam tubuh 
manusia adalah ...  
a. Memberi kesegaran  
b. Mengisi paru-paru  
c. Mencuci darah  
d. Oksidasi  

83. Ikan yang dibiarkan di darat lama 
kelamaan akan mati karena ...  
a. kepanasan  
b. tidak dapat bergerak  
c. tidak dapat bernafas  
d. tidak bisa berenang  

84. Jika di bronkus terjadi peradangan 
(batuk) maka penyakit yang diderita 
adalah ...  
a. TBC  
b. Flu  
c. Asma  
d. Bronkitis  

85. Hampir setiap pembakaran akan 
mengahasilkan gas ...  
a. CO2 
b. O2 
c. H2O  
d. Asap pembakaran sampah  

86. Dalam usaha penyesuaian diri 
terhadap lingkugnan lumpur ikan 
gabus dilengkapi dengan ..  
a. insang  

b. sirip  
c. sisik yang keras  
d. labirin  

87. Yang dimaksud dengan pernapasan 
perut adalah ...  
a. pernapasan yang dibantu oleh 

otot-otot tulang rusuk  
b. pernapasan yang dibantu oleh 

otot-otot diafragma  
c. diafragma mengendur sehingga 

udara masuk  
d. otot antar tulang rusuk mengendur 

sehingga udara keluar  
88. Pada bagian paru-paru, alveolus 

berfungsi sebagai ...  
a. tempat menyaring udara  
b. mengatur kelembaban udara  
c. tempat pertukaran antara zat 

asam dengan karbondioksida  
d. mengatur keluar masuknya udara  

89. Mahluk hidup yang mempunyai alat 
pernafasan seperti hiu adalah ...  
a. buaya, kadal, dan ikan  
b. katak, burung, dan ikan  
c. kadal, ikan, dan ular  
d. kadal, tikus, dan ular  

90. Three animal below are reptil and one 
is a mamal. Wich animal is a mammal 
?  
a. turtel  
b. frogc  
c. crocodile mouse  

 

II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
  
91. Alat pernapasan tumbuhan yagn 

berada di akar disebut ...  
92. Alat pernapasan cacing adalah ...  
93. Tiga buah gelambir adalah bagian 

paru-paru ... 
94. Berudu bernafas menggunakan ...  
95. Nama lain dari penyakit flu burung 

adalah ...  
96. Daging tumbuih yang terdapat dalam 

rongga hidung yang dapat 
mengganggu pernapasan disebut ...  

97. Alat pernafasan pada serangga 
adalah ...  

98. H1N1 adalah nama lain dari  ...  
99. Pada saat terbang alat bantu 

pernapasan pada burung adalah ...  
100. Ikan lele dan ikan gabus bernapas 

dengan alat pernapasan khusus yang 
disebut ...  

101. Tujuan pokok mahluk hidup bernafas 
adalah ...  

102. Letak pita suara breada di ... 
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103. Hewan yang bernafas menggunakan 
seluruh permukaan kulit adalah ...  

104. Pernafasan perut adalah akibat dari 
kontraksi ...  

105. Peradangan yang terjadi di dalam 
pleura disebut ...  

 

III.  Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar !  
106. Sebutkan tanda-tanda orang yang 

terserang penyakit TBC !  
107. Jelaskan yang kamu ketahui tentang 

bernafas !  
108. Sebutkan tiga cara menjaga 

kesehatan paru-paru manusia !  
109. Jelaskan megnapa bernafas melalui 

hidung leibh baik dari pda melalui 
mulut !  

110. Sebutkan2 jenis pernafasan pada 
manusia !  

111. Apa yang kamu ketahui tentang 
pleura !  

112. Jelaskan fungsi stigma pada 
serangga !  

113. Jelaskan yang dimaksud dengan 
lenstisel !  

114. Apa yang dimaksud dengan Ekskresi 
?  

115. Mengapa orang yang sedang berlari 
bernafas terengah-engah ? 

 

 
I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling tepat 

! 
116. Semua mahluk hidup bernafas 

menghirup ...  
a. Oksigen  
b. Nitrogen  
c. karbondioksida  
d. Hidrogen   

117. Perhatikan gambar berikut !  

 
Alat pernapasan yang ditunjukkan 
dengan anak panah berfungsi untuk 
...  
a. mengisap udara pernapasan  
b. memisahkan O2 dan CO2  
c. mengedarkan O2 keseluruh tubuh  
d. mencegah masuknya bibit 

penyakit  
118. Perhatikan gambar model pernafasan 

berikut !  

 
Pada gambar di atas menunjukkan 
model pernafasan pada ...  
a. ikan  
b. tumbuhan  
c. serangga  
d. manusia  

119. Untuk menghindarkan diri dari udara 
kotor di sekitar pabrik, cara yang tepat 
adalah ...  
a. mengatur pernapasan tangan  
b. menutup hidung dengan tangan  
c. menutup hidung dan mulut 

dengan sapu  
d. menutup dengan tangan  

120. Perhatikan gambar di bawah ini !  

 
Pada waktu pernafasan udara masuk 
melalui ...  
a. 1 – 2 – 5  
b. 1 – 2 – 3  
c. 1 – 3 – 4  
d. 1 – 2 – 4  

121. Pada siang hari di bawah pohon yang 
rindang terasa sejuk karena ...  
a. tumbuhan mengeluarkan oksigen  
b. tumbuhan menghirup oksigen  
c. tumbuhan mengeluarkan 

karbondioksida  
d. tumbuhan mengadakan respirasi  

122. Pundi-pundi udara yang digunakan 
sebagai alat bantu pernafasan pada 
burung terdiri dari ...  
a. 4 pasang  
b. 7 pasang  
c. 9 pasang 
d. 10 pasang   

123. Tubuh cacing tanah selalu basah, hal 
ini disebabkan oleh ...  
a. untuk memudahkan bergerak  
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b. untuk mengikat oksigen  
c. agar selalu lembab  
d. mengikat karbondioksida  

124. Batuk berdahak dan mengeluarkan 
darah merupakan tanda-tanda 
penyakit ...  
a. TBC  
b. BCG  
c. Dipteri  

d. Cacar  
125. Sering bersih, otot nyeri dan kepala 

pusing merupakan tanda-tanda 
terserang penyakit ... 
a. diare  
b. batuk  
c. flu  
d. typhus  

 
II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat !  
126. Yang dimaksud oksidasi dalam tubuh 

manusia adalah ...  
127. Cabang pada batang tenggorok 

disebut ...  
128. Hewan yang bernafas menggunakan 

paru-paru dari kulit adalah ...  
129. Fungsi stomata atau mulut daun paa 

tumbuhan adalah ...  
130. Suntikan yang diberikan bagi 

penderita TBC adalah ...  
131. Lubang-lubang kecil yang terdapat di 

seluruh permukaan batadng 
tumbuhan dan berfungsi sebagai alat 
bantu pernafasan disebut ...  

132. Sistem pernafasan pada buaya 
menggunakan ...  

133. Alat pernafasan serang umumnya 
menggunakan ...  

134. Guna bulu-bulu paa rongga hidung 
manusia adalah ... 

135. Alasan dari larangan menaruh bunga 
di dalam rumah pada malam hari 
adalah ...  

136. Guna bulu-bulu pada rongga hidung 
manusia adalah ...  

137. Alasan dari larangan menaruh bunga 
di dalam rumah pada malam hari 
adalah ...  

138. Rongga persimpangan antara saluran 
pencernaan dan pernafasan disebut 
...  

139. Flu babi adalah jenis penyakit 
pernafasan yang dapat menular dari 
manusia ke manusia nama kimianya 
adalah ...  

140. Pengendara sepeda motor selalu 
menggunakan masker (tutup hidung) 
bertujuan untuk ...  

141. Merokok dapat merusak kesehatan 
organ tubuh ...  

142. Katak disebut hjewan amphibi karena 
...  

 

III.  Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan tepat ! 
 
143. Sebutkan gejala-gelaja yang 

ditimbulkan oleh penyakit Tuber 
Culusa !  

144. Berikan 4 cara-cara atau pola-pola 
hidup sehat yang dapat meningkatkan 
kesehatan alat pernafasan !  

145. Jelaskan perbedaan bronkeolus 
dengan dengan alveolus ! 

146. Jelaskan fugnsi utama paru-paru 
manusia !  

147. Mengapa ikan paus mempunyai 
kebiasaan menyeburkan air di 
permukaan laut ?  

 

 
 
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang jelas dan tepat ! 
  
148. Apa nama sekat yang membatasi 

rongga dada dan rongga perut ? 
149. Apakah yang dimaksud dengan 

Brokooulus ?  
150. Berapa lobuskah / gelambir paru-paru 

kanan manusia ? 
151. Berapa lobuskan paru-paru kiri 

manusia ?  
152. Apakah yang masuk ke paru-paru 

pada proses pernafasan?  

153. Sebutkan alat pernafasan mahluk 
hidup selain paru-paru !  

154. Apa nama gas yang dibutuhkan oleh 
mahluk hidup dalam proses 
pernafasan ? 

 
 
155. Apa nama gas yagn dikeluarkan pada 

saat bernafas ?  
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156. Apa yang kamu ketahui tentang 
amandel ?  

157. Apa yang akan dialami orang yang 
duduk di suatu tempat di sekelilingnya 
penuh asap rokok ? 

 
 

 
Alat Pencernaan Manusia  
 
Standar Kompetensi  
Mengidentifikasi organ tubuh manusia dan hewan  
 
Kompetensi Dasar  
1.3 Mengidentifikasi fungsi organ pencernaan manusia dan hubugnannya dengan makanan 

dan kesehatan 
 
Indikator  
1.  Menyebutkan organ-organ pencernaan manusia  
2.  Menjelaskan fungsi masing-masing organ pencernaan manusia  
3.  Menjelaskan hubugnan antara organ pencernaan dengan makanan yang dimakan  
4.  Menjelaskan manfaat makanan yang berserat dan tidak berserat  
 
 
Alat Pencernaan Manusia  
Makanan yang kita amakan harus dapat dimanfaatkan oleh tubuh, untuk itu makanan harus 
dicerna lebih dahulu. Mkanan yang sudah dicerna akan mengalami perubahan menjadi sari-sari 
makanan yang mudah diserap oleh daerah yang selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh.  
Ada dua jenis pencernaan makanan dalam tubuh :  
1. Pencernaan makanan secara mekanis.  

Pencernaanmakanan secara mekanis terjadi di dalam mulut. Makanan dikoyak dan 
dihancurkan oleh gigi serta dilumatkan dengan bantuan air liur. Makanan yang telah 
dilumat akan mudah untuk ditelan.  

2. Pencernaan makanan secara kimiawi. 
Pencernaan makanan secara kimiawi terjadi mulai dari mulut sampai susu dengan 
bantuan enzim-enzim atau getah-getah yang ada dalam tubuh kita.  

 
Tugas alat pencernaan makanan kita adalah :  
1. Menghancurkan makanan menjadi bentuk yang lebih halus.  
2. Menyerap sari-sari makanan yang larut sehingga masuk ke dalam darah.  
3. Mengeluarkan sisa-sisa makanan dari tubuh yang dapat dicerna. 
 
Alat pencernaan makanan pada tubuh kita tersusun atas : 
1.  Mulut     5.  Usus halus  
2.  Kerongkongan    6.  Usus besar  
3.  Lambung atau perut besar  7.  Anus atau pelepasan  
4.  Usus 12 jari atau duedenum  
 
1. Mulut  

Di dalam rongga mulut terbagi gigi, lidah, dan air ludah atau air liur.  
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Gigi berguna untuk mengunyah makanan supaya menjadi halus. Menurut jenis dan 
fungsinya ada tiga yaitu : 
a) Gigi seri berfungsi memotong makanan, bentuk permukaannya menyerupai mata 

kapak.  
b) Gigi taring berfungsi merobek atau mengoyak gaging, bentuk permukaannya runcing.  
c) Gigi geraham berfungsi menggilas makanan, bentuk permukaannya lebar dan 

bergelombang.  
Perhatikan gambar gigi di bawah ini !  

  
 
Makanan di dalam mulut dikunyah 20 sampai dengan 30kali menjadi halus dilumatkan 
dengan bantuan lidah serta air liur.  
Lidah juga juga berfungsi sebagai :  
1. mengatur letak makanan sewaktu dikunyah  
2. membantu menelan makanan  
3. mengecap rasa makanan  
 

2. Kerongkongan 
Kerongkongan adalah saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut dengan 
lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-
remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan hingga makanan tedorong masuk ke 
lambung.  
  

3. Lambung  
Di dalam lambung terdapat getah lambang yang berguna untuk menghancurkan makanan 
agar mudah diserap oleh darah, dan membunuh kuman yang terbawa oleh makanan.  
Getah lambung mengandung asam dan enzim antara lain :  
1. Enzim pepsin, berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton.  
2. Enzim renin, berfungsi mengendapkan proteisn susu menjadi air susu.  
3. Asam klorida (HCL), berfungsi untuk membunuh kuman danmengasamkan makanan. 
 

4. Usus Dua Belas Jari  
Makanan di dalam usus 12 jari dicerna dengan bantuan getah pankreas yang dihasilkan 
kelenjar pankreas dan getah empedu yang dihasilkan oleh hati.  
Contoh pankreas mengandung enzim-enzim berikut :  
1. Enzim Amilase, berfungsi mengubah zat tepung menjadi zat gula.  
2. Enzim Tripsine, berfungsi mengubah protein menjadi asam amino.  
3. Enzim Lipase, berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak.  
 

5. Usus Halus 
Di dalam usus halus terjdi penyerapan sari makanan. Makanan yang sudah dicerna, 
diserap oleh dinding usus halus dan diedarkan oleh daerah melalui pembuluh darah ke 
seluruh tubuh.  
Sari-sari makanan yang mengandung lembak diserap oleh pembuluh getah bening.  
  

6. Usus Besar  
Permulaan usus besar disebut usus buntu. Di dalam usus besar sudah tidak terjadi 
pencernaan makanan lagi, melainkan terjadi 3 kegiatan antara lain :  
a. Pembusukan sisa-sisa makanan 
b. Penyerapan air  
c. Pengaturan kadar air  
Di dalam usus besar terdapat bakteri pembusuk (bakteri Escherichia ) yang berguna untuk 
membusukkan sisa makanan menjadi kotoran (tinja) selama kurang lebih 6 jam. Yang 
selanjutnya kotoran yang berupa tinja dikeluarkan melalui anus atau pelepasan.   
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7. Anus 

Anus atau dubur merupakan alat tempat keluarnya sisa-sisa makanan (tinja). Seluruh 
proses pencernaan dari makan sampai pelepasan, lazimnya berlangsung antara 12 
sampai 24 jam.   

 
 
 

 
I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang tepat ! 
158. Di bawah ini yang bukan merupakan 

kegiatan di dalam usus besar adalah 
...  
a. pembusukan sisa – sisa makanan  
b. penyerapan air  
c. penyerapan sari-sari makanan  
d. pengaturan kadar air  

159. Sari-sari makanan hasil pencernaan 
makanan diserap oleh ... 
a. kantung empedu  
b. lambung  
c. usus besar  
d. dinding usus halus  

160. Hasi pencernaan dilambung berupa 
bubu haslus yang disebut ...  
a. feses  
b. humus  
c. kimus  
d. gas  

161. Zat-zat makanan di dalam lambung 
akan dicampur dengan getah 
lambung sampai berbentuk seperti 
bubur yang disebut ... 
a. faeces  
b. khin  
c. tinja  
d. sari-sari makanan  

162. Makanan dalam kerongkongan dapat 
mudah masuk ke dalam lambung, 
karena kerongkongan mengeluarkan 
...  
a. air  
b. asam  
c. getah  
d. lendir  

163. Penyakit pada usus yang disebabkan 
oleh bakteri disentri adalah ...  
a. diare  
b. typus  
c. radang usus buntu  

164. Permulaan usus besar disebut usus 
...  
a. buntu  
b. halus  
c. 12 jari  
d. Besar lintang  

165. Proses pembuangan zat-zat yang 
tidak berguana di dalam tubuh disebut 
...  
a. oksidasi  
b. respirasi  
c. sekresi 
d. eskresi  

166. Pepsin berguna untuk ...  
a. mengubah protein menjadi pepton  
b. mengendapkan protein susu  
c. membunuh kuman  
d. mengasamkan makanan  

167. Getah pankreas mengandung enzim-
enzim ...  
a. amilase, pepsin, renin  
b. amilase, tripsin, lipase  
c. pepsin, tripsin, renin  
d. renin, asam klorida, lipase  

168. Kelenjar ptialin berguna untuk 
mengubah zat tepung menjadi ...  
a. karbohidrat  
b. zat gula  
c. lemak  
d. pati  

169. Sisa-sisa makanan dibusukkan di 
dalam ...  
a. lambung 
b. usus 12 jari  
c. usus halus  
d. usus besar  

170. Proses pencernaan makanan yang 
pertama berlangsung rasa ...  
a. lambung  
b. usus halus  
c. mulut  
d. kerongkongan  

171. Bagian pangkal lidah berguna untuk 
mengecap rasa ...  
a. manis  
b. asin  
c. asam  
d. pahit  

172. Menggosok gigi dengan serbuk bata 
halus dicegah, karena ...  
a. merusak gusi gigi  
b. merusak email gigi  
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c. merusak akar gigi  
d. merusak saraf gigi  

 

II. Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
 
173. Pencernaan makanan dalam usus 12 

jari kita dibantu oleh getah-getah yang  
berasal dari kelenjar empedu dan  ...  

174. Dalam usus halus sari-sari makanan 
diserap oleh ...  

175. Ludah dalam mulut dihasilkan dari 
kelenjar ... 

176. Makanan yang tidak mengandung 
bibit penyakit adalah makanan yang 
...  

177. Di usus besar, sisa makanan 
mengalami pembusukan dengan 
bantuan ..  

178. Enzim yang berfugnsi mengubah zat 
tepung menjadi zat gula adalah ... 

179. Sisa makanan dalam usus besar 
dibusukkan oelh bakteri ...  

180. Getah pankreas dihasilkan oleh 
kelenjar pankreas, sedangkan getah 
empedu dihasilkan oleh ...  

181. Bahan makanan agar terbebas dari 
bibit penyakit  segelum dimakan 
harus ...  

182. Sari-sari makanan yang mengandung 
lemak di dalam usus halus harus 
diserap oleh  ...  

 
III.  Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan uraian singkat !  
183. Jelaskan salah satu fungsi enzim 

yang ada dalam lambung !  
184. Sebutkan3 macam penyakit yang 

menyerasng alat pencernaan 
manusia !  

185. Sebutkan 2 jenis makanan yagn tidak 
bisa dicerna !  

186. Sebutkan fungsi gigi geraham dan 
bagaimana bentuk permukaannya ?  

187. Look the pictuere !  Identify the part 
labeled A, B, C and D, a its fugntion !  

 
 
 
 

  
Peredaran Darah Manusia  
 
STANDAR KOMPETENSI  
Mengidentifikasi fungsi organ tubuh manusia dan hewan  
 
KOMPETENSI DASAR  
1.4 Mengidentifikasi organ peredaran darah manusia  

 
INDIKATOR  
1. Menyebutkan organ peredaran manusia  
2. Menyebuatkan kegunaan masing-masing orga peredaran manusia 
3. Membedakan peredaran darah besar dan peredaran darah kecil.  
 
Rangkuman Materi  
 
Organ Peredaran Darah Manusia  
 
Alat transportasi yang ada dalam tubuh kita yang berfungsi dan mengedarkan sari-sari makanan 
ke saluran tubuh disebut darah.  
Darah beredar ke seluruh tubuh melalui peredaran darah yaitu jantung dan pembuluh darah.  
Jantung merupakan alat pemompa darah ke seluruh tubuh. Darah mengalir ke seluruh tubuh 
melalui pembuluh darah.  
Jantung terletak di rongga dada sebelah kiri ndengan ukuran sebesar kepalan tangan manuisa.  
Pada orang dewasa berat jantung kurang lebih 300 gram.  
Jantung manusia terdiri natas empat ruangan yaitu :  
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1. Serambi kiri  
2. Serambi kanan  
3. Bilik kiri  
4. Bilik kanan 
Bagian jantung yang berfungsi memompa daah dalai bilik. Oleh kerena itu, bilik memiliki dinding 
yang lebih tebal daripda dinding serambi. Di antara jantungt bagian kanan dengan jantung 
bagian kiri terdapat sekat dari oto tebal yadng disebut sepetrum dinterventikuler.  
Bilik kiri  memompa darah bersih yang berasal darin seambi kiri ke seluruh tubuh, sedangkan 
bilik kanan memompa darah kotor dari serambi kanan menuju paru-paru.  
 
Peredaran darah manusia ada dua macam yaitu :  
1. Peredaran darah kecil ( jantung – paru-paru – jantung ), darah dari bilik kanan dipompa 

keluar jantung memompa darah kotor dri serambi kanan menuju paru-paru.  
2. Peredaran besar ( jantung – seluruh tubuh – jantung ), darah dari bilik kiri dipompa keluar 

jantung lalu ke seluruh tubuh untuk melepaskan oksigen ke seluruh tubuh.  
 
Pembuluh darah terdiri dari dua macam yaitu :P  
1. Pembuluh nadi (arteri) adalah pembuluh darah yang membawa darah bersih keluar dari 

jantung. Pembuluh darah nadi yang paling besar dinamakan aorta, sedanglah darah nadi 
yang paling halus dinamakan pembuluh kapiler.  

2. Pembuluh balik (vena) dalai pembuluh darah yang membawa darah kotor dari seluruh 
tubuh menuju jantung.  

 
Yang dimaksud darah bersih adalah darah yang banyak mengandung oksigen dan berwarna 
merah muda.  
Yang dimaksud darah kotor adalah dayah yang kaya karbondioksida dan berwarna merah tua.  
Pembuluh balik besar ada dua yaitu :  
1. Pembuluh balik besar bagian atas atau vena cava superior adalah pembuluh balik yang 

membawa darah dari kepala sampai lengan.  
2. Pembuluh balik besar bagian bawah atau vena cava interior adalah pembuluh balik yang 

membawa darah dari badan sampai anggota badan bagian bawah.  
 
Kontraksi otot yang terlalu lama berpengaruh buruk terhadap peredaran darah dan pembuluh 
darah. Adapun dampaknya sebagai berikut :  
1. Orang yang sering duduk terlalu lama mudah menderita pelebaran pembuluh darah deka 

anus yang disebut bawasir (ambien). 
2. Orang yang berdiri terlalu lama mudah menderita pelebaran pembuluh darah di kaki 

disebut varises.    
 
Tabel perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik  
No Pembuluh nadi ( arteri ) Pembuluk balik (vena) 

1. Tempat agak ke dalam ( tersembunyi ) 
Tempatnya dekat permukaan tubuh 
(tampak ke biru-biruan) 

2. Dinding pembuluh tebal, kuat, elastis Dinding pembuluh tipis, tidak elastis 

3. Aliran darah berasal dari jantung 
Aliran darah menuju ke jantung denyut 
terasa 

4. Denyut terasa ( seirama denyut jantung ) Denyut terasa 
5. Katup hanya di satu tempat dekat jantung Katup terdapat di sepanjang pembuluh 
6. Membawa darah bersih Membawa darah kotor 
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I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang tepat !  
188. Alat transportasi yang ada dalam 

tubuh kita berupa ...  
a. paru-paru  
b. darah  
c. jantung  
d. hati  

189. Zat yang sebagai bahan oksidasi 
dalam tubuh adalah ...  
a. enzim  
b. karbondioksida  
c. lemak  
d. oksigen  

190. Darah bersih adalah darah yang 
berwarna ... 
a. merah hati  
b. merah tua  
c. merah muda  
d. merah  

191. Darah kotor adalah darah yang 
banyak mengandung ...  
a. oksigen  
b. karbondioksida  
c. nitrogen  
d. asam sirat  

192. Besar jantung setiap manusia 
sebesar ...  
a. Sekepalan tangan  
b. Sebesar sarung tinju  
c. Sebesar lengan  
d. Sebesar sarung tangan  

193. Jantung terdiri atas empat ruang yaitu 
...  
a. satu serambi tiga bilik  
b. tiga serambi satu bilik  
c. 2 bilik 2 serambi  
d. Empat serambi  

194. Pembuluh aorta membawa darah dari 
... keseluruh tubuh.  
a. jantung  
b. paru-paru  
c. hati  
d. vena  

195. Tekanan darah pada saat darah 
berkontraksi disebut ...  
a. ferikardium  
b. bikuspidalis  
c. sistole  
d. diastole 

196. Peredaran darah pada tubuh manusia 
disebut peredaran darah rangkap 
karena ...  
a. peredaran darah bersih dan 

peredaran darah kotor  

b. terdapat peredaran nadi dan 
peredaran darah vena  

c. peredaran darah nadi dan 
peredaran darah vena  

d. tekanan darah sistole dan 
peredaan darah diastole  

197. Pembuluh balik paru-paru ada dua 
macam yaitu ...  
a. pembuluh balik paru-paru atas 

dan bawah  
b. pembuluh balik paru-paru besar 

dan kecil  
c. pembuluh balik paru-paru kanan 

dan kiri  
d. pembuluh balik paru-paru tipis dan 

tebal  
198. Peredaran darah yang berasal dari 

jantung mengalir ke seluruh tubuh 
dan kembali lagi ke jantung disebut 
peredaran darah ... 
a. silang 
b. kecil   
c. besar  
d. rendah    

199. Jika kita terlalu lama berdiri berakibat 
pembesaran pada pembuluh darah di 
kaki yang disebut ...  
a. wasir  
b. farises  
c. hemofili  
d. anemia  

200. Ilmuah yang menunjukkan bahwa 
peredaran di seluruh tubuh berjalan 
satu arah dan di pompa dari jantung 
adalah ...  
a. Albert Einstein  
b. Alexander Flaming  
c. William Harvey  
d. Noland  

201. Alat yang digunakan untuk  mencatat 
denyut jantung manusia disebut ...  

202. Aedes agipty is mosquito that acts as 
a vektor of dengue hemorhagic fever. 
In order to fight against this disease, 
we can contorl the larvae by ...  
a. avoiding the watery place where 

the mosquito lays their eggs  
b. spraying the insecticide in the 

room  
c. spraying the insecticide in  the 

garden  
d. pouringf in some insekticide to the 

water storage  
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II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
203. Alat tubuh yang berfungsi memompa 

darah ke seluruh tubuh adalah ...  
204. Fungsi darah bagi kita adalah ...  
205. Tugas serambi jantung adalah ...  
206. Yang dimaksud peredaran darah 

besar adalah ...  
207. Pembuluh darah nadi yang paling 

halus disebut ...  
208. Yang dimaksud dengan bawasir 

adalah ...  
209. Selaput tipis yang membungkus 

jantung disebut .... 
210. Tekanan darahpada saat jantung 

berelaksasi disebut ...  

211. Bagian jantung yang mempunyai 
tugas paling berat adalah ...  

212. Ciri-ciri yang tampak dari pembuluh 
darah vena adalah ...  

213. Dinding pembuluh tebal, kuat, dan 
elastis adalah ciri-ciri pembuluh ...  

214. Yang dimaksud dengan peredaran 
darah kecil adalah ...  

215. Yang dimaksud dengan oksidasi 
dalam tubuh manusia disebut ...  

216. Jantung manusia terbagi menjadi ... 
ruang.  

217. Darah yang kaya akan oksigen dan 
berwarna merah muda disebut ...  

 
III.  Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan uraian singkat ! 
218. Apakah yang dimaksud dengan 

frekwensi denyut nadi ?  
219. Sebutkan bagian-bagian jantung 

manusia !  
220. Sebutkan tugas pembuluh darah nadi 

!  

221. Mengapa orang yang terlalu0 banyak 
duduk bisa berakibat ambien ?  

222. Mengapa peredaran manusia disebut 
peredarah darah ganda ?     

 

 
 

 
Gangguan Pada Organ Peredarah Darah  
 
Standar Kompetensi  
Mengidentifikasi fungsi organ tubuh menusia dan hewan  
 
Kompetensi Dasar  
1.5 Mengidentifikasi gangguan pada organ peredaran darah  
 
Indikator  
1. Menyebutkan jenis gangguan yang terjadi pada perdaran darah  
2. Menjelaskan cara mengatasi gangguan pada masing-masing organ peredaran darah 
 

 
 
Darah dan alat peredaran darah dapat terserang berbagai penyakit seperti :  
1. Anemia ( kekurangan darah ) penyebabnya antara lain :  

a. Perdarahan akibat kecelakaan atau luka di bagian dalam atau luar tubuh.  
b. Kekurangan produksi sel darah merah akibat tubuh kekurangan zat besi 
c. Berbagai akibat dari penyakit lain, seperti kanker tulang dan berbagai infeksi.  
Gejala anemia yang mudah dikenali antara lain :  
� Muka pucat  
� Pusing  
� Mual  
� Cepat lelah  
� Anggota tubuh mengalami kesemutan  
� Jantung berdebar-debar  
Usaha untuk mengatasinya makan makanan yang bergizi, yang banyak mengandung zat 
besi. Pendertia anemia yang parah, harus dilakukan tranfusi darah.  

2. Leukimia (kanker darah) 
Penyakit ini terjadi karena produksi sel darah putih yang banyak. Akibatnya 
kesetimbangan komposisi darah terganggu. Gejala-gejala leukimia antara lain : rasa lelah, 
lemah, dan kurang nafsu makan, akhirnya dalam waktu tertentu timbul nyeri tulang dan 
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terjadi pendarahan di kulit dan bagian tubuh lain. Penyakit leukimia harus mendapat 
perawatan intensif dari dokter.  

3. Lukoponia / Agrunolositosis  
Leukoponia adalah penyakit yang disebasbkan kekurangan sel darah putih. Penyakit 
dapat berakibat melemahnya daya tahan tubuh.  

4. Hipotensi ( tekanan darah rendah )  
Penyakit ini ditunjukkan ditunjukkan dengan tingginya tekanan darah bila diukur dengan 
alat pengukur tekanan darah (tensimeter)  

5. Hipertensi ( tekanan darah tinggi ) 
Penyakit ini ditunjukkan dengan tingginya tekanan darah bila diukur dengan alat pengukur 
tekanan darah (tensimeter)  
Gejala yang timbul antara lain :  
a. terasa nyeri di kepala  
b. jantung berdebar-debar 
c. sesak nafas saat melakukan pekerjaan berat  
d. badan lemah dan kepala pusing  
Makanan yang harus dihindari darah tinggi adalah makanan yang banyak mengandung 
garam, zat besi, dan penderita perlu perlu pergi ke dokter untuk mendapatkan 
pengobatan.  
Hipertensi dapat menimbulkan penyakit lain seperti penyakit jantung, pembuluh oltak, dan 
ginjal.  

6. Hemofilia  
Penyakit ini merupakan penyakit keturunan penyakit darah sukar membeku. Wanita 
memiliki sifat pembawa penyakit hemofilia.  

7. Embolisme Koroner  
Merupakan penggumpalan pembuluh darah dan pembuluh lain.  

8. Arteriosklerosis  
Gangguan peredaran darah yang berupa tersumbatnya aliran darah karena endapat 
kapur.  

9. Sklerosis  
Sklerosis yaitu penyakit pada dinding pembuluh nadi yang mengeras atau menebal.  
Hal yang menyebabkan antara lain :  
a. kelebihan zat kapur  
b. kelebihan lemak  
c. kelebihan kolestrol; dan gula dalam tubuh  
Untuk mencegah penyakit sklerosis adalah mengurangi makanan berlemak tinggi terutama 
dari hewan. Akibat penderita skleosis dapat penyakit jantung, peredaran otak (stroke) dan 
nyeri tungkai.  

10. Stroke (apoplexy)  
Penyakit ini terjadi karena aliran darah pembuluh arteri terhambat ke otak sehigga 
pengiriman atau suplai darah ke otak berkurang.  

11. Trombus atau Embolus  
Yaitu jenis penyakit jantung yang dapat disebabkan oleh tersumbanya nadi tajuk.     

 

 
 
I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang tepat ! 
223. Gangguan yang disebabkan karena 

tubuh kekurangan zat b esi adalah ...  
a. dipertensi  
b. leukimia  
c. anemia  

224. Leukimia dapat  terjadi karena ... 
a. plasma darah terlalu banyak  
b. sel darah merah terlalu banyak  
c. keping darah terlalu banyak  
d. sel darah putih terlalau banyak  

225. Penyakit disebabkan oleh 
mengerasnya atau menebalnya 
pembuluh nadi adalah ...  
a. leukimia  
b. sklrerosis  
c. anemia  
d. trombus  

226. Muka pucat, pusing, dan cepat lelah 
adalah tanda penyakit ... 
a. anemia  
b. embolus  
c. hipertensi  
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d. leukimia  
227. Which two body system work together 

to transpor oxygen to the cells ?  
a. sketetal and respiratory  
b. respitatory and circulatori  
c. digestive and respiratory  
d. respiratory and reproduktive  

228. Penyakit jantung yang disebabkan 
oleh tersumbatnya nadi tajuk adalah 
...  
a. embolus  
b. hemoroid  
c. stroke  
d. impotensi  

229. Leukimia disebut juga dengan  ...  
a. plasma darah  
b. kurang darah  
c. kanker darah  
d. keping darah  

230. Di bawah ini adalah tata cara hidup 
sehat, kecuali ...  

a. merokok  
b. tidak merokok  
c. istirahat cukup  
d. olahraga teratur  

231. Untuk mencegah agar tidak terserang 
penyakit skerosis adalah menghindari 
...  
a. makanan berfilamen tinggi  
b. makanan berlemak tinggi  
c. makanan berkarbohidrat tinggi  
d. makanan yang mengandung zat 

besi  
232. Di bawah ini penyebab sakit sklerosis, 

kecuali ...  
a. kelebihan lemak 
b. kelebihan kolestrol  
c. kelebihan zat kapur  
d. kelebihan zat besi  

 

II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat !
233. Bawasir adalah gangguan yang 

disebabkan pelebaran pembuluh 
darah pada ... 

234. Muka pucat, pusing, mual dan cepat 
lelah adalah gejala penyakit ...  

235. Sel darah putih yang diproduksi tubuh 
terlalu banyak dapat menyebabkan 
penyakit ..  

236. Untuk mencegah penyakit sklerosis 
kita harus mengurangi makanan yang 
banyak mengandung  ...  

237. Grafik hasil pencatatan denyut 
jantung dengan menggunakan alat 
elektrokardiograf disebut ...  

238. Pelebaran darah pada bagian betis 
dapat menimbulkan penyakit ...  

239. Penyakit ambien sering juga disebut 
dengan ...  

240. Penyakit ambien disebabkan karena 
tubuh kekurangan zat ...  

241. Penyumbatan pembuluh darah oleh 
zat lemak dapat menimbulkan 
penyakit ...   

 
III.  Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan uraian singkat ! 
242. Apa yang dimaksud Sklerosis ? 
243. Apakah fungsi darah bagi tubuh kita ?  
244. Sebutkan fungsi gigi seri dan 

bagaimana bentuk permukaannya ?  
245. Enzim apa sajakah yang ada pada 

getah pankreas ?  

246. Tuliskah alat pencernaan pada 
manusia dengan urut mulai awal 
hingga akhir !           

 
 
 
 

 
 

 
Tumbuhan Hijau  
 
Standar Kompetensi  
Memahami cara tumbuhan hijau membuat makanan  
 
Kompetensi Dasar  
� Mengidentifikasi cara tumbuhan hijau membuat makanan 
� Mengekpresikan ketergantungan manusia dan hewan pda tumbuhan hijau sebagai 

sumber makanan 
 

Indikator 
1. Menjelaskan proses tumbuhan hijau membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya 

matahari atau cahaya lainnya.  
2. Menyebutkan bagian tumbuhan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan.  
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3. Mengidentifikasi bagian tumbuhan yang digunakan untuk membuat makanan.  
4. Menjelaskan pentingnya tumbuhan hijau bagi manusia dan hewan sebagai sumber energi.  
5. Memprediksi yang akan terjadi bila di dunia ini tidak ada tumbuhan.  

 
� Tumbuhan hijau artinya  tumbuhan yang memiliki zat hijau daun atau disebut klorofil. 

Tanpa zat hijau daun tumbuhan tidak dapat membuat makanan sendiri.  

� Tuimbuhan membuatuhkan energy cahaya matahari untuk membuat makanan.    Proses 
pembuatan makanan pda tumbuhan atau proses fotosintesis pada tumbuhan digambarkan 
dalam bagan di bawah ini !  

 
 
 
 
 

� Cahaya matahari dapat diserap tumbuhan melalui klorofil. Proses fotosintesis akan 
menghasilkan zat makanan dan oksigen. 

� Zat makanan berupa karbohidrat, karbohidrat diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan, untuk 
bergerak, bernapas, disimpan untuk cadangan, dan berkembangbiak. 

� Oksigen menyegarkan lingkungan sekitarnya. 

� Tumbuhan cadangan makanannya pada umbi, akar, batang, buah, biji atau daun. 
Tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di akar : singkong, ubi jalar, lobak, 
wortel. Tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di umbi antara lain : bawang 
merah, bawamg putih, tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya dibatang 
antara lain :  tebu, sagu, sayuran dan lain-lain. tumbuhan yang menyimpan cadangan 
makanan di buah antara lain : mangga, jambu dn lain-lain. tumbuhan yang menyimpan 
cadangan makanan di biji antara lain : kedelai, kacang panjang dan lain-lain. tumbuhan 
yang menyimpan cadangan makanan di daun antara lain : sayuran misalnya bayam, 
kobis, seledri dan lain-lain. 

� Tumbuhan hijau merupakan sumber energi bagi manusia dan hewan. Manusia 
membutuhkan tumbuhan antara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan, 
sandang, kesehatan, dan oksigen. 

� Makanan yang dibutuhkan manusia adalah makanan yang bergizi yang mengandung 
karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan air. Karbohidrat banyak terdapat pada 
jagung, beras, ubi jalar, ketela dan lain-lain. protein terdapat pada kacang-kacangan 
disebut protein nabati, lemak terdapat pada  daging dan minyak goreng. Vitamin terdapat 
pada buah-buahan misalnya jeruk, tomat, mangga, apel, pisang dan lain-lain. air terdapat 
pada : jambu, anggur, rambutan dan lain-lain. 

� Pentingnya pertumbuhan bagi hewan antara lain untuk makan dan tempat tinggal. 
Tumbuhan membutuhkan makanan dari dalam tanah. Bila memberi pupuk berarti kita 
menambah tanah itu dengan zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Tumbuhan hijau 
mengambil makanan dari dalam tanah berupa air dan mineral. Tumbuhan hijau bernapas 
melalaui bagian-bagian : pori-pori  daun, lentisel dan stomata. 

� Hasil fotosintesis diedarkan keseluruh bagian tumbuhan. 

� Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri, tumbuhan disebut produsen atau penghasil. 

� Karbondioksida masuk ke   dalam klrofil melalui stomata 

� Tumbuhan yang tidak mempunyai  zat hijau daun contohnya : jamur dan tali putri 

� Tumbuhan membutuhkan udara yaitu karbondioksida untuk berfotosintesis. Fotosintesis 
artinya proses pembuatan makana pada tumbuhan dengan bantuan cahaya matahari. 
Fotosintesis terjadi pada siang hari. 

 
A. PEMBUATAN MAKANAN PADA TUMBUHAN HIJAU 

Tumbuhan hijau dalai tumbuhan yang mengandung zat hiujau daun (klorofil). Fungsi dari 
klorofil dalai menyerap energi matahari yang akan digunakan dalam proses fotositesis. 
Klorofil terletak pada butir-butir kloroplas. Beberapa zat warna yang terdapat pada 
tumbuhan :  
� Kloroplas yaitu zat warna hijau daun  
� Karoten yaitu zat warna jingga / kuning  
� Fikosianin yaitu zat warna biru  

Air + gas karbondioksida cahaya matahari  zat makanan + oksigen 

    klorifil 
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� Melanin yaitu zat warna hitam  
� Fikosantin yaitu zat warna pirang  
� Fikoeritrin yaitu zat warna merah  
Tumbuhan hijau  disebut produsen karena tumbuyhan hijau dapat membuat makanannya 
sendiri melalui proses Fotosintesis. Fotosintesis dalai proses penyusunan makanan pada 
zat hijau daun (klorofil) dengan bantuan sinar matahari.  
Dalam proses fotosintesis ini tumbuahn memerlujkan air dan mineral, seperti fosfor, besi, 
magnesium, dan kalium. Air dan mineral diperoleh dari udara.  
 
      

Sinar matahari  
  CO2 + H2O                                           C6H12O6 + O2 
     ( karbondioksida  + air )                           ( karbohidrat + oksigen )  
 
 
Bahan baku untuk proses fotosintesis adalah karbondioksida dan air. Karbondioksida 
diambil tumbuhan hijau melalui mulut daun (stomata) pori-pori kecil pada cabang (lentisel), 
sedangkan air diambil tumbuhan hijau dari dalam tanah melalui akar.  
Karbohidrat (zat gula) berfungsi mengganti sel-sel yang rusak, serta untuk menunjang 
pertumbuhan dan aktifitas tumbuhan, sedangkan oksigen membantu pernapasan 
tumbuhan. Hasil fotosint esis dalai zat gula yang digunakan sebagai bahan baku untuk 
pembakaran (oksida biologis) dalam tubuh tanaman.  
Adapun oksigen digunakan untuk membakar zat makanan (zat gula)oleh oksigen  di 
dalam tubuh yang menghasilkan energi untuk beraktifitas dan karbodioksida serta uap air 
sebagai zat sisa.  

B. MAKANAN HASIL FOTOSINTESIS DISIMPAN SEBAGAI MAKANAN CADANGAN 
Zat tepung digunakan tumbuhan hijau sebagai bahan makanan untuk tumbuhan 

sendiri. Sedangkan sisanya disimpan oleh tumbuhan tersebut sebagai cadangan 
makanan. 

        Tumbuhan  menyimpan cadangan makanan diberbagai bagian tubuhnya antara lain :     
1. Tumbuhan menyimpan cadangan makanan di dalam buah, misalnya mangga,  

pepaya, jambu, alpukat, pisang, dan sebagainya.  
2. Tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di dalam biji, misalnya kelapa, padi, 

gandum, jagung, dan sebagainya.  
3. Tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di dalam batang, misalnya tebu, 

sagu.  
4. Tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di dalam umbi, meliputi :  

a.  Umbi akar   : singkong dan dahlia  
b.  Umbi batasng  : kentang dan gembili 
c.  Umbi lapis   : bawang merah, bawang bombay  

 
Lengkapilah tabel berikut ini seperti contoh !  

No Nama Tumbuhan Warna Daunnya 
Cara Menyimpan Kelebihan 

Makanan 
1 Kelapa  Hijau  Buah  
2 Ketela    
3 Kacang tanah    
4 Kacang panging    
5 Kedelai    
6 Padi    
7 Jagung    
8 Kacang hijau    
9 Pisang    
10 Tebu    
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I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling tepat !  
247. Tumbuhan hijau membutuhkan bahan 

makanan untuk membuat makanan 
yang berupa ...  
a. Air dan karbohidrat  
b. Air dan karbondioksida  
c. Karbohidrat dan oksigen  
d. Air dan gas  

248. Zat warna hijau daun pada tumbuhan 
disebut ... 
a. klorofil  
b. kloroin  
c. stomata  
d. kloroplas  

249. Pori-pori pada permukaan daun yang 
berfungsi menyerap udara disebut ... 
a. kambium  
b. klorofil  
c. hijau daun 
d. mulut daun  

250. Dalam proses sintesis cahaya 
matahari berguna sebagai ...  
a. sumber energi  
b. alat penerangan  
c. alat pemanas  
d. penunjuk waktu  

251. Hasil dari proses fotosistensis pada 
tumbuhan hijau berupa ... 
a. air, karbohidrat, dan oksigen  
b. air, karbondioksida, dan 

karbondioksida  
c. mineral, zat gula, dan 

karbondioksida  
d. karbohidrat dan oksigen 

252. Air tanah diserap oleh  tumbuhan 
melalui ...   
a. mulut daun  
b. pori-pori akar  
c. akar serabut  
d. bulu akar  

253. Tumbuhan di bawah ini yang tidfak 
dapat membuat makanan sendiri 
karena tidak mempunyai zat hijau 
daun adalah ...  
a. kaktus  
b. anggrek  
c. jamur  

d. semanggi  
254. Tanaman seperti pada gambar di 

samping yang dikatakan buah 
sebenarnya berupa ...   

 
a. batang yang berlapis-lapis  
b. akar yang menggelembung  
c. daun aygn berubah bentuk  
d. batang yang terpendam dalam 

tanah  
255. Pada gambar di bawah ini adalah 

tumbuhan yang menyimpan 
cadangan makanannya di ...  

 
a. akar  
b. batang 
c. daun 
d. buah  

256. Amat gambar di bawah ini !   Bagian 
tumbuhan yang dimakan adalah ...  

 
a. daunnya  
b. akarnya  
c. buahnya  
d. batangnya  

 

II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat !  
257. Hasil dari fotosintesis yang dilepas 

langusng ke udara berupa ... 
258. Tumbuhan seperti gambar di bawah 

ini menyimpan cadangan makanan di 
...  

 
259. Yang mengubah karbondioksida dan 

zat air menjadi karbondioksida dan 
oksigen adalah ...  
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260. Kelebihan zat makanan pada 
tumbuhan disimpan sebagai ...  

261. Fotosintesis berlangsung pada waktu 
...  

262. Makanan seperti gambar di bawah ini 
merupakan sumber ...  

 
263. Makanan yang mengandung protein 

nabati misalnya ...  
264. Jenis makanan yang banyak 

mengandung air adalah ...  
265. Pada gambar di bawah ini hewan 

yang termasuk ...  

 
266. Gambar di bawah ini jenis tumbuhan 

yang menyimpan makanan 
cadangannya pada ...  

III.  Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas ! 
267. Mengapa daun tumbuhan pada 

umumnya berwarna hijau ?  
268. Buatlah skema proses terjadinha 

fotosintesis pada tumbuahn hijau !  
269. Di mana tumbuhan menyimpan 

cadangan makanan ?  
270. Gambar di bawah ini jenis makanan 

yang banyak mengandung apa ?  

 
271. Bagaimana cara mencegah 

kekurangan mineral pada tumbuhan ?  
 

Perbaikan / Pengayaan  
272. Zat-zat yang dihasilkan dari proses 

fotosintesis yaitu ...  
273. Hewan herbivora adalah hewan ...  
274. Sel-sel daun yang mengandung 

klorofil disebut ...  

275. Zat gizi yang diperlukan tubuh kita 
yaitu ...  

276. Makanan bergizi adalah ...  
 

 
I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang benar ! 
277. Daun tumbuhan berwarna hijau 

mengandung ...  
a. klorofil  
b. karotin  
c. glukosa  
d. xantofil  

278. Makanan cadangan tumbuhan yang 
banyak terdapat pada ubi jalar adalah 
...  
a. vitamin  
b. klorofil  
c. gula  
d. zat tepung  

279. Bahan baku yang dijadikan tumbuhan 
hijau untuk melakukan fotosintesis 
adalah ... 
a. air dan oksigen  
b. air dan hidrogen  
c. air dan karbohidrat  
d. karbohidrat dan oksigen 

280. Tumbuhan berikut yang tidak 
menyimpan cadangan makanan pada 
akar adalah ...  

a. talas  
b. kentang  
c. wortel  
d. kacang  

281. Lubang-lubang kecil pada permukaan 
daun disebut ...  
a. lentisel  
b. stomata  
c. klorofil  
d. kloroplas  

282. Tumbuhan berikut yang menyimpan 
cadangan makanan di dalam batang 
adalah ...  
a. padi dan jagung  
b. jagung dan sagu  
c. sagu dan tebu  
d. tebu dan padi  

283. Hasil fotosintesis yang berupa 
karbohidrat diedarkan keseluruh tubh 
bagian tumbuhan melalui ... 
a. pembuluh tapis  
b. pembuluh kayu  
c. pori-pori kulit  
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d. mulut daun   
284. Berikut ini yang dapat disebut 

produsen adalah ...  
a. rumput  
b. tikus  
c. ular 
d. belalang  

285. Tumbuhan hijau membentuk zat 
tepung dan menghasilkan oksigen 
dari ...  
a. karbondioksida, klorofil dan air  
b. karbondioksida, air, dan cahaya 

matahari  
c. cahaya matahari dan air  
d. klorofil dan air  

286. Pernyataan tentang tumbuhan hijau 
berikut ini yang benar adalah ...  
a. cahaya matahari tiak penting bagi 

pertumbuhan hijau  
b. untuk tumbuh, tumbuhan hijau 

harus mendapat cukup cahaya 
matahari  

c. untuk tumbuh, tumbuhan hijau 
tidak memerlukan cahaya 
matahari  

d. tanpa cahaya matahari, tumbuhan 
gijau dapat tumbuh dengan baik  

287. Dalam peristiwa fotosintesis terjadi 
pertukaran zat, yaitu ... 
a. penerangan  
b. penunjuk waktu  
c. pemanas  
d. sumber energi  

288. Klorofil berguna untuk ...  
a. menangkap air  
b. menguraikan glukosa  
c. menadngkap cahaya matahari  
d. menguraikan daun  

289. Pada gambar di bawah ini tumbuhan 
yang menyimpan cadangan maknaan 
pada akar adalah ...  
a. A 
b. B 
c. C 
d. D 

290. Sari-sari makanan hasil fotosintesis di 
bawah keseluruh tubuh tumbuhan 
melalui ...  
a. pembuluh kayu 
b. lentisel  
c. pembuluh tapis  
d. kloroplas  

291. Tumbuhan bernafas melalui ... 
a. stomata dan kloroplas  
b. stomata dan lentisel  
c. akar dan batang  
d. pembuluh tapis dan lentisel  

292. Perhatikan gambar di bawah ini !  

Tumbuhan ini menyimpan cadangan 
makanannya pada ...  
a. akarnya 
b. buahnya  
c. batangnya  
d. tansgkai buah  

293. Di bawah ini yang termasuk 
tumbuhan parasit dan dapat 
melakukan fotosintesis sendiri yaitu ...  
a. saprofit  
b. parasit  
c. epipit  
d. kompetitif  

294. Perhatikan gambar di bawah ini !  
Hama tanaman tersebut di atas dapat 
merusak tanaman bagian ...  
a. batang  
b. akar  
c. daun  
d. buah  

295. Tebu tanaman menyimpan cadangan 
makanannya pada ...  
a. batang  
b. akar  
c. daun  
d. bunga  

296. Jamur tidak dapat membuat makanan 
sendiri karena ..  
a. batangnya lunas  
b. tidak memiliki klorofil  
c. tidak memiliki daun  
d. tumbuh di tempat gelap  

297. Tumbuhan yang menyimpan 
cadangan makanan pada biji adalah 
... 
a. padi  
b. kangkung  
c. mangga  
d. kentang   

298. Sagu menyimpan cadangan makanan 
pada ...  
a. akar 
b. biji  
c. batang  
d. umbi  

299. Tanaman pisang menyimpan 
cadangan makanan pada ...  
a. akar  
b. biji  
c. buah  
d. umbi  

300. Kelompok tumbuhan yang 
menyimpan cadangan makanan pada 
umbi adalah ...  
a. kentang, ketela, wortel  
b. ketela, kentang, sagu  
c. kentang, wortel, anggur  
d. pisang, anggur, bawang merah  

 
II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang benar !  
301. Tanaman di bawah ini menyimpan 

cadangan makanan pada ... 
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302. Tanaman di bawah ini yang 
menyimpan cadangan makanan pada 
batang pada huruf ...  

303. Pada bagan di bawah ini yang 
ditunjukkan oleh huruf A adalah .. 

304. Klorofil terdapat pada bagian 
tumbuhan yaitu ... 

305. Pohon sagu menyimpan cadangan 
makanannya pada ...  

306. Tumbuhan melakukan proses 
fotosintesis pada ... 

307. Klorofil pada tumbuhan berfungsi 
untuk ...  

308. Sumber energi utama untuk 
melakukan proses fotosintesis adalah 
...  

309. Stomata dan lentisel pada tumbuah 
berfungsi untuk ...  

310. Mineral dan ari diperoleh tumbuhan 
melalui ...  

311. Klorofil berguna mengubah air dan 
CO2  menjadi ...  

312. Tumbuhan memperoleh energi dari ... 
313. Kunyit dan jahe menyimpan 

cadangan makanannya pada ...  
314. Padi banyak mengandung ...  
315. Stomata daun tumbuhan yang 

terdapat pada ...  
 

III.  Jawablah pertanyaan di baah ini dengan uraian yang jelas !  
316. Sebutkan 4 jenis tumbuhan yang 

menyimpan cadangan makanan pada 
buah ! 

317. Sebutan 4 jenis tumbuhan yang dapat 
digunakan sebagai bahan obat-
obatan ! 

318. Mengapa hanya tumbuhan hijau yang 
dapat membuat makanannya sendiri 
?  

319. Apa peranan klorofil dalam proses 
fotosintesis ?  

320. Apa yang dimaksud dengan asimilasi 
?  

321. Apa yang dimaksud dengan respirasi 
?  

322. Bagaimanakah air dan mineral dari 
dalam tanah bisa sampai ke daun ?  

323. Mengapa tumbuhan hijau disebut 
produsen ?  

324. Apakah perbedaan stomata dan 
lentisel ?  

325. Apakah yang diperlukan dan 
dihasilkan tumbuhan ketika proses 
fotosintesis terjadi ?      

 

 
I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang kamu paling 
tepat !  
326. Di bawah ini adalah tumbuhan dapat 

membuat makanan sendiri adalah ...  
a. tumbuhan hijau  
b. jamur  
c. ganggang  
d. tanaman induk  

327. Warna hijau pada daun disebabkan 
karena adanya ...  
a. tulang daun  
b. zat hijau daun  
c. tangkai daun  
d. cahaya  

328. Di bawah ini tumbuhan yang dapat 
membuat makanan sendiri adalah ... 
a. tanaman anggrek  
b. kaktus  
c. jamur  
d. rumput laut  

329. Tumbuhan yang memperoleh 
makanan dari ... 
a. udara  
b. tanaman lain  
c. tanah  
d. tanah dan udara  

330. Tumbuhan yang menyerap air dari 
dalam tanah melalui ...  
a. batang  
b. akar  
c. daun  
d. batang  

331. Tumbuhan memperoleh energi dari 
hasil proses ...  
a. Adaptasi 
b. Respirasi  
c. Fotosintesis  
d. Simbiosis  

332. Energi yang dibutuhkan dalam proses 
fotosintesis adalah ...  
a. cahaya  
b. oksigen  
c. udara panas  
d. klorofil  

333. Fotosintesis dapat terjadi pada 
tumbuhan hijau asal sepanjang waktu 
ada ...  
a. oksigen  
b. air  
c. cahaya matahari  
d. karbondioksida  
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334. Kacang tanah, jagung, dan kedelai 
menyimpan cadangan makanan pada 
...  
a. batangnya 
b. akarnya  
c. bijinya  
d. daunnya  

335. Tumbuhan yang tidak berklorofil 
cenderung bersifat ...  
a. epifit  
b. parasit  
c. saprofit  
d. kompetitif  

336. Oksigen di alam ini banyak dihasilkan 
oleh ...  
a. populasi hewan  
b. populasi tumbuhan hijau  
c. populasi mikroskopis  
d. populasi manusia  

337. Daerah yang masih banyak 
tumbuhannya terasa segar karena 
udara disekitarnya banyak 
mengandung ...  
a. uap air  
b. karbondioksida  
c. karbonmonoksida  
d. oksigen  

338. Zat yang dapat melarutkan klorofil 
adalah ... 
a. air panas  
b. alkohol dingin  
c. alkohol panas  
d. air dingin  

339. Mineral yang dibutuhkan tumbuhan 
diperoleh dari ...  
a. air tanah  
b. udara basah  
c. cahaya  
d. uap air  

340. Sumber makanan manusia dan 
hewan diperoleh dari ...  
a. fotosintesis tumbuhan  
b. simbiosis tumbuhan 
c. respirasi tumbuhan  
d. adaptasi tumbuhan  

341. Batang tebu dimanfaatkan untuk 
bahan baku industri ...  
a. minuman kaleng  
b. ban  
c. gula  
d. tekstil  

342. Tumbuhan mengambil CO2 dari 
udara melalui ... 
a. stomata  
b. klorofil  
c. akar  
d. batang  

343. Tanaman yang ditanam di pot tidak 
dapat tinggi karena ...  
a. media tumbuhnya sempit  
b. kurang cahaya  
c. berdaun sedikit  
d. kurang zat hara  

344. Jenis tumbuhan hijau yang 
dikembangkan dengan spora adalah 
...   
a. kacang  
b. suplir  
c. jamur  
d. kedelai  

345. Bentuk tanaman baru yang termasuk 
proses pertumbuhan adalah ...  
a. biji  
b. kecambah  
c. benih  
d. lembaga  

 

II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat !  
 
346. Fungsi sari makanan dalam 

tumbuahn adalah ... 
347. Tumbuhan tembakau dan teh 

dibudidayakan untuk diambil ...  
348. Energi yang digunakan dalam 

fotosintesis adalah ...  
349. Jambu monyet menyimpan cadangan 

makanan pada tumbuhan 
memperoleh karbondioksida dari ...  

350. Bahan baku industri tekstil diambil 
dari tumbuhan ...  

351. Salah satu cara untuk menyuburkan 
tanah adalah dengan ...  

352. Bagian daun yang berfungsi mengikat 
karbondioksida dari udara addalah ...  

353. Ketela rambat dan ketela pohon 
menyimpan cadangan makanannya 
pada ...  

354. Contoh tumbuhan parasit yang 
mampu berfotosintesis adalah ...  

 

III.  Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang tepat dan singkat !  
355. Apakah fungsi cahaya dalam proses 

sintesis ? 
356. Apa akibatnya jika di dunia ini tidak 

ada tumbuhan hijau ?  
357. Dimana saja tumbuhan dapat 

mennyimpan cadangan makanannya 
?  

358. Dimanakah letak klorofil berada ? 

359. Dari manakah benalu memperoleh 
makanan ?  

360. Dari manakah kecambah memperoleh 
makanannya sebelum keluar daunnya 
?  

361. Apakah hasil fotosintesis yang 
digunakan untuk pernafasan manusia 
?  
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362. Apakah nama alat pada tumbuhan 
yang berfungsi untuk mengambil air ?  

363. Apakah fungsi dari pembuluh kayu ( 
xilem ) ? 

364. Dimanakah letak stomata berada ?         
 

 
Penyesuaian Mahluk Hidup dengan Lingkungan  
 
Standar Kompetensi  
Cara Mahluk Hidup Menyesuaikan Diri Dengan Lingkungannya 
 
Kompetensi Dasar  
 
� Mengidentifikasi penyesuaian diri hewan dengan lingkungan tertentu untuk 

mempertahankan hidup  
� Mengidentifikasi penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungan tertentu untuk 

mempertahankan hidup  
 
Rangkuman Materi  
� Penyesuaian diri mahluk hidup terhadap lingkungannya diperlukan untuk 

mempertahankan hidupnya baik untuk mencari makan, maupun mempertahankan diri dari 
musuh-musuhnya.  

� Menyesuaikan diri untuk mencari makan bagi hewan antara lain :  
a. Ayam mempunyai patuk untuk mematuk makanan yang berupa biji-bijian. 
b. Itik mempunyai paruh yang pipih dan berkaki yang berselaput agar mudah mencari 

makan di dalam tanah yang becek dan 
c. Beraneka macam burung dan bentuk paru yang berbeda-beda menurut jenis 

makanannya. 
� Macam-macam penyesuaian diri hewan dengan lingkungannya untuk melindungi diri dari 

musuh antara lain :  

a. Bunglon dapat merubah warna tubuhnya sesuai dengan lingkungannya untuk 
melindungi dirinya. 

b. Cicak melepaskan ekornya ketila musuh menyerang 

c. Cumi-cumi menyemburkan cairan seperti tinta hitam untuk mengaburkan pandangan 
musuh. 

d. Kalajengking, lebah dan kelabang (lipan) mempunyai sengat beracun 

e. Landak mempunyai bulu yang runcing dan tajam 

f. Siput melindungi diri dari musush dengan memasukkan badannya kerumah siput. 

g. Ayam jantan mempunyai kaki yanng bertaji 

h. Harimau dan singa mempunyai kuku dan gigi tajam. 
� Tumbuhan dapat melindungi diri dari musuh 
� Tumbuhan tidak dapat menyerang tetapi tumbuhan juag dapat mempertahankan diri 

dengan berbagai  cara antara lain : berduri, buluh beracun dan bergetah. 
� Tumbuhan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya : 

a. Tumbuhan pemakan serangga (insektivora) mempunyai daun berbentuk kantong 
untuk menangkap serangga. 

b. Pohon kaktus mempunyai daun berduri 

c. Teratai mempunyai daun yang lebar dan tipis. 
� Hewan pemakan tumbuhan disebut herbivora. Hewan pemakan tumbuhan dan hewan 

disebut omnivora. 
 

Setiap mahluk hidup memiliki kemampuan, menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. 
Kemampuan tersebut dinamakan Adaptasi, adaptasi mahluk hidup ditandai dengan bentuk-
bentuk bagian tubuh, tingkah laku, perubahan bentuk, dan warna tubuhnya.  
A. Cara-cara adaptasi mahluk hidup 

Ada tiga cara adaptasi mahluk hidup pada lingkungannya yaitu :  
1. Adaptasi Morfologi  
2. Adaptasi Fisiologi  
3. Adaptasi Perilaku  
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B. Berdasarkan fungsinya, adaptasi dapat dibedkan menjadi tiga yaitu : 
a. Adaptasi untuk mendapatkan makanan  
b. Adaptasi untuk menjaga diri  
c. Adaptasi untuk memelihara keturunan 

 
1. Adaptasi Morfologi  

Adalah penyesuaian bentuk dan struktur tubuh pada hewan atau tumbuhan terhadap 
lingkungannya. Contoh :  
a. Bentuk gigi pada hewan digunakan untuk menangkap mangsa.  
b. Bentuk pada burung dipakai untuk memperoleh makanan.Contohnya itik paruh seperti 

sidu untuk menangkap cacing dan makanan di lumpur oleh air.    Burung penghisap 
madu paruhnya kecil panging agar dapat menjangkau madu bunga. Burung Elang 
paruhnya tajam dan kuat untuk merobek daging, flaminggo, camar, bangau paruh 
berfungsi menangkap mangsa di air.  

c. Warna tubuh disesuaikan untuk memperoleh tempat membelah diri.  
d. Bentuk daun untuk mendapatkan sinar matahari, mengurangi penguapan, dan ada 

pula yang berguna untuk menghilangkan bau busuk walaupun di air seperti pada daun 
bunga teratai.  

e. Harimau, serigala, singa dan kucing memil;iki indra penciuman yang tajam, serta 
bentuk kaki untuk menerkam mangsa.  

f.    Kantong semar memperoleh makanannya dari serangga yang terperangkap dalam 
cairan kantongnya.  Adaptasi hewan-hewan di atas bertujuan untuk mendapatkan 
makanan.  

2. Adaptasi Fisiologi  
Adalah penyesuaian fungsi-fungsi tubuh untuk mempertahankan kelangsungan hidup.   
Contoh  
a. Ragi dapat dapat hidup dalam keadaan tanpa oksigen(anaerob) dengan menghasilkan 

fermen untuk menguraikan makanan menjadi energi. 
b. Hewan berdarah panas bila hidup di daerah dingin maka kecepatan matabolismanya 

meningkat. Adanya amilase yang tinggi pada perncernaan hewan pemakan tepung.  
c. Ada jenis tupai yang dapat hidup di padang pasir.  
d. Hewan berdarah dingin jika berada di daerah dingin kecepatan metabolismenya turun .  
e. Duri digunakan oleh tumbuhan untuk melindungi diri dari musuhnya, misalnya bugenfil, 

dan durian.  
f.    Berbagai tumbuhan mengeluarkan getah untuk melindungi bagian tubuhnya, misalnya 

mangga, pepaya, dan sawo.  
3. Adaptasi Tingkah Laku  

Adalah penyesuaian yang didasarkan pada tingkah laku mahluk hidup tetap bertahan 
hidup dari pemangsa ataupun tidak.  
Contoh :  
a. Bunglon dapat merubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya untuk 

mempertahankan diri.  
b. Ikan paus, lumba-lumba muncul kepermukaan untuk memperoleh udara.  
c. Kuda nil berendam, kerbau berkubang bila udara panas.  
d. Buaya berjemur untuk meningkatkan suhu tubuhnya.  
e. Gurita menyamar seperti batu karang, cumi-cumi mengeluarkan tinta.  
f.    Walangsangit  berbau, kalajengking, lebah bersemangat.  
g. Kelelawar memiliki daya ekolokasi.  
h. Cicak memutuskan ekornya, luwing dan trenggiling melingkarkan tubuhnya. ] 
i.    Pohon jati, mahoni, dan cemara yang menggugurkan daunnya pada musim kemarau untuk 

mengurangi penguapan.  

 
I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang kamu anggap 
paling tepat !  
365. Kemampuan suatu mahluk hidup 

untuk menyesuaikan diri terhadap 
lingkungannya disebut ...  
a. populasi  

b. adaptasi  
c. generasi  
d. komunitas  
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366. Bentuk kaki seperti pada gambar di 
bawah ini berguna untuk ...  

 
a. hinggap di dahan  
b. menyobek makanan  
c. mengisap air  
d. berenang di air  

367. Burung kalibru suka menghisap 
nektor, bentuk paruh burtung kolibri 
adalah ...  
a. pendek, kuat  
b. runcing, tajam  
c. runcing, panjang  
d. panjang, lebar  

368. Mahluk hidup berkembang biak 
dengan tujuan untuk ...  
a. menyesuaikan diri  
b. membantu manusia  
c. mempertahankan jenis  
d. menghadapio musuh-musuhnya  

369. Rusa menyesuaikan diri dengan 
lingkungannya dengan cara ... 
a. makanannya rumput  
b. hidupnya berkelompok  
c. memiliki anak banyak  
d. larinya sangat cepat  

370. Berdasarkan jenis makanannya 
hewan seperti gambar di samping ini 
termasuk ...  

 
a. omnivora  
b. herbivora  

c. karnivora  
d. insektivora  

371. Hewan seperti gambar di bawah ini 
melindungi dirinya dengan cara ... 

 
a. mengeluarkan bau busuk yang 

menyengat  
b. mengeluarkan cairan hitam  
c. mengeluarkan kotoran 
d. mengeluarkan lidahnya  

372. Tumbuhan di samping hidup di air, 
daunnya menggelembung dan 
berongga, fungsinya untuk 
menyimpan ...  

 
a. cadangan air  
b. cadangan udara 
c. cadangan makanan  
d. cadangan sinar  

373. Melahirkan keturunan yang sejenis 
dengan induknya disebut ...  
a. tumbuh  
b. bergerak  
c. bernapas  
d. berkembang biak  

374. Mahluk hildup memerlukan makan 
untuk mempertahankan ...  
a. keturunannya  
b. jenisnya  
c. ciri-cirinya  
d. kelangsungan hidupnya  

 

II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat !  
375. Bunglon termasuk hewan mimikri, 

artinya ...  
376. Kantong semar adalah jenis 

tumbuhan pemakan ...  
377. Tumbuhan pada gambar di bawah ini 

dapat hidup di gurun pasir yang 
sangat kering karena ... 

 
378. Bekicot melindungi diri dengan cara ...  
379. Ciri khas tumbuhan di habitat hutan 

adalah ...  

380. Kelompok hewan yang tergolong 
herbivora adalah ...  

381. Burung yang mempunyai paruh 
seperti gambar di bawah ini adalah 
burung ... 

 
382. Hewan pemakan daging dan 

tumbuhan disebut ...  
383. Tumbuhan seperti gambar di bawah 

ini adalah hidup di ...  
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384. Hewan seperti gambar di bawah ini 

hidup di ...  

 
 

III.  Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan singakt dan jelas ! 
385. Mengapa mahluk hidup perlu 

menyesuaikan diri dengan 
lingkugnannya ?  

386. Sebutkan 3 hewan yang mempunyai 
sengatan beracun !  

387. Amati gambar di bawah ini ! Pemakan 
apakah hewan seperti gambar di 
bawah ini ?  

 

388. Mengapa tumbuhan kantong semar 
disebut hewan insektivora ?  

389. Gambar hewan di bawah ini dapat 
mempertahankan diri atau melindungi 
diri dari musuh. Sebutkah cara hewan 
ini melindungi dirinya !  

 
 

  
390. Alat pernapasan bergbagai macam 

hewan berbeda-beda. Serangga 
bernapas dengan ...  

391. Taring yang merupakan ciri khas 
hewan pemakan ...  

392. Tiram melindungi diri dari ...  

393. Tumbuhan yang menumpang 
tumbuhan lain tetapi tidak merugikan 
disebut ...  

394. Salak mempertahankan diri dari 
hewan dengan ... 

 

 
I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang kamu anggap 
paling tepat ! 
395. Sekelompok mahluk hidup sejenis 

yang menempati habitat disebut ...  
396. Tempat hidup ikan bandeng adalah ...  
397. Hewan di bawah ini yang termasuk 

hewan amphibi adalah ... 
398. Unta adalah contoh hewan yang 

hidup di ...  
399. Burung yang senang hidup di rawa-

rawa adalah ...  
400. Kerbau dan kuda nil pada siang hari 

senang berkubang di lumpur, 
maksudnya adalah ...  

401. Adaptasi pohon cemara di musim 
kemarau adalah ...  

402. Buaya untuk menambah suhu 
badannya adalah dengan ...  

403. Salah satu contoh adapatasi tingkah 
laku yaitu ...  

404. Ular membela diri dengan ciri ...  
405. Bentuk kaki yang digunakan untuk 

adalah ...  

 
406. Salah satu contoh burung pemakan 

ikan adalah ...  
407. Di bawah ini yang merupakan 

adaptasi tingkah laku adalah ...  
408. Itik, belibis, dan angsa mencari 

makanannya dengan ...  
409. Untuk membela dirinya, yang 

dilkaukan tikus cerurut adalah ...  
410. Kera beradaptasi untuk memperoleh 

makanan dengan memmiliki ...  
411. Tumbuhan nangka, kamboja, 

beringin, dan beringin, dan pepaya 
melindungi diri dari musuhnya dengan 
...  

412. Agar mudah memperoleh makanan 
kalong memiliki ...  
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413. Bentuk perlindungan pada bunga 
mawar adalah ...  

 

II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
 
414. Linngkungan tempat hidup mahluk 

hidup disebut ... 
415. Ekor buaya sangat kuat, hal ini 

berfungsi untuk ...  
416. Salah satu contoh hewan karnivora 

adalah ...  
417. Untuk melindungi diri dari musuhnya 

pohon mawar dan randu memiliki ...  
418. Contoh komunitas buatasn yaitu ...  
419. Bentuk paruh burung pada jenis ...  
420. Pembentuk ekosistem pantai antara 

lain ...  
421. Bentuk paruh seperti pada gambar di 

bawah ini dimiliki oleh burung 
pemakan ...  

 
422. Ular kobra melindungi dirinya dengan 

cara ... 
423. Salah satu jenis burung yang 

termasuk jenis insektivora yaitu ... 
424. Dengan apakah kijang melindungi diri 

dari musuhnya ?  

425. Untuk apakah kucing melingkarkan 
tubuhnya pada waktu suhu dingin ?   

426. Apakah alat perlindungan pada ikan 
lele ?  

427. Apakah makanan utama pada ?  
428. Disebut apakah hewan pemakan 

tumbuhan ?  
429. Apakah fungsi cacing memliki kulit 

yang licin ?  
430. Disebut apakah hewan pemakan 

daging ?  
431. Apakah tujuan utama mahluk hidup 

menyesuaikan diri dengan 
lingkungannya /  

432. Burung bangau memiliki paruh dan 
kaki yang panjang, apakah fungsinya 
?  

433. Hewan pada gambar di bawah ini 
memiliki lidah memanjang. Apakah 
fungsi lidah panjang pada hwan 
tersebut ?  

 

 

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang kamu 
anggap paling tepat ! 

 
434. Pertukaran oksigen dengan 

karbondioksida pada pernafasan 
berlangung di ...  
a. bronkioli 
b. bronkus 
c. trakea 
d. alveolu 

435. Fungsi oksigen di dalam tubuh adalah 
...  
a. memberi kesegaran 
b. mengisin paru-paru 
c. mencuci darah 
d. oksidasi 

436. Ikan yang dibiarkan di darat lama 
kelamaan akan mati karena ...  
a. kepanasan 
b. tidak dapat bergerak 
c. tidak dapat bernafas 

d. tidak bisa berenang 
437. Jika di bronkhea terjadi peradangan 

(batuk) maka penyakit yang diderita 
adalah ... 
a. TBC 
b. Flu 
c. Asma 
d. Bronkitis  

438. Diantara gas berikut yang tidak 
menimbulkan pencemaran udara 
adalah ...  
a. uap air dari air mendidih 
b. asap rokok 
c. uap gas pembusukan 
d. asap pembakaean sampah 

439. Dalam usaha penyesuaian diri 
terhadap lingkugnan lumpur ikan 
gabus dilengkapi dengan ...  
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a. Insang 
b. Sirip 
c. Sisik yang keras 
d. labirin 

440. Perhatikan gambar berikut !  
Alat pernapasan yang 
ditunjukkan dengan 
huruf N berfungsi untuk  
... 

 
  

a. menghisap udara pernapasan 
b. pertukaran O2 dengan Co2 
c. mengedarkan O2 keseluruh tubuh 
d. menyimpan udara 

441. Sisa-sisa makanan dibusukkan di 
dalam ...  
a. lambung 
b. usus 12 hari 
c. usus halus 
d. usus besar 

442. Enzim yang mengubah lemak menjadi 
asam lemak adalah ... 
a. amilase 
b. lipase 
c. tripsin 
d. pepsin 

443. Bagian lidah yang mengecap rasa 
pahit adalah ...  
a. ujung lidah 
b. pinggir lidah 
c. tengah lidah 
d. pangkal lidah 

444. Orang yang sering duduk terlalu 
mudah menderita pelebaran 
pembuluh dekat anus yang disebut 
dengan ...  
a. oksigen 
b. karbondioksida 
c. nitrogen 
d. asam sirat 

445. Alat yang digunakan untuk 
memerikasa denyut jantung adalah ...  
a. elektro kardiograf 
b. elektro kardiogram 
c. termometer 
d. mikroskop 

446. Peredaran darah kecil meliputi ...  
a. jantung – paru-paru – jantung 
b. paru-paru – jantung  - paru-paru 
c. jantung – jantung – paru-paru 
d. paru-paru – jantung  

447.  Peredaran darah yang berasal dari 
jantung, mengalir keseluruh tubuh 
dan kembali lagi ke jantung adalah 
peredaran darah ... 
a. silang 
b. kecil 
c. besar 
d. rendah 

448. Di bawah ini adalah tata cara hidup 
sehat, kecuali ... 

a. olah raga teratur 
b. tidak merokok 
c. istirahat cukup 
d. merokok 

449. Untuk mencagah agar tidak terserang 
penyakit klerosis adalah menghindari  
...  
a. Makanan berfilamen tinggi 
b. Makanan berlemak tinggi 
c. Makanan berkarbohidrat tinggi 
d. Makanan yang mengandung jat 

besi. 
450. Di bawah ini penyebab sakit sklerosis, 

kecuali ... 
a. kelebihan lemak 
b. kelebihan kolesterol 
c. kelebihan zat kapur 
d. kelebihan zat besi 

451. Pada saat bernapas kita 
membutuhkan udara yang ... 
a. segar 
b. panas 
c. kotor 
d. nyaman 

452. Pada waktu terbang, udara 
pernapasan burung diambil dari ... 
a. lingkungan 
b. paru-paru 
c. insang luar 
d. pundi-pundi  udara 

453. Katak dewasa bernafas 
menggunakan ... 
a. paru-paru, mkulit, rongga mulu 
b. paru-paru dan insang luar 
c. paru-paru dan insang dalam 
d. insang dan kulit 

454. Hasil pencernaan dilambung berupa 
bubur halus yang disebut ... 
a. feses 
b. humus 
c. kimus 
d. gas 

455. Orang pertama yang menunjukkan 
bahwa peredaran darah di seluruh 
tubuh berjalan satu arah dan di 
pompa dari jantung adalah ... 
a. Albert Einstein 
b. Alexander Flaming 
c. William Harvey 
d. Noland  

456. Bagian dari udara yang dibutuhkan 
dalam proses fotosuntesis adalah ... 
a. oksigen 
b. hidrogen 
c. kerbondioksida 
d. karbonmonoksida 

 
 
457. Makanan di samping 

adalah sebagai 
sumber makanan 
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yang banyak 
mengandung ... 

 
a. Lemak 
b. protein 
c. karbohidrat 
d. zat besi 

458. Perhatikan bagan di bawah ini ! 

Karbondioksa
Klorofil

ariSunarMatahAir,
B+ Oksigen 

 
Kode B dalam bagan fotosintesis 
tersebut agar benar diisi ... 
a. air 
b. glukosa 
c. karbohidrat 
d. lemak 

459. Tumbuhan memperoleh energi dari 
proses ...   
a. adaptasi 
b. respirasi 
c. fotosintesis 
d. simbiosis 

460. Energi yang dibutuhkan dal;am 
proses fotosintesis adalah ... 
a. cahaya 
b. oksigen 
c. udara panas 
d. klorofil 

461. Fotosintesis dapat terjadi pada 
tumbuhan hijau asal sepanjang waktu 
ada ... 
a. oksigen 
b. air 
c. cahaya matahari 
d. karbondioksida 

462. Kacang tanah, jagung dan kedelai 
menyimpan cadangan makanannya 
pada ... 
a. batangnya 
b. akarnya 
c. bijinya 

d. daunnya 
463. Tumbuhan nangka, kamboja, beringin 

dan pepaya melindungi diri dari 
musuhnya dengan ... 
a. bulu batangnya 
b. durinya 
c. getahnya 
d. rasa pahitnya 

464. Agar mudah memperoleh 
makanannya kaling memiliki ... 
a. kecepatan terbang 
b. penciuman yang tajam 
c. penglihatan yang tajam 
d. hidup di pohon buah 

465. Bentuk perlindungan pada bunga 
mawar adalah ... 
a. pelepah daunnya berduri 
b. batangnya berduri 
c. daunnya berduri 
d. buahnya berduri 

466. Unta adalah contoh hewan yang 
hidup di ... 
a. pantai berpasir 
b. sabana 
c. gurun pasir 
d. kutub 

467. Organ tubuh yang bertugas 
memompa darah ke seluruh tubuh 
adalah ... 
a. ginjal 
b. paru-paru 
c. jantung 
d. hati 

468. Zat yang berfungsi mengedarkan sari-
sari makanan ke seluruh tubuh adalah 
... 
a. enzim 
b. darah 
c. lemak 
d. oksigen 

 

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
469. Alat bantu pernapasan pada burung 

saat terbang adalah ... 
470. Alat pernapasan pada burung saat 

terbang adalah ... 
471. Kulit cacing selalau basah bertujuan 

untuk ... 
472. Lubang tempat masuknya udara 

pernapasan pada serangga disebut ... 
473. Enzim yang berfungsi mengubah zat 

tepung menjadi zat gula adalah ... 

474. Sisa makanan dalam usus besar 
dibusukkan oleh bakteri .... 

475. Bagian jantung yang berfungsi 
memompa darah keseluruh tubuh 
adalah ... 

476. Sel darah putih yang diproduksi tubuh 
terlalu banyak dapat menyebabkan 
penyakit ... 

477. Untuk mencegah penyakit sklerosis 
kita harus mengurangi makanan yang 
banyak mengandung ... 

 
III.  Jawablah pertanyaan-pertanyaan du bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
478. Apakah tujuan utama hidup 

menyesuaikan diri dengan 
lingkungannya ? 

479. Bagaimana cara pohon jati 
melindungi dirinya ? 
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480. Apakah nama alat pada tumbuhan 
yang berfungnsi untuk mengambil air 
? 

481. Apa yang diperlukan dan dihsilkan 
tumbuhan ketika proses fotosintesis 
terjadi ! 

482. Sebutkan 4 jenis tumbuhan yang 
dapat digunakan sebagai bahan obat-
obatan ! 

 

 
 

 
Struktur Benda atau Bahan  
 
Standar Kompetensi  
Sifat-sifat bahan dengan penyususunanya dan perubahan sifat benda sebgai hasil suatu proses  
 
Kompetensi Dasar  
� Mendeskripsikan hubungan antara sifat bahan dengan bahan penyusunannya, misalnya 

benang, kain,dan kertas. 
� Menyimpulkan hasil penyelidikan tentang perubahan sifat benda, baik sementara maupun 

tetap 
 
Rangkuman Materi  
 

� Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan alat –alat yang menggunakan tali, 
atau benang. Ketika bermain layang-layang kita menggunakan kertas, tali dari benang. 
Jenis-jenis tali yang digunakan untuk gitar adalah dawai atau senar. Senar gitar tersusun 
dari bahan yang kuat sehingga menghasilkan bunyi yang kuat dan tidak putus. Kegunaan 
tali antara lain : untuk menarik bendera, tali pancing, tambang, membuat jala, dan benang 
untuk membuat kain. Talia tau benang pada umumnya terbuat dari serat.  

� Serat dibuat atau disahilkan dari tumbuhan, misalnya tumbuhan nanas, rami, rosela, 
pandan  dan lain-lain. serat alam adalah serat yang dihasilkan dari tumbuhan, hewan dan 
mineral, serat sintetik  adalah serat yangb dihasilkan dari campuran kimia. Serta alam 
yang dihasilkan dari  hewan adalah serat dari burung, bulu domba,  dan kepompong ulat 
sutera. Serat yang dibuat dari bahan mineral atau kimia mengahsilkan asbestor. Dalam 
penggunaanya serat-serat tersebut merupakan bahan dasar untuk membuat tali-temali, 
misalnya : senar, benang wol   dan nilon. Bahan ini mempunyai sifat yang berbeda-beda 
tergantung pada struktur penyusunan bahan tersebut. 

� Pemanfaatan suatu sebagai penyusunan benda didasarkan atas kesesuaian sifat bahan 
tersebut dengan fungsi dari benda. senar rakit, dawai gitar, tali pancing dan tali layang-
layangan harus lentur dan tidak mudah putus, karena mengandung plastik maka 
dinamakan senar plastik. 

� Benang merupakan bahan untuk membuat kain. Kin berasal dari bahan alami yaitu dari 
tumbuhan dan hewan. Karena bahannya  berbeda maka sifat kain juga berbeda. Kain ada 
yang lenyur, mudah dibentuk, mudah dipotong, ringan dan lain-lain. kain juga ada yang 
buatan manusia yaitu kain nilon. Kain nilon yaitu kain yang terbuat dari serat sintesis yang 
digunakan untuk berbagai bahan elastis, bahan tenun, tali. Pemilihan bahan kain untuk 
membuat sesuatu benda disesuaikan dengan fungsinya dan sifatnya. Misalnya membuat 
baju, orang didaerah panas akan memilih bahan pakaian  yanng mudah menyerap 
keringat, ringan, tidak panas dan nyaman di pakai, tetapi di daerah dingin orang akan 
memilih kain yang tebal atau wolo sehingga hangat kalau dipakai. 

� Wol dibuat dari serat domba . wol mempunyai sifat panas, lembut, tahan terhadap 
ngengat, dan kuat. Nilon mempunyai sifat yang kuat, tahan terhadap pelarutan dan cepat 
kering, sehingga nilon sering digunakan untuk membuat jala, jaring dan alat pemancing. 

� Benda digolongkan menjadi 3 jenis yaitu, benda padat, benda cair,  dan benda gas. 
Semua benda menempati ruangan dan mempunayi berat. Benda kan berubah sifatnya jika 
mengalami proses. Benda dapat mengalami perubahan karena pembakaran misalnya, 
kertas dibakar menjadi abu, benda dapat mengalami perubahan karena adanya 
pemanasan. Es batu menjadi cair. Es batu  dan air mempunayi sifat dan bentuk yang 
berbeda. 
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� Benda dapat mengalami perubahan karena terkena air misalnya ; semen, pasir dan air 
dicampur akan menjadi adonan beton. 

� Perubahan es batu menjadi air disebut  mencair. Setelah mengalami proses pendinginan 
air menjadi es batu. Dengan demikian air termasuk benda yang dapat kembali ke wujud 
semula. Perubahan semacam ini disebut perubahan sementara (perubahan balik) 

� Perubahan tetap adalah perubahan wujud benda yang tidak dapat kembali ke wujud 
semula. 

� Sifat benda padat : bentuknya tidak berubah, ukuran tetap. Sifat benda cair : bentuk 
sesuai dengan ruangan/tempat volumenya tetap. Sifat benda gas : mengisis ruangan yang 
ditempati. 

 
 

  
I.  Berilah tanda silang pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling tepat !  
483. Benang senar banyak digunakan 

pada alat musik ...  
a. piano  
b. gitar  
c. angklung  
d. seruling  

484. Serat yang dibuat dari campuran 
bahan kimia disebut ... 
a. serat sintetik  
b. serat alam  
c. serta hewan  
d. serat tumbuhan  

485. Benang nilon terbuat dari ...  
a. serat sintetik  
b. sutera 
c. rafia  
d. serat nanas  

486. Serat hewan yang sifatnya tahan 
panas, lembut, tahan terhadap 
ngengat dan kuat aalah ...  
a. sintetis  
b. abestor  
c. wol  
d. nilon 

487. Jenis tali yang digunakan paa gambar 
alat musik di bawah ini adalah ...  

 
a. benang  
b. senar  
c. ijuk  
d. plastik  

488. Berdasarkan wujudnya benda-benda 
di sekitar kita dikelompokkan menjadi 
... jenis.  

a. 10  
b. 6 
c. 4 
d. 3 

489. Air yang didinginkan akan berubah 
wujud menjadi ...  
a. es batu  
b. es teh  
c. air dingin  
d. air salju  

490. Perubahan sifat benda yang tidak 
dapt kembali ke wujud semula disebut 
perubahan ...  
a. selamanya  
b. sementara  
c. tetap  
d. pendinginan  

491. Bentuk benda di mana saja selalu 
sama, besarnya sama merupakan 
sifat benda ...  
a. Padat 
b. Cair  
c. Gas dan cair  
d. Gas  

492. Amati gambar di bawah ini !  

 
Apabila dibakar perubahan sifat 
benda di samping adalah perubahan 
...  
a. sewaktu-waktu 
b. sesaat  
c. sementara  
d. tetap   

II. Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
 

493. Ulat sutera dapat menghasilkan serta  
... 

494. Benang yang digunakan untuk 
membuat baju hangat adalah ...  

495. Gambar di bawah ini pakaian yang 
terbuat dari ...  
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496. Jenis tali yang diguanakan alat di 

bawah ini adalah ...  

 

497. Benang tali halus dipintal dari ...  
498. Adonan tepung kanji dapat digunakan 

untuk ...  
499. Air, sirup, dan minyak tanah termasuk 

benda ...  
500. Kayu bakar akan berubah menjadi 

arang, perubahan wujud benda 
tersebut adalah perubahan ...  

501. Benda dapat mengalami perubahan 
karena ...  

502. Es batu berubah menjadi air apabila 
... 

 

III.  Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan jawasban yang paling tepat !  
503. Apa yang dimaksud dengan serat 

alam ?  
504. Sebutkan 4 macam kegunaan tali !  
505. Faktor-faktor apa yang 

mempengaruhi perubahan wujud 
benda ?  

506. Benda-benda apa saja yang 
mengalami perubahan tetap ?  

507. Apakah yang dimaksud dengan 
perubahan sementara ?  

 

Perbaikan / Pengayaan 
Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat !
508. Serat dipintal menjadi ...  
509. Air dan kecap bila dilarutkan terjadi 

perubahan ...  
510. Benda yang berubah wujudnya juga 

mengalamai perubahan sementara 
contohnya  ... 

511. Ijuk merupakan salah satu bahan 
untuk membuat ...  

512. Serat sintesis adalah serat ...   

 

 
513. Tumbuhan rosela merupakan 

tumbuhan penghasil ...  
a. serat 
b. batang 
c. bulu 
d. rotan 

514. Bahan dasar pembuat tali ...  
a. rafia 
b. senar 
c. jerami 
d. serat 

515. Kawat listrik merupakan bahan yang 
kuat dan tidak mudah putus kerena 
terbut dari ...  
a. serat 
b. logam 
c. karet 
d. plastik 

516. Bahan dasar dari benang kasur 
adalah ... 
a. serat rosela 
b. serat kapas 
c. serat pisang 
d. serat enau 

517. Agar dapat digunakan untuk menali 
maka tambang harus memiliki sifat ... 

a. keras 
b. lentur 
c. lunak 
d. mudah patah 

518. Di bawah ini yang bukan struktur tali 
adalah ... 
a. struktur pilinan 
b. struktur kepang 
c. struktur lurus 
d. struktur mati 

519. Tas sekolah terbuat dari bahan yang 
ringan dan kedap air, di bawah ini 
bahan yang cocok adalah ... 
a. kain wol 
b. kain sutra 
c. alumunium 
d. plastik 

520. Berdasarkan penyusunnya tali di 
kelompokakn menjadi tiga yaitu ... 
a. serat, benang, ijuk 
b. serat tambang, kabel 
c. serat, benang, tambang 
d. serat, tali, tambang 

521. Tali yang paling kuat yaitu ... 
a. tali dari senar 
b. tali dari plastik 
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c. tali dari kawat 
d. tali dari benang 

522. Benda di bawah ini terbuat dari kulit 
kecuali ... 
a. sepatu 
b. jaket 
c. kemeja 
d. bola 

523. Sifat yang terkandung pada benda 
tergantung pada ... 
a. ukurannya 
b. bentuknya 
c. struktur bahan penyusunnya 
d. tempatnya 

524. Bahan pakaian dibawah ini yang 
mudah menyerap keringat adalah ... 
a. katun 
b. sutra 
c. nillon 
d. wol 

525. Bahan untuk membuat piala adalah ... 
a. serat 
b. baja 
c. logam emas 
d. plastik 

526. Bahan dasar dari ember adalah ... 
a. serat 
b. bajalogam 
c. plastik 

527. Benda di bawah ini terbuat dari kertas 
kecuali ... 
a. tissu 
b. kursi 

c. buku 
d. kardus 

528. Rangka pesawat terbang terbuat dari 
bahan ... 
a. karet 
b. besi 
c. aluminium 
d. plastik 

529. Agar kuat dan awet jala nelayan 
terbuat dari bahan .... 
a. benang 
b. rafia 
c. alumunium 
d. nilon 

530. Serat kapas dapat dibuat menjadi ... 
a. kain katun 
b. kain wol 
c. kain sutra 
d. jas hujan 

531. Semakin padat dan banyak pilinannya 
maka tali semakin ... 
a. tegang 
b. kendor 
c. kuat 
d. rapuh 

532. Alat-alat dapur agar tidak mudah 
berkarat, tahan panas dan tahan lama 
terbuat dari ... 
a. kaca 
b. plastik 
c. keramik 
d. kulit 

 
II.  Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
533. Nama lain dari serta sintesis adalah ... 
534. Serat yang diperoleh dari pangkal 

pelepah pohon enau disebut ... 
535. Susunan atau gabungan dari 

beberapa serat di sebut ... 
536. Sebutkan contoh tambang yang 

mempunyai struktur lurus ... 
537. Tegangan maksimal yang sanggup di 

tahan oleh tali disebut ... 
538. membuat benang dari serat kapas 

dapat dilakukan dengan cara ... 

539. Karung goni terbuat dari serat ... 
540. Bahan badan 

pesawat seperti 
pada gambar 4 
disamping terbuat 
dari ... 

541. Bulu sukat gigi 
terbuat dari ... 

542. Tali pada raket Badminton 
menggunakan serat ... 

 
III.  Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
543. Mengapa penambat kapal selalu 

menggunakan tali yang sangat besar 
? 

544. Sebutkan sifat-sifat tali ! 
545. Sebutkan tiga struktur tali ! 
546. Sebutkan 4 serat yang ada di 

sekitarmu yang dapat digunakan 
untuk tali temali ! 

547. Tali dari bahan apakah yang memiliki 
daya kapilaritas tinggi ? 

548. Sebutkan alat olahraga yang 
menggunakan tali ! 

549. Jelaskan cara menilai kekutan tali ! 
550. Mengapa tali pancing tidak terbuat 

dari benang kapas ? 
551. Jelaskan mengapa jas hujan terbuat 

dari bahan plastik ? 
552.                        Mengapa benda pada 

gambar di samping 
terbuat dari bahan 
sintesis ? 
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553. Es batu adalah air dalam bentuk 
padat, apabila terpengaruh suhu 
panas akan ..  
a. menguap 
b. menghablur 
c. menyublim 
d. mencair 

554. Keanehan air bila mencapai suhu 4 
derajat celcius akan mengalami ...  
a. kenaikan volume  
b. volume mengecil 
c. penurunan volume 
d. volume air tetap 

555. Air yang membeku berupa ..  
a. kristal 
b. es 
c. batu 
d. lelehan 

556. Lilin bila dipanaskan akan ... 
a. mencair 
b. menguap 
c. meleleh 
d. menghablur 

557. Gas uap bila terpengaruh 
pendinginan akan berubah menjadi ... 
a. kristal 
b. embun 
c. padat 
d. gas padat 

558. Kayu yang terpengaruh pembakaran 
akan berubah menjadi ... 
a. kering 
b. meleleh 
c. patah-patah 
d. arang/abu 

559. Air bila terpengaruh panas akan 
mengalami perubahan ... 
a. warna 
b. wujud 
c. bau 
d. volume 

560. Uap air termasuk benda ... 
a. gas 
b. cair 
c. padat 
d. lunak 

561. Air bila dipanaskan dalam waktu yang 
lama akan .... 
a. bertambah volumenya 
b. volumenya menyusut 
c. mendidih 
d. mengembun  

562. Air yang sudah mendidih bila 
dipanaskan terus menerus akan ... 
a. tetap mendidih 
b. habis berubah menjadi uap 

c. semakin panas 
d. bertambah volumenya 

563. Air akan cepat menguap bila 
diletakkan pada tempat yang memiliki 
permukaan ... 
a. lebar 
b. memanjang 
c. cekung ke dalam 
d. melengkung 

564. Penyebab 
perubahan pada 
bagian yang 
ditunjukkan anak 
panah pada gambar 
di samping adalah ... 

a. panas air 
b. suhu di sekitarnya 
c. piring yang datar 
d. tekanan uap 

565. Apabila air didinginkan terus menerus 
akan berubah menjadi ... 
a. padat 
b. keruh 
c. gas uap air 
d. berubah warna 

566. Karet ban yang di bakar akan 
berkurang ... 
a. kelenturannya 
b. volumenya 
c. daya cengkramannya 
d. kekuatannya 

567. Berikut ini merupakan akibat dari 
pengaruh pembakaran terhadap 
benda, kecuali ... 
a. perubahan bentuk 
b. perubahan bau 
c. perubahan warna 
d. perubahan tempat 

568. Besi yang dibakar terus-menerus 
dalam wakti yang lama akan ... 
kecuali. 
a. melebur 
b. mencair 
c. meleleh 
d. membeku 

569. Logam yang paling mudah berubah 
bila terpengaruh pembakaran adalah 
... 
a. besi 
b. timbal 
c. tembaga 
d. baja 

570. Air garam bila dipanaskan dalam 
waktu yang lama akan mengalamu 
perubahan ... 
a. air garam berubah menjadi garam 
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b. air garam menguap dan garam 
hilang 

c. air dan garam habis menguap 
d. garam menguap, air tetap 

571. Benda di bawah ini dicampur air dan 
didiamkan sementara waktu akan 
berubah menjadi keras adalah ... 
a. tepung terigu 
b. tanah 
c. serbuk kapur 
d. serbuk semen 

 
 

 
572. Gula pada percobaan 

seperti gambar di 
samping akan 
mengalami ... 

 
 

a. larutan gula 
b. serbuk gula 
c. gula padat 
d. lelehan gula 
 

 
 
II. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang jelas dan tepat ! 
573. Air dipanasi dalam jangka waktu yang 

lama maka akan berubah menjadi ... 
574. Embun dipanasi dalam jangka waktu 

yang lama akan berubah menjadi ... 
575. Air didinginkan dalam waktu yang 

lama dalaam freezer akan ... 
576. Es batu akan mencair bila ... 
577. Kayu bila di bakar dalam waktu yang 

lama akan berubah menjadi ... 

578. Perubahan apa yang terjadi pada 
karet yang direndam pada minyak 
tanah adalah ... 

579. Yang terjadi pada gula yang dicampur 
dengan air panas adalah ... 

580. Nama lain perkaratan pada besi 
disebut ... 

581. Tanah yang dibakar dalam waktu 
yang lama akan berubah menjadi ... 

 
III.  Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar ! 
582. Tuliskan faktor-faktor yangd apat 

menyebabkan perubahan pada benda 
! 

583. Perhatikan gambar 
di samping ! 
Bagaimana proses 
terbentuknya uap air 
seperti pada gambar 
di samping ? 

584. Apakah yang akan terjadi jika es batu 
dibiarkan di udara terbuka ? Mengapa 
demikian ? 

585. Bagimana bentuk perubahan yang 
terjadi pada mentega yang 
dipanaskan dan didinginkan ? 

586. Apa nama benda yang dpat berada 
dalam tiga wujud ? Tuliskan tiga 
wujud tersebut ! 

587. Mengapa kita tidak boleh terlalu 
berlama-lama makan es krim ? 

588. Mengapa pada tutup gelas terdapat 
butiran air jika digunakan untuk 
menutup gelas yang berisi minuman 
panas ? 

589. Apa yang terjadi bila kertas dibakar ? 
590. Bagaimana perubahan yang terjadi 

bila suatu benda dibakar ? 
591. Apa yang akan terjadi jika pasir 

dimasukkan ke dalam air kemudian 
diaduk ? jelaskan ! 

 

 

 
Paket Kesatu 

I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang benar !
592. Pada waktu rongga perut membesar 

berarti udara mengisi paru-paru, 
pernapasan ini disebut ... 
a. pernapasan dada  
b. pernapasan perut  
c. pernapasan paru-paru  
d. pernapasan ekskresi  

593. Tempat pertukaran O2 dengan CO2 
berlangsung di ...  
a. takrea  
b. bronkus  

c. bronkioli  
d. alveolus  

594. Urutan pencernaan makanan kita 
adalah ... 
a. mulut – lambung – kerongkongan 

– usus 12 jari – usus halus – usus 
besar – anus  

b. mulut – lambung – kerongkongan 
– usus halus – usus 12 jari – usus 
besar – anus 
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c. mulut – kerongkongan – lambung 
– usus 12 jari – usus halus – usus 
besar – anus  

d. mulut – kerongkongan – usus 12 
jari – lambung – usus halu8s – 
usus besar – anus  

595. Pada gambar di bawah ini bagian 
yang ditunjukkan anak 
panah adalah ...  
a. serambi kanan  
b. serambi kiri  
c. bilik kanan  
d. bilik kiri  

596. Penyakit yang ditandai 
dengan sulitnya pembekuan darah 
disebut ...  
a. hemofili  
b. darah tinggi  
c. hipertensi  
d. anamia  

597. Tumbuhan yang menyimpan 
makanan cadangan di daun adalah ...  
a. kentang  
b. cocor bebek  
c. sagu  
d. ketela pohon  

598. Biji di bawah ini dapat dimanfaatkan 
sebagai sumber makanan kecuali ... 
a. biji kedelai  
b. biji padi  
c. biji tembakau  
d. biji jagung   

599. Alat penghisap nektar pada kupu-
kupu disebut ...  
a. probosis  
b. corong hawa  
c. papila  
d. trakhea  

600. Penyesuaian teratai terhadap 
lingkungan air dilakuykan dengan 
cara ... 
a. daunnya kecil  
b. daunnya pipih  
c. daunnya tebal  
d. daunnya mengatup  

601. Agar kuat dan awet jala nelayan 
terbuat dari dengan cara ...  
a. benang  
b. rafia  
c. aluminium  
d. nilon  

602. Kabut adalah uap air yang mengalami 
...  
a. pemanasan  
b. pendinginan  
c. penguapan  
d. pengembunan  

603. Nama selaput pembungkus secara ... 
a. pleura  
b. bronkia  
c. diafragma  
d. aorta  

604. Masuk O2 ke tubuh cacing 
berlangsung secara ...  
a. relaksasi  
b. ekresi  
c. disfusi  
d. osmosis  

605. Darah dari seluruh tubuh menuju ke 
jantung banyak mengandung ... 

a. O2 

b. Oksigen  
c. Sari-sari makanan  
d. CO2 

606. Penyempitan pada pembuluh darah 
mengakibatkan seseroang menderita 
penyakit ...  
a. hipertensi 
b. kanker darah  
c. hemofili  
d. jantung lemah   

607. Pada gambar di bawah ini bagian alat 
pencernaan yang berfungsi sebgai 
penyerap sari-sari makanan 
ditunjukkan oleh huruf ... 
a. E  
b. G  
c. F   
d. H   

 
 
608. Tumbuhan yang dimanfaatkan 

umbinya antara lain ...  
a. ketela, sukun, kentang  
b. ketela, wortel, kelapa  
c. ketela, kentang, bawang  
d. ketela, keladi, kacang  

609. Bahan baku fotosintesis adalah ... 
a. air dan karbohidrat  
b. air dan klorofil  
c. air dan O2 
d. air dan CO2  

610. Hewan  di samping 
melindungi diri dari 
musuhnya dengan 
cara ... 

 
a. sengat beracun  
b. bau tidak sedap 
c. gigitan beracun  
d. autotomi  

611. Pada gambar di bawah ini yang 
terbuat dari bahan sintesis adalah 
nomor ... 
 
 
 
 
 
a. 1                             c.  3  
b. 2   d.  4 

612. Penyempitan pada alat pernafasan 
yang mengakibatkan manusia sulit 
bernafas disebut ...  
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a. TBC  
b. Asma  
c. Tenggorokan  
d. Pleuritis  

613. Pencernaan makanan di dalam ususu 
dua belas jari dibantu oleh ...  
a. empedu  
b. asam klorida  
c. prankreas  
d. getah empedu  

614. Bahan makanan yang merupakan 
sumber tenaga bagi tubuh kita yaitu ...  
a. protein  
b. lemak  
c. karbohidrat  
d. mineral  

615. Gelas kosong diisi pecahan-pecahan 
es batu, dinding luar gelas akan 
terlihat basah. Ini membuktikan 
adanya ...  
a. es mencair  
b. udara di luar gelas mengembun  
c. es menguap  
d. udara di luar mencair  

616. Kemampuan mahluk hidup untuk 
menyesuaikan diri dengan 
lingkungannya disebut ...  
a. adaptasi  
b. iribilita  
c. abrasi  
d. populasi  
 

 
II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawasban yang tepat !  
617. Bagian alat pernapasan pada 

belalang disebut ...  
618. Asap rokok dan debu rokok dapat 

menyebabkan penyakit ... 
619. Bagian jantung yang bertugas 

memompa darah ke paru-paru 
ditunjukkan angka ...  

620. Tumbuhan hijau penyedia makanan 
bagi mahluk hidup lain, maka 
tumbuhan disebut ...  

621. Cicak melindungi diri dari pamangsa 
dengan cara ... 

622. Getah yang dihasilkan oleh lambung 
adalah ...  

623. Jenis tanaman yang digunakan 
sebagai obat malaria adalah ...  

624. Hasil dari proses fotosintesis adalah 
... 

625. Perubahan benda bersifat tetap 
disebut perubahan secara ...  

626. Satu contoh perubahan benda yang 
dapat kembali kewujud semula adalah 
... 

627. Peradangan yang terdapat pada 
pleura disebut ... 

628. Tugas bilik kiri jantung sangat berat 
karena ...  

629. Peredaran darah pada tubuh manusia 
disebut peredaran darah rangkap 
karena ...  

630. Bagian tumbuhan hijau yang 
berfungsi menangkap cahaya 
matahari adalah ... 

631. Perubahan benda yang tidak 
menghasilkan zat jenis baru disebut 
perubahan benda secara ...  
 

III.  Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan uraian jawaban yang tepat ! 
632. Look the picture ! As the candle burn, 

which energi transformation occurs ? 
633. Jelaskan proses pencernaan manusia 

!  
634. Jelaskan yang dimaksud dengan 

EXKRESI !  
635. Jelaskan proses pembekuan darah !  
636. Jelaskan mengap0a seseorang bisa 

menderita leukimia !  
637. Jelaskan proses berlangsungnya 

fotosintesis !  
638. Jelaskan mengapa 

hewan pada gambar 
di bawah ini dapat 
menyesuaiakan diri 
dengan lingkungan 
yang dingin !  

 
639. Jelaskan 

keistimewaan 
tumbuhan pada 

gambar di samping 
ini !  

 
 

 
640. Jelaskan apa yang terjadi pada 

gambar di bawah ini !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
641. Kemukakan alasanmu mengapa 

bahan katun banyak digunakan 
sebagai bahan pakaian  ?   
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Paket Kedua 

I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang kamu anggap 
paling tepat !  

642. Alveolus pada paru-paru berfungsi ...  
a. memisahkan oksigen dari udara  
b. mengeluarkan karbondioksida dan 

oksigen  
c. pertukaran gas oksigen dan 

karbondioksida  
d. menyaring dan menyesuaikan 

suhu udara  
643. Organ tubuh manusia yang 

memproduksi zat antibodi adalah ... 
a. jantung  
b. hati  
c. paru-paru  
d. ginjal  

644. Jantung sangat penting bagi tubuh 
kita. Oleh karena itu, kesehatan 
jantung harus dijaga dengan 
melakukan ... 
a. makan teratur  
b. tidur teratur  
c. olah raga teratur  
d. mengkonsumsi vitamin  

645. Nama organ pencernaan yang 
ditunjukkan dengan anak panah pada 
gambar di bawah ini adalah ...  

 
a. lambung  
b. usus halus  
c. usus besar  
d. poros usus  

646. Fungsi alat pernapasan yang ditunjuk 
oleh anak panah paa gambar di 
bawah  ini adalah ...  

 
a. untuk menampung udara  
b. untuk jalan masuk udara ke paru-

paru  
c. untuk menyesuaikan udara ke 

paru-paru  
d. untuk menyesuaikan suhu dan 

kelembapan udara  
647. Bagian jantung yang berfugnsi 

mencegah aliran darah tidak bergerak 
kembali mundur adalah ... 
a. perikardium  

b. katub  
c. atrium  
d. ventrikel  

648. Labirin pada ikan berfungsi untuk ...  
a. menyimpan cadangan oksigen  
b. menyimpan cadangan air  
c. bernapas  
d. berenang  

649. Pencernaan dalam mulut dengan gigi 
disebut pencernaan ...  
a. teknik  
b. fisika  
c. mekanik  
d. biologi  

650. Hewan yang ditunjukkan pada 
gambar di bawah ini bernafas 
menggunakan ...   

 
a. trakea  
b. paru-paru  
c. insang  
d. kulit  

651. Kelebihan makanan hasil fotosintesis 
disimpoan oleh tumbuhan sebagai 
makanan ...  
a. bergizi  
b. hewan  
c. cadangan  
d. tambahan  

652. Tanaman pada gambar di bawah ini 
menyimpan cadangan makanan di ...  

 
a. batang  
b. buah  
c. daun  
d. akar  

653. Hewan seperti gambar di samping 
termasuk ...  

 
a. karnivora  
b. herbivora  
c. insektivora  
d. omnivora  
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654. Hasil fotosintesis tumbuhan hijau 
adalah ...  
a. air dan karbohidrat  
b. air dan karbondioksida  
c. oksigen dan karbohidrat  
d. oksigen dan karbondioksida  

655. Lubang-lubang kecil pada permukaan 
daun disebut ...  
a. stomata  
b. lentisel  
c. klorofil  
d. kloroplas  

656. Karena fotosintesis menyerap 
karbondioksida dan mengeluarkan 
oksigen, tumbuhan hijau dikatakan 
sebagai ...  
a. pendingih udara  
b. pencemar uara  
c. pengotor udara  
d. pembersih udara  

657. Kelompok hewan yang tergolong 
herbivora adalah ...  
a. kijang, kuda, singa  
b. kambing, kijang, musang  
c. kambing, kijang, kuda  
d. kuda, kijang, buaya  

658. Pohon jati meranggas pada musim 
kemarau bertujuan ... 
a. mengganti daun  
b. mengurangi penguapan  
c. memudahkan daun  
d. menumbuhkan bunga   

659. Tumbuhan gambar di bawah ini hidup 
di ...  

 
a. air  
b. darat  
c. air dan darat  
d. tumbuhan lain  

660. Gambar di bawah ini menunjukkan 
hewan yang bernafas dengan ...  

 
a. trakea  
b. kulit  
c. insang  
d. paru-paru  

661. Gambar di bawah ini menunjukkan 
hewan pemakan ... 

 
a. daging  
b. tumbuhan  
c. segalanya  
d. cacing  

662. Jamur kuping tidak dapat melakukan 
fotosintetis karena tidak memiliki ...  
a. akar  
b. batang  
c. klorofil  
d. stomata  

663. Cara mempertahankan diri pada 
bunglon, mengubah warna kulit 
seperti warna sekitar disebut ...  
a. renovasi  
b. anatomi  
c. mimikri  
d. adaptasi  

664. Bentuk kaki seperti pada gambar di 
bawah ini berguna untuk ...  

 
a. hinggap di dahan  
b. menyobek makanannya  
c. mengisap air  
d. keluarnya hanya pada musim 

panas  
665. Hewan seperti gambar di bawah ini 

tahan hidup di daerah yang sangat 
dingin karena ...  

 
a. makanannya ikan  
b. berbulu tebal dan memiliki 

kandugnan lemak  
c. memiliki dua pasang kaki  
d. keluarnya hanya pada musim 

panas  
666. Pasangan hewan berikut yang dapat 

melakukan mimikri adalah ...  
a. cecak dan bunglon  
b. bunglon dan cumi-cumi  
c. udang dan cicak  
d. cumi-cumi dan udang  
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667. Zat tepung yang terkandung di dalam 
umbi seperti pada singkong 
sebvenarnya merupakan hasil ...  
a. pertumbuhan akar  
b. pernyerapan dari tanah  
c. fotosintesis  
d. sintesis  

668. Karena dapat membuat makanannya 
sendiri, tumbuhan hijau disebut ...  
a. penguraI  
b. perombak  
c. produsen  
d. konsumen  

669. Perhatikan gambar berikut ! Kaki 
seperti gambar di bawah ini dimiliki 
oleh unggas ...  

 
a. herbivora  
b. produsen  
c. konsumen  

670. Pasangan benda berikut yang 
keduanya merupakan contoh benda-
benda padat adalah ...  
a. agar-agar dan sirup  
b. batu dan kecap  
c. batu dan kayu  
d. kelereng dan minyak tanah  

671. Kertas, kayu, bila dibakar akan 
berubah menjadi abu perubahan itu 
disebut perubahan ...  
a. tetap  
b. sementara  
c. sebagian  

d. sesaat  
672. Di sekitar pom bensin, kita dapat 

mencium bau bensin karena sebagian 
bensin telah berubah menjadi benda 
...  
a. padat  
b. cari  
c. car dan padat  
d. gas  

673. Sifat benda gas adalah ...  
a. bentuk berubah, isi tetap  
b. bentuk dan isinya berubah  
c. bentuk tetap, isi berubah 
d. bentuk dan isi tetap  

674. Perbedaan antara benda cair dan 
benda gas adalah ...  
a. bentuk selalu berubah  
b. isi selalu berubah  
c. bentu dan isi selalu berubah  
d. isi selalu tetap  

675. Perubahan sementara adalah 
perubahan ...  
a. wujud benda yang tidak dapat 

kembali ke wujud semula  
b. wujud benda yang dapat kembali 

ke wujud semula  
c. wujud benda menjadi kecil  
d. wujud benda semakin besar  

676. Benda dapat mengalami perubahan 
karena terkena air. Pernyataan ini 
misalnya ...  
a. es batu diberi air  
b. nasi diberi air  
c. air direbus menjadi uap  
d. semen, pasir dan air dicampur 

menjadi satu  
 

II. Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
677. Alat pencernaan manusia seperti 

gambar di bawah ini yang berfungsi 
untuk mengeluarkan kotoran disebut 
... 

 
678. Anosmia merupakan gangguan pada 

...  
679. Gerak peristaltikak memijit dan 

menekan pada  ...  
680. Tumbuhan dalam bernafas tumbuah 

membutuhkan ... dan membuang ...  
681. Kentang dan sagu merupakan contoh 

makanan sumber ...  
682. Kambing membela dirinya dengan ...  

683. Burung dengan ciri paruh seperti 
gambar di bawah ini termasuk burung 
pemakan ...  

 
684. Darah disebut darah bersih apabila 

mengandung banyak ...  
685. Berdasarkan makanannya, hewan 

seperti ditunjukkan gambar di bawah 
ini termasuk ...  

 
686. Ciri-ciri benda gas adalah ...  
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III.  Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang tepat !  
687. Bagaimana gerakan tulang rusuk 

pada proses pernafasan ?  

 

688. Berfungsi sebagai apakah selaput 
lendir dan bulu hidung ?  

689. Sebutkan saluran pencernaan secara 
berurutan !  

690. Jelaskan tentang fotosintesis pada 
tumbuhan hijau ?  

691. Sebutkan alat-alat yang 
menggunakan tali senar !  

 

 

 
Paket Ketiga 

I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar !  
692. Peredaran darah kita terdiri dari  ... 

a. jantung, hati, dan paru-paru  
b. jantung, paru-paru, pembuluh 

balik  
c. jantung, pembuluh dan pembuluh 

balik  
d. jantung, paru-paru dan hati  

693. Denyut jantung anak-anak pada saat 
istirahat kira-kira ...  
a. 60 kali/menit  
b. 75 kali/menit  
c. 100 kali/menit  
d. 140 kali/menit  

694. Kupu-kupu menghisap madu dengan 
... 
a. probosis  
b. mulut penusuk  
c. mulut penjilat  
d. alat penyerap  

695. Penyakit peradangan pada usus 
disebut ...  
a. mag  
b. usus buntu  
c. diare  
d. tifus  

696. Paru-paru manusia terdiri dari ... 
gelambir.  
a. 3 
b. 4 
c. 5 
d. 6 

697. Alat pernapasan hewan mamalia 
adalah ...  
a. insang  
b. paru-paru  
c. trakea  
d. pundi-pundi udara  

698. Organ tubuh yang berfungsi 
menghancurkan lemak adalah ...  
a. getah prankeas  
b. getah empedu  
c. enzim ptialin  
d. hati  

699. Darah seluruh tubuh diangkut menuju 
jantung melalui ...  
a. pembuluh nadi  
b. pembuluh balik  
c. pembuluh kapiler  
d. pembuluh aorta  

700. Di luar angkasa yang hampa udara 
pada astronot harus membawa 
tabung berisi gas ...  
a. hidrogen  
b. nitrogen  
c. karbondioksida  
d. oksigen  

701. Pada saat relaksasi atau tidak 
memompa darah keadaan jantung ...  
a. mengembang  
b. menguncup  
c. mengecil  
d. membesar  

702. Lubang-lubang kecil pada daun 
tempat mengambil oksigen adalah ...  
a. lentisel  
b. pori-pori  
c. stomata  
d. klorofil  

703.  Fotosintesis pada tumbuhan hijau 
menghasilkan ...  
a. CO2 dan karbohidrat  
b. O2 dan karbohidrat  
c. C2O2 dan protein  
d. O2 dan protein  

704. Pada saat katak masih menjadi 
berudu bernafas dengan ...  
a. kulit  
b. trakea  
c. paru-paru  
d. insang  

705. Bila kita berada dalam ruangan 
sempit banyak orang terasa pengap 
karena udara banyak mengandung ... 
a. O2  
b. CO2   
c. Zat asam  
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d. Asap  
706. Thermometer berguna untuk 

mengukur ... 
a. kadar kolestrol  
b. suhu badan  
c. tekanan darah  
d. denyut nadi  

707. Racun yang masuk ke tubuh disebut 
peredaran darah tertutup karena ...  
a. empedu  
b. hati  
c. ginjal  
d. pankreas  

708. Pembuluh balik yang terkecil 
dihubungkan oleh ... 
a. pembuluh kapiler  

b. pembuluh arteri  
c. pembuluh aorta  
d. pembuluh vena  

709. Burung kolibri pemakan ...  
a. biji-bijian  
b. buah-buahan  
c. daging  
d. madu 

710. Binatang di bawah ini yang 
melindungi pura-pura mati ialah ... 
a. kucing dan tikus celurut  
b. kumbang dan laba-laba  
c. musang dan kumbang  
d. rusa dan musang  
 

II.  Isilah titik – titik di bawah ini  dengan jawaban yang tepat !   
711. Kain wol berasal dari ...  
712. Perubahan benda padat menjadi uap 

disebut peristiwa ...  
713. Selaput tipis pembungkus paru-paru 

... 
714. Sawi dan bayam menyimpan 

makanan cadangan pada ...  
715. Tempat penyerapan sari-sari 

makanan di usu ...  
716. Yang berfungsi mengasamkan 

makanan di lambung adalah ...  
717. Yang dikenal sebagai tumbuhan 

perintis adalah ...  
718. Tumbuhan yang dihasilkan dari 

binatang adalah .. . 
719. Proses memasak makanan pada 

tumbuahn disebut ...  
720. Bahan baku pembuatan kertas adalah 

...  

721. Jenis kain yang dihasilkan dari 
binatang adalah ...  

722. Tumbuhan pemakan serangga 
contohnya adalah ...  

723. Sekat antara rongga dada dan rongga 
perut disebut ...  

724. Nama lain dari zat asam arang ...  
725. Penyrapan air terjadi pada usus ..  
726. Hewan yang melindungi diri dengan 

menegakkan bulu-bulu berduri adalah 
...  

727. Fase ekspirasi adalah pelepasan gas 
... dari insang ke air .  

728. Vitamin yang larut dalam air ... 
729. Karnivora termasuk konsumen tingkat 

...  
730. Kemampuan tumbuhan untuk 

melakukan fotosintesis disebut ....

III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan tepat !   
731. Apakah nama hewan reptil yang 

langka di Indonesia ?  
732. Dimanakah asam klorida dihasilkan ?  
733. Di manakah terdapat enzim ptialin ?  
734. Disebut peredaran darah apakah 

peredaran darah pada manusia ?  
735. Hewan apakah yang menyebabkan 

makanan membusuk ?  
736. Bahan apakah yang sebaiknya 

dipakai. Oleh orang yang tinggal di 
daerah dingin ?  

737. Bagaimanakah sifat benda cair 
ditinjau dari bentuk dan volumenya ?  

738. Apakah yang akan terjadi jika besi 
dipanaskan terus dalam suhu yang 
tinggi ?  

739. Apakah akibat kekurangan vitamin K 
?  

740. Zat apakah yang dibutuhkan untuk 
pembentukan sel darah merah ?  
 

IV. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang lengkap dan jelas !  
741. Sebutkan hal-hal yang mempengaruhi 

perubahan bentuk suatu benda !  
742. Jelaskan apa saja tujuan mahluk 

hidup beradaptasi !  
743. Jelaskan bahan dan hasil fotosintesis 

pada tumbuhan hijau !  

744. Sebutkan zat-zat yang dibutuhkan 
oleh tubuh yang terkandung dalam 
makanan bergizi !  

745. Sebutkan urutan alat pencernaan 
makanan pada manusia !    
 



 
I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang kamu anggap 
paling benar !  
746. Organ tubuh manusia yang 

memproduksi zat antibodi adalah ...  
a. hati  
b. ginjal 
c. paru-paru  
d. jantung  

747. Alveolus pada paru-paru berfungsi 
untuk ...  
a. memisahkan oksigen dari udara  
b. mengeluarkan karbondioksida dan 

oksigen  
c. menyaring dan menyesuaikan 

suhu udara  
d. pertukaran gas oksigen dan 

karbondioksida  
748. Perhatikan gambar berikut !  

Peredaran darah kecil di awali dari 
bagian bernomor ...  
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

749. Fungsi alat pernafasan yang ditunjuk 
oleh anak panah pada gambar di 
bawah ini adalah ... 
a. untuk menampung udara  
b. untuk jalan masuk keluar udara  
c. untuk menyaring udara ke paru-

paru  
d. untuk jalan masuk udara ke paru-

paru  
750. Perhatikan gambar !  

Nama organ tubuh untuk pencernaan 
yang ditunjukkan dengan nomor 2 
pada gambar di bawah ini adlah ... 
a. usus halus  
b. usus besar  
c. poros usus  
d. lambung  

751. Labirin pada ikan berfungsi ...  
a. bernapas  
b. berenang  
c. menyimpan cadangan oksigen  
d. menyimpan cadangan air  

752. Bagian jantung yang berfungsi 
mencegah aliran darah agar tidak 
bergerak kembali mundur adalah ...  
a. perikardium  
b. atrium  
c. katub  
d. veobrikel  

753. Pencernaan dalam mulut dengan gigi 
disebut pencernaan ...  
a. fisika  

b. teknik  
c. biologi  
d. mekanik  

754. Perhatikan gambar berikut !  
Gigi seperti ditunjukkan gambar ini 
berfungsi ... makanan.  
a. merobek  
b. memotong  
c. mengoyak  
d. mengunyah 

755. Jantung manusia dilindungi oleh 
rangka ...  
a. badan  
b. anggota gerak atas  
c. kepala  
d. anggota gerak bawah  

756. Hewan yang ditunjukkan pada 
gambar di bawah ini bernapas 
menggunakan ... 
a. trakea  
b. paru-paru  
c. kulit  
d. insasng  

757. Perhatikan gambar di bawah ini 
menyimpan cadangan di ...  
a. batang  
b. buah  
c. akar  
d. daun  

758. Hewan seperti gambar di bawah ini 
termasuk ...  
a. herbivora  
b. karnivora  
c. omnivora  
d. insektivora  

759. Lubang-lubang kecil pada permukaan 
daun disebut ...  
a. lentisel  
b. kloropas  
c. stomata  
d. klorofil  

760. Hasil fotosintesis tumbuhan hijau 
adalah ...  
a. air dan karbohidrat  
b. air dan karbondioksida  
c. oksigen dan karbondioksida  
d. oksigen dan karbohidrat  

761. Karena fotosintesis menyerap 
karbondioksida dan mengeluarkan 
oksigen, tumbuhan hijau dikatakan 
sebagai ... 
a. pencemaran udara  
b. pembersih udara  
c. pengatur udara  
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d. pendingin udara  
762. Kelompok hewan yang tergolong 

herbivora adalah ...  
a. kambing, kuda, kucing  
b. kijang, kuda, singa  
c. kambing, kuda, kijang 
d. buaya, tikus, kambing  

763. Perhatikan gambar di bawah ini 
hewan bernapas dengan ...  
a. kulit  
b. trakean  
c. insang  
d. paru-paru  

764. Perhatikan gambar di bawah ini 
menunjukkan tumbuhan hidup di ...  
a. air  
b. darat  
c. air dan darat  
d. tumbuhan  

765. Gambar di bawah ini menunjukkan 
hewan pemakan ...  
 
a. daging 
b. tumbuhan  
c. cacing 
d. segalanya  

766. Cara mempertahankan diri pda 
bunglon, mengubah warna kulit seprti 
warna sekitarnya disebut ... 
a. adaptasi  
b. mimikri  
c. insektivora  
d. habitat   

767. Jamur kuping tidak dapat melakukan 
fotosintesis karena tidak memiliki ...  
a. batang 
b. akar  
c. stomata  
d. klorofil  

768. Perhatikan gambar berikut !   
Kaki seprti seperti di atas dimiliki oleh 
unggas ...  
a. omnivora  
b. herbivora  
c. insektivora  
d. karnivora  

769. Hewan seperti gambar di bawah ini 
melindungi diri dari serangan musuh 
dengan cara ...  
a. mempunyai dua pasang kaki  
b. makanannya ikan  
c. keluarnya hanya musim panas  
d. berbulu tebal dan memiliki 

kandungan lemak  
770. Perhatikan gambar ini ! Unggas 

seperti gambar di atas mencari 
makan di ...  
a. air  
b. darat  
c. tempat becek  
d. air dan darat  

771. Hewan seperti gambar di bawah ini 
melindungi dirinya dari serangan 
musuh dengan cara ...  
a. mengeluarkan cairan hitam  
b. mengeluarkan bau busuk yang 

menyengat  
c. mengeluarkan lidahnya  
d. mengeluarkan kotoran  

772. Tumbuhan yang beradaptasi terhadap 
lingkungan kering disebut ...  
a. hidrafit  
b. epifit  
c. xerofit  
d. higrogit  

773. Trenggiling melindungi diri dengan ...  
a. cangkang yang keras  
b. bau busuk  
c. mengeluarkan bisa  
d. menggulung tubuhnya  

774. Sifat bneda cair adalah ...   
a. bentuk dan isinya tetap  
b. bentuk berubah-ubah, isi tetap  
c. bentuk berubah-ubah, isi berubah-

ubah  
d. bentuk tetap, isi berubah-ubah  

775. Pasangan benda berikut yang 
keduanya merupakan contoh bneda 
padat adalah ...  
a. agar-agar dan sirup  
b. kayu dan kecap  
c. batu dan kayu  
d. batu dan minyak tanah  

776. Kertas, kayu, bila dibakar akan 
berubah menajdi abu perugahan itu 
disebut perubahan ... 
a. perubahan sesaat  
b. perubahan tetap  
c. perubahan sebagian  
d. perubahan sementara 

777. Di sekitar pom bensin, kita dapat 
mencium bau bensin karena sebagian 
bensin telah berubah menjadi benda 
...  
a. padat  
b. gas  
c. padat dan cair  
d. cair  

778. Perbedaan antara benda cari dan 
benda gas adalah ...  
a. bentuk selalu berubah  
b. sisi selalu berubah  
c. isi selalu tetap  
d. bentuk tetap, isi berubah  

779. Perhatikan gambar di bawah ini !  
Benda seperti di atas apabila 
dibiarkan akan ...  
a. membeku  
b. mencair  
c. menyublim  
d. menguap  
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780. Perhatikan gambar di bawah ini !  
Perubahan yang terjadi seperti 
gambar apabila dibakar mengalami 
perubahan ... 
a. tetap  

b. sementara  
c. sebagian  
d. sesaat  
 

II.  Isilah titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat !  
781. Gerak peristaltik aalah gerak memijit 

dan menekan pada ...  
782. Paru-paru buku merupakan alat 

pernapasan ...  
783. Pelebaran pembuluh balik di daerah 

anus disebut ... 
784. Alat pencernaan manusia seperti 

gambar di bawah ini yang berfungsi 
sebagai nuntuk mengeluarkan 
kotoran disebut ...  

785. Darah disebut darah besih apabila 
mengandung banyak ...  

786. Burung dengan paruh seperti gambar 
di bawah ini termasuk burung 
pemakan ...  

787. Berdasarkan makanannya, hewan 
seperti gambar di bawah ini termasuk 
...  

788. Sifat benda cair adalah ..  
789. Perhatikan gambar di bawah ini ! Alat 

musik seperti gambar di bawah ini 
membutuhkan ... untuk digesek.  

790. Serat, benang dan tambang disebut 
bahan ...  
 

III.  Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang tepat !  
791. Berfungsi sebagai apakah selaput 

lendir dan bulu hidung ?  
792. Sebutkan saluran pernapaan secara 

berurutan ! 
793. Bagaimana gerakan tulang rusuk 

pada proses pernapasan ?  

794. Benang dari apa yang bisa menyerap 
air ?  

795. Mengapa benang kurang cocok jika 
digunakan pada alat musik !  

796. Pencernaan dalam mulut dengan gigi 
disebut pencernaan ..  
a. fisika 
b. teknik 
c. biologi 
d. mekanik 

797. Gigi seperti ditunjukkan gambar di 
bawah ini berfungsi ... makanan.  
a. merobek 
b. memotong 
c. mengoyak 
d. mengunyah 

798. Organ tubuh menusia yangf 
memproduksi zat anti bodi adalah ..  
a. hati 
b. ginjal 
c. paru-paru 
d. jantung 

799. Alveolus pada paru-paru berfungsi 
untuk ...  
a. memisahkan oksigen dari udara 
b. mengeluarkan karbondioksida dan 

oksigen 
c. menyaring dan menyesuaikan 

udara 
d. pertukaran gas oksigen dan 

kerbondioksida 

800. Peredaran darah kecil diawali dari 
bagian bernomor ...  
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

801. Fungsi alat pernafasan yang ditunjuk 
oleh anak panah pada gambar 
disamping adalah ... 
a. untuk menampung udara 
b. untuk jalan keluar masuk udara 
c. untuk menyaring udara ke paru-

paru 
d. untuk jalan masuk udara ke paru-

paru 
802. Nama organ tubuh unbtuk 

pencernaan yang ditunjukkan sengan 
no.2 pda gambar di samping adalah 
... 
a. usus halus 
b. usus besar 
c. poros usus 
d. lambung 

803. Labirin pada ikan berfungsi ... 
a. bernafas 
b. berenang 
c. menyimpan cadangan oksigen 
d. menyimpan cadangan air 
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804. Bagian aliran darah agar tidak 
bergerak kembali mundur adalah ... 
a. perikardium 
b. katub 
c. atrium 
d. veobrikel 

805. Jantung manusia dilindungi oleh 
rangka ... 
a. badan 
b. anggota gerak atas 
c. kepala 
d. anggota gerak bawah 

806. Hewan yang ditunjukkan pada 
gambar di samping bernafas dengan 
menggunakan ... 
a. trakea 
b. paru-paru 
c. kulit 
d. insang 

807. Gambar disamping ,menyimpan 
makanan cadangan di ... 
a. batang 
b. buah 
c. akar 
d. daun 

808. Hewan seperti gambar di samping 
termasuk ... 
a. herbivora 
b. karnivora 
c. omnivora 
d. insektisida 

809. Lubang-lubang kecil pada permukaan 
daun disebut ... 
a. lentisel 
b. kloropas 
c. stomata 
d. klorofil 

810. Hasil fotosintesis tumbuhan hijau 
adalah ... 
a. air dan karbohidrat 
b. air dan karbondioksida 
c. oksigen dan karbondioksida 
d. oksigen dan karbohidrat  

811. Karena fotosintesis menyerap 
karbondioksida dan mengeluarkan 
oksigen, tumbuhan hijau dikatakan 
sebagai ... udara. 
a. pencemaran 
b. pembersih 
c. pengatur 
d. pendingin 

812. Kelompok hewan yang tergolong 
herbivora adalah ... 
a. kambinng, kuda, kucing 
b. kijang, kuda, singa 
c. kambing, kuda, kijang 
d. buaya, tikus, kambing 

813. Gambar di samping menunjukkan 
hewan bernafas dengan ... 
a. kulit 
b. trakea 
c. insang 

d. paru-paru 
814. Gambar di samping menunjukkan 

tumbuhan hidup di ... 
a. air 
b. darat 
c. air dan darat 
d. tumbuhan lain 

815. Gambar disamping menunjukkan 
hewan pemakan ... 
a. daging 
b. tumbuhan 
c. cacing 
d. segalanya 

816. Cara mempertahankan diri pada 
binglon, mengibah warna kulit seperti 
warna disekitarnya disebut ... 
a. adaptasi 
b. mimikri 
c. insektisida 
d. habitat 

817. Jamur kuping tidak dapat melakukan 
fotosintesis karena tidak memiliki ... 
a. Batang 
b. akar 
c. stomata 
d. klrofil 

818. Kaki seperti pada gambar di samping 
dimiliki oleh unggas ... 
a. omnivora 
b. herbivora 
c. insektisida 
d. karnivora 

819. Hewan seperti pada gambar di bawah 
tahan hidup di daerah sangat dingin 
karena ... 
a. mempunyai dua pasang kaki 
b. makanannya ikan 
c. keluarnya hanay musim panas 
d. berbulu tebal dan memiliki 

kandungan lemak. 
820. Unggas seperti gambar di samping  

mencari makan di ... 
a. air 
b. darat 
c. tempat becek 
d. air dan darat 

821. Hewan seperti gambar di samping 
melindungi dirinya dari serangan 
musuh dengan cara ... 
a. mengeluarkan cairan hitam 
b. mengeluarkan bau busuk yang 

menyengat 
c. mengeluarkan lidahnya 
d. mengeluarkan kotoran 

822. Tumbuhan yang beradaptasi terhadap 
lingkungan kering disebut ... 
a. hidrafit 
b. epifit 
c. xerofit 
d. higrogit 
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823. Trenggiling melindungi diri dengan  ... 
a. cangkang yang kears 
b. bau busuk 
c. mengeluarkan bisa 
d. menggulung tubuhnya 

824. Sifat benda cair adalah ... 
a. bentuk dan isinya tetap 
b. bentuk berubah-ubah dan isi tetap 
c. bnetuk berubah-ubah, isi berubah-

ubah. 
d. Bentuk tetap, isi berubah-ubah. 

825. Pasangan benda berikut yang 
keduanya merupakan contoh benda 
padat adalah ... 
a. agar-agar dan sirup 
b. kayu dan kecap 
c. batu dan kayu 
d. batu dan minyak tanah 

826. Kertas, kayu biila dibakar akan 
berubah menjadi abu, perubahan itu 
disebut perubahan ... 
a. sesaat 
b. tetap 
c. sebagian 
d. sementara 

827. Di sekitar pom bensin, kita dapat 
mencium bau bensin karena sebagian 

bensin telah berubah menjadi benda 
... 
a. padat 
b. gas 
c. padat dan cair 
d. cair 

828. Perbedaan antara benda cair dan 
benda gas adalah ... 
a. bentuk selalu berubah 
b. isi selalu berubah 
c. isi selalu tetap 
d. bentuk tetap, isi berubah 

829. Benda seperti disamping apabila 
dibiarkan akan ... 
a. membeku 
b. mencair 
c. menyublim 
d. menguap 

830. Perubahan yang terjadi seperti 
gambar di apabila dibakar mengalami 
perubahan ... 
a. tetap 
b. sementara 
c. sebagiam 
d. sesaat 
 

 
II.  Isilah titik-titik di baah ini dengan jawaban yang tepat ! 
831. Gerak peristaltik adalah gerak memijit 

dan menekan pada ... 
832. Paru-paru buku merupakan alat 

pernapasan ... 
833. pelebaran pembulu balik  di daerah 

anbis disebut ... 
834. Alat pencernaan manusia seperti 

gambar di samping yang berfungsi 
sebagai untuk mengeluarkan kotoran 
disebut ... 

835. Darah disebut darah bersih apabila 
banyak mengandung .... 

836. Burung dengan ciri paruh seperti 
gambar di samping termasuk burung 
pemakan ... 

837. Berdasarkan makanannya, hewan 
seperti gamabr di samping termasuk 
.... 

838. Sifat benda cair adalah ... 
839. Alat musik seperti pada gambar dis 

amping membutuhkan ... untuk 
digesek. 

840. Serat, benang dan tamabng disebut 
bahan ... 

 
III.  Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar ! 
841. Berfungsi sebagai apakah selaput 

lendir dan bullu hidung ? 
842. Sebutkan saluran pernafasan secara 

utuh ! 
843. Bagaimana gerakan tulang rusuk 

pada proses pernafasan ? 

844. Benang dari apa yang bisa menyerap 
air. 

845. Mengapa benag kurang cocok jika 
digunakan pada alat musik ! 
 
 
 

 
846. Paru-paru merupakan salah satu 

organ tubuh manusia, fungsi 
utamanya adalah ...  
a. sebagai alat peredaran zat 

b. sebagai alat pengeluaran 
c. sebagai alat pernapasan 
d. sebagai alat pencernaan 
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847. Gas yang dikeluarkan dari paru-paru 
sebagai zat sisa pernafasan adalah ...  
a. oksigen 
b. karbondioksida 
c. hidrogen 
d. nitrogen 

848. Di bawah ini merupakan penyakit-
penyakit pada gangguan pernafasan, 
kecuali ... 
a. Asama 
b. bronchitis 
c. tubercolosis 
d. rachitis 

849. Insang merupakan alat pernafasan 
yang dimiliki oleh ... 
a. buaya 
b. ikan 
c. ular 
d. katak 

850. Untuk menghindari terhirupnya udara 
yang tercemar, manusia biasanya 
menggunakan alat di bawah ini, yaitu 
... 
a. masker 
b. payung 
c. cotton bud 
d. kacamata 

851. Penyakit pernapasan yang 
disebabkan oleh bakteri adalah ... 
a. asma 
b. bronchitis 
c. tubercolosis 
d. rachitis 

852. Proses pencernaan makanan untuk 
pertama kalinya terjadi di dalam ... 
a. mulut 
b. kerongkongan 
c. lambung 
d. usus 

853. Jumlah gigi susu pada anak-anak 
adalah ... 
a. 32 buah 
b. 28 buah 
c. 20 buah 
d. 18 buah 

854. Perhatikan gambar di samping ini ! 
Alat pencernaan lambung, hati dan 
pankreas ditunjukakn oleh nomor ... 
a. 3,4,6 
b. 4,6,7 
c. 2,5,6 
d. 6,7,8 

855. Proses penyerapan sari-sari makanan 
terjadi di dalam ... 
a. usus halus 
b. lambung 
c. usus besar 
d. pankreas 

856. Yang merupakan penyakit 
pencernaan di bawah ini adalah ... 
a. diare, sembelit, mag 
b. muntaber, TBC dan flu 

c. muntaber, sembelit dan rachitis 
d. TBC, flu dan rachitis 

857. Organ tubuh manusia yang berfungsi 
sebagai alat pemompa darah adalah 
... 
a. paru-paru 
b. jantung 
c. hati 
d. ginjal 

858. Di bawah ini yang merupakan 
kebiasaan hidup sehat yang bisa 
menjadikan jantung lebih terawat, 
yaitu ... 
a. makanan sekenyangnya 
b. tidur kapan saja bila mau 
c. olahraga yang cukup 
d. membiasakan hidup hemat 

859. Yang bukan merupakan ciri dari 
pembukuh darah nadi (arteri) adalah 
... 
a. membawa darah dari jantung ke 

seluruh tubuh 
b. umumnya darah yang di bawah 

banyak mengandung oksigen 
c. membawa darah menuju jantung 

dari seluruh tubuh 
d. membawa darah dari jantung 

menuju paru-paru di mana 
darahnya banyak mengandung 
karbondioksida 

860. Oksigen diedarkan ke seluruh tubuh 
oleh ... 
a. sel darah merah 
b. sel darah putih 
c. keping darah 
d. plasma darah 

861. Penyakit kekurangan jumlah darah 
adalah ... 
a. hipertensi 
b. hipotensi 
c. anemia 
d. ambeien 

862. Peristiwa pembuatan makanan pada 
tumbuhan hijau terjadi pada organ ... 
a. akar 
b. daun 
c. batang 
d. buah 

863. Peristiwa pembuatan makanan 
tersebut membutuhkan energi dari ... 
a. air 
b. karbondioksida 
c. matahari 
d. udara 

864. Hasil fotosintesis dapat disimpan 
seperti di bawah ini, kecuali ... 
a. di bunga 
b. di akar 
c. di daun 
d. di   tanah 

865. Selain makanan, tumbuhan pada 
peristiwa fotosintesis menghasilkan 
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pula bahan lain yang sangat 
bermanfaat bagi kelangsungan hidup 
mmekhluk hidup lainnya, yaitu ... 
a. nitrogen 
b. hidrogen 
c. oksigen 
d. karbondioksida 

866. Bentuk paruh burung berbeda-beda 
sesuai dengan ... 
a. habitatnya 
b. tempat hidupnya 
c. cara makanannya 
d. jenis makanannya 

867. Pada musim kemarau tumbuhan jati 
menggugurkan daunnya, tujuannya 
untuk mengurangi ... 
a. tiupan angin 
b. penguapan 
c. panas matahari 
d. pernapasan 

868. Cumi-cumi dan gurita menghindari 
dari kejaran musuhnya dengan cara 
... 
a. pura-pura mati 
b. memutuskan bagian tubuhnya 
c. mengeluarkan caairan tintanya 
d. mengeluarkan bau yang 

menyengat 
869. Satwa yang menjadi ciri khas Irian 

adalah ... 
a. banteng 
b. burung cendrawasih 
c. gajah 
d. anoa 

870. Kain yang bahan dasarnya kapas di 
masyarakat dikenal dengan ... 
a. kain katun 
b. kain sutera 

c. kain wol 
d. kain nilon 

871. Jaket atau mantel yang kedap air 
terbuat dari bahan ... 
a. wol 
b. sutera 
c. kapas 
d. sejenis plastik 

872. Bahan-bahan di bawah ini dapat di 
jadikan alat pengkita, kecuali ... 
a. karet 
b. injuk 
c. serat 
d. kertas 

873. Air dimasukkan ke dalam kulkas 
berubah menjadi es. Peristiwa 
perubahannya disebut ... 
a. mencair 
b. menguap 
c. membeku 
d. meleleh 

874. Di bawah ini merupakan contoh 
perubahan fisika yang benar, kecuali 
... 
a. air dipanaskan menjadi uap 
b. es ditempatkan pada tempat 

terbuka mencair 
c. kayu dibakar menghasilkan asap 

dan arang 
d. karena pendinginan uap air 

berubah menjadi air 
875. Semen dicampur air akan ... 

a. mencair 
b. mengeras 
c. melelh 
d. melunak 

 

II. Isian 
876. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

perubahan benda adalah ... 
877. Bahan dasar genteng adalah ... 
878. Tapir merupakan hewan herbivora 

karena ... 
879. Musang dan kumbang melindungi diri 

dari musuhnya dengan cara ... 
880. Peristiwa fotosintesis membutuhkan 

... 
881. Tuliskan reaksi proses fotosintesis 

secara sederhana ! 
882. Tekanan darah pada pembuluh darah 

ketika darah dipompakan oleh jantung 
pada orang dewasa sehat dan normal 
adalah ... mmHg. 

883. Zat makanan meliputi ... 
884. Pada pencernaan makanan, lidah 

berfungsi untuk .... 

885. Selaput pembungkus paru-paru  
dinamakan ... 

886. Sebutakan alat pernapasan hewan di 
bawah ini ! 
a. serangga 
b. cacing tanah 
c. paus 
d. katak 

887. Apa fungsi gigi ? 
888. Dalam satu menit  dalam keadaan 

normal (biasa) jantung berdenyut 
berapa kalli ? 

889. Apa tujuan makhluk hidup 
menyesuaikan diri dengan 
lingkungannya ? 

890. Jelaskan perbedaan perubahan fisika 
dengan perubahan kimia ! 
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I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling tepat ! 
891. Bentuk paruh burung pada gambar di 

samping ini adalah ... 
a. biji 
b. buah 
c. daging 
d. ikan 

892. Untuk menyesuaikan diri terhadap 
lingkungan maka burung bangau ... 
a. berbulu putih 
b. berkaki panjang 
c. bersuara keras 
d. berdaging tebal 

893. Pohon kapun dan randu meranggas 
pada musim kemarau untuk ... 
a. mengurangi penguapan 
b. menghemat makanan 
c. meringankan batang 
d. melindungi diri 

894. Ciri-ciri tumbuhan yang hidup di 
daerah kering atau gurun, kecuali ... 
a. daunnya kecil dan kaku seperti 

duri 
b. batangnya berongga udara 
c. akarnya panjang dan lebat 
d. lapisan kutikula pada daun tebal 

895. Usus 12 jari pada gambaar di 
samping ini adalah pencernaan 
makanan yang ditunjukakn oelh 
nomor ... 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

896. Gigi seri berguna untuk ... 
a. melumatkan makanan 
b. memotong makanan 
c. menguyah makanan 
d. merobek makanan 

897. Fungsi usu halus antara lain ... 
a. mencernakkan makanan secara 

mekanik 
b. mencernakan makanan secara 

kimiawi 
c. menyerap sari-sari makanan 
d. menyerap kadar air sisa makanan 

898. Orang yang kekurangan protein akan 
menderita penyakit ... 
a. busung lapar 
b. beri-beri 
c. rakhitis 
d. sorbut 

899. Jenis makanan yang mudah dicerna 
oleh lalat pencernaan makanannya 
adalah ... 

a. bayam 
b. kangkung 
c. wortel 
d. nasi 

900. Zat tepung yang terkandung di dalam 
ubi akar seperti singkong sebenarnya 
merupakan hasil ... 
a. pertumbuhan akar 
b. penyerapan air tanah 
c. kemosintesis 
d. fotosintesis 

901. Tempat berlangsungnya proses 
fotosintesis pada tumbuhan hijau 
adalah ... 
a. daun 
b. bunga 
c. batang 
d. akar 

902. Perhatikan bagan di bawah  ini ! 
Urutan rantai makanan yang benar 
adalah ... 

No Nama makhluk hidup 
1 Padi 
2 Elang  
3 Tikus  
4 Ular  

 
a. 1,2,3.4 
b. 1,3,4,2 
c. 1,2,4,3 
d. 2,1,3,4 

903. Perhatikan gambar berikut ! Jika 
populasi tikus di sawah meningkat, 
maka ... 
a. populasi padi menurun 
b. populasi elang akan punah 
c. populasi ular sawah akan punah 
d. populasi ular sawah meningkat 

904. Hewan yang membantu proses 
penyerbukan pada tumbuhan adalah 
... 
a. laba-laba 
b. kupu-kupu 
c. kecoa 
d. belalang 

905. Simbiosis mutualisme terjadi antara ... 
a. akar dan rayap 
b. lebah dan bunga 
c. rayap dam lebah 
d. bunga dan rayap 

906. Anggota komunitas lapangan rumput, 
diantaranya ... 
a. alang-alang, kupu-kupu dan ulat 
b. belalang, jengkrik, dan capung 
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c. katak, jangkrik, dan kupu-kupu 
d. kadal, belalang, dan kupu-kupu 

907. Di antara jenis tumbuhan di bawah ini 
yang merugikan tumbuhan laineya 
adalah ... 
a. enceng gondok 
b. tali putri 
c. putri malu 
d. pakis haji 

908. Salah satu contoh sumber daya alam 
yang tidak dapat diperbaharui adalah 
... 
a. tembakau 
b. kayu bakar 
c. tembaga 
d. tempurung 

909. Batubara dapat di gunakan sebagai 
bahan pembuat ... 
a. aspal dan lem 
b. solar dan pelumas 
c. nilon dan kokas 
d. oli dan solar 

910. Penggunaan bahan bakar yang tidak 
bijaksana dapat mengakibatkan ... 
a. cadanggan minyka bumi 

bertambah 
b. cadangan minyak bumi berkurang 
c. tidak mempengaruhi cadangan 

minyak bumi 
d. cadangaan bensin saja yang 

berkurang 

911. Sumber daya alam yang tidak 
dikhawatirkan akan habis, kecuali ... 
a. mineral 
b. oksigen 
c. baatubara 
d. minyak bumi 

912. Cahaya bila mengenai cermin akan ... 
a. menembus 
b. dipantulkan 
c. dibiaskan 
d. merambat 

913. gambar di samping ini berguna untuk 
... 
a. melihat jarak jauh 
b. mellihat benda kecil 
c. memperbesar bayangan 
d. memutar film 

914. Benda yang terletak di depan cermin 
cembung memiliki bayangan yang 
bersifat ... 
a. semu, tegak, dan diperbesar 
b. nyata, tegak, dan diperkecil 
c. semu, tegak, dan diperbesar 
d. nyata tegak, dan diperbesar 

915. Alat yang terdapat pada kapal selam 
untuk melihat benda di permukaan 
laut disebut ... 
a. teleskop 
b. episkop 
c. persikop 
d. mikroskop 

 
 
II. ISIAN 
916. Adaptasi yang dilakukan oleh rayap 

pemakan kayu adalah  .... 
917. Untuk melindungi diri dari musuhnya, 

tumbuhan putri malu melengkapi diri 
dengan ... 

918. Daging dan telur merupakan 
makanan yang banyak mengandung 
... 

919. Fungsi karbohidrat atau zat tepung 
aadalah ... 

920. Penyakit yang diakibatkan oleh 
kesalahan tajaarn gizi disebut ... 

921. Bahan pewarna alami yang berasal 
dari tumbuhan untuk mewarnai tahu 
adalah ... 

922. Sinar matahari bagi tumbuhan 
berrmanfaat untuk membantu proses 
... 

923. Hewan pemakan daging disebut ... 

924. Simbiosis yang merugikan salah satu 
pihak disebut ... 

925. Minyak bumi berasal dari ... yaang 
terpendam jutaan tahun. 

926. Hasil pengolahan minyak bumi yang 
dapat digunakan sebagai bahan 
bakar mesin diesel adalah ... 

927. Keunggulan minyak bumi Indonesia 
jika dibandingkan dengan minyak 
bumi dari negara lain ialah ... 

928. Mata kita dapat melihat benda yang 
ada di sekitar kita jika ada ... 

929. Peristiwa seperti tampak pada 
gambar dis amping ini karena cahaya 
mengalami ... 

930. Orang yang rabun jauh dapat ditolong 
dengan menggunakan kacamaat 
berlensa ... 

 
III. URAIAN 
931. Apakah yang dimaksud dengan 

adaptasi ? 
932. Apakah yang akan terjadi jika 

makhluk hidup tidak dapat 
menyesuaikan diri terhadap 
lingkungannya ? 

933. Sebutkan empat fungsi lidah  ! 

934. Tuliskan makanan empat sehat lima 
sempurna ! 

935. Jelakan cara-cara tumbuhan hijau 
membuat makanannya sendiri ! 

936. Apa sebabnya jamur tidak dapat 
berfotosintesis dan dari manakah 
jamur memperoleh makanan ? 
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937. Sebutkan salah satu contoh 
ketergantungan manusia terhadap 
jenis hewan tertentu ! 

938. Sebutkan dan jelaskan tiga usaha 
pelestarian tanah ! 

939. Bagaimanakah proses terbentuk nya 
batubara ? 

940. Tuliskan empaat macam alat optik 
beserta kegunaannya ! 
 

 
941. Tanaman yang menyesuaikan diri dari 

panas terik dengan menggulung 
daunnya adalah ...  
a. pohon jati dan kapuk 
b. padi dan jagung 
c. kaktus dan lidah buaya 
d. pohon jeruk dan mahoni 

942. Usaha pemerintah dalam melindungi 
dan melestariakan hewan agar tidak 
punah adalah ...  
a. penghijauan 
b. suaka marga satwa 
c. irigasi 
d. transmigrasi 

943. Penebangan hutan secara 
sembarangan adalah ...  
a. usaha melestarikan alam 
b. usaha merusak kelestarian alam 
c. usaha mencukupi kebutuhan 

bahan bangunan 
d. usaha pemanfaatan hutan 

944. Pada musim kemarau beberapa 
tumbuhan menggugurkan daunnya 
untuk mengurangi penguapan, kecuali 
pohon ...      
a. Pohon jati 
b. pohon mahoni 
c. pohon kapuk 
d. pohon mangga 

945. Di bawah ini adalah kelompok 
makanan yang banyak mengandung 
karbohidrat yaitu ... 
a. kacang, kelapa, jagung 
b. jagung, mentega, keju 
c. roti, nasi, ubi 
d. kacang, tahu, ikan 

946. Gatah lambung berfungsi untuk 
mencernakan makanan dan ... 
a. membunuh makanan 
b. memperlicin lambung 
c. merasakan makanan 
d. mendorong makanan 

947. Kegiatan berikut dilakukan oleh lidah 
dalam mencerna makanan, kecuali ... 
a. melumatkan makanan 
b. membolak-balik makanan 
c. merasakan makanan 
d. mendorong makanan 

948. Di bawah ini yang bukan bahan 
pengawet adalah ... 
a. asam benzoat 

b. asam asetat 
c. asam sorbat 
d. daun suji 

949. Agar rasa kue menjadi lebih harum, 
kita dapat menambahkan ... 
a. soda 
b. garam 
c. vanili 
d. vetsin 

950. Ikan segar dijadikan ikan asin dengan 
tujuan makanan tersebut ... 
a. lezat 
b. awet 
c. enak 
d. kering 

951. Bila kita sariawan dan bibir pecah-
pecah, maka kita kekurangan ... 
a. vitamin A 
b. vitamin B 
c. vitamin C 
d. vitamin D 

952. Penyakit rabun senja adalah penyakit 
kekurangan ... 
a. vitamin D 
b. vitamin C 
c. vitamin B 
d. vitamin D 

953. Di bawah ini adalah tumbuhan yang 
menggugurkan daunnya di musim 
kemarau, kecuali... 
a. mangga 
b. jati 
c. mahoni 
d. kapuk randu 

954. Burung kolibri adalah burung 
pemakan ... 
a. biji 
b. daging 
c. madu 
d. buah 

955. Di bawah ini hewan yang mempunyai 
mulut penghisap yaitu ... 
a. semut 
b. jangkrik 
c. lalat 
d. nyamuk 

956. Hewan yang melindungi diri dengan 
mengeluarkan cairan seperti tinta 
yaitu ... 
a. kura-kura 
b. cumi-cumi 
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c. laba-laba 
d. kupu-kupu 

957. Binatang yang menjulurkan lidahnya 
untuk mengurangi hawa panas 
tubuhnya adalah ... 
a. Kucing 
b. kerbau 
c. anjing 
d. kambing 

958. Burung pemakan biji-bijian 
mempunyai paruh ... 
a. panjang 
b. kuat 
c. pendek 
d. tumpul 

959. Hasil yang diperlukan manusia dalam 
proses fotosuntesis yaitu ... 
a. oksigen 
b. karbondioksida 
c. karbihidrat 
d. hidrogen 

960. Makanan yang kita makan harus ... 
a. lezat 
b. bergizi 
c. mahal 
d. segar 

961. Mineral yang berfungsi sebagai 
pembentuk sel darah merah adalah ... 
a. zat kapur 
b. zat besi 
c. zat phosfor 
d. zat flour 

962. Kekurangan vitamin C dapat 
menyebabkan penyakit .... 
a. rabun senja 
b. beri-beri 
c. rackhitis 
d. sariawan 

963. Makanan yang tidak dapat dicerna 
disebut ... 
a. makanan sehat 
b. sisa makanan 
c. sari makanan 
d. makanan begizi 

964. Proses fotositesis berlangsung dalam  
... 
a. buah 
b. batang 
c. akar 
d. daun 

965. Hasil dari proses fotosintesis yang 
berupa karbohidrat selebihnya akan 
... 
a. diproses kembali 
b. disimpan sebagai cadangan 
c. dibuat energi baru 
d. dibuang 

966. Bumbu dapur yang berupa daun dan 
dapat dibuat sebagai penyedap 
makanan adalah ... 
a. daun suji 
b. salam 

c. kunyit 
d. bawang 

967. Vitamin yang larut di dalam lemak 
adalah ... 
a. vitamin B, D, C, K 
b. vitamin A, D, E, K 
c. vitamin C, D, K 
d. vitamin B dan C 

968. Kegiatan yang berlangsungb dalam 
usu halus adalah ... 
a. pencernaan makanan 
b. pelumatan makanan 
c. penyerapan makanan 
d. penyerapan air 

969. Kaki itik selaputnya berfungsi untuk 
memudahkan ... 
a. berenang 
b. terbang 
c. berlaru 
d. bermain 

970. Makhluk hidup harus dapat 
menyesuaikan diri dengan ... 
a. alam 
b. keadaan 
c. lingkungan 
d. cuaca 

971. Makanan yang dapat dicerna dapat 
menjadi ... 
a. makanan sehat 
b. kotoran 
c. sisa makanan 
d. sari makanan 

972. Pembuatan sengkedan sering 
dilakukan pada ... 
a. lembah 
b. daerah miring 
c. dataran rendah 
d. dataran tinggi 

973. Sebagian bahan pembentuk sel-sel 
barui dalam tubuh dibutuhkan ... 
a. lemak 
b. karbohidrat 
c. protein 
d. vitamin B 

974. Untuk mencegah penyakit beri-beri, 
kita harus memakan makanan yang 
mengandung ... 
a. Vitamin B1 
b. Vitamin B2 
c. Vitamin B6 
d. Vitamin B12 

975. Lemak, karbohidrat, protein 
merupakan bahan ... 
a. pertumbuhan sel-sel 
b. penghasil tenaga dan panas 
c. perbaikan sel-sel yang rusak 
d. simber pengatur 

976. Berikut ini adalah makanan yang 
banyak mngandung protein, kecuali ... 
a. kentang 
b. tempe 
c. susu 
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d. ikan 
977. Daun tumbuhan hijau berfungsi 

sebagai ... 
a. Penyerapan kotoran 
b. Penyerap oksigen 
c. Penyerap karbondioksida 
d. Penyerap air 

978. Tumbuhan hijau dalam alam 
berkedudukan sebagai ... 
a. konsumen 
b. pemangsa 
c. konsumn 1 
d. produsen 

979. Jumlah unsur mineral yang 
dibutuhkan oleh tumbuhan ada ... 
a. 13 
b. 14 
c. 15 
d. 16 

980. Oksigen yang dihasilkan dari proses 
fotosintesis dilepas ke udara melalui 
... 
a. stomata pada daun 
b. akar 
c. batang 
d. cabang pohon 

981. Proses respirasi pada tumbuhan 
terjadi di ... 
a. akar 
b. daun 
c. batang 
d. cabanng pohon 

982. Klorofil terdapat pada ... 
a. akar 
b. ranting 

c. sel daun dan batang 
d. kambium 

983. Zat-zat yang dihasilkan oleh 
pankreas, kecuali ... 
a. amilase 
b. lipase 
c. pepsi 
d. tripsin 

984. Gerak peristaltik terjadi di ... 
a. rongga mulut 
b. tenggorokan 
c. lambung 
d. kerongkongan 

985. Getah lambung yang berfungsi untuk 
mengubah zat putih telur menjadi 
protein ialah ... 
a. amylase 
b. pepsin 
c. lipase 
d. tripsin 

986. Agar mata tetap sehat kita perlu 
mengkonsumsi makanan yang 
banyak mengandung vitamin ... 
a. A 
b. B 
c. C 
d. D 

987. Gigi manusia dibedakan menjadi dua 
yaitu .... 
a. gigi susu dan gigi dewasa 
b. gigi besar dan gigi kecil 
c. gigi seru dana gigi taring 
d. gigi geraham dan gigi seri 

 

 
II.  Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar ! 
988. Protein adalah merupakan zat .. 
989. Penyakit akibat kekurangan sel darah 

merah atau zat besi adalah ... 
990. Sari-sari makanan disalurkan 

keseluruh tubuh oleh ... 
991. Hewan pemakan tumbuhan disebut ... 
992. Protein yang berasal dari tumbuhan 

disebut ... 
993. Buah jeruk banyak mengandung .. 
994. Dalam suatu rantai makanan 

tumbuhan berperan sebagai ... 
995. Karbohidrat berperan sebagai ... 

996. Mineral pembentuk tulang dan  gigi 
adalah ... 

997. Pembentukan ampas makanan di 
dalam usus besar dilakukan oleh ... 

998. Kemampuan tumbuhan membuat 
sari-sari makanan melalui proses ... 

999. Proses menyesuaikan diri makhluk 
hidup terhadap lingkungannya disebut 
... 

1000. Darah bersih artinya darah yang 
banyak mengandung ... 

 
III.  Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar ! 
1001. Sebutkan 2 mamalia yang habitatnya 

di laut ! 
1002. Mengapa tumbuhan dikatakan 

sebagai produsen ? 
1003. Sebutkan 2 macam tumbuhan yang 

tidak memiliki klorofil ? 
1004. Mengapa anak-anak sebaiknya 

makan-makanan yang mengandung 
protein ? 

1005. Jelaskan yang dimaksud gizi 
seimbang ! 

1006. Tuliskan skema peredaran darah 
besar pada manusia ? 

1007. Mengapa kita tidak boleh membuang 
sampah di sungai ? 
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PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI 

DINAS PENDIDIKAN  

TES STANDARISASI HASIL BELAJAR SD (SHB) 
SEMESTER  GANJIL 

TAHUN PELAJARAN 2005 / 2006 
 

Mata Pelajaran    :  I P A   Hari / Tanggal   :  13 – 1 – 2006  
Kelas                    :  V ( Lima )  Waktu                :  07.00 – 09.00  

 
I.  Pilihlah  a, b, c atau d pada jawaban yang kamu anggap paling benar ! 
1008. Ikan paus bernafas dengan ... 

a. insang 
b. paru-paru 
c. frankea 
d. tenggorokan 

1009. Yang menghubungkan antara paru-
paru dan hidung adalah ... 
a. tenggorokan 
b. rongga hidung 
c. rongga paru-paru 
d. a dan b benar 

1010. Penyebab radang paru-paru adalah ... 
a. bakteri 
b. morfin 
c. rokok 
d. virus 

1011. Salah satu menjaga kesehatan alat 
pernapaan adalah ... 
a. sering terlambat makan 
b. sering naik sepeda motor 
c. tidak merokok 
d. sering merokok 

1012. Penghancuran makanan oleh gigi 
disebut pencernaan ... 
a. makan 
b. mekanik 
c. kimia 
d. peristaltik 

1013. Makan yang tidak teratur akan 
menyebabkan penyakit ... 
a. gondok 
b. sariawan 
c. usus buntu 
d. maag 

1014. Untuk menghindari gangguan 
pencernakan, kita harus 
membiasakan hidup sehat. 
Contohnya ... 
a. makan secara teratur 
b. makan makanan yang lezat 
c. makan makanan yang dingin 
d. makan makanan yang panas 

1015. Untuk menghasilkan tenaga, kita 
perlu makan makanan yang 
mengandung unsur ... 
a. vitamin dan mineral 
b. mineral dan lemak 
c. karbohidrat dan lemak 
d. vitamin dan air 

1016. Kelompok makanan di bawah ini yang 
mengandung empat sehat lima 
sempurna ... 
a. gandum, jagung, tahu, tempe 
b. ikan, daging, bayam, nasi, susu 
c. nasi, bayam, sawi, jeruk, susu 
d. beras, tahu, kangkung, pepaya, 

susu 
1017. Untuk membangun pertumbuhahn 

dan sel-sel yang rusak, kita perlu 
makan makanan yang berprotein 
yaitu ... 
a. wortel, kentang, buncis 
b. kelapa, kemiri, gajih 
c. garam dapur, sayur, buah 
d. iakn laut, daging, telur 

1018. Zat gigi yang terkandung di dalam 
sayuran agar tidak rusak dengan cara 
... 
a. merebus terlalu masak 
b. di masak berkali-kali 
c. direbus setengah masak 
d. direbus setengah menguning 

1019. Gambar di samping yang serambi kiri 
adalah ... 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

1020. Orang yang kurang darah terkena 
penyakit ... 
a. amnesia 
b. leokimia 
c. hiperetnsi 
d. varises 

1021. Untuk menghindari dari penyakit 
jantung kebiasaan yang harus 
dilakukan adalah ... 
a. tidak merokok 
b. banyak makan berlemak 
c. makan-makanan yang lezat 
d. banyak tidur 

1022. Makhluk hidup yang dapat membuat 
makanan sendiri adalah ... 
a. semua jenis hewan 
b. manusia 
c. jamur dan bakteri 
d. tumbuha hijau daun 

1023. Kedelai, kacang hijau, dan kacang 
tanah menyimpan cadangan 
makanan dalam bentuk ... 
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a. umbi 
b. biji 
c. batang 
d. daun 

1024. Harimau termasuk jenis hewan ... 
a. herbivora 
b. karnivora 
c. omnivora 
d. insiktivora 

1025. Wortel – kelinci – bunga 
Kelinci berfungsi sebagai ... 
a. produsen 
b. konsumen I 
c. konsumen II 

d. konsumen III 
1026. Yang disebut dengan produsen 

adalah .... 
a. manusia 
b. hewan 
c. tumbuhan 
d. a dan b benar 

1027. Walang sangit melindungi dirinya 
dengan ... 
a. sengatnya 
b. terbangnya 
c. menggigit 
d. bau tidak enak 

 
II.  Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar ! 
1028. Pohon jati pada musim kemarau 

menggugurkan daun untuk ... 
1029. Tumbuhan yang mudah 

menyesuaikan di daerah padang pasir 
adalah ... 

1030. Kerusakan hewan dan tumbuh-
tumbuhan yang disebabkan oleh 
hama termasuk penyebab ... 

1031. Tindakan melindungi, menyelemat-
kan, melestarikan dan memanfaat-
kan sumber daya alam disebut ... 

1032. Punahnya makhluk hidup akan 
menyebabkan ... 

1033. Upaya memperbaiki lahan yang rusak 
dengan ... 

1034. Penghijauan hutan kembali disebut ... 
1035. Tali untuk olah raga panjat tebing 

terbuat dari bahan ... 
1036. Alat untuk mengukur suhu disebut ... 
1037. Bahan untuk membuat kain wol 

adalah ... 
1038. Sabut kelapa merupakan bahan baku 

... 
1039. Kekuatan tali dan benang dapat 

dipertahankan dengan ... 
1040. Wujud benda cair dipengaruhi oleh .... 
1041. Dari padat menjadi cair disebut ... 
1042. Benda padat dapat berubah wujud 

dan volumenya jika di ... 

III.  Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar ! 
1043. Berilah contoh benda-benda yang 

berubah tidak kembali ke wujud 
semula ! 

1044. Perubahan benda yang sifatnya 
sementara terjadi pada apa ? 

1045. Sebutkan benda bersifat magnetis 
dan bukan magnetis ! 

1046. Pada magnet, dimana medan 
magnetnya yang kuat ? 

1047. Benda apan saja yang menggunakan 
magnet ! 

 
IV. Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan langkah-langkah yang benar ! 
1048. Sebutkan cara membuat magnet ! 
1049. Jelaskan benda yang berat lebih 

cepat jatuh ke bumi dari pada benda 
yang ringan ! 

1050. Mengapa benda yang dilemparkan 
selalu jatuh ke bumi ? 

1051. Upaya apa yang dilakukan untuk 
memperkecil dan memperbesar 
gesekan ? 

1052. Apa manfaat dari memperbesar dan 
memperkecil gesekan ? 
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PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI 

DINAS PENDIDIKAN  

TES STANDARISASI HASIL BELAJAR SD (SHB) 
SEMESTER  GANJIL 

TAHUN PELAJARAN 2006 / 2007 
 

Mata Pelajaran    :  I P A   Hari / Tanggal   :  Jum’at, 5 Januari 2007  
Kelas                    :  V ( Lima )  Waktu                :  07.00 – 08.30  

 
I.  Pilihlah  a, b, c atau d pada jawaban yang kamu anggap paling benar ! 
1053. Alat pernapasan manusia adalah ...  

a. jantung  
b. paru-paru  
c. hati  
d. ginjal  

1054. Ikan bernapas dengan ...  
a. paru-paru  
b. kulit  
c. insang  
d. trakea  

1055. Gerak peristaltik pada ... 
a. lambung  
b. kerongkongan  
c. mulut  
d. usu halus  

1056. Alat untuk memompa darah ... 
a. jantung  
b. paru-paru  
c. hati  
d. lambung  

1057. Sumber energi terbesar bagi tumbuh-
tumbuhan adalah ...  
a. listrik  
b. matahari  
c. senter  
d. api  

1058. Hasil dari fotosintesis adalah ...  
a. oksigen dan karbondioksida  
b. karbondioksida dan karbohidrat  
c. karbondioksida dan glukosa  
d. oksigen dan air  

1059. Tebu menyimpan cadangan makanan 
pada ... 
a. akar  
b. batang  
c. daun  
d. kulit  

1060. Contoh tumbuhan yang termasuk 
tumbuahn insektivora (pemakan 
serangga) adalah ...  
a. salak  
b. kantong semar  
c. kaktus  
d. tebu  

1061. Walang sangit melindungi diri dengan 
cara  .... 
a. memiliki bentuk menyerupai 

lingkungannya  
b. memiliki tanduk  
c. mengubah warna tubuh  
d. menghasilkan bau menyengat 

1062. Bentuk paruh burung pemakan biji-
bijian adalah ... 

 
1063. Untuk mempertahankan hidup 

dengan lingkungan Onta mampu 
minum dalam jumlah yang sangat 
banyak dan disimpan pada ...  

 
a. tubuhnya  
b. kantungnya  
c. kulitnya  
d. perutnya  

1064. Keuntungan penanaman dengan cara 
hidroponik adalah ... 
a. praktis  
b. indah  
c. bersih  
d. menarik  

1065. Sifat beirktu mengalami perubahan 
fisika adalah ...  
a. bau  
b. rasa  
c. warna  
d. bentuk  

1066. Perlindungan diri dari dengan duri 
terdapat pada tumbuhan ...  
a. mawar dan salak  
b. jati dan mawar  
c. kamboja dan melati  
d. kamboja dan mawar  

1067. Struktur paling rumit dimiliki oleh tali 
berikut adalah ...  
a. senang pancing  
b. tambang plastik  
c. benang nilon  
d. benang kasur  

1068. Mentega jika dipanaskan akan ...  
a. meleleh  
b. membeku  
c. menguap  
d. menyublim  

1069. Air yang dipanaskan akan berubah 
menjadi ...  
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a. es  
b. embun  
c. uap  
d. tiitik-titik air  

1070. 
Pada daerah B pada gambar di atas 
adalah ...  
a. elektromagnet  
b. medan magnet 
c. pusat magnet  

d. kutub magnet  
1071. Buah kelapa jatuh dari pohon ke 

bawah akibat pengaruh gaya ...  
a. masin  
b. listrik statis  
c. grafitasi bumi  
d. magnet  

1072. Penyebab pembusukan pada 
makanan adalah ...  
a. bakteri  
b. semut  
c. serangga  
d. virus  
 

II.  Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang benar ! 
1073. Pada waktu masih kecil katak 

bernapas dengan ... 
1074. Kemandulan dapat disebabkan 

karena kekurangan vitamin ...  
1075. pembuluh nadi mengalirkan dari ... ke 

...  
1076. Manfaat klorofil adalah ...  
1077. Bunglon melindungi diri dari 

musuhnya dengan cara ...  
1078. Kaktus hidup pada daerah yang 

bertanah ...  
1079. Bensil bila diletakkan di tempat 

terbuka akan ...  

1080. Autotomi adalah cara hewan ... untuk 
mempertahankan hidupnya ...  

1081. Suaka margasatwa komodo terdapat 
di propinsi ...  

1082. Di Sukomade terdapat penangkaran 
...  

1083. Hutan lindung yang berfungsi terus 
smenerus di udara bebas akan 
berubah wujud menjadi ... 

1084. Fungsi gigi geraham adalah ...  
1085. Magnet dapat menarik benda dari ...  
1086. Magnet ... digunakan pada kompas ...  

 
III.  Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat ! 
1087. Apa yang dihasilkan dari fotosintensi 

?  
1088. Disebut apa penyakit karena 

kekurangan sel darah merah ?  
1089. Dimana terjadinya penyerapan sari-

sari makanan dalam tubuh ? 

1090. Sebutkan dua macam tumbuhan yang 
menyimpan cadangan makanan pada 
biji !  

1091. Apa tujuan pemerintah membuat 
cagar alamdan suaka marga satwa ? 
 

IV.  Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singakt dan tepat ! 
1092. Sebutkan urutan pencernaan makan 

pada manusia !  
1093. Sebutkan 4 vitamin yang larut dalam 

lemak !  
1094. Sebutkan ciri-ciri makanan yang 

membusuk !  

1095. Apa yang dimaksud peredaran kecil 
pada manusia ?  

1096. Tulislah macam-macam tali atau 
lambang berdasarkan struktur benang 
penyusunannya !     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Materi Bimbingan Belajar  SAFIRA           Bimbingan Belajar SAFIRA Jl. Songgon No. 10 Krajan  

Ilmu Pengetahuan Alam Kelas Lima                                                        PENGATIGAN – ROGOJAMPI                                   

                                                                                                                           

  

65

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI 

DINAS PENDIDIKAN  

TES STANDARISASI HASIL BELAJAR SD (SHB) 
SEMESTER  GANJIL 

TAHUN PELAJARAN 2008 / 2009 
 

Mata Pelajaran    :  I P A   Hari / Tanggal   :  Kamis, 8 Januari 2009  
Kelas                    :  V ( Lima )  Waktu                :  07.00 – 09.00  

 
I.  Pilihlah  a, b, c atau d pada jawaban yang kamu anggap paling benar ! 
1097. Gambar saluran pernafasan yang 

ditunjukkan 
no. 4 adalah 
... 
a. paru-

paru 
b. bronkus 

c. bronkiolus 
d. alveolus 

1098. Organ pernafasan yang ditunjukkan 
nomor 2 
adalah ... 
a. trakea 
b. pundi-

pundi 
udara 

c. bronkus 
d. insang 

1099. Dalam usaha penyesuaian diri 
terhadap lingkungan lumpur, ikan 
gabus dilengkapi dengan ... 
a. insang 
b. sirip 
c. sisik yag keras 
d. labirin 

1100. Perhatikan gambar di samping. 
Apendik 
ditunjukkan pada 
... 
a. huruf a 
b. huruf b 
c. huruf c 
d. huurf d 
 
 

1101. Saluran pencernaan yang merupakan 
penghubung antara rongga mulut 
dengan lambung ... 
a. tenggorokan 
b. kerongkongan 
c. usus halus 
d. usus dua belas jari 

1102. Urutan saluran alat-alat pencernaan 
manusia adalah ... 
a. rongga mulut – kerongkongan – 

usus besar – usus halus – anus 
b. rongga mulut – usus besar – 

lambung – kerongkongan – usus 
halus – anus  

c. rongga mulut – kerongkongan – 
lambung – usus halus – usus 
besar – anus 

d. rongga mulut – usus halus – usus 
besar – lambung – kerongkongan 
- anus 

1103. Nama organ peredaran darah 
manusia yang 
ditunjukkan 
nomor 4 di 
samping 
adalah ... 
a. serambi 

kanan 
b. serambi kiri 
c. bilik kanan 
d. bilik kiri 

1104. Zat yang berfungsi mengedarkan sari-
sari makanan ke seluruh tubuh adalah 
... 
a. enzim 
b. darah 
c. jantung 
d. oksigen 

1105. Saat melakukan fotosintesis 
tumbuhan memerlukan ... 
a. air dan oksigen 
b. air dna hydrogen 
c. air dan karbondioksida 
d. karbohidrat dan oksigen 

1106. Bentuk kaki yang digunakan untuk 
mengais adalah ... 

 
1107. Gangguan jumlah dan bentuk 

trombosit dapat menyebabkan darah 
seseorang sukar membeku apabila 
mengami luka. Ganguan ini 
dinamakan ... 
a. stroke 
b. varises 
c. hipertensi 
d. hemofilia 
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1108. Tumbuhan di bawah ini yang tidak 
mampu melakukan proses 
fotosintesis adalah ... 

 
1109. Bentuk perlindungan diri pada bunga 

mawar adalah ... 
a. daunnya lebar 
b. batangnya berduri 
c. bunahnya berduri 
d. daunnya runcing 

1110. Pada gambar di bawah ini merupakan 
ciri hewan pemakan daging adalah ... 

 
1111. Agar dapat digunakan atau menali 

maka tambang harus memiliki sifat ... 
a. keras 
b. lentur 
c. lunak  
d. mudah patah 

1112. Hewan yang melindungi diri dari 
musuhnya dengan menyemburkan  
cairan seperti tinta hitam adalah ... 
a. gurita 
b. bunglon 
c. cumi-cumi 
d. siput 

1113. Berikut   tumbuhan yang 
menggugurkan daunnya pada musim 
kemarau adalah ... 
a. jati dan mahoni 
b. jati dan kelapa 
c. mangga dan sawo 
d. kedondong dan pisang 

1114. Tumbuhan hijau dapat membuat 
makanan sendiri karena memiliki hijau 
daun yang disebut ... 
a. klorofil 
b. stomata 
c. lentisel 
d. stoplasma 

1115. Salah satu penyebab seseorang 
menderta anemia adalah ... 
a. kekurangan zat kapur 
b. kekurangan zat besi 
c. kekurangan zat hara 
d. kekurangan zat fosfor 

1116. Pencernaan makanan secara 
mekanik terjadi di dalam ... 
a. usus halus 
b. mulut 
c. usus besar 
d. anus 

 
II.  Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar ! 
1117. Tempat pertukaran gas O2 dan CO2 

terjadi di ... 
1118. Kulit cacing selalu basah bertujuan 

untuk ... 
1119. Alat pernapasan ikan yanh hidup di 

lumpur adalah ... 
1120. Alat pernapasan pada berudu adalah 

... insang. 
1121. Enzim yang berfungsi mengubah zat 

tepung menjadi zat gula adalah ... 
1122. Mengatur makanan waktu dikunyah 

adalah fungsi .... 
1123. Alat yang berfungsi mengangkut dan 

mengedarkan zat makanan keseluruh 
tubuh disebut ... 

1124. Gangguan saluran pencernaan yang 
disebabkan oleh kekurangna 
makanan berserat adalah ... 

1125. Sumber energi utama untuk 
melakukan proses fotosintesis adalah 
... 

1126. 
Bentuk paruh seperti gambar 
disamping, dimiliki oleh burung 
pemakan ... 

1127. Cicak melindungi diri dari musuhnya 
dengan cara ... 

1128. Bagian jantung yang  berfungsi 
memompa darah keseluruhan tubuh 
adalah ... 

1129. Untuk melindungi diri dari musuhnya 
pohon mawar memiliki ... 

1130. Serat yang diperoleh dari pangkal 
pelepah pohon enau adalah ... 
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1131. Tumbuhan pada 

gambar di samping menyimpan 
cadangan makanan pada ... 

 
III.  Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar ! 
1132. Apakah fungsi asam klorida pada 

getah lambung ? 
1133. Apakah fungsi jantung manusia ? 
1134. Apakah fotosintesis itu ? 

1135. Dengan cara 
apa hewan pada gambar di samping 
melindungi dari musuhnya ? 

1136. Apakah bahan utama fotosintesis 
yang diambil dari udara ? 

 
IV. Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan langkah-langkah yang benar ! 
1137. Bagaimana urutan masuknya udara 

dalam alat pernapasan burung ? 
1138. Sebutkan cara-cara menjaga 

kesehatan jantung ! 
1139. Jelaskan ciri-ciri khusus tumbuhan 

kaktus yang digunakan sebagai alat 

penyesuaian diri terhadap lingkungan 
! 

1140. Jelaskan mengapa menghirup udara 
melalui hidung lebih baik dari pada 
melalui mulut ! 
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Hubungan Antara Gaya, Gerak, dan Energi Serta Fungsinya  
 
Kompetensi Dasar  
Mengidentifikasi hubungan antara gaya gerak dan energy melalui percobaan ( gaya gravitasi, 
gesek, dan gaya magnet).  
 
 
Indikator  

 Membandingkan kecepatan jatuh dua buah benda ( benda yang berat, bentuk, dan ukuran 
)  dari ketinggian tertentu.  

 Menyimpulkan bahwa gaya gravitasi menyebabkan benda bergerak ke bawah 
 Memprediksi seandainya tidak ada gaya gravitasi bumi 
 Pembandingkan gerak benda pada permukaan yang berbeda-beda 
 Menjelaskan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan oleh gaya gesekan dalam kehidupan 

sehari-hari 
 Mengelompokkan benda-benda yang bersifat magnetis 
 Menunjukkan kekuatan gaya magnet dalam menembus beberapa benda melalui 

percobaan. 
 Memberi contoh penggunaan gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari 
 Membuat magnet 

 

 
 Gaya adalah suatu yang 

menyebabkan benda bergerak atau 
berubah bentuk tarikan dan dorongan 
atau besaran vector, sebab gaya 
mempunyai besar dan arah.  

 Besarnya gaya dinyatakan dalam 
newton dan dapat diukur dengan 
dynamometer.  

 Sifat-sifat gaya : 
1. Gaya dapat mengubah bentuk 

suatu benda  
2. Gaya dapat mengubah arah 

gerak suatu benda 
3. Gaya dapat menyebabkan benda 

bergerak 
 Besaran gaya dinyatakan : kilogram 

gaya (kgf), gram gaya(gf), newton 
atau dyne 

 Rumus-rumus besaran gaya 

1 kgf = 1.000 gf,  1kgf = 9,8 newton,    
1 newton = 100 dyne 

 Pada dasarnya gaya itu dapat 
dibedakan menjadi 2 macam yaitu 
gaya tarik atau gaya dorong 

  Macam-macam gaya menurut 
sumbernya sebagai berikut : 
1. Gaya otot yaitu gaya yang 

dilakukan manusia atau hewan 
2. Gaya gravitasi yaitu gaya traik 

bumi terhadap benda-benda. 
Contoh :   -  buah jatuh dari 

pohonnya 
- Melempar bola ke 

atas akan jatuh ke 
bumi 

Walaupn tiak terlihat ada gaya 
gesek yang mempengaruhi gerak 
jatuh benda. Gaya gesek sifatnya 
menahan gerakan benda. 
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3. Gaya magnet yaitu gaya yang 
berasal dari magnet 
Magnet berasal dari kata 
megnesia. 
Sifat-sifat magnet antara lain : 
a. Magnet dapat menarik 

benda-benda tertentu. 
Contohnya : benda yang 
terbuat dari bahan logam 
yaitu : besi, nikel dan kobalt 
benda yang dapat ditarik 
disebut magnesia. 
Benda yang tidak dapat 
ditarik magnet yaitu benda 
non magnesia, plastik, kayu, 
dll. 

b. Kekuatan magnet dapat 
menembus penghalang 
tergantung tebal tipisnya 
penghalang. Kekuatan 
magnet pada ujung-ujungnya. 

c. Megnet mempunyai dua 
kutub, yaitu kutub utara dan 
selatan. Dua kutub yang 
senama tolak menolak, dua 
kutub yang tidak senama tarik 
menarik. 

d. Magnet mempunyai 
kegunaan misalnya : 
mengunci kotak pensil, tas 
obeng dan gunting jahit. 

e. Membuat magnet. Magnet 
buatan adalah magnet yang 
dibuat orang dari besi atau 
baja. 

� Bentuk magnet ada 
bermacam-macam 
yaitu magnet batang, 
magnet jarum, magnet 
tabung (silinder), huruf 
U dan bentuk ladam 
(tapal kuda). 

� Cara membuat magnet 
: cara induksi, cara 
menggosok-gosokkan, 
cara dialiri aliran listrik. 

� Magnet terbagi atas 
magnet alam dan 
magnet buatan. 

� Medan magnet adalah 
daerah di sekitar 
magnet yang masih 
dipengaruhi gaya 
magnet. 

� Benda yang dapat 
dibuat magnet disebut 
feromagnetik 

� Benda yang tidak dapat 
dibuat magnet disebut 
diamagnetik 

� Magnet terjadi karena 
dialiri arus listrik disebut 
elektromagnet. Sifat 
kemagnetan benda 
yang dialiri arus listrik 
berlangsung 
sementara. 

4. Gaya gesek 
� Gaya gesek adalah 

hambatan yang terkadi ketika 
dua permuakaan bendas 
aling bersentuhan. 

� Manfaat gaya gesek adalah 
menahan benda agar tidak 
tergelincir, dan 
mengehentikan laju bola, 
menahan benda-benda agar 
tidak bergeser, menghentikan 
benda-benda yang bergerak. 

� Membantu benda bergerak 
tanpa tergelincir contohnya 
ketika kamu berjalan. Antara 
kaki atau sepatu denagn 
lantai agar tidak muda 
tergelincir alas kaki yang 
kasar. 

� Menghentikan benda yang 
bergerak contohnya ren karet 
pada sepeda. 

� Menahan benda-benda agar 
tidak bergerak contohnya 
perabot rumah tangga tanpa 
gaya gesekan mudah 
tergeser. 

� Kerugian gaya gesekan : 
- Menghambat gerakan 

karena gaya gesekan 
mengikis permukaan 
(menyebabkan aus) 
contohnya alas sepatu 
permukaannya aus 
karena gesekan. 

- Memboroskan energi 
untuk mengatasi gaya 
gesekan, contohnya, 
tenaga yang lebih kuat 
untuk menarik benda 
diatas karpet 

� Cara memperkecil gaya 
gesek : 
- Memasang roda karena 

roda memudahkan 
benda bergerak 

- Memasang bantalan 
peluru (laker), gesekan 
antara roda dengan 
sumbu diberi laker. 

- Menghaluskan 
permukaan benda 
karena permukaan 
halus gaya gesekannya 
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kecil, misalnya jalan 
raya di aspal. 

- Memberi pelumas (oli) 
seperrti sepeda 

� Makin besar permukaan yang 
bergesekan semakin besar 
gaya gesekan itu 

� Makin halus permukaan 
benda semakin kecil gaya 
gesekannya 

 Setiap kali kita melakukan kerja selalu 
mengeluarkan tenaga atau energi.jadi 
energi adalah kemampuan untuk 
melakukan usaha. 

 Manusia dan hewan dapat melakukan 
kerjasama karena mendapat energi 
dari makanan 

 Kerja atau usaha  : 
Usaha = gaya x jarak perpindahan 
benda 
W = F x S � W = usaha,   F = gaya,    
dan S = jarak perpindahan benda 

 Matahari merupakan sumber energi 
1. Matahari merupakan sumber 

energi utama bagi makhluk hidup 
2. Tanpa energi matahari, manusia 

tumbuhan, hewan tidak dapat 
hidup 

3. Energi matahari dipancarkan ke 
bumi sebagi gelombang 
elektromagnet, dan sebagai 
gelombang elektromagnet itu 
menjadi gelombang cahaya yang 
dapat menyinari bumi dan dapat 
menyebabkan panas bumi. 

4. Energi matahari sangat 
bermanfaat bagi kehidupan di 
dunia ini yaitu : 
a. Membantu fotosintesis pada 

tumbuhan 
- Tanpa sinar matahari 

tumbuhan tidak dapat 
membuat makanan 
sendiri (fotosintesis) 

- Energi yang tersimpan 
pada tumbuhan dibentuk 
karena adanya sinar 
matahari 

- Tumbuhan akan mati jika 
lama tidak terkena sinar 
matahari 

b. Energi matahari digunakan 
manusia secara langsung 
bagi kehidupan di dunia yaitu 
: 
- Secara langsung 

Misalnya digunakan 
untuk mengeringkan 
padi, pakaian, kayu, dll. 

- Secara tidak langsung 
Menusia dan hewan 
memperoleh energi dari 

tumbuhan yang 
dimakannya, sedangkan 
tumbuhan memperoleh 
energi dari matahari. 

c. Manusia membutuhkan 
bahan bakar untuk 
menggerakkan meisn-mesin. 
- Batubara terjadi dari 

tumbuhan yang tertimbun 
bertahun-tahun 

- Minyak bumi terjadi dari 
hewan-hewan renik yang 
tertimbun tanah 
bertahun-tahun yang 
silam 

5. Sinar matahari pagi sangat baik 
bagi kesehatan tubuh, karena 
sinar matahari pagi membantu 
pembentukan vitaminD dalam 
tubuh. 

 Bentuk-bentuk energi antara lain : 
energi bunyi, energi panas, energi 
kinetik (gerak), energi kimia, energi 
listrik, energi gravitasi (potensial) 
energi cahaya. 
1. Energi panas, adalah energi yang 

dimiliki benda karena panas 
Contoh : - kedua telapak tangan 
digosokkan satu sama lain 

- Dahan tumbuhan 
saling di gosokkan 

2. Energi bunyi, adalah energi yang 
dimiliki benda bergetar 
Misalnya : pengeras suara, gitar, 
radio, kendang 

3. Energi kinetik, adalah energi yang 
dimiliki benda karena geraknya 
Misalnya ; kelereng dibidikkan, 
bola kasti dilempar 

4. Energi kimia, adalah energi yang 
di miliki benda yang mengalami 
proses kimia 
Misalnya : makanan yang kita 
makan mengalami proses kimia 
waktu pencernaan 

5. Energi listrik, adalah energi yang 
dimiliki benda yang bermuatan 
listrik 
Contoh : energi listrik menjadi 
energi gerakan pada kipas angin 

6. Energi potensial gravitasi, adalah 
energi yang dimiliki benda karena 
ketinggian 
Contoh : air terjun, batu yang di 
lempar ke atas, buah jatuh ke 
bumi 

7. Energi cahaya , adalah energi 
yang dimiliki benda yang berpijar 
Contoh matahari, lilin yang 
menyala, kunang-kunang 
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 Energi hanya dapat berubah dari 
bentuk yang satu ke bentuk yang 
lainnya. 

 Hukum kekekalan energi mengatakan 
bahwa energi tidak diciptakan dan 
tidak dapat dimusnakan. 

 
 

 
Taktis gambar balon halaman 69  
I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar ! 
 
1141. Benda pada gambar di bawah ini, ada 

yang dapat 
ditarik dengan 
magnet dan ada 
yang tidak.  
Artinya, bahan 
pembuat benda 
tersebut adalah 
...  
a. logam atau bukan logam 
b. besi atau baja 
c. logam 
d. benda magnetis atau nonmagnetis 

1142. Sebuah benda yang dibungkus kertas 
didekatkan dengan sepotong besi. 
Besi tertarik oleh benda tersebut. 
Benda tersebut adalah ...  
a. baja 
b. tembaga 
c. magnet 
d. alumunium 

1143. Ada orang yang mengatakan bahwa 
magnet tidak boleh didekatkan 
dengan tajam tangan. Menurut 
dugaanmu, hal ini disebabkan oleh ... 
a. jam tangan akan tergores magnet 
b. komponen-komponen jam tangan 

akan tertarik magnet sehingga jam 
tangan menjadi rusak. 

c. jarum jam akan berputar terlalu 
cepat dari putaran yang normal 

d. gaya yang dimiliki magnet akan 
hilang setelah didekatkan dengan 
jam. 

1144. Gaya yang memperlambat gerak 
benda adalah gaya ...  
a. gravitasi 
b. otot 
c. listrik 
d. gesek 

1145. Benda ringan yang jatuh lebih lambat 
sampai ke tanah bertahan oleh gaya 
...  
a. gravitasi bumi 
b. gesek udara 
c. gravitasi bulan 
d. gesek lantai 

1146. Dari bentuk magnet di bawah ini 
magnet ladam adalah ... 

 
a. a 
b. b 
c. c 
d. d 

1147.  Baja yang di dekatkan ke salah satu 
kutub magnet akan bersifat seperti 
magnet. Pembentukan magnet 
dengan cara itu disebut ... 
a. cara induksi 
b. cara aliran listrik 
c. cara gosokan 
d. cara deduksi 

1148. Perhatikan daftar benda berikut ini : 
1)peniti, 2)kapur tulis, 3)pines, 
4)gabus, 5)jarum jahit. Yang dapat 
ditarik oleh magnet adalah ... 
a. 1, 2, 3 
b. 1, 3, 5 
c. 2, 4, 5 
d. 2, 3, 4 

1149. Jarum jam dari alat 
pada gambar di 
samping dapat 
menunjukkan arah 
utara dan selatan karena merupakan 
... 
a. logam 
b. magnet 
c. benda magnetis 
d. benda non magnetis 

1150. Meneliti paku dengan kawat yang di 
hubungkan dengan baterai adalah 
cara ... 
a. membuat magnet 
b. menghilangkan gesekan 
c. memanaskan paku 
d. membuat paku menjadi benda 

magnetis 

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
1151. Benda yang dapat menarik besi 

disebut ... 
1152.  Jenis magnet yang digunakan pada 

kompas adalah ... 
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1153. Tiga uang logam yang dijatuhkan 
bersamaan dari ketinggian sama akan 
mencapai taah dalam waktu ... 

 
1154. Bola kasti dan bola basket dijatuhkan 

dari ketinggian yang sama. Kedua 
bola tersebut akan mencapai tanah 
secara ... 

1155. Amati gambar di samping ini ! Bagian 
magnet yang mempunyai kekuatan 
terbesar disebut ... 

 

1156. Untuk memperkecil gaya bgesek, 
mesin-mesin kendaraan biasanya di 
beri ... 

1157. Kanvas rem sepda biasanya 
menggunakan bahan yaang terbuat 
dari ... 

1158. Upaya untuk memperbesar gesekan 
lantai yang licin karena tergenang air 
adalah ... 

1159. Magnet yang digunakan pada gambar 
disamping dibuat dengan cara ... 

 
1160. Magnet buatan dibuat dalam berbagai 

bentuk sesuai dengan kebutuhan. 
Kompas umumnya menggunakan 
magnet buatan yang berbentuk ... 

 
III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas ! 
1161. Sebutlan 3 benda yang menggunakan 

gaya magnet ! 
1162. Jelaskan pengertian gaya gravitasi ! 
1163. Sebutkan 2 cara untuk memperkecil 

gaya gesek ! 
1164. Bila bola di samping ini kita 

gelindingkan di lapangan, lama-lama 
akan berhenti. Jelaskan penyebabnya 
! 

 
1165. Jelaskan perbedaan benda magnetis 

dan benda non magnetis ! beri 2 
contoh untuk masing-masing ! 

 

 
I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar ! 
1166. Sepeda yang sedang dikendarai 

btiba-tiba terhenti karena rembya 
ditekan. Pada kejadian tersebut 
berlangsung gaya ... 
a. gegsek 
b. magnet 
c. pegas 
d. otot 

1167. Peristiwa yang menunjukkan bahwa 
gaya dapat mengubah bentuk benda 
adalah ... 
a. bola di tendang dan mental 

membentur tembok 
b. baling-naling berputar di tiup 

angin. 
c. adik bermain layang-layang di 

lapangan 
d. mainan adik pecah karena terinjak 

1168. Rangkaian percobaan seperti gambar 
di samping untuk membuktikan .... 

 
a. medan magnet 
b. gaya magnet 
c. spektrum magnet 
d. sifat magnet 

1169. Pasangan gaya yang dapat 
melakukan tolak dan gaya tarik 
adalah ... 
a. gaya magnet dan gaya listrik 
b. gaya magnet dan gaya gravitasi  
c. gaya otot dan gaya gravitasi 
d. gaya magnet dan gaya pegas 
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1170. Perhatikan pernyataan-pernyataan 
berikut ! 
1. Mesin mobil dimatikan pada saat 

parkir 
2. Mendorong mobil pada saat 

mogok 
3. lampu kamat mandi selalu 

menyala 
4. Nyala kompor dibiarkan kemerah-

merahan 
Pernyataan yang menunjukkan 
penghematan energi terdapat pada 
nomor ... 
a. 4 
b. 3 
c. 2 
d. 1 

1171. 
Dari gambar di atas  kutub-kutub 
magnet yag tolak menolak bila 
didekatkan ditunjukkan nomor ... 
a. 5 dan 4 
b. 4 dan 6 
c. 3 dan 1 
d. 2 dan 5 

1172. Alat-alat di bawah ini yang 
menggunakan magnet adalah ... 
a. speker, bel listrik, dan dinamo 
b. dinamo, kompas dan obeng 
c. speker, dinamo dan gunting 

d. kompas, bel listrik dan penggaris 
mika 

1173. Pembuatan magnet seperti gambar di 
samping ini dilakukan secara ... 

 
a. indusi 
b. gesekan 
c. imbas 
d. elektro magnet 

1174. Manfaat utama gaya gravitasi adalah 
... 
a. menahan segagla benda tetap 

berada di bumi 
b. menunjukkan kutub utara dan 

kutub selatan bumi 
c. mengurangi gaya gesekan antara 

dua permukaan benda 
d. membuat lubang-lubang pada 

permukaan 
1175. Cara mengurangi gaya gesekan 

adalah ... 
a. memperkasar permukaan benda 
b. menggunakan minyak pelumas 
c. membuat permukaan menjadi 

lebar 
d. membuat lubang-lubang pada 

permukaan 

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
1176. Magnet mempunyai dua kutub yaitu ... 
1177. Gaya yang bekerja pada ban mobil 

yang direm adalaah gaya ... 
1178. Mendorong benda di atas permukaan 

yang kasar akan terasa berat. Hal ini 
disebabkan oleh gaya ... 

1179. Perhatikan gambar berikut ! 

Gambar di atas menunjukkan 
pesawat yang dpat bekerja karena 
adanya gaya ... 

1180. Gerak jatuhnya kelereng lebih cepat 
dari pada bulu, karena bulu mendapat 
gaya gsekan yang lebih ... dari 
kelereng. 

1181. energi yang terkandung dalam sinar 
matahari adalah energi ... 

1182. Rahmanto memindahkan benda 
dengan energi 20 newton, dan batu 
itu berpindah sejauh 5 meter. Usaha 
Rahmanto itu sebesar ... 

1183. Benda dikatakan sumber nergi 
apabila benda itu ... 

1184. Perubahan energi pesawat televisi ini 
adalaah dari energi ... menjadi ... 

1185. Permukaan benda yang kasar dan 
luas akan memperbesar gaya ... 

 
III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat ! 
1186. Jelaskan perbedaan gaya magnet 

dan gaya gravitasi ! 
1187. Sebutkan 3 macam sifat gaya ! 

1188. Bagaimana pengaruh luas permukaan 
benda terhadap kecepaatn gerak 
jatuh  benda tersebut ? 
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1189. Apa yang terjadi bila ujung-ujubf 
megnet yang tidak senama 

didekatkan ? 
1190. Apa manfaat utama gaya gravitasi ! 

 
Perbaikan dan Pengayaan 
1191. Bahan yang mudah dibuat megnet 

adalah ... 
1192. Ketapel dibuat berdasarkan gaya ... 
1193. Pengaruh udara terhadap gerak 

jatuhnya benda adalah ... gerak 
benda terrsebut. 

1194. Dinamo sepeda menggunakan 
magnet berbetuk ... 

1195. Buah kelapa jatuh dari pohon ke 
bawah akibat pengaruh gaya ... 

 
Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar ! 
1196. Nama magnet berasal dari sebuah 

daerah kecil di Asia yang bernama ... 
1197. Besarnya gaya magnet disebut 

kekuatan gaya ... 
1198. Magnet yang dibuat manausia 

dengan menggunakan teknologi 
tertentu disebut .... 

1199. Benda yang tidak bisa ditarik oleh 
magnet disebut benda 

1200. Pengaruh yang tidak bisa hilang jika 
benda penghalangnya terlalu ... 

1201. Kutub magnet yang menghadap ke 
arah utara disebut ... 

1202. Jika kutub se;atan megnet didekatkan 
dengan kutub utara, maka akan ... 

1203. Magnet pada alat pengangkut ini 
dibuat dengan cara mengalirkan ... 

1204. Setiap benda yang bergerak selalu 
ditahan oleh gaya ... 

1205. Tanpa gaya gesek, benda-benda itu 
akan tergesar dari ... 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawban yang benar ! 
1206. Berikan sebuah contoh akibat 

bekerjanya gaya beserta 
penyebabnya ! 

1207. Perubahan apa saja yang bisa terjadi 
akibat kejerjanya gaya pada benda ? 

1208. Mengapa mendoronng sebuah lemari 
di lantai licin lebih ringan dari pada 
mendorong lemari di lantai kasar ? 

1209. Apa akibat jika menggunakan ban 
sepeda yang sudah halus ? 

1210. Jelaskan apakah kekuatan gaya 
gravitasi bumi sama di semua tempat 
? 

  
I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar ! 
1211. Benda magnetis adalah benda yang 

mengandung unsur ... 
a. besi, nikel, kobalit 
b. alumunium dan asbes 
c. gipsum, magaan, chrom 
d. belerang dan asam sulfat 

1212. Benda logam di bawah ini yang tidak 
bisa ditarik oleh magnet adalah ... 
a. besi, seng dan lempeng baja 
b. alumunium, timah, tembaga 
c. jarum, pakum peniti, sendok 
d. gunting, palu, pisau dan baji 

1213. Magnet buatan yang baik berasal dari 
bahan ... 
a. asbes, chrom 
b. logam mulia 
c. nikel, timah 
d. besi dan baja 

1214. Jenis magnet buatan disamping 
berbentuk .. 
a. tabung 
b. silinder 
c. ladam 
d. jarun 

1215. Agar sifat kemagnetannya lebih tahan 
lama, maka buatlah magnet dari 
bahan ... 
a. besi 
b. baja 
c. tembaga 
d. alumunium 

1216. Berikut yang disebut sebagai magnet 
silinder adalah ... 
a.                        c. 
 
 
 
 
 
b.                        d. 
 

 
 

1217. Induksi adalah pembuatan magnet 
yang dilakukan dengan cara ... 
a. memanaskan besi hingga 

membara 
b. mengalirkan arus listrik pada besi 
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c. menggosokkan magnet berulang-
ulang 

d. mendekatkan magnet dengan besi 
1218. Gambar di samping ini menunjukkan 

cara pembuatan 
magnet yang 
disebut ... 
a. penggosokan 
b. elektromagnet 
c. induksi 
d. reduksi 

1219. Benda yang jatuh itu sebenarnya 
karena ditarik oleh sebuah gaya yang 
disebut ... 
a. gaya listrik 
b. gaya gravitasi 
c. gaya pegas 
d. gaya gesek 

1220. Jika dijatuhkan dari ketinggian, benda 
yang bergerak lebih lambat adalah... 

 
1221. Gaya yang mempunyai sifat menahan 

gerak benda disebut ... 
a. gaya listrik 
b. gaya pegas 
c. gaya gesek 
d. gaya tarik 

1222. Gaya gravitasi bumi tak berpengaruh 
lagi, jika seseorang berada  pada ... 
a. di atas tanah lapang 
b. permukaan tanah 
c. dasar samudera 
d. ketinggian tertentu 

1223. Tempat yang tidak terpengaruh oleh 
gaya gravitasi bumi adalah ... 
a. padang rumput 
b. tanah berpasir 
c. ruang angkasa 
d. ruang terbuka 

1224. Arah gaya gesekan berlawanan 
dengan ... 
a. sentuhan benda 
b. berat jenis benda 
c. arah gerak benda 
d. kekerasan benda 

1225. Bagian bawah sepatu bola dibuat 
seperti gambar di samping ini 
bertujuan untuk ... 
a. memperbesar gaya gesek 
b. memperkuat sol sepatu 
c. mengurangi  gaya gesek 
d. mempertebal sol sepatu 

1226. Berikut ini yang tidak termasuk contoh 
upaya memperkecil gaya gesek 
adalah ... 
a. memasang roda 
b. memberi pelumas 
c. pengaspal jalan 
d. ban yang beralur 

1227. Pengaspalan jalan adalah upaya 
untuk memperkecil gaya gesek antara 
permukaan jalan dengan ... 
a. para pemakai jalan 
b. ban roda kendaraan 
c. beratnya kendaraan 
d. pengguna jalan raya 

1228. Gaya gesek terbesar antara roda 
mobil dengan permukaan jalan terjadi 
di ... 
a. jalan beraspal 
b. jalan berbatu 
c. tanah berumput 
d. tanah berlumpur 

1229. Permukaan pegangan obeng yang 
dibuat kasar atau tidak rata bertujuan 
untuk ... 
a. memperbesar gaya gesek 
b. memperberat gerak obeng 
c. meperkecil gaya gesek 

1230. Jika tak ada gaya gesek, benda-
benda di sekitar kita akan ... 
a. tetap ada di tempatnya 
b. tergeser dari tempatnya 
c. semakin terasa berat 
d. ukurannya menyusut 

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
1231. Magnet mempunyai kekuatan untuk 

menarik benda-benda yang terbuat 
dari ... 

1232. Magnet yang sudah tersedia di alam 
disebut .... 

1233. Seetiap magnet 
mempunyai dua 
kutub, yaitu ... 

1234. Semua benda 
magnetis mampu 
ditarik oleh ... 

1235. Gaya yang dimiliki magnet mampu 
menembus benda ... 

1236. Makin kuat gayaa tarik magnet jika 
jarak magnet dengan benda makin ... 

1237. Kutub magnet yang menghadap ke 
selatan disebut ... 

1238. Jika kutub utara magnet didekatkan 
dengan kutub utara dari magnet lain, 
maka akan ... 

1239. Magnet bisa dijadikan alat berat untuk 
mengangkut benda-benda dari 
magnet lain, maka akan ... 

1240. Magnet bisa dijadikan alat berat untuk 
mengangkut benda-benda dari logam 
... 
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1241. Pembuatan magnet secara 
elektromagnetik dilakukan dengan 
cara mengalirkan ... 

1242. Benda yang tidak dapay ditarik oelh 
magnet disebut benda ... 

1243. Kita dapat  berjalan tanpa tergelincir 
karena adanya gaya ... 

1244. Makin besar permukaan benda, 
gayaa gesekan semakin ... 

1245. Batu mempunyai berat. Hal itu 
kaarena terpengaruh oleh ... 

1246. Astronot melayaang-layang di dalam 
pesawat karena terbebas dari ... 

 
III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat ! 
1247. Sebutkan benda bukan logam yang 

bersifat non-magnetis ! 
1248. Sebatang paku diletakkan di atas 

kertas, lalu sebatang magnet 
diletakkan di bawah kertas itu. Apa 
yang terjadi pada paku itu ? 

1249. Sebutkan benda-benda yang bisa 
ditembus oleh gaya tarik magnet ! 

1250. Mengapa kita tidak boleh 
mendekatkan magnet dengan benda-
benda eletronik ? 

1251. Sebutkan alat-alat disekitarmu yang di 
dalamnya menggunakan magnet ! 

 

 
Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar ! 
1252. Benda yang bisa ditarik oleh amgnet 

disebut ... 
1253. Alat yang digunakan untuk 

menentukan arah disebut ... 
1254. Jika dua kutub magnet yang senama 

didekatkan, maka akan ... 
1255. Dengan adanya gaya gravitasi bumi 

menyebabkan benda-benda 
mempunyai ... 

1256. Benda yang jatuh selalu menuju ke 
arah ... 

1257. Gaya gesek mempunyai sifat untuk 
menahan ... 

1258. ketika sedang berjalan, kaki atau alas 
kaki kita bergesekan dengan ... 

1259. Gaya yang terjadi antara permukaan 
jalan dengan ban motor adalah ... 

1260. Meja, kursi dan lemari tidka bisa 
bergeser dari tempatnya karena 
adanya ... 

 
Jawablah  pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar ! 
1261. Mengapa besi dan baja sangat baik 

untuk dijadikan magnet ? 
1262. Sebutkan bentuk-bentuk magnet 

buatan yang kamu ketahui ! 
1263. Apa kelebihan magnet yang dibuat 

dari logam baja ? 

1264. Mengapa kertas yang dibiatkan 
terbuka lebih lambat bergerak jika 
dijatuhkan bersamaan denga kertas 
yang menggumpal seperti bola ? 

1265. Apa yang dimaksud dengan gaya 
gesekan ? 

 

 
I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar ! 
1266. Gaya yang terdapat pada ban mobil 

yang direm yaitu gaya ... 
a. pegas 
b. gesek 
c. magnet 
d. listrik 

1267. Gaya tarik magnet terbesar terletak 
pada ... 
a. tengah-tengah bagian magnet 
b. kutub-kutub magnet 
c. seluruh bagian magnet 
d. salah satu kutub magnet 

1268.  Gaya tarik magnet dapat menembus 
.... 
a. papan 
b. tembok 
c. besi  
d. kertas 

1269. Berikut ini merupakan benda 
magnetik, kecuali ... 
a. kuningan 
b. besi 
c. baja 
d. nikel 

1270. Benda yang ditolak oleh magnet 
adalah ... 
a. besi dan plastik 
b. baja dan besi 
c. kayu dan plastik 
d. kayu dan nikel 

1271. Benda-benda seperti buah-buahan 
jatuh ke bumi karena adanya ... 
a. gaya listrik 
b. gaya mesin 
c. gaya gravitasi 
d. gaya pegas 
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1272. Bola yang ditendang kemudian 
berhenti karena adanya ... 
a. gaya listrik 
b. gaya mesin 
c. gaya pegas 
d. gaya gesek 

1273. Semakin halus permukaan suatu 
benda maka gaya gesek yang 
ditimbulkan akan ... 
a. semakin kecil 
b. semakin besar 
c. tidak berubah 
d. tetap 

1274. Benda yang terdapat pada dynamo 
adalah .... 
a. tembaga 
b. lempeng timbal 
c. salmak, batu kawi 
d. magnet U dan kumparan 

1275. Gaya gravitasi di sekitar kita adalah 
.... 
a. gaya tarik bulan 
b. gaya tarik bumi 
c. gaya tarik matahari 
d. gaya tarik planet 

1276. Salah satu sifat dari magnet adalah ... 
a. mempunyai satu kutub 
b. mempunayi dua kutub yang 

sejenis 
c. kutub magnet senama jika 

didekatkan taarik-menarik 
d. kutub magnet senama jiak 

didekatkan tolak-menolak 
1277. Gaya yang ditimbulkan oleh kekuatan 

magnet disebut gaya ... 
a. listrik 
b. magnet 
c. gravitasi 
d. gesek 

1278. Makin besar benda yang ditarik atau 
didorong berarti gaya yang 
dikeluarkan ... 
a. makin besar 
b. sama 
c. seimbang 
d. makin kecil 

1279. Alat pengukur gaya yaitu ... 
a. dinamometer 
b. termometer 
c. barometer 
d. anemometer 

1280. Tarikan atau dorongan pada benda 
disebut ... 
a. usaha 
b. gaya 
c. daya 
d. tenaga 

1281. Ahli matematika dan ilmu alam yang 
dikenal dengan teori tentang gravitasi 
adalah ... 
a. Isaac Newton 
b. James Watt 
c. Einstein 
d. Galileo  

1282.  Makin licin suatu permukaan benda, 
makin ... gaya 
a. kecil 
b. seimbang 
c. besar 
d. hilang 

1283. Gaya yang ditimbulkan oleh magnet 
digambarkan dengan ... 
a. garis magnet 
b. garis gaya 
c. garis lurus 
d. garis medan magnet 

1284. Terjadinya pasang surut air laut, 
karena gravitasi ... 
a. bumi 
b. matahari 
c. bulan 
d. satelit 

1285. Di bawah ini adalah sifat magnet 
kecuali ... 
a. kutub yang sama akan saling 

tolak-menolak 
b. kutub yang sama akan saing tarik-

menarik 
c. dalam keadaan bebas selalu 

mengarah ke utara dan ke selatan 
d. mempunyai tiga kutub 

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
1286. Semakin jauh dari pusat bumi maka 

... semakin kecil 
1287. Kemagnetan akan hilang, bila magnet 

itu di ... 
1288. Setiap magnet mempunyai dua ... 
1289. Kerja benda tergantung ... yang kita 

berikan. 
1290. Pada pedal gas dan pedal rem mobil 

memanfaatkan ... 
1291. Gaya gravitasi dapat menyebabkan 

setiap benda ... 

1292. Satuan ukuran gaya adalah ... 
1293. Jika permukaan benda kasar, maka ... 

semakin besar. 
1294. Logam yang paling sulit dibuat 

magnet, tetapi bila menjadi magnet, 
gaya magnetnya bisa bertahan lama 
adalah ... 

1295. Kutub yang sama pada magnet akan 
.... 

 
III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat ! 
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1296. Bagaimana caranya agar gaya gesek 
pada poros roda menjadi kecil ? 

1297. Jelaskan cara menentukan kutub-
kutub suatu megnet yang belum 
diketahui ? 

1298. Apa yang dimaksud dengan gaya 
gravitasi ? 

1299. Mengapa bagian telapak sepatu 
seorang pelari diberi paku-paku ? 

1300. Mengapa astronot melayang-layang 
di angkasa luar ? 
 

 
 
Materi Pokok  
Pesawat sederhana membuat pekerjaan lebih cepat  
 
Kompetensi Dasar  
Menjelaskan pesawat sederhana yang  dapat membuat pekerjaan lebih mudah dan l ebih cepat  
 
Indikator :  
� Mengidentifikasi berbagai jenis pesawat sederhana: misal pengungkit, bidang miring, 

katrol serta roda.  
� Menggolongkan berbagai alat rumah tangga sebagai pengungkit, bidang miring, katrol 

serta roda. 
� Mengidentifikasi kegiatan yang menggunakan pesawat sederhana 
� Mendemonstrasikan cara menggunakan pesawat sederhana. 

 
Rangkuman   Materi  
� Untuk memudahkan pekerjaan kita menggunakan pesawat sebagai alat. 
� Pesawat yang tersusun secara sederhana disebut pesawat sederhana 
� Beberaap pesawat yang digabungkan menjadi satu disebut pesawat rumit 
� Alat-alat yang menggunakan prinsip pesawat sederhana adalah : 

a. Pengungkit atau tuas yang memiliki beban, titik tumpu, dan titik kuasa 
1. Beban adaalh gaya yang dikalahkan 
2. Titik tumpu adalah bagian tuas yang tidak ikut berputar terletak antara titik beban 

dan titik kuasa. 
3. Kuasa adalah gaya otot yang akan mengalahkan beban 
Berdasarkan perbedaan beban, titik tumpu, dan kuasa pengungkit (tuas) dibedakan 
menjadi 3 : 
1. Pengungkit jenis pertama : titik tumpu terletak diantara titik beban dan titik kuasa 

Contoh : jungkat-jungkit, tang, gunting sebagai pengungkit, palu, pencabut, daling 
(timbangan), pembuka botol, neraca, dll. 
Jika jarak antara beban dari titik tumpu semakin dekat, gaya yang diperlukan 
semakin kecil. Rumusnya sebagai berikut : 

Kuasa = lengan beban  x  beban 
lengan kuasa 

2. Pengungkit jenis kedua : titik beban terletak diantara titik tumpu dengan kuasa; 
contoh = gerobak beroda 2, lat pemecah kemiri, kempah, pembelah pinang, 
gunting. 

3. Pengungkit jenis ketiga : titik kuasa terletak diantara titik tumpu  dan titik beban. 
Contoh : cangkul, sekop, garpu, sendok makan, orang mengangkut batu (siku = 
titik tumpu) 

b. Bidang miring 
Bidang miring adalah jenis pesawat sederhana yang terdiri atas permukaan miring. 
Dalam prakteknya bidang miring merupakan alat yang mempermudah kerja. 
Contoh : ulir, baji, sekrup, mata pisau, mata kopat dan naik tangga rumah. 
Keuntungan menggunakan pesawat bidang miring adalah gaya yang dilakukan utnuk 
memindahkan beban lebih kecil. Kerugiannya adalah jarak yang di tempuh semakin 
jauh/panjang. 

c. Katrol  
Katrol adalah sebuah roda kecil yang beralur dan dapat berputar pada porosnya. 
Katrol dapat digunakan dengan 2 cara yaitu : sebagai katrol tetap agar arah kuasa ke 
bawah dan sebagai katrol bebas agar kuasa lebih kecil dari beban. 

d. Roda dan porosnya 
Roda dan porosnya mempunyai sifat semakin besar roda maka gaya yang diperlukan 
semakin kecil. 
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Contoh : memindahkan kayu besar dengan cara menggelindingkan, roda kerata, roda 
sepeda, pembuka pintu. 

� Kecuali pesawat-pesawat tersebut diatas, jga terdaapt pesawat yang lebih rumit, yaitu 
pesawat yang tersusun dari beberapa pesawat sederhana. Contohnya, sepeda, sekop 
daya dan mesin jahit. 

� Roda berporos adalah roda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar 
bersama-sama. Roda berporos sangat penting karena digunakan pada banyak pesawat. 

 

 
I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar ! 
1301. Alat-alat yang digunakan manusia 

untuk memudahkan pekerjaannya 
disebut ... 
a. mesin 
b. listrik 
c. pesawat sederhana 
d. kendaraan 

1302. Berikut ini beberapa macam pesawat 
sederhana, kecuali ... 
a. tuas 
b. bidang miring 
c. traktor 
d. katrol 

1303. Benda berikut ini bekerja 
berdasarkan bidang miring, kecuali ... 
a. sekrup 
b. pisau 
c. kapak 
d. gunting 

1304. Perhatikan gambar berikut ini !  

 
Alat tersebut bekerja berdasarkan 
prinsip ... 
a. pengungkit 
b. katrol 
c. bidang miring 
d. lengan kuasa 

1305. Pisau merupakan salah satu contoh 
pesawat sederhana jenis ... 
a. bidang miring 
b. pengungkit 
c. katrol 
d. roda 

1306. “Rumah tingkatku bertangga” 
menggunakan pesawat ... 
a. tuas 
b. bidang miring 
c. traktor 
d. katrol 

1307. Gambar berikut ini yang 
menunjukkan prinsip  kerja tuas 
adalah ... 

 
1308. Cara yang paling ringan dan mudah 

dilaksanakan adalah ... 

 
1309. Jalan di pegunungan di buat 

berkelok-kelok bertujuan .... 
a. menambah jarak tempuh 
b. mempercepat waktu tempuh 
c. memperkecil waktu 
d. melandaikan permukaan 

1310. Gambar di bawah ini yang 
menggunakan prinsip roda dan poros 
adalah ... 

 
a. gunting 
b. palu 
c. kerekan timba 
d. sekop 

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
 1311. Alat untuk mempermudah 

pekerjaaan disebut .. 
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1312. Yang termasuk pesawat sederhana 
adalah ... dan ... 

1313. Alat untuk mempermudah pekerjaan 
yang berupa batangan disebut ... 

1314. Jalan berkelok-kelok di daerah 
pegunungan meringankan kita untuk 
menaikinya. Hal ini sesuai dengan 
prinsip kerja ... 

1315. Ada dua jenis katrol, yaitu katrol ... 
dan  katrol ... 

1316. Perhatikan gambar di samping ini ! 
perinsip yang digunakan adalah ... 

 

1317. Pengungkit yang mempunyai titik 
tumputerletak diantara titik kuasa dan 
titik beban disebut ... 

1318. Orang menggunakan pesawat 
sederhana bertujuan ... 

1319. Kunci selot rumahku dibuat berputar, 
berdasarkan pesawat ... 

1320. Benda di bawah ini bekerja 
berdasarkan pengungkit ... 

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singakt dan jelas ! 
1321. Jelaskan keuntungan dan 

kerugiannya menggunakan bidang 
miring ? 

1322. Apa tujuan utama orang 
menggunakan pesawat sederhana ? 

1323. Jelaskan nama dan cara kerja alat di 
samping ini ? 

 

1324. Tulislah jenis pesawat sederhana 
yang ada di rumahmu ! 

1325. Amati gambar di samping ini ! 
Jelaskan perbedaan  dan cara 
kerjanya ! 

 
Perbaikan / Pengayaan 
1326. Apa yang dimaksud dengan pesawat 

sederhana ? 
1327. Apakah yang dimaksud dengan 

bidang miring ? 
1328. Berilah lima contoh benda yang 

dapat bekerja berdasarkan prinsip 
bidang miring ! 

1329. Mengapa dengan katrol pekerjaan 
yang kita lakukan menjadi lebih 
ringan ? 

1330. Sebutkan tiga contoh penggunaan 
roda dalam kehidupan sehari-hari ! 

 
Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
1331. Alat untuk memudahkan dan 

mempercepat pekerjaan disebut ... 
1332. Untuk memudahkan naik ke tempat 

yang tinggi menggunakan alat 
berupa ... 

1333. Titik tempat bertumpunya sebuah 
tuas disebut ... 

1334. Berat benda yang diusahakan untuk 
dikalahkan disebut ... 

1335. Posisi kuasa berada di antara titik 
tumpu dan beban adalah ciri 
pengungkit jenis ke ... 

1336. Stapler dan punset termasuk 
pengungkit jenis ke ... 

1337. Jika titik tumpunya berada di  antara 
beban dan kuasa, maka tuas itu 
masuk pada jenis ke ... 

1338. Keuntungan menggunakan bidang 
miring adalah tenaga yang 
dibutuhkan bisa lebih ... 

1339. Agar mengangkat benda terasa lebih 
mudah, maka harus menggunakan ... 

1340. Gabunagn katrol tetap dan katrol 
bebas disebut ... 

1341. Apa tujuan seseorang menggunakan 
alat yang termasuk pesawat 
sederhana ? 

1342. Pesawat sederhana apa saja yang 
banyak digunakan oleh tukang kayu 
? 

1343. Keuntungan apakah yang diperoleh 
dari penggunaan bidang miring ? 

1344. Berikan sebuah contoh pekerjaan 
yang memerlukan bidang miring ! 

1345. Bagaimana kuasa yang dibutuhkan 
pada saat penggunaan katrol tetap ? 
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I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar ! 
1346. Benda berikut ini yang tidak 

termasuk pesawat sederhana adalah 
... 
a. bidang miring 
b. bidang datar 
c. pengungkit 
d. roda poros 

1347. Tuas atau pengungkit bertumpu pada 
suatu tempat yang disebut ... 
a. fulkrum 
b. titik beban 
c. titik kuasa 
d. beban 

1348. Jarak antara A ke B pada tuas di 
samping ini disebut 

...  
a. titik tumpu 
b. titik kuasa 
c. kuasa 
d. beban 

1349. Berat benda yang diusahakan untuk 
dikalahkan adalah ... 
a. titik benda 
b. titik kuasa 
c. kuasa 
d. beban 

1350. Untuk memperkecil gaya benda pada 
pengungkit, bisa dilakukan dengan 
cara ... 
a. mengurangi berat beban benda 
b. memperpendek lengan kuasa 
c. memperpanjang lengan kuasa 
d. memperpanjang lengan beban 

1351. Berikut ini yang termasuk pengungkit 
jenis pertama adalah ... 
a. pembuka botol, pinset 
b. gunting, linggis, catut 
c. stapler, pinset, saru 
d. kapak, pisau, sekop 

1352. Letak titik tumpu pada benda di 
samping ini bertanda huruf 

...  
a. A 
b. B 
c. C 
d. D 

1353. Pada pengungkit jenis pertama, titik 
tumpunya berada di antara ... 
a. beban  dan kuasa 
b. kuasa dan fulkrum 
c. fulkrum dan beban 
d. beban dan tumpuan 

1354. Gambar di samping ini menggunakan 
prisip kerja 

...  
a. pengungkit jenis I 
b. pengungkit jenis Iii 
c. bidang miring 
d. roda berporos 

1355. Benda di bawah ini yang teramsuk 
pengungkit jenis kedua adalah ... 
a. tang, gunting, palu, linggis 
b. penjepit es batu dan sekop 
c. stapler dan pembuka botol 
d. jepit jemuran, sekrup, paku 

1356. Pengungkit jenis ketiga ini, terdapat 
pada ... 
a. sapu, pinset, dayung 
b. roda pintu, sepatu roda 
c. gunting, tang, pancatut 
d. kareta dorong, sekrup 
 
 
 

1357. Benda di samping ini termasuk 
pengungkit jenis ... 
a. I 
b. II 
c. III 
d. IV 

1358. Bidang miring 
digunakan untuk 
mempermudah ... 
a. meringankan benda 
b. mengurangi beban 
c. memindahkan benda 
d. meperkecil benda 

1359. Kegiatan yang memanfaatkan 
pesawat sederhana yang jenis 
bidang miring adalah ... 
a. menaikkan bendera ke ujung 

tiang 
b. memanjatkan pohon dengan 

tangga 
c. mengangkut air dengan timba 
d. mendorong lemati pakaian 

1360. Contoh benda yang menggunakan 
prinsip kerja bidang miring adalah ... 
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a. baut, sekrup, paku 
b. gunting, roda pintu 
c. kerekan timba, palu 
d. catut, pinset, stapler 

1361. Untuk mengangkat, menarik aatau 
memindahkan benda-benda yang 
berat diperlukan pesawat sederhana 
berupa ... 
a. tuas 
b. katrol 
c. roda berporos 
d. katrol rangkap 

1362. Katrol bebas banyak digunakan di ... 
a. memasukkan barang ke kapal 
b. mengankat alat bangunan 
c. kerekan sumur, tiang bendera 
d. memindah barang dipelabuhan 

1363. Pesawat sederhana di samping ini 
disebut ... 
a. katrol takal 
b. katrol bebas 
c. katrol tetap 
d. katrol rangkap 

1364. Orang yang 
menaikkan 
sangkar burung ke ujung tiang berarti 
menggunakan pesawat sederhana 
jenis ... 
a. tuas 
b. katrol 
c. pengungkit 
d. bidang miring 

1365. Katrol yang posisinya dapat bergerak 
berpindah-pindah disebut ... 

a. katrol bebas 
b. katrol tetap 
c. katrol ganda 
d. katrol takal 

1366. Gabungan katrol tetap dan katrol 
bebas yang dihubungkan dengan 
rantai membentuk ... 
a. katrol bebas 
b. katrol tetap 
c. katrol standar 
d. katrol majemuk 

1367. Katrol yang penggunaannya 
menggunakan derek besar dan 
digerakkan oleh mesin disebut ... 
a. blok katrol 
b. derek katrol 
c. katrol bebas 
d. katrol tetap 

1368. Benda yang termasuk roda berporos 
adalah ... 
a. penjempit jemuran, paku ulir 
b. gerinda, tombol kunci pintu 
c. catut, gunting, sekrup, martil 
d. pisau, kapak, sapu, dan sekop 

1369. Gambar di samping ini menggunakan 
prinsip kerja ... 
a. pengungkit 
b. bidang miring 
c. katrol rangkap 
d. roda berporos 

 

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
1370. Pesawat sederhana diperlukan 

manusia untuk ... dan ... pekerjaan. 
1371. Gaya yang bekerja pada tuas atua 

pengungkit disebut ... 
1372. Kuntungan menggunakan bidang  

miring adalah tenaga yang 
dibutuhkan lebih ... 

1373. Roda yang kelilingnya dilalui tali atau 
rantai dan berputar pada porosnya 
disebut .... 

1374. Roda berporos adalah sebuahh roda 
yang dihubungkan dengan sebuah 
.... 

1375. Jalan di pegunungan menggunakan 
prinsip .... 

1376. Paku dan pahat digunakan 
berdasarkan prinsip kerja ... 

1377. Agar muda dipindahkan dengan 
mendorong, maka alas kulkas diberi 
... 

1378. Peti kemas di pelabuhan diangkat 
dan dipindahkan dengan ... 

1379. Agar mudah menimba air dari sumur, 
digunakan pesawat sederhana 
berupa ... 

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singakt dan jelas ! 
1380. Apa yang dimaksud dengan pesawat 

sederhana ? 
1381.  Mengapa jalan menuju pegunungan 

dibuat berkelok-kelok ? 
1382. Sebutkan berbagai jenis pesawat 

sederhana ! 

1383. Apa keuntungan melakukan 
pekerjaan dengan menggunakn 
bidang miring ? 

1384. Tuliskan 4 contoh benda yang prinsip 
kerjanya sama seperti roda berporos 
!
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Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
1385. Agar pekerjaan jadi lebih mudah dan 

cepat selesai, diperluan alat yag 
disebut ... 

1386. Kelemahan menggunakan bidang 
miring adalah harus menempuh 
perjalanan yang lebih ... 

1387. Katrol tetap adalah katrol yang 
posisinya tidak pernah ... 

1388. Kuasa yang dibutuhkan katrol sama 
dengan ... 

1389. Palu bertanduk untuk mencabut paku 
menggunakan prinsip kerja ... 

1390. Alat pemotong kuku termasuk 
pengungkit golongan ... 

1391. Sapu dan sekop termasuk 
pengungkit jenis  ke ... 

1392. Setir mobil termasuk alat yang 
didasarkan pada prinsip ... 

1393. Dongkrak mobil menggunaan prinsip 
kerja ... 

 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singakt dan jelas ! 
1394. Apakah kegunaan dari pesawat 

sederhana ? 
1395. Apa kerugian melakukan pekerjaan 

dengan menggunakan bidang miring 
? 

1396. Tuliskan 4 contoh benda yang 
menggunakan prinsip kerja bidang 
miring ! 

1397. Apakah fungsi katrol dalam 
melakukan suatu pekerjaan ? 

1398. Mengapa katrol dikatakan sebagai 
pesawat sederhana yang 
menggunakan prinsip pengungkit ? 

 
I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar ! 
1399. Nama lain dari pengungkit ..... 

a. bidang miring 
b. tuas 
c. katrol 
d. poros 

1400. Pemasangan atap genteng/rumah 
menggunakan asas ... 
a. bidang miring 
b. tuas 
c. katrol 
d. poros 

1401. Pesawat sederhana alat-alat yang 
berguna untuk ... 
a. memperbesar gaya 
b. mempersingkat waktu 
c. memudahkan pekerjaan 
d. menambah energi 

1402. Alat di bawah ini termasuk 
pengungkit kecuali ... 
a. gunting 
b. gegep 
c. katrol 
d. sekop 

1403. Pembuatan skrup dan baut 
menggunakan asas ... 
a. poros 
b. tuas 
c. katrol 
d. bidang miring 

1404. Papan jungkat-jungkit termasuk tuas 
golongan ... 
a. pertama 
b. kedua 
c. ketiga 

d. keempat 
1405. Posisi beban berada di antara kuasa 

dan titik tumpu adalah tuas golongan 
... 
a. pertama 
b. kedua 
c. ketiga 
d. keempat 

1406. Di bawah ini adalah merupakan 
pesawat sederhana kecuali ... 
a. bidang miring 
b. gaya 
c. katrol 
d. tuas 

1407. Katrol yang dipasang berdampingan 
dalam satu poros disebut ... 
a. katrol tetap 
b. katrol bebas 
c. blok katrol 
d. katrol majemuk 

1408. Pengungkit dibedakan menjadi ... 
a. 1 macam 
b. 2 macam 
c. 3 macam 
d. 4 macam 

1409. Berikut ini adalah tiga titik penting 
dalam pengungkit, kecuali ... 
a. titik tumpu 
b. titik beban 
c. titik kuasa 
d. titik seimbang 

1410. Kelemahan penggunaan bidang 
miring adalah ... 
a. memerlukan tempat yang luas 
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b. memerlukan waktu yang lama 
c. jarak tempuh lebih jauh 
d. jarak tempuh lebih dekat 

1411. Yang termasuk pengunngkit jenis 
kedua adalah ... 
a. gunting 
b. sekop 
c. gerobak dorong 
d. pencabut paku 

1412. Jenis pengungkit yang kuasanya ada 
pada titik tumpu dan benda pada ... 
a. gunting 
b. sekop 
c. gerobak dorong 
d. pencabut paku 

1413. Titik di mana gaya diberikan 
padatuas adalah ... 
a. titik kuasa 
b. titik tumpu 
c. titik beban 
d. felkrum 

1414. Pembuatan jalan di daerah 
pegunungan menggunakan prinsip ... 
a. katrol 
b. bidang miring 
c. poros 

d. tuas 
1415. Menimbang menggunakan 

timbangan dacin menggunakan 
prinsip .... 
a. pengungkit 
b. katrol 
c. bidang miring 
d. poros 

1416. Yang termasuk pengungkit jenis 
kedua adalah ... 
a. pencabut paku 
b. jungkat jungkit 
c. pemecah kemiri 
d. sekop 

1417. Katrol yang dapat berpindah-pindah 
tempat disebut ... 
a. katrol tetap 
b. blok katrol 
c. katrol sederhana 
d. katrol bebas 

1418. Yang bukan merupkan pesawat 
sederhana adalah ... 
a. bidang miring 
b. katrol 
c. sepeda motor 
d. roda dan poros 

 
 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
1419. Alat yang dapat memudahkan 

pekerjaan manusia adalah ... 
1420. Paku dan sekrup cara kerjanya 

menggunakan pinsip ... 
1421. Gerobak dorong beroda satu 

memanfaatkan pengungkit jenis ... 
1422. Tempat dimana gaya diberikan pada 

suatu pengungkit adalah titik ... 
1423. Pesawat sederhana yang digunakan 

untuk mengerek bendera adalah ... 

1424. Gabungan natara katrol tetap dan 
katrol bebas adalah ... 

1425. Pengungkit yang titik tumpunya 
berada diantara kuasa dan beban 
adalah pengungkit jenis ke ... 

1426. Penggunaan katrol yang 
digantungkan di tempat tetap disebut 
... 

1427. Bidang miring tuas dan katrol disebut 
... 

1428. Gunting termasuk pengungkit jenis ... 
 
III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singakt dan jelas ! 
1429. Sebutkan macam-macam pesawat 

sederhana ! 
1430. Berilah dua contoh tuas yang 

teramsuk pesawat sederhana ! 
1431. Apa yang dimaksud dengan katrol 

bebas ! 

1432. Apa kegunaan pesawat sederhana ? 
1433. Apa yang dimaksud pengungkit 

ketiga ! 
 

 
I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar ! 
1434. Pesawat sederhana dikelompok-kan 

menjadi ... 
a. 2 macam 
b. 3 macam 
c. 4 macam 
d. 5 macam 

1435. Pesawat yang rumit terdiri dari 
beberapa pesawat ... 
a. sederhana 
b. modern 

c. menengah 
d. ringan 

1436. Berikut ini yang menggunakan katrol 
tetap adalah ... 
a. mesin traktor 
b. jungkat-jungkit 
c. sumur timba 
d. sumur pompa 
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1437. Tuas disebut juga ... 
a. pengungkit 
b. bidang miring 
c. katrol  
d. pesawat 

1438. Titik yang ditunjukkan dengan huruf 
A, B, dan C pada gambar di samping 
adalah ... 
a. titik 

tumpu, 
titik 
beban, 
titik 
kuasa 

b. titik tumpu, titik kuasa, titik beban 
c. titik beban, titik kuasa,  titik tumpu 
d. titik tumpu, titik kuasa, titik kuasa 

1439. Di bawah ini adalah macam-macam 
katrol adalah ... 
a. katrol mejemuk 
b. katrol 
c. tuas 
d. pengungkit 

1440. Sekop yang kita gunakan untuk 
menyerok tanah menggunakan tuas 
golongan ... 

a. pertama 
b. kedua 
c. ketiga 
d. keempat 

1441. Iwan sedang memotong kukunya 
yang panjang, maka ia 
menggunakan pesawat jenis ... 
a. bidang miring 
b. tuas 
c. katrol 
d. roda berporos 

1442. Keuntungan tuas golongan kedua 
adalah ... 
a. lebih cepat 
b. murah 
c. beban yang berat dapat 

digerakkan dengan ringan 
d. beban yang berat tidak dapat 

digerakkan 
1443. Jenis pesawat yang menggunakan 

prinsip tuas adalah ... 
a. gunting kuku 
b. ketapel 
c. engsel pintu 
d. paku jarum 

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
1444. Gambar di samping merupakan tuas 

jenis ... 
 
 
 
 

1445. Katrol yang posisinya 
tetap disebut ... 

1446. Berat benda yang diusahakan untuk 
dikalahkan disebut ... 

1447. Perhatikan gambar di samping ! 

Gambar di atas merupakan 
pengungkit jenis ke ... 

1448. 
Gambar di atas merupakan jenis 
katrol ... 

1449. Roda berporos terdiri dari sebuah ... 
yang dihubungkan dengan sebuah ... 

1450. Perhatikan gambar di samping ! 

Jalan di pegunungan dibuat 
berkelok-kelok. Hal ini menggunakan 
prinsip ... 

1451. Papan jungkat-jungkit termasuk tuas 
golongan ... 

1452. 
Perhatikan gambar di samping 
menunjukkan pesawat sederhana ... 

1453. Mencabut paku dari dinding paling 
mudah dilakukan dengan 
menggunakan ... 

 
III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat ! 
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1454. Apa saja tujuan menggunakan 
pesawat sederhana ? 

1455. Untuk mencabut paku dari papan, 
ayah menggunakan palu tanduk atau 
palu pencabut. Apakah jenis pesawat 
sederhana yang digunakan oleh 
ayah ? 

1456. Untuk mengangkat atau menarik 
benda, sebaiknya kita menggunakan 
apa ? 

1457. Perhatikan gambar di bawah ini ! 

posisi beban benda diantara kuasa 
dan titik tumpu berarti tergolong tuas 
jenis ke berapa ? 

1458. Roda gerobak termasuk pesawat 
sederhana jenis roda perporos, 
mengapa demikian ? 

 
Perbaikan dan Pengayaan 
1459. Gaya yang bekerja pada tuas adalah 

... 
1460. Katrol yang berubah-ubah prinsipnya 

disebut ... 

1461. Pada tuas golongan pertama posisi 
titik tumpu berada diantara ... dan ... 

1462. Tombol kunci pintu menggunakan 
prinsip kerja ... 

1463. Titik kuasa juga disebut ... 
 
 

 
Sifat – Sifat Cahaya Melalui Kegiatan Membuat Suatu Karya  
 
Kompetensi Dasar  

Mendeskripsikan sifat-sifat gaya  
� Membuat suatu karya atau model, misalnya priskop atau lensa dari bahan sederhana 

dengan menerapkan sifat-sifat gaya. 
 
Indikator  
� Mendemonstrasikan sifat cahaya yang mengenai benda ( bening, berwarna dan gelap )  
� Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya yang mengenai cermin datardan cermin lekung 

(cekung dan cembung) 
� Menunjukkan contoh peristiwa pembiasan cahaya dalam kehidupan, sehari-hari melalui 

percobaan. 
� Menentukan mudal yang akan dibuat. 
� Memilih dan menentukan berbagai alat/bahan yang sesuai 
� Membuat karya model yang sesuai dengan rancangan dengan menerapkan sifat-sifat 

cahaya misal (periskop atau lensa sederhana) 
� Memodifikasi rancangan untuk menghasilkan karya/model yang terbaik. 

 
 

 
� Cahaya berasal dari sumber cahaya matahari. Matahari merupakan sumber cahaya paling 

utama. 
� Tanpa cahaya kita tidak bisa melihat cahaya disekitar kita 
� Semua benda yang dapat memantulkan cahaya disebut sumebr cahaya. Contoh sumber 

cahaya antara lain : matahari, bintang, api, lampu, dan kilat 
� Sifat-sifat cahaya antara lain : cahaya dapat merambat lurus, cahaya menembus benda 

bening, cahaya dapat dipantulkan ; 
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1. Cahaya merambat lurus misalnya ; cahay matahari yang msuk ke dalam ruangan 
yang melalui celah-celah rumah. Berkas cahaya merambat lurus bisa kamu lihat pada 
cahaya lampu senteratau lampu senter mobil. 
- Berkas cahaya merambat lurus. Dengan demikian, bila terhalang oleh tembok 

atau karton, berkas cahaya tidak dapat dilihat. 
- Cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan-ruangan akan tampak seperti 

batang-batang putih yang lurus. 
2. Cahaya dapat dipantulkan  

Apabila berkas cahaya jatuh pada permukaan suatu benda sebagian dari berkas 
cahaya itu diserap dan sebagian dibalikkan (dipantulkan) oelh permukaan benda. 
Berkas cahaya yang dibalikkan disebut cahaya pantul 
- Ada 2 macam berkas cahaya pantul yaitu pemantulan teratur dan pemantulan 

baur 
- Peraturan teratur yaitu pemantulan yang mengahsilkan berkas cahaya pantul dan 

sejajar. 
- Pemantualn baur (difus) yaitu pemantulan yang menghasilkan berkas-berkas 

cahaya pantul yang tidak teratur 
- Bayangan pada cermin tampak sama sesuai dengan permukaannya. Cermin 

digolongkan menjadi 3 yaitu cermin datar, cermin cekung, cermin cembung. 
- Cermin datar memiliki permukaan datar, cermin cekung memiliki permukaan 

cekung, cermin cembung permukaannya cembung. 
3. Cahaya menembus benda bening 

Benda-benda yang dapat ditembus cahaya disebut benda bening. 
Benda-benda yang tidak dapat ditembus cahaya disebut benda gelap. 
Contoh benda bening : kaca, plastik, gelas kaca bening, air jernih 
Contoh benda gelap : kertas, air keruh, penggaris kayu 
Untuk mengetahui sifat-sifat cahaya pada benda bening ; 
- Benda-benda di muka cermin datar memiliki bayangan bersifat semu, tegak 

seperti bendanya, jarak bayangan sama dengan jarak benda, dan ukuran sama 
dengan bendanya. 

- Benda-benda dimuka cermin cekung memiliki bayangan tergantung dari letak 
benda itu terhadap cermin. 

- Benda-benda di muka vermin cembung memiliki bayangan yang selalu semu, 
lebih kecil, dan tegak seperti bendanya. 

4. Cahaya dibiasakan melalui garis normal, apabila cahaya datang dari zat yang kurang 
rapat ke zat yang lebih rapat. 
Misalnya ; cahaya merambat dari udara ke air 
- Cahaya dibiaskan menjauhi garis normal, apabila cahaya datang dari zat yang 

lebih rapat ke zat yang kurang rapat. 
Misalnya ; cahaya merambat dari kaca ke udara 

- Garis normal adalah garis maya yang tegak lurus pada bidang batas ke dua zat. 
5. Cahaya putih terdiri dari berbagai macam warna. 

� Cahaya yang terpancar dari matahari itu berwarna putih. Ketika cahaya mengenai prisma 
atau air, warna cahaya nampak bukan putih lagi. Cahaya puith telah mengalami 
pembiasan atau terurai menjadi bermacam-macam warna yaitu warna pelangi. 
Warna pelangi : merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu 

� Ada dua jenis lensa yaitu lensa cembung dan lensa cekung. 
� Benda dapat dilihat karena memantulkan cahaya. Kita dapat melihat benda dengan 

sempurna diperlukan mata yang sehat atau normal. 
� Alat-alat yang menggunakan lensa disebut optik. 
� Macam-macam cacat mata yaitu : 

- Rabun jauh (miopi) tidak mampu melihat jauh ditolong dengan kacamata cekung (-) 
- Rabun dekat (hipermetropi) cacat mata ketidakmampuan mata untuk melihat dekat, 

ditolong dengan kacamata cembung. 
- Mata tua (presbiopi) adalah cacat mata ketidakmampuan mata melihat benda yang 

jauh dan benda dekat. Di tolong dengan lensa rangkap ; bagian atas cekung bagian 
bawah lensa cembung. 

� Alat-alat optik yang lain misalnya ; kaca pembesar, kamera, mikroskop, teropong, 
periskop, OHP. 

� Kaca pembear (lup) merupakan mikroskop paling sederhana. Kaca pembesar terdiri atas 
sebuah lensa cembung. 
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� Kamera (alat pemotret) adalah alat optik yang digunakan untuk membentuk gambar suatu 
benda. Kamera terdiri dari diafragma (untuk mengatur cahaya yang masuk ke dalam 
kamera). Jika cahya terang diafragma menyempit, jika cahaya redup diafragma melebar, 
gulungan seluloid yang dilapisi zat kimia (film) dicetak akan terlihat gambarnya. 

� Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk mengamati benda kecil (renik) misalnya 
bakteri. 

� Mikroskop terdiri dari dua lensa cembung. Lensa cembung yang dekat dengan benda 
disebut lensa obyektif. Lensa cembung yang dekat dengan mata disebut lensa okuler. 
- Teropong adalah alat optik yang digunaakn untuk mengamati benda-benda yang 

letaknya jauh. 
Misalnya : mengamati bintang, bulan dan planet-planet. 

- Periskop adalh sejenis teropong yang dipasang pada kapal selam untuk mengamati 
keadaan permukaan laut 

� Membuat periskop  
bahan dan alat yang diperlukan : 
1 Pipa paralon diameter 5 cm dan panjang 1 m atau bambu ukran sama 
2 Dua cermin berukurab 4 cm x 4 cm 
3 Lakban atau perekat bkuat lain 
4 Pisau, penggaris dan pensil 
Cara pembuatan  
1. Ukurlah jarak 5 cm dari tepi atas dan 10 cm dari tepi bawah pipa. 
2. Lubangi pipa pada jarak tersebut sampai terlihat 
3. Letakkan cermin pada tiap-tiap lubang dengan posisi menghadap lubang 

 

 
I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar ! 
1464. Kaca spion pada mobil berfungsi 

untuk melihat kendaraan lain di 
belakang, tanpa perlu menoleh ke 
belakang. Hal itu disebabkan karena 
... 
a. cahaya dipantulkan 
b. cahaya dibiaskan 
c. cahaya dibelokkan 
d. cahaya bergerak lurus 

1465. 
Gambar di atas menunjukkan berkas 
pantulan cahaya pada permukaan x 
dan y.  
I. permukaan x memantulkan 

secara teratur 
II. permukaan x licin dan rata 
III. permukaan y mungkin kayu 
IV. permukaan y menyebabkan 

cahaya diserap 
pernyataan yang benar adalah ... 
a. I dan II 
b. I, II dan III 
c. II, III dan IV 
d. I, II, III dan IV 
 
 
 

1466. Warna yang terbentuk bila benda di 
bawah diputar 
dengan cepat 
adalah ... 
a. merah 
b. hitam 
c. ungu 
d. putih 

1467. Diantara obyek berikut yang dapat 
memantulkan cahaya adalah ... 
a. batu 
b. air 
c. kain 
d. kayu 

1468. Cahaya dapat menembus benda-
benda bening antara lain ... 
a. kayu, kaca, plastik 
b. kaca, plastik, gelas bening 
c. kertas, kaca, bulu 
d. kain, genting, kayu 

1469. Gambar di samping menunjukkan 
keadaan sebatang 
pensil yang diletakkan 
di dalam sebuah gelas 
berisi air. Cara yang 
digunakan agar pensil 
terlihat lurus lagi adalah 
... 
a. air di dalam gelas 

itu dikurangi sedikit 
b. air di dalam gelas itu ditambahi 

sedikit 
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c. menambahkan air di dalam gelas 
itu hingga ¾ itu penuh 

d. mengisih penuh air di dalam 
gelas itu  

1470. Sejenis teropong yang digunakan 
pada kapal selam adalah ... 
a. OHP 
b. Periskop 
c. Mikroskop 
d. Kamera  

1471. Penderita rabun jauh ditolong 
dengan menggunakan kacamata 
berlensa ... 
a. cekung cembung 
b. cekung 

c. cembung 
d. cembung cekung 

1472. Garis maya yang tegak lurus pada 
bidang batas kedua zat tersebut ... 
a. garis maya 
b. garis normal 
c. garis lurus 
d. garis bidang 

1473. Berdasarkan gambar di samping sifat 
cahaya adalah cahaya dapat ... 
a. menembus benda bening 
b. dipatulkan 
c. dibiaskan 
d. berwarna 

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
1474. Cahaya dibiasakan menjauhi garis 

normal apabila cahaya dataang dari 
... 

1475. Pada gambar di samping 
menunjukkan 
bahwa cahaya 
...  
 
 
 
 

1476. Pembiasan seperti gambar di 
samping terjadi bila cahaya datang 
dari ... 

1477. Alat yang digunakan untuk melihat 
benda-benda yang kecil agar 
kelihatan lebih besar adalah ... 

1478. Bagan di samping berlaku pada 
orang yang menderita ... 

1479. Contoh alat-alat optik yaitu ... 
1480. Bila berkas cahaya jatuh pada 

permukaan yang kasar atau tidak 
rata maka terjadi pemantulan ... 

1481. Cahaya matahari yang terlihat putih, 
sebenarnya paduan dari berbagai 
warna cahaya yang disebut ... 

1482.  Dari berbagai lensa di atas dapat 
digunakan sebagai surya kanta 
adalah ... 

1483. Kamera merupakan alat optik yang 
berguna untuk ... 

 
III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat ! 
1484. Sebutkan 4 sifat cahaya ! 
1485. Mengapa dasar bak mandi dan dasar 

sungai akan tampak lebih dangkal 
dari yang sebenarnya ? 

1486. Apa yang dimaksud dengan 
hipermetropi ? 

1487. Jelaskan cara membuat periskop ! 
1488. Pada gambar di samping 

menggunakan cermin cembung. 
Bersifat apakah bayangan yang 
dibentuk spion tersebut ? 

 
Perbaikan dan Pengayaan 
1489. Tiga jenis benda-benda yang tembus 

cahaya adalah ... 
1490. Bagian lampu mobil dan lampu 

senter menggunakan cermin ... 
1491. Sinar yang mengenai permukaan 

benda yang rata akan dipantulkan 
secara ... 

1492. Orang yang usia lanjut tidak dapat 
melihat benda yang terlalu jauh atau 
terlalu dekat. Cacat mata seperti itu 
dapat ditolong dengan kacamata 
berlensa ... 

1493. Alat yang menggunakan prinsip 
cermin cekung adalah ... 

 
I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar ! 
1494. Benda yang dapat menghasilkan 

cahaya sendiri disebut ... 
a. benda bening 
b. sumber benda 
c. benda gelap 
d. berkas cahaya 

1495. Batang besi yang dimasukkan ke 
dalam ember berisi air kelihatan 
patah karena cahaya mengalami ... 
a. pemantulan 
b. perambatan  
c. pembiasan 
d. perenggangan 
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1496. Dasar sungai terlihat dangkal akibat 
dari peristiwa ... 
a. pembiasan 
b. pemantulan 
c. penyebaran 
d. pengumpulan 
 
 

1497. Peristiwa seperti pada gambar di 
samping terjadi akibat pembiasan 
cahaya matahari. 
Benda yang 
membiasakan 
cahaya matahari 
sehingga terjadi 
peristiwa tersebut 
adalah ... 
a. air hujan 
b. awan 
c. cahaya matahari 
d. angin 

1498. Cahaya yang datang dari  zat yang 
kurang rapat ke zat yang lebih rapat 
akan dibiasakan ... 
a. mendekati garis normal 
b. menjauhi garis normal 
c. berimpit dengan garis normal 
d. tegak lurus dengan garis normal 

1499. Pemantulan difus terjadi jika bidang 
pantulnya ... 

a. kasar 
b. halus 
c. berwarna 
d. mendatar 

1500. Bayangan semu pada cermin cekung 
dapat terbentuk jika letak benda ... 
a. sangat dekat dengan cermin 
b. pada fokus cermin 
c. di luar fokus 
d. sangat jauh dari cermin 

1501. Perpaduan warna-warna yang 
membentuk cahaya putih disebut ... 
a. pelangi 
b. dispersi 
c. spektrum 
d. pembiasan 

1502. Sejenis teropong yang digunakan 
pada kapal selam adalah ... 
a. kamera 
b. periskop 
c. mikroskop 
d. OHP 

1503. Berikut yang bukan sifat cahaya 
adalah ... 
a. merambat lurus 
b. menembus benda bening 
c. dapat dibiaskan 
d. bengkok arahnya 

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
1504. Jendela rumah banyak 

menggunakan kaca. Hal ini karena 
kaca termasuk benda ... 

1505. Kamu dapat melihat benda karena 
terjadi ... cahaya. 

1506. Pada siang hari ruangan kelas di 
bawah meja terlihat terang karena 
adanya peristiwa pemantulan ... 

1507. Bayangan yang dibentuk cermin 
datar adalah bayangan ... 

1508. Pada cermin datar tinggi bayangan ... 
tinggi benda. 

1509. Terjadinya pelangi merupakan 
penguraian cahaya matahari oleh ... 

1510. Pembiasan cahaya terjadi jika 
cahaya ... 

1511. Gambar di bawah ini menunjukkan ... 

 
1512. Menurut sifatnnya ketika dikenai 

cahaya, benda dibagi menjadi empat 
jenis, yaitu ... 

1513. Warna pelangi berjumlah ... bila 
digabungkan berwarna ... 

 
III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas ! 
1514. Bagaimana kamu dapat melihat 

benda ? 
1515. Mengapa akuarium terbuat dari kaca 

yang bening ? jelaskan ! 
1516. Berikan contoh peristiwa terjadinya 

pembiasan cahaya dalam kehidupan 
sehari-hari ! 

1517. Perhatikan gambar di bawah ini !  

 
Mengapa pensil terlihat patah ketika 
dimasukkan ke dalam gelas berisi air 
? Jelaskan !  

 
1518. Bagaimana membuktikan bahwa 

cahaya putih terdiri atas berbagai 
warna ? 
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Perbaikan / Pengayaan 
1519. Sebutkan asifat-sifat cahaya ! 
1520. Terdiri dari warna apa saja warna 

putih itu ? 
1521. Sebutkan bayangan yang terjadi 

pada cermin datar ! 

1522. Gambarkan 3 berkas cahaya yang 
terjadi pada cermin cekung ! 

1523. Gambar dan sebutkan yang terjadi 
pada lensa cekung (konkaf) 

 

 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas ! 
1524. Apa fungsi periskop pada kapaal 

selam ? 
1525. Apa fungsi cermin yang terpasang di 

dalam periskop bagian atas ? 
1526. Apa fungsi cermin yang terpasang di 

dalam periskop bagian bawah ? 
1527. Apakah manfaat periskop 

seandainya tidak digunakan pada 
kapal selam ? 

1528. Bagaimana caranya agar periskop 
bisa menjangkau tempat yang lebih 
tinggi ? 

1529. Berikan sebuah contoh yang 
menunjukkan bahwa cahaya 
merambat lurus ! 

1530. Mengapa terdapat bayanagan dari 
beda geglap yang terkena cahaya ? 

1531. Bagaimana keadaabn cahaya yang 
mengenai permukaan benda ? 

1532. Bagaimana arah pantulan cahaya 
yang dihasilkan oelh cermin  datar ? 

1533. Digunakan untuk apakah Overhead 
Projector (OHP) itu ? 

 
I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar ! 
1534. Berikut yang tidak termasuk sebagai 

sifat cahaya adalah ... 
a. cahaya merambat lurus 
b. cahaya mempunyai berat 
c. cahaya dapat dipantulkan  
d. cahaya dapat dibiaskan 

1535. 
Anak pada gambar di atas 
membuktikan bahwa ... 
a. cahaya merambat lurus 
b. cahaya mempunyai berat 
c. cahaya dapat dipantulkan 
d. cahaya dapat dibiaskan 

1536. Benda bening yang bisa ditembus 
oleh cahaya misalnya ... 
a. kaca, plastik, kain 
b. terpal, kardus, woll 
c. batu, karpet, bambu 
d. gabus, papan, bambu 

1537. Benda gelap yang bisa menghalangi 
masuknya cahaya adalah ... 
a. kertas kalkir dan plastik 
b. kaca dan air bening 
c. air keruh dan larutan cat 
d. kain tipis dan kertas laayangan 

1538. Jika cahaya jatuh ke permukaan 
yang licin, maka pantulan cahayanya 
... 
a. berpotongan dan searah 
b. sejajar dan berpotongan 
c. searah dan tidak teratur 
d. sama searah dan sejajar 

1539. Jika cahaya jatuh ke permukaan 
benda yang kasar, maka arah 
cahaya pantulnya ... 
a. berbelok-belok 
b. terputus-putus 
c. tidak teratur 
d. tidak terjadi 

1540. Bagian dalam lampu mobil  dan 
laampu senter menggunakan cermin 
jenis ... 
a. cermin cekung 
b. cermin cembung 
c. cermin rangkap 
d. cermin mendatar 

1541. Kaca spion mobil dan motor 
menggunakan cermin jenis ... 
a. cermin cekung 
b. cermin rangkap 
c. cermin datar 
d. cermin cembung 

1542. Bayangan benda yang terbentuk 
pada cermin cembung adalah ... 
a. nyata, diperbesar, beda dengan 

aslinya 
b. semu, diperbesar, seperti benda 

aslinya 
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c. semu, diperkecil, tegakseperti 
bendanya 

d. nyata, diperbesar, sama seperti 
bendanya 

1543. Bayangan  yang terjadi jika benda 
berada pada posisi dekat dengan 
cermin cekung adalah .... 
a. nyata, lebih kecil, terbalik 
b. semu, lebih besar dan tegak 
c. maya, lebih kecil dan tegak 
d. nyata, berimbang, terbalik 

1544. Jika cahaya merambat melalui dua 
media yang kerapatan  zatnya 
berbeda, maka cahaya mengalami ... 
a. pembalikan 
b. penyerapan 
c. pembiasan 
d. pemantulan 

1545. Gambar di 
samping ini 
menunjukkan 
cahaya yang 
merambat pada 
.... 

garis normal 
a. zat renggang menuju zat rapat 
b. zat rapat menuju zat renggang 
c. zat rapat menuju zat rapat 
d. zat yang sama-sama renggang 

1546. Jika cahaya merambat dari zat yang 
rapat ke zat yang renggang, maka 
cahaya dibiaskan .... 
a. menjauhi garis normal 
b. mendekaati garis normal 
c. berimpit ke garis normal 
d. bersejajar garis normal 

1547. Gambar di 
samping ini 
menunjukkan 
cahaya yang 
merambat dari ... 

 
 
a. zat renggang menuju zat rapat 
b. zat rapat menuju zat yang rapat 
c. zat yang sama-sama renggang 
d. zat rapat menuju zat yang 

renggang 
 
1548. s                                 D 
 

   
  
      udara                              
   
  kaca                                          C 
 
     A                     B         
                  
                   garis norlma 

Jika s cahaya datang, maka hasil 
pembiasan yang benar ditunjukkan 
dengan garis .... 
a. A 
b. B 
c. C 
d. D  

1549. Gambar di samping ini menunjukkan 
terjadinya ... 
a. pembiasan 

cahaya 
b. penyerapan 

cahaya 
c. pemantulan 

cahaya 
d. perambatan 

cahaya 
1550. Warna-warni pelangi terjadi karena 

cahaya matahari dibiasakan, 
diuraikan dan di pantulkan oleh ... 
a. sekumpulan awan 
b. tetes-tetes air hujan 
c. gumpalan mendung 
d. angin yang berembus 

1551. Mata kita dapat melihat benda jika 
ada ... 
a. alat bantu untuk melihat 
b. cahaya yang dibiaskan 
c. penyerapan cahaya lurus 
d. pantulaan cahaya dari benda 

1552. Kacamata berlensa cekung 
digunakan untuk membantu 
penderita .... 
a. miopi 
b. presbiopi 
c. hipermetropi 
d. astigmatisme 

1553. Kacamata berlensa cembung untuk 
penderita ... 
a. miopi 
b. presbiopi 
c. hipermetropi 
d. astigmatisme 

1554. Penderita rabun dekat dapat dibantu 
dengan menggunakan kacamata 
berlensa ... 
a. cembung 
b. rangkap 
c. cekung 
d. datar 

1555. Benda optik di samping ini digunakan 
untuk ... 

 
a. membentuk gambar 
b. melihat benda  jauh 
c. memperbesar benda 
d. melihat organisme 
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1556. Lensa okuler pada mikroskop berupa 
... 
a. lensa datar 
b. lensa cekung 
c. lensa rangkap 
d. lensa cembung 

1557. Alat optik di samping ini digunakan 
untuk ... 

 
a. melihat jasad renik 

b. memperbesar benda 
c. melihat benda jauh 
d. membuat tulisan 

1558. Untuk mengamati bulan, binatang 
dna benda-benda langit lainnya 
digsnakan alat optik berupa ... 
a. suryakanta 
b. proyektor 
c. teropong 
d. mikroskop 

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
1559. Cahaya tidak akan bisa menembus 

cahaya jika mengenai benda yang ... 
1560. Cahaya yang berbalik ke arah lain 

disebut ... 
1561. Bayangan yang dihasilkan oleh 

cermin ... seperti benda aslinya. 
1562. Yang termasuk cermin dtar misalnya 

cermin yang dipasang untuk .... 
1563. Kerapatan zat pada gelas bening ...  

dari pada kerapatan zat pada gelas 
air jernih. 

1564. garis maya yang tegal lurus sebagai 
bidang batas antara kedua zat 
disebut ... 

1565. Cahaya yang terpencar dari matahari 
semula berwarna ... 

1566. Kuta dapat melihat benda karena kita 
punya mata adanya ... 

1567. Lensa cembung untuk mata melihat 
benda disebut  

1568. Untuk memproyeksikan gambar atau 
tulisan pada sebuaah bidang 
digunakan ... 

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas ! 
1569. Apa yang dimaksud dengan sumber 

cahaya  ? 
1570. Mengapa cermin meghasilkan 

bayangan benda yang sama seperti 
benda aslinya ? 

1571. Apa yang dimaksud dengan cermin 
cekung dan berikan sebuah 
contohnya ! 

1572. Bagaimana bayanagnaa benda yang 
terjadi pada cermin cembung ? 

1573. Tuliskan sifat-sifat yang dimiliki oleh 
cahaya ! 

  
Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
1574. Cermin adalah benda yang 

permukaannya ... 
1575. Antara air jernih dan udra, yang lebih 

kecil kerapatan zatnya adalah ... 
1576. Ketika cahaya putih matahari  

mengenai tetes-tetes air hujan, maka 
cahaya itu dibiaskan bermacm-
macam ... 

1577. Warna- warna cahaya yang 
membentuk warna putih di sebut ... 

1578. Siang hari kita sudah mendapatkan 
cahaya dari ... 

1579. Penderita rabun jauh dapat dibantu 
dengan kacamata berlensa ... 

1580. Alat optik yang di sebut mikroskop 
paling sederhana adalah ... 

1581. Lensa cembung di dekat benda pada 
mikroskop disebut ... 

1582. Teroppong digunakan untuk melihat 
benda-benda yang letaknya ... 

1583. Di dalam periskop terdapat lensa dan 
cermin untuk melihat benda dan 
keadaan di ... 

 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas 
1584. Sebutkan beberapa benda yang bisa 

disebut sebagai sumber cahaya ! 
1585. Bagaimana bayangan yang terjadi 

jika benda berada pada jarak yang 
jauh dengan cermin cekung ? 

1586. Sebutkan tujuh warna pelangi secara 
berurutan mulai dari warna merah ! 

1587. Apa fungsi diafragma yang ada di 
dalam kamera? 

1588. Digunakan untuk apakah alat optik 
yang disebut mikroskop ? 
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I Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar ! 
1589. Benda yang dapat menghasilkan 

cahaya sendiri disebut ... 
a. benda  gelap 
b. benda bening 
c. sumber cahaya 
d. berkas cahaya 

1590. Di bawah ini yang termasuk benda 
bening adalah ... 
a. tembok 
b. kaca 
c. papan tulis 
d. kayu 

1591. Tembok tidak dapat ditembus oleh 
cahaya karena tembok termasuk 
benda .... 
a. gelap 
b. bening 
c. gas 
d. padat 

1592. Yang merupakan sumber cahaya 
berikut ini adalah ... 
a. matahari 
b. bumi 
c. bulan planet 

1593. Sepotong kayu yang dimasukkan ke 
dalam air akan tampak patah karena 
cahaya mengalami ... 
a. pemantulan 
b. pembiasan 
c. penembusan 
d. perambatan 

1594. Bila cahaya merambat dari zat yang 
kurang rapat ke zat yang lebih rapat 
dibiaskan ... 
a. mendekati garis normal 
b. menjauhi garis normal 
c. bersatu dengan garis normal 
d. tegak lurus terhadap garis normal 

1595. Pemantulan sinar pad satu araah 
disebut ... 
a. pantulan baur 
b. pantulan teratur 
c. pantualn difus 
d. pantulan terhembus 

1596. Bayangan yang dibentuk oleh cermin 
datar bersifat ... 
a. bayangan semu 

b. bayangan terbalik 
c. besar bayangan sama dengan 

aslinya 
d. jarak bayangan benda ke cermin 

sama 
1597. Kaca spion kendaraan bermotor 

terbuat dari ... 
a. cermin  datar 
b. cermin cekung 
c. cermin cembung 
d. lensa cekung 

1598. Peritiwa yang merupakan akibat 
pembiasan cahaya adalah ... 
a. terbentuknya bayangan oleh 

cermin 
b. terbentuknya pelangi 
c. cahaya matahari sampai ke bumi 
d. dasar kolam renang yang 

nampak lebih datar 
1599. Pemantulan difus terjadi jika sinar 

jatuh pada ... 
a. benda yang permukaannya rata 
b. benda  yang permukaannya tidak 

rata 
c. benda yang permukaannya 

basah 
d. benda yang permukaannya 

kering 
1600. Kita dapat melilat bayangan di 

cermin, karena .... 
a. cermin memantulkan cahaya 
b. cermin menyerap cahaya 
c. cermin membiaskan cahaya 
d. cermin memancarkan cahaya 

1601. Garis normal adalah garis yang ... 
a. tegak lurus sinar datang 
b. sejajar sinar datang 
c. tegak lurus bidang pantul 
d. sejajar bidang pantul 

1602. pada cermin cekung, berkas sinar 
sejajar sumbu utama dipantulkan ... 
a. melalui berkas itu juga 
b. melalui titik pusat  kelengkungan 
c. melalui titik api utama 
d. seolah-olah melalui titik api 

 

 II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
1603. Kita dapat melihat benda  karena ... 
1604. Jenis cermin yang digunakan pada 

lampu mobil/motor adalah ... 
1605. Bayangan yang tidak dapat 

ditampilkan di alyar di sebut ... 
1606. Air yang jernih termasuk benda ... 
1607. Pemantulan yang terjadi bila berjas 

cahaya memantulkan kepada 

permukaan yang licin/rata maka akan 
terjadi pemantulan ... 

1608. pada kamera yang berfungsi sebagai 
pengantar cahaya yang masuk 
adalah ... 

1609. Alat-alat optik yang digunakan untuk 
melihat benda-benda langit adalah ... 

1610. Pelangi terjadi karena ... 
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III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas ! 
1611. Sebutkan 4 jenis cahaya ! 
1612. Sebutkan urutan warna pelangi ! 
1613. Apakah perbedaan teropong bintang 

dan teropong medan ? 

1614. Apakah yang dimaksud pemantulan 
difus ? 

1615. Sebutkan 3 sifat bayangan pada 
cermin cembung ! 

 
 

 
 
 
 
 
 

I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar ! 
1616. Benda logam di bawah ini yang 

mudah terrpengaruh oleh gaya tarik 
magnet adalah ... 
a. sendok, garpu, sapu , gunting 
b. sapu tangan, sandal dan sepatu 
c. topi, baju, dan ikat pinggang 
d. ember, gelas, piring, mangkok 
 

1617. Jenis magnet buatan di 
samping ini berbentuk .... 

a. tabung 
b. silinder 
c. ladam 
d. jarum 

1618. Agar sifat kemagnetan bisa lebih 
tahan lama, maka magnet buatan 
tidak boleh ... 
a. dimainkan 
b. disimpan 
c. sering jatuh 
d. dibawa-bawa 

1619. Cara pembuatan magnet seperti 
pada gambar di samping ini 
dilakukan dengan.... 

...  
a. gosokan searah dan berulang 
b. gosokan berulang-ualng saja 
c. sentuhan yang sangat kuat 
d. gerakan menekan-nekan 

1620. Gaya gravitasi menyebabkan sebuah 
benda bisa ... 
a. memiliki berbagai bentuk 
b. jatuh dan memiliki berat 
c. digerakkan kemana saja 
d. melayang dan beterbangan 

1621. Jika dilepaskan dari tempatnya 
ketinggian yang sama, benda yang 
bergeraknya lebih cepat adalah ... 

 
1622. Arah gerak suatu benda akan 

berlawanan dengan ... 
a. gaya magnet 
b. gaya gesekan 
c. gaya pegas 
d. gaya otot 

1623. Permukaan  ban mobil dibuat beralur 
seperti gambar di samping ini 
bertujuan untuk ... 

 
a. memperbesar gaya gesek 
b. memperkuat sol sepatu 
c. mengurangi gaya gesek 
d. mempertebal sol sepatu 

1624. Permukaan datar dengan salah satu 
ujugnya lebih tinggi dari ujung yang 
lain disebut ... 
a. bidang miring 
b. bidang datar 
c. roda berporos 
d. katrol bebas 

1625. Pesawat sederhana diciptakan untuk 
bertujuan ... 
a. memperlambat waktu 
b. mempermudah pekerjaan 
c. memperpanjang jarak 
d. menghilangkan gaya 

1626.  
A                       

                                   C 
 
                         B 
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Jarak antara A ke B pada tuas di 
samping ini disebut ... 
a. titik tumpu 
b. titik kuasa 
c. lengan kuasa 
d. lengan beban 

1627. Gaya yang diusahakan untuk 
mengalahkan berat benda disebut .... 
a. titik beban 
b. titik kuasa 
c. beban 
d. kuasa 

1628. Titik tumpu pada gambar disamping 
ini ditujukan dengan  huruf ... 

 
a. A 
b. B 
c. C 
d. D  

1629. Timbangan dan jungkat-jungkit 
termasuk pengungkit golongan ... 
a. pertama 
b. kedua 
c. ketiga 
d. keempat 

1630. Berikut ini yang termasuk pengungkit 
jenis kedua adalah ... 
a. gunting, linggis, catut 
b. pembuka botol, pinset, stapler 
c. stapler, pinset, saru 
d. kapak, pisau, sekop 

1631. Sapu, sekop dan dayung termasuk 
jenis pengungkit yang titik kuasanya 
berada ... 
a. di tengah lengan beban dan 

kuasa 
b. diantara beban dan lengan kuasa 
c. di depan titik tumpu dan beban 
d. diantara titik tumpu dan beban 

1632. Jenis katrol yang bisa bekerja sama 
dengan beban yang diangkatnya 
disebut ... 
a. katrol bebas 
b. katrol tetap 
c. roda katrol 
d. blok katrol 

1633. Tombol kunci pintu ini bekerja 
termasuk pesawat sederhana jenis ... 

 
a. katrol bebas 

b. pengungkit 
c. roda poros 
d. bidang miring 

1634. Orang yang menimba air sumur 
dengan kerekan berarti 
menggunakan pesawat sederhana 
jenis ... 

 
a. tuas  
b. katrol  
c. pengungkit 
d. bidang miring 

1635. Jalanan menuju ke puncak gunung 
dibuat berdasarkan pesawat 
sederhana jenis ... 
a. katrol bebas 
b. pengungkit 
c. roda berporos  
d. bidang miring 

1636. Orang pada gambar di samping ini 
bekerja berdasarkan azas ... 
a. katrol bebas 
b. pengungkit 
c. roda berporos 
d. bidang miring 

1637. Benda yang tidak bisa ditembus oleh 
cahaya misalnya ... 
a. kertas lampion, kaca 
b. kaca nako dan gelas 
c. plastik dan kain tipis 
d. dinding batu, papan 

1638. Benda gelap yang tidak bisa 
ditembus cahaya adalah ... 
a. kertas kalkir dan plastik 
b. kaca dan air yang bening 
c. air keruh dan larutan cat 
d. kain tipis, kertas layangan 

1639. 
Gambar di atas membuktikan bahwa 
cahaya mempunyai sifat ... 
a. bisa merambat lurus dan sejajar 
b. mampu menembus benda bening 
c. dapat dipantulkan berpotongan 
d. dapat dibiaskan berkelok-kelok 

1640. Cahaya akan dipantulkan balik jika 
mengenai permukaan benda yang ... 
a. berserabut dan halus 
b. licin dan mengkilap 
c. lembek dan lentur 
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d. elastis dan lembut 
1641. Tanda jauh dari cermin cekung, 

maka bayangan benda yang 
terbentuk adalah .... 
a. diserap menuju ke garis normal 
b. dipantulkan ke arah garis normal 
c. dibiaskan mendekati garis normal 
d. dibiaskan menjauhi garis normal 

1642. Jika cahaya merambat melalui media 
yang rapat menuju media yang 
renggang, maka cahaya akan ... 
a. diserap menuju ke garis normal 
b. dipantulkan ke arah garis normal 
c. dibiaskan mendekati garis normal 
d. dibiaskan menjauhi garis normal 

1643. Gambar di 
samping ini 
menunjukkan 
cahaya yang 
merambat dari 
... 

garis normal 
a. zat renggang menuju zat rapat 
b. zat rapat menuju  zat renggang 
c. zat rapat menuju zat yang rapat 
d. zat yang sama-sama renggang 

1644. Pelangi terjadi pada waktu ... 
a. senja menjelang 
b. malam hari saat cerah 
c. siang hari ketika hujan 
d. sore    hari saat mendung 

1645. Kacamata berlensa rangkap atau 
cekung cembung digunakan untuk 
membantu penderita ... 
a. miopi 
b. presbiopi 
c. hipermetropi 
d. astigmatisme 

1646. Yang disebut sebagai laat optik yang 
paling sederhana adalah ... 
a. suryakanta 
b. proyektor 
c. teropong 
d. mikroskop 

1647. Benda akan terlihat oleh mata, jika 
ada ... 
a. cahaya terserap oleh benda 
b. pantulan cahaya dari benda 
c. pantulan cahaya menyebar 
d. cahaya dibiaskan terarah 

1648. Lensa okuler pada alat optik di 
samping ini berupa ... 

 
a. lensa datar 
b. lensa cekung 
c. lensa rangkap 
d. lensa cembung 

1649. Untuk mengamati jasad dan renik 
atau benda yang sangat kecil, 
digunakan alat optik berupa ... 
a. suryakanta 
b. proyektor 
c. teropong 
d. mikroskop 

1650. Alat optik di samping ini digunakan 
untuk ... 

 
a. melihat benda kecil 
b. memperbesar gambar 
c. melihat benda jauh 
d. menyusun tulisan 

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
1651. Magnet buatan adalah yang dibuat 

manusia dengan menggunkan ... 
1652. Kekuatan magnet menarik benda di 

balik benda penghalang bisa jadi 
hilang jika benda penghalangnya 
terlalu ... 

1653. Gaya gesek selalu menahan benda 
yang sedang ... 

1654. Jika dua kutub magnet yang tidak 
senama didekatkan, maka akan ... 

1655. Tuas atau pengungkit bertemu pada 
suatu tempat yang disebut fulkrum 
atau ... 

1656. Sendok dan penjepit kue termasuk 
pengungkit jenis ke ... 

1657. Katrol yang posisinya bisa bergerak 
bersamaan dengan bendanya 
disebut ... 

1658. Agar mudah didorong, maka alas 
bagian bawah lemari harus dipasang 
... 

1659. Alat optik untuk melihat sesuatu di 
balik penghalang disebut ... 

1660. Alat optik yang digunakan oleh 
tukang arloji adalah ... 

 
 
III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas ! 
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1661. Sebutkan satu contoh tentang akibat 
buruk dari adanya gaya gesek ! 

1662. Bagaimana sifat yang dimiliki oleh 
gaya gesek ? 

1663. Apa yang mempengaruhi besar 
kecilnya gaya gesek ? 

1664. Apa yang menyebabkan terjadinya 
warna-warni pelangi di udara ? 

1665. Bagaimana sifat bayangan yang 
dihasilkan oleh cermin datar ? 

 
 
 
 

 
 

 
Perubahan Alam dengan Sumber Daya Alam  
 
Kompetensi Dasar  
� Mendeskripsikan proses pembentukan tanah karena pelapukan  
� Mengidentifikasi jenis-jenis tanah 
� Mendeskripsikan struktur bumi   

 
Indikator  
� Menggolongkan batuan berdasarkan warna, kekerasan, permukaan ( kasar dan halus )  
� Menjelaskan proses pembentukan tanah karena pelapukan 
� Mengidentifikasi komposisi dan jenis-jenis tanah, misalnya : berpasir, tanah liat, humus. 
� Menggambarkan secara sederhana lapisan-lapisan bumi (lapisan inti, lapisan luar, dan 

kerak). 
 

Rangkuman Materi  
Proses Pembentukan Tanah 

� Lapisan tanah hasil pelapukan bebatuan yang ada pada kerak bumi. Tiga jenis batuan 
yang membentuk lapisan kerak bumi antara lain : 
1. Batuan beku ialah batuan yang terbentuk karena pembekuan magma dan lava. 

Magma merupakan cairan yang sanagt panasdalam kerak bumi, apabila cairan yang 
sangat panas itu mencapai permuakaan bumi disebut lava. Contoh batuan beku : batu 
apung, batu granit, obsidal, batu basal. 

2. Batuan sedimen atau batuan endapan  
Batuan endapan atau sedimen adalah batuan hasil pelapukan yang sebabkan oleh air 
atau tiupan angin dab karena tekanan kemudian mengendap menjadi keras. Contoh 
batuan sedimen : batu pasir, batu serpih, batu kapur, batu konglomerat, batu breksi. 

3. Batuan metamorf atau batu malihan 
Adalah batuan yang berasal dari batuan beku dan batuan endapan yang telah 
mengalami perubahan karena panas dan tekanan. Contoh batu pualam, batu asbak. 

Pelapukan Batuan Membentuk Tanah 

� Ada tiga jenis pelapukan terhadap batuan yang membentuk tanah. 
a. Pelapukan fisika, pelapukan yang terjadi karena suhu panas dan dingin 
b. Pelapukan kimia, pelapukan yang disebabkan oleh zat yang ada dalam oksigen, 

contoh hujan asam. 
c. Pelapukan biologis, pelapukan yang di sebabkan oleh makhluk hidup, contoh lumut 

kerak, bakteri, jamur, tekanan akar tumbuhan. 
Karena disebabkan ketiga pelapukan tersebut batuan akan hancur menjadi tanah. 

� Jenis-jenis tanah : 
1. Berdasarkan komposisi batuan jenis tanah ada empat yaitu : 

- Tanah berpasir/tanah los : tanah yangs edikit mengandung zat organik dantidak 
begitu besar. 

- Tanah humus : tanah yang kaya zat organik (sisa makhluk hidup), tanah paling 
subur. 

- Tanah liat : tanah yang lengket dan elastis untuk bahan gerabah. 
- Tanah kapur : tanah yang mengandung batuan kapur untuk bahan bangunan. 

2. Berdasarkan asal bahannya, jenis tanah ada tiga  yaitu : 
- Tanah vulkanis : tanah yang berasala dari muntahan gunung berapi, tanah ini 

subur karena banyak mengandung mineral. 
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- Tanah humus/kompos : tanah yang berasal dari tumbuhan/daun dan ranting yang 
telah membusuk. Tanah ini subur karena banyak mengandung pupuk organik. 

- Tanah organosol/gambus : tanah yang berasal dari sisa tumbuhan yang 
terendam air rawa dalam proses pembusukan. Sifat tanah ini kurang subur, 
tingkat keasamannya tinggi. 

� Struktur bumi 
Lapisan yang membentuk susunan dari inti bumi dalam sampai lapisan lapisan atmosfir 
paling luar disebut struktur bumi. Struktur bumi kalau diiris akan tampak 5 lapisan yaitu : 
1. Lapisan atmosfir : lapisan yang paling terluar tersusun dari lapisan udara, 

ketebalannya mencapai 640 km. 
2. Lapisan kerak bumi : lapisan yang tersusun dari bebatuan dan tanah dimana makhluk 

hidup tinggal. 
3. Lapisan mantel bumi : lapisan paling tebal, terbentuk dari mineral silikat. 
4. Lapisan luar init bumi : lapisan berupa cairan terdiri dari besi dab nikel suhu mencapai 

2.2000 C. 
5. Lapisan dalam init bumi : terbentuk dari besi dan nikel padat, merupakan bagian bumi 

yang paling panas, suhunya mencapai 4.5000 C. 

� Pengikisan tanah atau erosi dapat disebabkan oleh air atau angin. Ada tiga macam erosi 
tanah yaitu : 
1. Erosi deflasi yakni erosi yang disebabkan oleh angin 
2. Erosi glasial yakni erosi yang disebabkan oleh es batu aatu salju yang mencair 
3. Erosi marine (abrasi) yakni erosi yang disebabkan oleh kumpulan gelombang air laut. 

� Cara-cara yang dapat dilakukan untuk mencegah erosi antara lain : 
1. Tidak menebang hutan secara liar 
2. Reboisasi  
 

 

 
I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar ! 
 
1666. Batuan yang proses terjadinya 

pembentukan magma disebut ... 
a. batuan beku 
b. batuan metamorf 
c. batuan endapan 
d. batuan basal 

1667. Perhatikan kelompok batuan berikut ! 
 

I. batu apung, batu oksidan, batu 
granit 

II. batu konglomerat dan breksi 
III. batu pasir, kreakal, kerikil 
IV. batu breksi dan batu basal 
batuan tersebut yang termasuk 
batuan beku adalah ....  
a.  I 
b. II 
c. III 
d. IV 

1668. Perhatikan gambar keadaan lapisan 
bumi di samping ! mantel bumi 
ditunjukkan oleh nomor ... 

 
a. 1  

b. 2 dan 3 
c. 3 dan 4 
d. 2 dan 5 

1669. Lapisan bumi yang dapat dihuni oleh 
makhluk hidup adalah lapisan ... 
a. mantel 
b. kerak 
c. inti dalam 
d. inti luar 

1670. Tanah di lereng pegunungan harus 
dibentuk ... untuk mengurangi erosi 
tanah. 
a. terasiring 
b. guludan 
c. pengaliran 
d. selokan 

1671. Berdasarkan sejarah terbentuknya, 
batuan dapat dibedakan menjadi ... 
a. satu 
b. dua 
c. tiga 
d. empat 

1672. Pupuk yang dibuat dari sisa-sisa 
kotoran sapi atau kambing tersebut 
... 
a. pupuk kompos 
b. pupuk kandang 
c. pupuk buatan 
d. pupuk alami 
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1673. Pelapukan yang disebabkan oleh 
kegiatan makhluk hidup, yaitu 
pelapukan ... 
a. fisika 
b. biologi 
c. mekanik 
d. biota 

1674. Piringan matahari yang menyilaukan 
tempat asal cahaya dan panas 
memancar disebut ... 
a. korona 
b. kromosfer 
c. fotosfer 

d. inti matahari 
1675. Ketebalan selubung bumi adalah ... 

 
a. 4.850 km 
b. 2.700 km 
c. 8 km 
d. 40 km 

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
1676. Batu marmer termasuk jenis batuan 

... 
1677. Batuan endapan disebut juga batuan 

... 
1678. Umumnya orang menggunakan batu 

marmer untuk ... 
1679. Batu gamping termasuk jenis batuan 

... 
1680. Lapisan tanah paling atas yang 

terbentuk sisa-sisa makhluk hidup 
yang mengalami pelapukan disebut 
... 

1681. Bahan penyusun inti bumi terdiri atas 
... dan ... 

1682. Tanah yang subur umumnya banyak 
mengandung ... 

1683. Bagian matahari yang ditunjukkan 
nomor 3 adalah ... 

 
1684. Matahari merupakan benda langit 

yang sebagian besar terdiri atas gas 
panas. Gambar pada soal diatas . 
bagian matahari yang ditunjukkan 
oleh nomor 1 adalah ... 

1685. Jenis tanah yang tidak baik untuk 
pertanian karena sulit menyerap air 
disebut tanah ... 

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas ! 
1686. Sebutkan jenis-jenis batuan menurut 

cara terbentuknya ! 
1687. ! 
1688. Menurutmu, bagaimana sifat batuan 

seperti pada gambar di samping ? 

 

1689. Jelakan 3 jenis pelapukan yang kau 
ketahui ! 

1690. Jelaskan yang dimaksud batuan 
metamorf 

1691.  Sebutkan 4 jenis tanah yang kau 
ketahui ! 

 
Perbaikan / Pengayaan 
1692. Sebutkan 4 macam struktur bumi ! 
1693. mengagpa lumut disebut tumbuhan 

perintis ? 
1694. Berilah 4 contoh jenis batuan beku ! 

1695. Sebutkan 2 bahan yang terbuat dari 
batu marmer ! 

1696. Jelaskan terjadinya tanah ! 

 

 
I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar ! 
1697. Bagian tanah pada diagram di 

samping yang bersifat menyuburkan 
tanah ditunjukkan oleh nomor ... 
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a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

1698. Tanah terjadi dari ... 
a. membusuknya makhluk hidup 

yang sudah mati 
b. terpendamnya sisa tumbuhan 

berjuta-juta tahun lamanya. 
c. magma yang keluar  ke 

permukaan bumi 
d. hasil pelapukan batuan dan sisa 

makhluk hidup 
1699. Pemupikan merupakan usaha untuk 

menyuburkan tanah. Pupuk alam 
yang digunakan untuk usaha 
tersebut antara lain yaitu ... 
a. urea 
b. kompos 
c. NPK 
d. Za 

1700. Ada beberapa jenis batuan, jenis 
batuan di bawah ini yang termasuk 
batuan sedimen adalah batu ... 
a. marmer 
b. akik 
c. permata 
d. kapur 

1701. Tanah berasal dari humus dan 
bantuan yang mengalami ... 
a. erosi 
b. pelapukan 
c. perkaratan 
d. pengikisan 

1702. Hancurnya batuan karena pergantian 
suhu yang sangat mencolok disebut 
... 
a. pelapukan fisika 
b. pelapukan kimia 
c. pelapukan biologi 
d. pelapukan mekanik 

1703. Batu bara atau arang batu 
merupakan hasil ... 
a. pertanian 
b. perkebunan 
c. tambang 
d. kehutanan 

1704. Perhatikan gambar di samping. Jika 
di atas batu ditumbuhi lumut, lama 
kelamaan batu itu akan mengalami ... 

 
a. pengerasan 
b. pelapukan 
c. perubahan 
d. kerusakan 

1705.  
Gambar batuan di atas berturut-turut 
adalah ... 
a. batu apung, batu pualam, batu 

konglomerat 
b. batu apung, batu pualam, batu 

sabak 
c. batu apung, batu sabak, batu 

pualam 
d. batu konglomerat, batu kuasa, 

batu pualam 
1706. Batuan yang berasal dari batuan 

beku dan batuan endapan yang telah 
mengalami perubahan karena panas 
dan dingin yaitu ... 
a. batu pualam 
b. batu granit 
c. batu bara 
d. batu meteor 

 

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
1707. Batuan yang berasal dari magma 

dan lava adalah ... 
1708. Tanah terbuka bila kena hujan akan 

mudah ... 
1709. Pelapukan yang disebabkan oleh zat 

kimia disebut pelapukan ... 
1710. Penyengkedan tanah salah satu 

usaha untuk menjaga ... 
1711. Hasil pembusukan/pelapukan sisa 

makhluk hidup disebut ... 

1712. 
Perhatiakan gambar di atas ! 
tanaman dalam pot tersebut dapat 
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tumbuh dengan subur karena 
pengaruh tanah humus, perawatan, 
air dan ... 

1713. 
Pada gambar di atas inti bumi 
terletak pada nomor ... 

1714. Lapisan di bawah kerak bumi yang 
terdiri atas batuan cair dan panas di 
sebut ... 

1715. Batuan sedimen disebut juga batuan 
... 

1716. Tanah yang lapisannya utuh, lapisan 
paling atas disebut ... 

 
III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas ! 
1717. Sebutkan tiga golongan pembagian 

batuan ! 
1718. Apa sebab batu bara tidak 

digolongkan pada mineral ? 

1719. Terdiri dari apakah lapisan tanah 
paling bawah ! 

1720. Sebutkan jenis pupuk yang dapat 
menyuburkan tanah ! 

1721. Jelaskan tentang tanah vulkannik ! 
 
Perbaikan dan Pengayaan 
1722. Pelapukan yang disebabkan oleh zat 

kimia disebut pelapukan ... 
1723. Pengikisan lapisan tanah oleh air 

disebut ... 
1724. Tanah lengket da elastis adalah 

tanah ... 

1725. Tanah gambut adalah tanah yang 
terendam air rawa, sifat tanah ini ... 

1726. Pengikisan tanah karena air laut 
disebut ... 

 

 
I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar ! 
1727. Sebagian besar kandungan gas 

panas yang dimiliki oelh matahari 
adalah gas ... 
a. hidrogen dan helium 
b. oksigen dan nitrogen 
c. nitrogen dan argon 
d. xenon dan oksigen 

1728. Struktur matahari di bagian terdalam 
tersusun dari lapisan ... 
a. korona 
b. fotosfer 
c. zona radiasi 
d. inti matahari 

1729. Struktur lapisan penyusun bumi di 
bagian yang paling dalam adalah 
lapisan ... 
a. inti bumi dalam 
b. inti bumi luar 
c. mantel bumi 
d. kerak bumi 

1730. Yang merupakan pusat bumi adalah 
lapisan ... 
a. inti bumi 
b. atmosfer 
c. mantel bumi 
d. kerak bumi 

1731. Besi dan nikel padat adalah bahan 
yang terdapat di dalam ... 
a. kerak bumi 
b. inti bumi 
c. inti bumi 
d. luar bumi 

1732. Letak magma pada gambar di 
samping ini ditunjukkan dengan huruf 
... 
a. A 
b. B 
c. C 
d. D  

1733. Lapisan terluar bumi yang terdiri atas 
daratan dan lautan terdapat di bagian 
... 

 
a. mantel bumi 
b. kerak bumi 
c. inti bumi dalam 
d. inti bumi luar 
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1734. Lapisan mantel bumi terbentuk dari 
bahan .... 
a. mineral logam 
b. mineral silikat 
c. kapur dan belerang 
d. kawah dan magma 

1735. Perubahan suhu panas dan dingin 
yang terjadi berulang-ulang dalam 
waktu sangat lama menyebabkan 
terjadinya ... 
a. gurun pasir 
b. genangan air 
c. padang rumput 
d. hamparan rawa 

1736. Pelapukan yang disebabkan oleh 
terpaan angin dan hujan disebut ... 
a. pelapukan buatan 
b. pelapukan biologi 
c. pelapukan kimia 
d. pelapukan fisika 

1737. Gas buangan  industri yang bisa 
bereaksi dengan uap air dan gas-gas 
lain di udara adalah .... 
a.  belerang dioksida 
b. karbon dioksida 
c. asam belerang 
d. asam karbonat 

1738. Berikut ini yang merupakan contoh 
pelapukan biologi adalah ... 
a. lumut menempel di batu 
b. terbentuknya gurun pasir 
c. terjadinya hujan asam 
d. tanah humus terkikis 

1739. Butiran tanah liat yang berukkuraan 
sangat kecil tersusun sangat rapat, 
sehingga ... 
a. tak mudah ditembus air 
b. cocok untuk pertanian 
c. mudah ditembus air 
d. mudah untuk digali 

1740. Sifat yang dimiliki oleh tanah liat 
adalah ... 
a. berwarna kemerahan 
b. keras dan berkerikil 
c. kering dan rapuh 
d. basah dan lengket 

1741. Timbunan sampah daun dan ranting 
pohon yang membusuk 
menyebabkan terbentuknya ... 
a. humus 
b. gambut 
c. tanah pasir 
d. tanha liat 

1742.  Tanah berhumus di permukaan 
tanah banyak mengandung ... 
a. gas helium dan argon 
b. batuan dan rerumputan 
c. zat hara dan hewan pengurai 
d. zat asam arang dna karbonat 

1743. Tanah yang banyak mengandung 
humus banyak ditemukan di ... 
a. gurun pasir 

b. batuan dan rerumputan  
c. zat hara dan hewan pengurai 
d. zat asam arang dan karbonat 

1744. Lapisan tanah yang sangat padat 
dan berwarna lebih cerah terdapat di 
... 
a. tanah lapisan atas 
b. lapisan bahan induk 
c. lapisan batuan induk 
d. tanah lapisan bawah  

1745. Lapisan bahan induk pada gambar di 
samping ini ditunjukkan dengan 
angka ... 

 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

1746. Bahan-bahan tambang, baik mineral 
maupun logam banyak terdapat di ... 
a. tanah lapisan atas 
b. lapisan batuan dasar 
c. tanah lapisan bawah 
d. lapisan bahan induk 

1747. Tanda-tandanya tanah yang 
berhumus adalah berwarna ... 
a. gelap, subur, mampu menahan 

air 
b. terang, mampu ditembus air, 

basah 
c. gelap, lengket, mengandung pasir 
d. terang, lengket, bercampur koral  

1748. Tanah yang sangat mudah dilalui air 
dan mengandung bebatuan adalah 
ciri-ciri dari ... 
a. tanah kapur 
b. tanah liat 
c. tanah pasir 
d. tanah humus 

1749. batuan yang terbentuk karena 
pembekuan magma dan lava adalah 
... 
a. batuan sedimen 
b. batuan malihan 
c. batuan beku 
d. batuan kapur 

1750. Batu yang berbentuk dari 
pendinginan magma bergelembung 
gas adalah ... 
a. batu granit 
b. batu basal 
c. batu apung 
d. batu oksidan 
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1751. Permukaan lava yang cepat dingin 
membentuk ... 
a. batu obsidian 

b. batu apung 
c. batu basal 
d. batu granit 

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
1752. Suhu pada inti matahari mencapai ... 

deraajat Celcius 
1753. Dasar laut dan dasar daratan 

tersusun dari ... 
1754. Tanah yang ada di lapisan kerak 

bumi terjadi dari batuan  yang telah 
mengalami proses ... 

1755. Peristiwa yang menyebabkan 
kerusakan pada benda disebut ... 

1756. Organik, air dna mineral yang 
dibutuhkan oleh tanaman disebut ... 

1757. Tanah lapisan bawah hanya sedikit 
mengandung unsur organik sehingga 
kurang ... 

1758. Tanah berpasir mudah dilalui air 
sehingga tidak baik untuk ... 

1759. Bahan batuan yang masih cair dan 
sangat panas di dalam perut bumi 
disebut ... 

1760. Batu yang terbentuk dari bahan yang 
mengendap di tempat ketinggian 
disebut ... 

1761. Tanah liat baik untuk dijadikan bahan 
dasar pembuatan ... 

 
III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas ! 
1762. Sebutkan struktur lapisan yang 

menyusun matahari dari dalam 
sampai yang terluar ! 

1763. Apakah fungsi lapisan atmosfer bagi 
bumi ? 

1764. Berikan contoh tentang penyebab 
terjadinya pelapukan kimia ! 

1765. Jelaskan dengan singkaat tentang 
terbentuknya tanah ! 

1766. Sebutkan jenis-jenis batuan 
berdasarkan cara terbentuknya ! 

 
Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
1767. Suhu pada lapisan troposfer berada 

pada sekitar ... Celcius. 
1768. Di lapisan kerak bumi bagian atas, 

batuan mengalami pelapukan 
membentuk ... 

1769. Batuan yang mengalami pelapukan 
menyebabkan terbentuknya ... 

1770. Pelapukan yang disebabkan oleh 
perubahan suhu yang sangat 
mencolok disebut ... 

1771. Lumut kerak bisa menghancurkan 
batuan karena mengeluarkan ... 

1772. Pelapukan batuan merupakan awal 
dari terbentuknya ... 

1773. Humus banyak terdapat di lapisan 
tanah yang ... 

1774. Tanaman yang bisa menembus 
lapisan tanah adalah yang 
mempunyai akarab berukuran ... 

1775. Di lapisan batuan dasar ini banyak 
terdapat bahan-bahan ... 

1776. Magma dan lava yang membeku 
membentuk ... 

 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas ! 
1777. Sebutkan struktur lapisan yang 

menyusun bumi dari alam sampai 
yang terluar ! 

1778. Apa yang dimaksud dengan 
pelapukan biologi ? 

1779. Sebutkan tentang susunan komposisi 
tanah ! 

1780. Sebutkan jenis-jenis tanah yang 
kamu ketahui ! 

1781. Jelaskana dengan singkat tentang 
terbentuknya batuan metamorft ! 

 

 
Daur Air dan Peristiwa Alam  
 
Kompetensi Dasar  

• Mendiskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhinya 

• Mendiskripsikan perlunya penghematan air 

• Mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan dampaknya bagi makhluk 
hidup dan lingkungan. 

• Mengidentifikasi beberapa kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan bumi 
(pertanian, perkotaan, dsb) 
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Indikator  
� Menjelaskan pentingnya air 
� Menggambarkan proses daur air dengan diagram 
� Mengidentifikasi kegiatan manusia yang mempengaruhi daur air 
� Mengusulkan cara penghematan 
� Mengidentifikasi beberapa jenis sumber daya alam yang digunakan di Indonesia, misalnya : 

minberal, air, tumbuhan, hewan dan sinar matahari. 
� Membedakan antara sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui 
Rangkuman Materi   
� Proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhinya, 

a. Daur air yaitu perubahan yang terjadi pada air secara berulang dalam suatu proses 
tertentu. Daur air atau siklus air di permukaan bumi mengalami penguapan, uap naik ke 
atas menjadi awan terjadi proses pengembunan  dan butiran air. Butiran air jatuh ke 
bumi menjadi hujan yang mengisi tanah, sungai dan laut, sehingga bumi tidak pernah 
kering. 

b. Kegiatan manusia berpengaruh terhadap daur ulang air. 

� Gas beracun yang dikeluarkan pabrik, kendaraan bermotor, pembakaran lahan 
pertanian dapat menimbulkan hujan asam yang berakibat merusak bangunan, 
tumbuhan dan hewan. 

� Pabrik yang membuang limabh cair ke sungai menimbulakn pencemaran, 
sehinggga airnya tidak dapat digunakan penduduk. 

� Bahan bakar minyak dapat menimbulkan polusi udara dan apabila tumpah ke laut 
dapat mencemari lingkungan laut. 

Untuk mengatasi hal itu digunakan energi surya/matahari yang tidak menimbulkan polusi. 
� Perlunya penghematan air 

Air tidak akan habis karena memiliki daur. Tetapi persediaan air bersih semakin berkurang 
karena pencemaran. Selain mencegah dan  mengurangi pencemaran kita harus 
menghemat air bersih . apalagi air bersih yang kita gunakan harus membeli. 
Cara sederhana untuk menghemat air bersih  
1. Tutuplah kran setelah menggunakan air 
2. Mencuci pakaian setelah mencapai cukup banyak 
3. Beras air cucian beras, sayuran disiramkan tanaman 
4. Usahakan tidak mencuci kendaraan setiap hari. 

� Peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan dampak bagi makhluk hidup dan 
lingkungannya. Aktivitas alam juga disebut peristiwa alam. Dapat berbentuk, gempa bumi, 
gunung meletus, banjir, tanah longsor, badai. 
Akibat peristiwa alam bagi makhluk hidup dan lingkungan antara lain : 
a. Gempa bumi mengakibatkan bangunan roboh, pohon tumbang, tanah terbelah, korban 

jiwa banyak 
b. Gunung meletus mengakibatkan rusaknya bangunan karena diterjang lava panas, 

awan panas mengancam kehidupan hewan dan manusia. 
c. Banjir dan tanah longsor mengakibatkan rumah, jalan raya, instalasi listrik hancur juga 

menelan jiwa. 
d. Topan badai disertai hujan deras memporak-porandakan pemukiman. 
e. Tsunami yaitu gelombang pasang yang disebabkan oleh gempa bumi di dasar laut, dan 

meletusnya gunung di dasar laut. Tsunami yang dasyat terjadi di selat sunda karena 
letusan gunung krakatau tahun 1884 dan tsunami Aceh tahun 2004 karena gempa 
bumi disamudera hindia. 

Bencana alam yang dapat docegah yaitu banjir dan tanah longsor antara lain : 
a. Tiadk membuang sampah disungai atau selokan 
b. Tidak mendirikan bangunan ditanggul sungai karena dapat mempersempit sungai 
c. Dilereng bukit yang terjal ditanami pohon yang berakar kuat. 

 
 

 
I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar ! 
1782. Tenaga dari dalam bumi yang 

menyebabkan perubahan di 
permukaan bumi namanya ... 
a. endogen 

b. eksogen 
c. oksigen 
d. hidrogen 
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1783. Air yang tidak disukai manusia 
adalah... 
a. air bah 
b. air sumur 
c. air ledeng 
d. air sawah 

1784. Air dimanfaatkan petani untuk 
kepentingan ... 
a. irigasi 
b. kincir air 
c. tambak ikan 
d. sarana transportasi 

1785. Air dipermukaan bumi selalu 
tersedia, karena proses ... 
a. siklus air 
b. pengembunan 
c. pengairan sungai 
d. perembesan 

1786. Penutupan permukaan tanah dengan 
bahan yang tidak menyerap air 
seharusnya dihindarkan. Hal ini 
disebabkan ... 
a. akan mengurangi daerah resapan 

air 
b. air sulit meresap ke dalam tanah 
c. air tidak dapat dimanfaatkan 
d. air hujan tidak mengganggu 

sumur 
1787. Minyak dan oli yang di buang ke 

tanah dapat mengakibatkan 
beberapa hal, kecuali ... 
a. tanah menjadi tercemar 
b. air sulit meresap ke dalam tanah 

c. udara di sekitar tanah menjadi 
panas 

d. tanah kehilangan kesuburan 
1788. Bencana alam akibat kelalaian 

memelihara daur air, antara lain ... 
a. kekeringan 
b. kebakaran hutan 
c. gempa bumi 
d. serangan hama tumbuhan 

1789. Menebang hutan secara 
sembarangan dapat menyebabkan ... 
a. kebakaran 
b. banjir 
c. gempa bumi 
d. gunung meletus 

1790. Di antara kegiatan manusia dapar 
menyebabkan ... 
a. penebangan hutan secara 

sembarangan 
b. penyedotan air tanah secara 

berlebihan  
c. pencemaran air 
d. penanaman pohon pada lahan 

kosong dan gundul 
1791. Jika air hujan terlalu banyak,s  e 

dangkan sebagian besar tanah 
tertutup oleh bangunan atau jalan 
yang kedap air, yang terjadi adalah 
... 
a. tanah longsor 
b. erosi 
c. banjir 
d. air mengalir 

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
1792. Tenaga yang berasal dari perut bumi 

yang dapat menyebabkan tanah  
longsor namanya ... 

1793. Campuran batuan yang berwujud 
cair, liat dan sangat panas yang 
berada dalam perut bumi dinamakan 
... 

1794. Lahar dingin akibat letusan gunung 
berapi dapat  mengakibatkan tanah 
pertanian dan pemukiman penduduk 
menjadi rusak sebab ... 

1795. Gempa bummi yang kekuatannya 
sangat besar dan dapat diketahui 
dengan alat tertentu disebut gempa 
... 

1796. Gempa yang disebabkan oleh 
geseran lapisan-lapisan batuan 
dalam bumi adalah ... 

1797. Sumber terjadinya gempa bumi 
berasal dari titik pusat terjajdinya 
gempa bummi yang disebut ... 

1798. Longsornya tanah yang disebab oleh 
aliran air dinamakan ... 

1799. Pembukaan lahan pertanian dengan 
cara membakar pepohonan dapat 
menyebabkan terjadinya ... 

1800. Banjir yang terjadi di daerah sekitar 
laut yang disebabkan air laut pasang 
dinamakan ... 

1801. Air yang meluap berlebihan dan 
menggenangi suatu tempat tertentu 
disebut ... 

 
III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas ! 
1802. Sebutkan usaha-uusaha yang dapat 

dilakuakn untuk mengurangi bahaya 
letusan gunung berapi ! 

1803. Sebutkan 2 keuntungan dari gunung 
berapi yang meletus ! 

1804. Sebutjan pula 2 kerugian dari letusan 
gunung berapi ! 

1805. Amati gambar di samping ini !  
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Jelaskan kandungan gas yang ada 
pada gambar ! 

1806. Sebutkan bagian-bagian bumi ! 
 

 
 

 

 
Perbaikan / Pengayaan 
1807. Jelaskan terbentuknya batuan beku ! 
1808. Ciri-ciri apa saja yang dapat 

digunakan untuk menggolongkan 
batuan ? 

1809. Hal-hal apa saja yang dapat 
menyebabkan terjadinya pelapukan 
pada batuan ? 

1810. Tuliskan   gas-gas apa saja yang 
terdapat pada matahari ! 

1811. Tuliskan perkiraanmu, apa yang 
akan terjadi jika suatu saat matahari 
tidak lagi memancarkan cahaya 
panas ! 

 

 
I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar ! 
1812. Di muara sungai atau lubuk-lubuk 

yang lebar di laut, air dimanfaatkan 
untuk ... 
a. penanaman ikan 
b. sarana irigasi 
c. proyeksi air minum 
d. sarana lalu lintas 

1813. Membuat garam dari air laut dengan 
cara airnya ... 
a. didinginkan 
b. dibekukan 
c. diuapkan 
d. diaduk-aduk 

1814. Air sungai dibendung dan dialirkan 
melalui saluran-saluran irigasi 
digunakan untuk ... 
a. pembangkit tenaga listrik 
b. proyeksi air minum 
c. sarana lalu lintas 
d. pengairan sawah dan kolam 

1815. Gambar di bawah ini adalah siklus air 
alam. Hal ini menunjukkan bahwa air 
di alam selalu ... 

 
a. berkurang 
b. bertambah 
c. tetap 
d. berubah 

1816. Kekayaan alam yang kita 
manfaatkan bagi kepentingan hidup 
yang berasal dari dalam tanah 
adalah ... 
a. barang jadi 
b. hasil hutan 
c. hasil tanaman 
d. hasil tambang 

1817. Amati gambar di bawah ini ! Kegiatan 
gambar di bawah ini termasuk ...air  

 
a. memanfaatkan 
b. membuang 
c. menguras 
d. pemborosan 

1818. Pembuatan teras di lereng bukit atau 
lahan miring lainnya agar tanah tidak 
longsor di terjang air hujan disebut 
.... 
a. sengkedan 
b. hutan kota 
c. penghijauan 
d. reboisasi 

1819. Pada umumnya sungai bermuara ke 
... 
a. laut 
b. gunung 
c. mata air 
d. daratan 

1820. Sumber daya alam di bawah ini 
diantaranya yang dapat diperbaharui 
adalah ... 
a. tambang emas 
b. hasil hutan 
c. minyak bumi 
d. gas alam 

1821. Minyak tanah termasuk sumber daya 
alam yang tak dapat diperbaharui. Di 
antara pernyataan di bawah ini 
merupakan usaha melestraikam 
minyak bumi adalah ... 
a. mengandalkan minyak tanah 

sebagai sumber energi kita. 
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b. Memanfaatkan minyak tanah 
dengan sebaik-baiknya. 

c. Menggunakan minyak tanah 
semuanya. 

d. Memanfaatkan minyak tanah 
dengan sebanyak-banyaknya. 

 

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat  
1822. Air mempunyai manfaat dalaam 

kehigupan sehari-hari. Tukang 
tambal ban menggunakan air untuk 
... 

1823. Gunung gundul tidak dapat menahan 
air hujan, sehingga apabila hujan 
terus-menerus akan menimbulkan 
bahaya ... 

1824. 
Untuk menghemat air, apabila kitaa 
melakuakn kegiatan seperti gamabt 
di samping adalah  .... 

1825. Air laut apabila tercemar akan 
mengakibatkan ... 

1826. Air dipermukaan bumi mengalami 
penguapan harus menerima ... 

1827. Bencana alam yang tidak dapat  
dicegah adalah ... 

1828. Ski air, selancar, arung jeram, jenis 
olah raga  yang memanfaatkan ... 

1829. Cairab panas yang dikeluarkan pada 
saat gunung meletus disebut ... 

1830. 
Amati gambar di atas ! Air hujan 
turun digunung. Air hujan yang 
mengalir dari gunung disebut ... 

1831. Tanah longsor disebabkan oleh ... 
sehingga tanah tidak sanggup 
menahan terjangan air hujan. 

 
III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas ! 
1832. Apa kegunaan air bagi kehidupan 

kita ? 
1833. Jelakan tahap-tahap daur air  ! 
1834. Tulislah 3 cara menghemat air ! 
1835. Sebutkan 5 peristiwa bencana alam 

disebabkan oleh air ? 

1836. Air di bumi tidak akan habis, karena 
memiliki daur, namun demikian, 
mengapa sekarang ini banyak orang 
yang membeli air bersih ? 

 

 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas ! 
1837. Air yang terdapat di samudera, laut,  

danau dan sungai disebut ... 
1838. Air hujan  yang masuk ke dalam 

tanah menjadi ... 
1839. Timbunan sampah di sungai dapat 

mengurangi ... 
1840. Jika pohon-pohon ditebang, maka 

tak ada lagi ... yang mampu 
menahan air hujan. 

1841. Asap pabrik yang bersenyawa 
dengan uap air dapat membentuk ... 

1842. Agar bisa hemat, gunakan air bersih 
sesuai .... 

1843. Semua jenis aktifitas alam disebut ... 
1844. Ketika gunung meletus, abunya bisa 

merusak lahan ... 
1845. Letusan gunung berapi 

mengeluarkan abu dan ... 
1846. Banjir bisa menyebabkan terkikisnya 

lapisan tanah atas ... 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas ! 
1847. Apa yang menyebabkan air 

permukaan mengalami penguapan ? 
1848. Mengapa penbangan pohon bisa 

menyebabkan air tanah jadi 
berkurang ? 

1849. Apa akibat dari banyaknya timbunan 
sampah di sungai ? 

1850. Apa yang dimaksud dengan 
sengkedan ? 

1851. Apa akibat dari terjadinya erosi  ? 
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I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar ! 
1852. Air di permukaan bumi selalu terkena 

panas matahari dan angin sehingga 
mengalami ... 
a. pengupan  ke angkasa 
b. perluasan di permukaan 
c. gelombang di permukaan 
d. penyusutan volume air 

1853. Air hujan yang masuk ke dalam 
tanah menjadi ... 
a. mata air 
b. air sungai 
c. air tanah 
d. aliran air 

1854. Air tanah yang muncul ke permukaan 
tanah menjadi ... 
a. air sungai 
b. air tanah 
c. aliran air 
d. mata air 

1855. Banyaknya pohon yang ditebang 
menyebabkan tak ada lagi akar yang 
mampu ... 
a. menghambat hujan 
b. menumbuhkan daun 
c. menahan air hujan 
d. melepas aliran air 

1856. Penguapan air sungai bisa terhambat 
jika sungai dipenuhi ... 
a. perahu nelayan 
b. buangan air got 
c. timbunan sampah 
d. para pencari ikan 

1857. Jika asap pabrik dan asap kendaraan 
bersenyawa denga uap air, maka 
terjadilah ... 
a. hujan asam 
b. hujan badai 
c. hujan petir 
d. hujan lebat 

1858. Persediaan air bersih maakin 
berkurang karena banyaknya terjadi 
... 
a. pelanggaran meteran air 
b. pencemaran lingkungan 
c. penggunaan sumur bor 
d. pemakaian pompa air 

1859. Di bawah ini yang tidak termasuk 
sebagai bencana alam adalah ... 
a. kebakaran hutan 
b. banjir bandang 
c. gempa bumi 
d. tsunami 

1860. Jumlah hewan jadi banyak berkurang 
jika terjadi ... 
a. hujan bercampur badai 
b. gelombang air pasang 
c. gelombang tsunami 

d. kebakaran hutan 
1861. Di bawah ini yang bukan dampak 

dari terjadinya kebakaran hutan 
adalah .... 
a. hewan terancam punah 
b. hasil hutan berkurang 
c. tersedia lahan pertanian 
d. timbul polusi karena asap 

1862. Banjir bisa menyebabkan terkikisnya 
lapisan tanah atas sehingga hutan 
adalah ... 
a. mempersempit permukaan laut 
b. mengurangi kesuburan tanah 
c. menjadikan sungai dangkal 
d. mengendapkan tanah lumpur 

1863. Bencana alam yang terjadi akibat 
keceroboan manusia adalah ... 
a. gelombang pasang 
b. angin puting beliung 
c. banjir dan tanah longsor 
d. hujan badai dna tsunami 

1864. Salah satu upaya untuk mencegah 
terjadinya tanah longsor adalah ... 
a. mencegah turun hujan 
b. membuat tanggul besar 
c. memasang tiang tanah 

1865. Membuang sampah di sungai atau 
disaluran air yang lain bisa 
menyebabkan ... 
a. tumbuhnya pohon 
b. warna sungai keruh 
c. air sungai meluap 
d. perkembangan ikan 

1866. Melakukan reboisasi di lahan yang 
gundul bertujuan agar akar pohon 
bisa ... 
a. menjadi pagar hijau 
b. tumbuh berkembang 
c. melakukan pelapukan 
d. mencengkeram tanah 

1867. Mendirikan bangunan di sepanjang 
tepi sungai dapat menyebabkan ... 
a. sungai makin terlindungi 
b. tepi sungai makin sempit 
c. permukaan sungai meluas 
d. mencegah pendangkalan 

1868. Air yang membahayakan kesehatan 
kita adalah ... 
a. air ledeng 
b. air sumur 
c. air limbah 
d. air hujan 

1869. Salah satu upaya agar tidak terjadi 
kekuranagn air bersih adalah ... 
a. menghemat pemakaian air 
b. selalu membuka kran air 
c. mencuci motor tiap hari 



Materi Bimbingan Belajar  SAFIRA           Bimbingan Belajar SAFIRA Jl. Songgon No. 10 Krajan  

Ilmu Pengetahuan Alam Kelas Lima                                                        PENGATIGAN – ROGOJAMPI                                   

                                                                                                                           

  

110

d. menggunakan berlebihan 
1870. Sumber daya alam air bisa 

dilestarikan dengan cara ... 
a. membuat sengkedan 
b. pembutan terasiring 
c. membangun bendungan 
d. melakukan isi ulang air 

1871.  Perubahan air menjadi uap air dan 
hujan secara berulang-ulang disebut 
... 
a. gerak air 
b. daur air 
c. air hujan 
d. daur ulang 

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat  
1872. Air permukaan akan menjadi uap air 

jika terkena... 
1873. Karenaa suhu diangkasa sangat 

dingin, maka kumpulan uap air itu 
kemudian mengambun membentuk 
... 

1874. Titik-titik air berubah menjadi ... lalu 
jatuh ke bumi menjadi air hujan. 

1875. Air tidak pernah habis karena air bisa 
melakukan ... 

1876. Mata air yang muncul di permukaan 
tanah berasal dari ... 

1877. Pencemaran terhdap lingkungan air 
harus ... 

1878. Karena air bersih mahal. Maka 
menghemat pemakaian air berarti ... 

1879. Semua jenis aktifitas yang terjadi di 
alam disebut ... 

1880. Bencana alam adalah peristiwa yang 
menimbulkan ... di muka bumi 

1881. Setiap bencana selalu 
mengakibatkan jatuhnya ... 

1882. Banjir banyak membawa lumpur 
sehingga sungai menjadi ... 

1883.  Jika air sungai meluap di musim 
hujan, maka terjadilah ... 

1884. Sebagian besar air di permukaan 
bumi berupa ... 

1885. Penduduk kota mendapatkan air 
bersih dari ... 

1886. Penggunaan air bersih harus sesuai 
dengan ... 

 
III. Jawablah pertanyaan di bwah ini dengan jawaban yang benar  ! 
1887. Tuliskan bagaimana caranya agar 

penggunaan air bisa dihemat ! 
1888. Sebutkan berbagai bencana alam 

yang pernah terjadi di Indonesia ! 
1889. Mengapa pendirian bangunan di 

sepanjang tepi sungai tidak boleh 
dilakukan ? 

1890. Sebutkan beberapa tindakan 
manusia yang dapat mengubah 
kenampakan permukaan bumi ! 

1891. Tuliskan beberapa usaha agar bisa 
mencegah terjadinya banjir dan 
tanah longsor ! 

 
Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat  
1892. Pada proses daur air, uap air 

berubah menjadi ... 
1893. Titik-titik air di angkasa menjadi aan 

dan jatuh ke bumi menjadi ... 
1894. Berkurangnya persediaan air bersih 

disebabkan oleh banyaknya terjadi ... 
1895. Penggunaan air bersih harus 

dilakukan secara ... 
1896. Peristiwa alam sering kali menjadi 

bencana dan menimbulkan  banyak 
... di muka bumi. 

1897. Peristiwa alam yang menimbulkan 
kerusakan disebut ... 

1898. Ketika banjir sungai bisa menjadi 
dangkal karena banjir membawa ... 

1899. Bencana alam yang seharusnya bisa 
dihindari adalah ... 

1900. Kecerobohan manusia menebang 
hutan secara liar menyebabkan 
terjadinya ... di musim hujan. 

1901. kebakaran hutan bisa menyebabkan 
terjadinya ... yang meluas. 

 
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar  ! 
1902. Berikan contoh yang disbeut sebagai 

air permukaan ! 
1903. Mengapa persediaan air di muka 

bumi tidak akan pernah habis ? 
1904. Sebutkan jenis olahraga yang 

memanfaatkan air ! 

1905. Tuliskan beberapa kegiatan manusia 
yang memanfaatkan keberadaan air ! 

1906. Tuliskan gambaran kerugian yang 
dialami akikat adanya bencana alam 
! 
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Taktis gambar balon halaman 82  
I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar ! 
1907. Pesawat sederhana berguna untuk ... 

a. memudahkan pekerjaan 
b. mempersingkat waktu 
c. mempersingkat perjalanan 
d. menciptakan gaya 

1908. Alat di bawah ini yang bukan tua 
adalah ... 
a. baji 
b. katrol 
c. obeng 
d. pemotong kuku 

1909. Pembuatan skrup dan baut 
menggunakan prinsip ... 
a. bidang miring 
b. tuas 
c. roda berporos 
d. poros 

1910. Berikut ini yang menggunakan katrol 
tetap adalah .... 
a. mesin traktor 
b. jungkat-jungkit 
c. sumur timba 
d. sumur pompa 

1911. Gambar di bawah ini proses 
pelapukan batuan secara .... 

 
a. Kimia  c. Fisika  
b. Biologi  d. alamiah 

1912. Berikut ini yang termasuk benda 
gelap, yaitu ... 
a. kaca jendela 
b. palstik 
c. kayu jati 
d. toples 

1913. Jika lampu senter dinyalakan dan 
diarahkan ke kaca jendela, maka 
cahaya lampu senter .... 
a. diserap kaca 
b. dibiarkan kaca 
c. diteruskan kaca 
d. dibiaskan kaca 

1914. Garis tegak lurus sebagai bidang 
batas antara cahaya datang dan 
cermin disebut ... 
a. garis cahaya 
b. garis bidang 
c. garis pantul 
d. garis normal 

1915. Pensil dalam gelas berisi air seakan-
akan patah jika dilihat dari luar,  hal 
ini disebabkan cahaya mengalami ... 
a. pemanasan 
b. perapatan 

c. pembiasan 
d. perrenggangan 

1916. Percobaan cakram warna 
membuktikan bahwa bermacam-
macam warna akan terlihat hanya 
berwarna ... 
a. merah 
b. hijau 
c. putih 
d. kuning 

1917. Perhatikan gambar mainan anak-
anak berikut ini !  

 
Alat tersebut bekerjanya berdasarkan 
prinsip ... 
a. pengungkit 
b. bidang miring 
c. katrol 
d. roda bergandar 

1918. Lapisan bumi yang paling keras dan 
merupakan tempat hidup berbagai 
makhluk hidup disebut ... 
a. kerak bumi 
b. selubung bumi 
c. mantel bumi 
d. inti bumi 

1919. Lapisan bumi yang berdiameter ± 
6.800 km dab bersuhu antara 3.000 
– 5.000 0C disebut .... 
a. kerak bumi 
b. selubung bumi 
c. mantel bumi 
d. inti bumi 

1920. Bahan cair yang  berpijar dan sangat 
panas, dan terdapat dalam bumi 
disebut ... 
a. Magma    c. lahar 
b. Lava  d. inti 

1921. Magma yang keluar dari permukaan 
bumi disebut ... 
a. lava 
b. batuan beku 
c. batuan sedimen 
d. batuan metamorf 

1922. Perhatikan gambar keadaan lapisan 
di samping ini ! 
mantel bumi 
ditunjukkan oleh 
nomor ... 
a. 1  
b. 2 dan 3 
c. 3 dan 4 
d. 2 dan 5 
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1923. Kelompok batuan yang termasuk 
batuan endapan, yaitu ... 
a. lempung, marmer, apung 
b. apung, tulis, pasir 
c. granit, basal, apung 
d. kapur, pasir, lempung 

1924. Pelapukan batuan yang terjadi 
karena gerakan air, angin dan 
letusan gunung berapi dinamakan 
pelapukan ... 
a. mekanik 
b. fisika 
c. biologi 
d. ekologi 

1925. Tanah yang sangat baik ditanami 
dengan tanaman pangan adalah ... 
a. tanah humus 
b. tanah lempung 
c. tanah pasir 
d. tanah gambut 

1926. Salah satu cara menjaga kesuburan 
tanah, yaitu dengan melakukan ... 
a. abrasi 
b. erosi 
c. reboisasi 
d. sanitasi 

1927. Amatilah gambar di bawah ini !  

 
Pengungkit di samping ini termasuk 
jenis ... 
a. I 
b. II 
c. III 
d. IV 

1928. Bayangan yang dibentuk oelh cermin 
datar adalah ... 
a. lebih besar daripada aslinya 
b. lebih kecil dari aslinya 
c. sama besar dengan aslinya 
d. lebih baik daripada aslinya 

1929. Cermin cembung umumnya 
digunakan untuk ... 
a. berhias 
b. bahan kacamata 
c. kaca spion kendaraan 
d. membuat jendela rumah 

1930. Kamu mengamati bayangan terbalik 
pada cermin ... 
a. datar 
b. cekung 
c. cembung 
d. cekung dan cembung 

1931. Warna putih adalah ... 
a. warna dasar 
b. gabungan beberapa warna 
c. warna utama 

d. bagian dari warna lain 
1932. Benda gelap akan ... cahaya. 

a. membelokkan 
b. memancarkan 
c. menyerap 
d. memantulkan 

1933. 
Gambar batuan di atas berturut-turut 
adalah .... 
a. bau apung, batu pualam, batu 

konglomerat 
b. batu apung, batu pualam, batu 

sabak 
c. batu apung, batu sabak, satu 

pualam 
d. batu konglomerat, batu kuasa, 

batu pualam 
1934. Hewan yang sangat berperan dalam 

proses penggemburan tanah, yaitu ... 
a. cacing 
b. tikus 
c. ular 
d. kucing 

1935. Penebangan liar tidak baik dilakukan 
karena menimbulkan ... 
a. pelestraian tumbuhan 
b. pendangkalan tanah 
c. erosi tanah 
d. peremajaan tanah 

1936. Peristiwa alam akibat air berlimpah 
dan menimbulkan bahaya bagi 
kegidupan adalah .... 
a. gempa bumi 
b. banjir 
c. gunung meletus 
d. tanah longsor 

1937. Media masa yang dapat menyiarkan 
terjadinya peristiwa alam yaitu ... 
a. televisi 
b. keterangan guru 
c. cerita orang 
d. laporan tetangga 

1938. Gelombang air laut yang sangat 
besar dan ditimbulkan oleh gempa di 
dasar laut namanya gelombang ... 
a. pasang 
b. surut 
c. tsunami 
d. laut 

1939. Di bawah ini termasuk jenis hewan 
langka yang harus dilindungi, yaitu ... 
a. kelinci 
b. orang utan 
c. luwing 
d. burung merpati 



Materi Bimbingan Belajar  SAFIRA           Bimbingan Belajar SAFIRA Jl. Songgon No. 10 Krajan  

Ilmu Pengetahuan Alam Kelas Lima                                                        PENGATIGAN – ROGOJAMPI                                   

                                                                                                                           

  

113

1940. 
Perhatikan gambar di atas ini ! 
pesawat ini tergolong ... 

a. bidang miring 
b. katrol 
c. roda dan poros 
d. pegas 

1941. Tempat di permukaan bumi yang 
masih mengeluarkan magma 
namanya ... 
a. gunung 
b. gunng berapi 
c. dataran tinggi 
d. gurun 

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat  
1942. Semua benda yang dilempar ke atas 

pasti akan jatuh ke bumi karena 
pengaruh gaya ... 

1943. Daerah dis ekitar magnet yang 
mengandung gaya magnet namanya 
.... 

1944. 
Amatilah gambar di atas ini ! pesawat 
ini termasuk jenis ... 

1945. Agar sekrup mudah dipasang 
dengan gaya yang lebih kecil 
digunakan prisnsip kerja ... 

1946. Roda kendaraan bermotor dibuat 
berdasarkan prinsip .... 

1947. 
Alat di atas termasuk pesawat 
sederhana yaitu pengungkit ... 

1948. Pada cermin datar tinggi bayangan ... 
tinggi benda. 

1949. Pensil yang dimasukkan ke dalam 
gelas berisi air bening tampak patah. 
Hal itu terjadi karena adanya 
peristiwa .... 

1950. 
Amati gambar di samping ini ! batuan 
ini terjadi dari ... 

1951. Pelapukan batuan yang disebabkan 
oleh gerakan air, angin dan letusan 
gunung disebut ... 

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas ! 
1952. Sebutkan 4 macam manfaat air bagi 

kita ! 

1953. 
Amati gambar di atas ! Jelaskan 
maknanya ! 

1954. Mengapa lumut disebut juga 
tumbuhan perintis ? 

1955. Jelaskan yang terjadi bila cahaya 
mengenai cermin cekung ! 

1956. 
Perhatikan 2 batuan berikut ! 
jelaskan proses terjadinya ! 
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I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar ! 
1957. Alat sederhana yang dapat 

digunakan mengukur gaya disebut ... 
a. dinamometer 
b. termometer 
c. barometer 
d. manometer 

1958. Pada proses roda sepeda diberikan 
bantalan peluru yang bertujuan untuk 
... 
a. menghidari kecelakaan 
b. sepeda menjadi lebih awet 
c. bila terkena airtidak berkarat 
d. terasa ringan bila dikayuh 

1959. Katrol seperti gambar di samping ini 
dapat memperkecil gaya hingga ... 

 

a. 
2

1  

b. 
3

2  

c. 
4

3  

d. 
5

4  

1960. Hewan yang termasuk herbivora 
makanannya terdiri atas ... 
a. daging 
b. rumput-rumputan 
c. serangga 
d. segala macam 

1961. Hubungan antar hewan merupakan 
hubungan predator mangsa terjadi 
pada ... 
a. anjing dan kucing 
b. walang sangit dan wereng 
c. belalang dan wereng 
d. katak dan wereng 

1962. Pada gambar di samping dapat 
bertambah panjang karena adanya ... 

 
a. gaya pegas 
b. gravitasi 
c. gaya otot 
d. gaya gesek 

 
1963. Fungsi kerongkongan pada alat 

pencernaan manusia adalah ... 
a. penghasil enzim amilase 
b. memudahkan proses oksidasi 
c. menghubungkan rongga mulut 

dan lambung 
d. membantu melumatkan makanan 

1964. Titik tumpu pada gerobak seperti 
pada gambar di bawah ini berada 
pada bagian yang bernomor ... 

 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

1965. Simbiosis parasitisme terjadi pada 
hubungan antar makhluk hidup ... 
a. orok-orok dengan padi 
b. tali putri dan beluntas 
c. anggrek dan mangga 
d. jamur dan kayu 

1966. Kerugian apabila kita menggunakan 
pesawat sederhana bidang miring 
adalah ... 
a. lintasan semakin jauh 
b. memerlukan gaya makin besar 
c. lintasan semakin pendek 
d. waktu yang diperlukan makin 

singkat 
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1967. Bidang miring yang memerlukan 
gaya paling besar ditunjukkan pada 
gambar ... 
a. A 
b. B 
c. C 
d. D 

1968. Zat yang diperlukan saat proses 
fotosintesis adalah ... 
a. air dan karbondioksida 
b. zat asam dan zat asam arang 
c. zat asam dan zat gula 
d. zat gula dan karbon 

1969. Cahaya akan  dibiaskan mendekati 
garis normal apabila cahaya melalui 
medium ... 
a. kaca ke air 
b. kaca ke udara 
c. udara ke air 
d. air ke kaca 

1970. Cara memindahkan panas matahari 
ke bumi melalui peristiwa yang 
disebut ... 
a. konduksi 
b. konjungsi 
c. konveksi 
d. radiasi 

1971. Apabila pada termometer Celcius 
menunjukkan skala 250C, maka 
termometer Reamur menunjukkan 
skala ... 
a. 180 R 
b. 200 R 
c. 240 R 
d. 300 R 

1972. Jenis logam yang biasa digunakan 
untuk melapisi kaleng makanan 
adalah ... 
a. alumunium 
b. bismut 
c. timah 
d. baja 

1973. Pada percobaan seperti ditunjukkan 
pada gambar di samping dapat 
dibuktikan bahwa air kena panas 
akan berubah menjadi ... 
a. embun 
b. es 
c. asap 
d. uap 

1974. Pada sebuah dinamo sepeda terjadi 
perubahan energi dari ... 
a. energi kimia menjadi energi listrik 
b. energi listrik menjadi energi 

magnet 
c. energi gerak menjadi energi listri  
d. kenergi listrik menjadi energi 

cahaya 
1975. Air yang berada di bendungan 

memiliki energi yang disebut energi 
... 
a. potenisal 

b. kinetik 
c. kimiawi 
d. panas 

1976. Untuk mengetahui besarnya energi 
dapat menggunakan rumus .... 
a. gaya X berat benda 
b. gaya X perpindahan benda 
c. gaya X tekanan benda 
d. gaya X masa jenis benda 

1977.  Tindakan yang dapat menunjukkan 
penghematan energi listrik mislanya 
... 
a. lampu di kamar kosong dimatikan 
b. tidak menggunakan setrika listrik 
c. lampu dirumah selalu dimatikan 
d. belajar dengan menggunakan 

lampu 5 watt 
1978. Energi yang tersimpan di d alam 

bahan makanan adalah energi ... 
a. panas 
b. kimiawi 
c. otot 
d. kalor 

1979. Hewan-hewan seperti pada gambar 
di samping merupkan pembentuk ... 

 
a. tanah 
b. batu bara 
c. tanah gambut 
d. minyak bumi 

1980. Contoh perpindahan panas secara 
konduksi terjadi pada ... 
a. sinar matahari sampai ke bumi 
b. badan hangat dekat denga api 

unggun 
c. pegangan setrika menjadi 

hanggat ketika digunakan 
d. penggunaan alat pemanas 

ruangan 
1981. Suatu perhiasan yang terbuat dari 

emas 22 karat, emas murninya 
hanya ... 
a. 81,3% 
b. 83,3% 
c. 84,3% 
d. 85,3% 

1982. Ban sepeda yang diletakkan dipanas 
matahari dapat meletus karena ... 
a. udara dalam ban memuai 
b. mutu bannya kurang bagus 
c. ban terbuta dari bahan karet 
d. benang ban kurang kuat 
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1983. Hasil pengamatan dari percobaan 
seperti ditunjukkan pada gambar 
disamping adalah ... 

 
a. sinar matahari merupakan sinar 

polikromatik 
b. lensa itu berpegangan maka 

mudah bila digunakan  
c. percobaan cahaya harus di 

tempat terbuka 
d. lensa yang digunakan merupakan 

lensa cembung 
1984. Benda di bawah ini yang tidak 

menggunakan jenis pesawat 
sederhana adalah ... 

 
1985. Jika beban benda di antara titik 

tumpu dan kuasa, maka alat tersebut 
menggunakan pesawat sederhana 
jenis ... 
a. pertama 
b. kedua 
c. ketiga 
d. keempat 

1986. Lensa yang terdapat pada alat 
tersebut dengan huruf A disebut 
lensa ... 

 
a. lensa cekung 
b. lensa cembung 
c. lensa okuler 

d. lensa obyektif 
1987. Pada gambar di samping yang 

merupakan pengungkit jenis pertama 
adalah ... 

 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

1988. Roda dan poros diterapkan dalam  
kehidupan sehari-hari pada ... 
a. kunci pintu 
b. mesin jahit 
c. kerekan bendera 
d. tangga rumah 

1989. Ulir merupakan pesawat sederhana 
dari jenis ... 
a. tuas 
b. pengungkit 
c. roda dan poros 
d. bidang miring 

1990. Pada percobaan seperti gambar di 
samping kertas yag berbentuk spiral 
dapat berputar karena adanya energi 
... 

 
a. kimia 
b. kalor 
c. gerak 
d. listrik 

1991. Benda-benda di bawah ini yang 
termasuk konduktor adalah ... 
a. tembaga, kuningan. alumunium 
b. besi, plastik, kayu 
c. kayu, baja, lilin 
d. lilin, timah, mangaan 

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat  
1992. Semua benda yang  ada di dunia 

mempunyai berat, akibat adanya 
gaya ... 

1993. Dua atau lebih beberapa katrol yang 
dijadikan satu dengan menggunakan 
sebuah poros disebut ... 

1994. Percobaan seperti gambar di 
samping dapat untuk membuktikan 
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peristiwa perambatan panas secara 
... 

 
1995. Televisi yang dinyalakan akan terjadi 

perubahan ... 
1996. Kegiatan seperti ditunjukkan pada 

gambar di samping menunjukkan 
adanya energi ... 

 

1997. Dari beberapa warna monokromatik 
yang mengalami pembiasan paling 
besar adalah warna ... 

1998. Percobaan seperti gambar di 
samping dapat membuktikan bahwa 
... 

 
1999. Hubungan antara buaya dan burung 

plover adalah merupakan simbiosis 
... 

2000. Peristiwa anomali air terjadi ketika air 
bersuhu .... 

2001. Dasar kolam renang kelihatannya 
lebih dangkal dari yang sebenarnya 
karena adanya peristiwa ... 

 
III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas ! 
2002. Berilah contoh 2 gaya gesekan yang 

menguntungkan manusia !  
2003. Menurut pendapatmu sumber energi 

apakah yang dapat digunakan 
sebagai sumber energi alternatif ? 
jelaskan ! 

2004. Sebutkan ciri-ciri pengungkit jenis 
pertama, dan berilah 3 contohnya ! 

2005. Sebutkan secara urut energi yang 
terjadi ketika mobil sedang berjalan 
di jlan raya ! 

2006. Sebutkan keuntungan yang dapat 
diperoleh manusia dengan adanya 
pemantulan difus ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar ! 
2007. Berikut ini yang termasuk benda 

magnetis adalah ... 
a. kapur, batu, tanah 
b. kain, kertas, lem 
c. paku, pines, silet 
d. kaca dan plastik 

2008. Logam yang mudah untuk dijadikan 
magnet adalah ... 
a. besi 
b. baja 
c. tembaga 
d. alumunium 
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2009. Pembuatan magnet yang dilakukan 
dengan cara mengalirkan arus listrik 
pada benda magnetis disebut ... 
a. feramagnetis 
b. diamagnetis 
c. elektromagnet 
d. medan magnet 

2010. Gambar di samping ini membuktikan 
bahwa kekuatan gaya tarik magnet 
terdapat di bagian ... 
a. permukaannya 
b. kutub-kutubnya 
c. tengah batangnya 
d. batas kedua kutub 

2011. Salah satu pengaruh gaya gravitasi 
bagi benda di muka bumi adalah ... 
a. benda mempunayi bentuk 
b. benda mudah berpindah 
c. benda mempunyai berat 
d. benda bertambah besar 
 
 

2012. Gambar di samping ini menunjukkan 
terjadinya ... 
a. pemantulan 

baur 
b. pemantulan 

terarah 
c. pemantulan 

hablur 
d. pemantulan teratur 

2013. Pemantulan yang menghasilkan 
berkas cahaya yang sejajar disebut 
... 
a. pemantulan baur 
b. pemantulan difus 
c. pemantu;an hablur 
d. pemantulan teratur 

2014. Pemantulan difus terjadi apabila 
cahaya mengenai permukaan benda 
yang ... 
a. gelapnya merata 
b. tebal dan lembut 
c. tebal dan tidak merata 
d. rata dan mengkilap 

2015. Jarak bayangan benda ke cermin 
datar adalah ... 
a. sama dengan jarak bayangan 

benda 
b. lebih jauh dari bayangan benda 
c. sama dengan jarak benda ke 

cermin 
d. lebih dekat dari bayangaan ke 

cemin 
2016. Cahaya yang datang melalui 

zat perantara yang berbeda 
kerapatannya, maka cahaya 
akan ... 
a. diserapkan 

b. dibiaskan 
c. ditembuskan 
d. dipantulkan 

2017.  
 
 
 
 
 
Gambar di atas menunjukkan bahwa 
lensa cembung bersifat ... 
a. memperbesar cahaya 
b. memantulkan  cahaya 
c. mengumpulkan cahaya 
d. menyebarkan cahaya 

2018. Gas penyusun terbesar lapisan 
matahari adalah ... 
a. helium dan hidrogen 
b. karbondioksida tebal 
c. aksigen dan air beku 
d. nitrogen dan natrium 

2019. Struktur lapisan penyusun bumi di 
bagian yang paling luar adalah 
lapisan ... 
a. inti bumi dalam 
b. atmosfer 
c. inti bumi luar 
d. mantel bumi 

2020. Lapisan penyusun  bumi yang paling 
tebal adalah ... 
a. inti bumi  
b. atmosfer 
c. kerak bumi 
d. mantel bumi 

2021. Selubung atau mantel bumi 
ditunjukkan dengan angka .. 

 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

2022. Pada lapisan tanah yang atas 
terdapat butiran .... 
a. tanah liat 
b. tanah pasir 
c. tanah berkapur 
d. tanah berhumus 

2023. Pelapukan biologi bisa juga 
disebabkan oleh ... 
a. hancurnya batuan oleh angin 
b. terjadinya peristiwa hujan asam 
c. akarnya yang menembus celah 

batuan  
d. batang besi yang terkorosi oleh 

air 
2024. Batu pualam atau marmer 

merupakakn melihan dari ... 
a. batu gamping 
b. batu obsidan 
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c. batu granit 
d. batu apung 

2025. Contoh batuan metamorf misalnya ... 
a. granit dan apung 
b. basal dan kapur 
c. breksi dan serpih 
d. marmer dan sabak 

2026. Jenis batuan di samping ini adalah ... 

 
a. batu pasir 
b. batu breksi 
c. batu serpih 
d. batu kapur 

2027. Tempat dilakukannya kuasa pada 
tuas disebut ... 
a. lengan kuasa 
b. lengan beban 
c. titik kuasa 
d. titik beban 

2028. Benda di bawah ini yang termasuk 
jenis pengungkit adalah ... 
a. linggis dan sekop 
b. roda dan perahu 
c. rantai dan roda 
d. gilingan padi 

2029. Titik beban pada pesawat sederhana 
di samping ini bertanda huruf ... 

 
a. A 
b. B 
c. C 
d. D  

2030. Benda yang berat jadi lebih mudah 
dipindahkan hanya dengan 
mendorongnya melalui ... 
a. katrol tetap 
b. pengungkit 
c. roda berporos 

d. bidang miring 
2031. Tangga di gedung-gedung bertingkat 

bekerjanya sesuai dengan prinsip ... 
a. katrol tetap 
b. pengungkit 
c. roda berporos 
d. bidang miring 

2032. Benda di samping ini cara 
bekerjanya menggunakan prisip ... 

 
a. katrol tetap 
b. katrol lepas 
c. katrol ganda 
d. katrol bebas 

2033. Air tanah jadi banyak berkurang 
akibat dari banyaknya ... 
a. perburuan binatang 
b. pohon yangn ditebang 
c. genangan air sungai 
d. turun hujan badai 

2034.  Aliran sungai jadi tersumbat jika 
dipejuhi dengan .... 
a. pohon di tepinya  
b. timbunan sampah 
c. gedung bertingkat 
d. pemulung jalanan 

2035. Dampak yang terjadi akibat 
penebangan hutan secara liar adalah 
terjadinya ... 
a. bencana gempa bumi 
b. air sungai menggenang 
c. banjir dan tanah longsor 
d. turub hujan setiap hari 

2036. Sirkulasi air akan terganggu jika 
permukaan air sungai banyak yang 
... 
a. dipenuhi sampah 
b. ditaburi bibit ikan 
c. diam tergenang 
d. terawat bersih 

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat  
2037. gaya tarik yang paling kuat pada 

sebuah magnet terdapat di bagian ... 
2038. Permukaan ban mobil dibuat beralur 

bertujuan untuk memperbesar ... 
2039. Benda bisa bertahan di atas 

permukaan bumi karena pengaruh 
gaya ... 

2040. Tanaman jadi subur jika ditanam di 
tanah yang banyak mengandung ... 

2041. Humus menyebabkan tanah menjadi 
makin ... 

2042. Pelapukan biologi disebabkan oleh 
aktifitas ... 

2043. Hujan asam mengakibatkan  
terjadinya ... pada batuan 

2044. Perubahan suhu panas dan dingin 
yang terjadi dalam waktu sangat 
lama dna berulang-ulang 
menyebabkan terbentuknya ... 

2045. Lapisan mantel bumi merupakan 
lapisan yang paling ... 

2046. Pantulan cahaya yang tidak teratur 
disebut pemantulan baur atau ... 

2047. Warna-warni pelangi terjadi dari hasil 
pembiasan warna ... 
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2048. Peristiwa alam sering kali menajdi 
bencana dan menimbulkan banyak 
kerusakan di ... 

2049. Pada prinsipnya katrol mempunyai 
titik tumpu, beban, dan kuaa, 

sehingga katrol pun bisa disebut 
pesawat ... 

2050. Pesawat rumit tersusun dari 
beberapa pesawat ... 

2051. Tombol pintu rumah menggunakan 
prinsip kerja ... 

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas ! 
2052. Mengapa para astronot bisa 

melayang-layang jungkir balik di 
dalam pesawat ruang angkasa ? 

2053. Apa yang mempengaruhi besar 
kecilnya gaya gesek ? 

2054. Apakah yang menyebabkan 
terjadinya perbedaan jenis tanah ? 

2055. Apakah yang menyebabkan 
terjadinya daerah gurun pasir ?

 
 
 

 
I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar ! 
2056. Kecepatan gerak jatuh benda dapat 

di perlambat oleh ... 
a. gaya listrik 
b. gaya pegas 
c. gaya gesek 
d. gaya tarik 

2057. Pengaruh gaya gravitasi makin 
berkurang, jika benda berada pada 
posisi ... 
a. di dekat dengan inti bumi 
b. makin jauh dari inti bumi 
c. tepat di atas tanah berumput 
d. dasar laut yang paling dalam 

2058. Gambar di samping ini adalah 
pembuatan magnet 
dengan cara ... 
a. aliran listrik 
b. elektromagnet 
c. induksi 
d. gosokan 
 
 

2059. Kampas rem sepeda 
dibuat kasar karena bertujuan untuk 
... 
a. memperkecil gaya gesek 
b. memperbesar gaya gesek 
c. menghilangkan gaya gesek 
d. mencegah gaya gesek 

2060. Benda akan mengalami tarikan 
gravitasi terbesar jika berada ... 
a. makin jauh dari tanah 
b. di pesawat ruang angkasa 
c. di atas ketinggian menara 
d. makkin dekat dengan tanah 

2061. Sumber cahaya yang terbesar bagi 
bumi berasal dari ... 
a. bulan 
b. listrik 
c. matahari 
d. bintang 

2062. Gambar di samping ini menunjukkan 
bahwa cahaya dapat ... 
a. merambat 

bersama-
sama 

b. menembus 
benda 
bening 

c. menimbulkan bayangan 
d. dibiaskan ke arah depan 

2063. Ikan di dasar kolam terlihat dekat 
dengan permukaan air. Hal itu terjadi 
karena adanya ... 
a. perambatan cahaya 
b. pemantulan cahaya 
c. pembiasan cahaya 
d. penyerapan cahaya 

2064. Ketidak mampuan mata melihat 
benda jauh dan benda dekat berarti 
mengalami kelainan yang disebut ... 
a. miopi 
b. presbiopi 
c. hipermetropi 
d. astigmatisme 

2065. Alat optik ini digunakan untuk ... 
a. mempertajam 

gambar benda 
b. memperbesar 

ukuran benda 
c. melihat benda 

sangat kecil 
d. melihat benda-

benda langit 
 

2066. Jika cahaya jatuh ke permukaan 
cermin datar, maka cahaya akan 
dipantulkan dalam posisi ...sudut 
datang sama dengan sudut pantul 
a. sudut datang berimpitan dengan 

sudut pantul 
b. sudut pantul lebih besar dari 

sudut datang 



Materi Bimbingan Belajar  SAFIRA           Bimbingan Belajar SAFIRA Jl. Songgon No. 10 Krajan  

Ilmu Pengetahuan Alam Kelas Lima                                                        PENGATIGAN – ROGOJAMPI                                   

                                                                                                                           

  

121

c. sudut datang lebih besar dari 
sudut pantul 

2067. Struktur matahari di bagian terluar 
adalah tersusun dari lapisan ... 
a. korona 
b. fotosfer 
c. zona radiasi 
d. inti matahari 

2068. Lapisan bumi yang ditandai dengan 
huruf D adalah ... 
a. magma 
b. inti bumi 
c. mantel bumi 
d. kerak bumi 

2069. Lapisan inti bumi terbentuk dari ... 
a. batu padat berpijar 
b. besi dan nikel padat 
c. gas alam yang cair 
d. timbal dan belerang 

2070. Hujan asam yang dapat mengikis 
batuan terjadi karena adanya reaksi 
gas-gas di udara dengan ... 
a. hidrogen dan argon 
b. nitrogen dan oksigen 
c. belerang dioksida 
d. karbon dioksida 

2071. Lapisan batuan dasar merupakan 
lapisan tanah yang paling bawah dan 
... 
a. palingn lunak 
b. paling keras 
c. paling halus 
d. paling lemah 

2072. Jenis batuan di samping ini adalah 
.... 
a. batu pasir 
b. batu basal 
c. batu breksi 
d. batu apung 

2073. Tanah yang 
berasal dari sisa-sisa tumbuhan yang 
membusuk disebut ... 
a. tanah berkapur 
b. tanah berpasir 
c. tanah humus 
d. tanah berdebu 

2074. Lapisan  tanah yang paling bawah 
dan paling keras adalah ... 
a. lapisan paling atas 
b. lapisan bahan induk 
c. lapisan batuan dasar 
d. lapisan tanah bawah 

2075. Berikut ini yang merupakan contoh 
batuan sedimen atau batuan 
endapan adalah ... 
a. apung, obsidian, granit, basal 
b. konglomerat, pasir, batu serpih 
c. pualam, batu asbak, dan marmer 
d. grnit, obsidian, pualam, breksi 

2076. Pengendapan batuan yang terkikis 
dan hanyut oleh air ataau terbawa 

tiupan angin menyebabkan 
terbentuknya ... 
a. batuan beku 
b. batuan malihan 
c. batuan sedimen 
d. batuan metamorf 

2077. Batu yang terbentuk dari pendinginan 
lava yang bergelembung gas, tapi 
gasnya sudah menguap disebut ... 
a. batu granit 
b. batuan apung 
c. batuan obsidian 
d. batuan basal 

2078. Magma yang mengalami 
pendinginan secara perlahan-lahan 
di baah permukaan bumi membentuk 
... 
a. batu granit 
b. batu apung 
c. batu basal 
d. batu obsidian 

2079. Yang bertanda huruf B pada benda 
di samping 
ini disebut 
... 
a. titik 

beban 
b. titik 

kuasa 
c. titik tumpu 
d. titik tuas 

2080. Yang tidak termasuk pengungkit jenis 
kedua adalah ... 
a. pemotong kuku 
b. pemotong kertas 
c. kereta sorong 
d. pembuka kaleng 

2081. Untuk mengubah arah gaya yang 
digunakan mengangkat benda 
diperlukan ... 
a. bidang miring 
b. pengungkit 
c. katrol 
d. tuas 

2082. Tiang bendera dan tiang sangkar 
burung menggunakan ... 
a. katrol takal 
b. katrol ganda 
c. katrol bebas 
d. katrol tetap 

2083. Air tanah terbentuk dari air hujan 
yang meresap ke dalam tanah dan ... 
a. mengalir ke samudera 
b. menembus inti bumi 
c. disierap oleh bebatuan 
d. diserap oleh akar pohon 

2084. Jika asap pabrik dan asap kendaraan 
bersenyawa dengan sebagian uap 
air di udara maka terbentuklah ... 
a. hujan badai 
b. aliran sungai 
c. senyawa asam 
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d. gumpalan awan 
2085. Kegiatan yang bisa mendatangkan 

bencana longsor adalah ... 
a. pemupukan tanaman 

b. membuat sengkedan 
c. penanamn hutan 
d. perusakan hutan 

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat  ! 
2086. Magnet yang berasal dari alam 

semsesta disebut ... 
2087. Sifat kemagnetan pada magnet 

buatan adalah ... 
2088. Orang akan tergelincir jika tidak ada 

gaya ... 
2089. Tanah liat baik untuk dijadikan bahan 

dasar pembuatan ... 
2090. Pada tanah lapisan atas banyak 

mengandung ... 
2091. Pasir, tanah berpasir dan tanah 

keras terdapat di lapisan ... 
2092. Tidak bisa dilalui air, cenderung 

basah, lengket dan elastis adalah 
ciri-ciri tanah ... 

2093. Magma yang mengalir mencapai 
permukaan bumi disebut .... 

2094. Ketebalan mantel bumi diperkirakan 
sampai ... kilometer. 

2095. Lup adalah alat optik yang terdiri atas 
sebuah lensa ... 

2096. Untuk membentuk gambar suatu 
benda digunakan alat optik yang 
berupa ... 

2097. Peristiwa alam adalah semua jenis 
aktifitas yang terjadi di ... 

2098. Timbangan termasuk alat yang 
menggunakan prinsip ... 

2099. Gerobak sorong termasuk 
pengungkit golongan ke ... 

2100. Tatah dan baji menggunakan prinsip 
kerja ... 

 
III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas ! 
2101. Mengapa sebongkah batu lebih 

cepat bergerak jika dijatuhkan 
bersamaan dengan sehelai bulu 
angsa ? 

2102. Apa yang di maksud dengan benda 
yang bersifat diamagnetik ? 

2103. Apakah yang dimaksud dengan 
tanah berhumus ? 

2104. Mengapa butiran tanah liat tidak bisa 
di tembus oleh air ? 

 
 

  
 
I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar ! 
2105. Gaya gesek antara permukaan jalan 

dengan ban roda sepeda dapat 
diperkecil dengan cara ... 
a. ban sepeda tanpa ada rem 
b. ban sepeda dibuat beralur 
c. pengaspalan jalan 
d. memperluas jalan 

2106. Berikut ini yang menunjukkan 
terjadinya gaya gesek adalah ... 
a. karet rem mencengkeram peleg 
b. kampas rem dibuat dari karet 
c. rantai yang terbuat dari besi 
d. roda berputar sangat cepat 

2107. Benda di bawah ini yang tidak 
menggunakan kekuatan gaya tarik 
magnet adalah ... 

 
2108. Berikut ini yang bukan keadaan 

karena pengaruh gaya gravitasi 
adalah ... 
a. anak bekejar-kejaran 
b. mobil melaju di jalanan 
c. petani mencangkul sawah 
d. buah yang jatuh di pohon 

2109. Kejadian berikut ini yang 
menimbulkan gaya gesek adalah ... 
a. berhentinya mobil karena di rem 
b. dua orang yang bersentuhan 
c. menyalakan api pada kompor 
d. benda yang terjatuh  dari atas 
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2110. Cacat mata yang tidka bisa melihat 
benda yang letaknya jauh disebut ... 
a. rabun dekat 
b. rabun jauh 
c. hipermetropi 
d. astigmatisme 

2111. Alat optik yang digunakan untuk 
melihat keadaan di atas permukaan 
air laut adalah ... 
a. proyektor 
b. periskop 
c. teropong 
d. kamera 

2112. Pada kamera terdapat lensa 
diafragma yang berfungsi untuk ... 
a. memperbesar gam bar benda 
b. membentuk bayangan benda 
c. mengatur ukuran gambarnya 
d. mengatur cahaya yang masuk 

2113. Cacat mata yang tidak bisa melihat 
benda dalam jarak yang dekat 
disebut ... 
a. astigmatisme 
b. hipermetropi 
c. rabun jauh 
d. mata rabun 

2114. Kacamata berlensa cekung 
digunakan untuk membantu 
penderita ... 
a. hipermetropi 
b. astigmatisme 
c. rabun jauh 
d. rabun dekat 

2115. Alat optik yang digunakan untuk 
melihat keadaan di balik penghalang 
disebut ... 
a. kamera 
b. periskop 
c. proyektor 
d. mikroskop 

2116. Alat optik disamping ini digunakan 
untuk ... 
a. mengambil 

gambar benda 
b. merekam gmbar 

peristiwa 
c. melihat benda 

yang sangat 
jauh 

d. melihat benda 
yang sangat kecil 

2117. Menutup permukaan tanah dengan 
semen dapat mengganggu siklus air 
karena ... 
a. mempercepat penyerapan air 
b. mengurangi penyerapan air 
c. mengurangi kadarnya air 
d. mengganggu volume air 

2118. Gerak air deras pada air terjun bisa 
dimanfaatkan untuk ... 
a. olah  raga renang 
b. pemeliharaan ikan 

c. pembangkit listrik 
d. mencuci kendaraan 

2119. Belerang dioksida yang berekasi 
dengan uap air dan gas-gas lain di 
udara menyebabkan terjadinya ... 
a. hujan asam 
b. hujan badai 
c. hujan salju 
d. hujan deras 

2120. Huruf A pada gambar di samping ini 
adalah lapisan 
... 
a. tanah atas 
b. tanah 

bawah 
c. bahan 

induk 
d. batuan induk 

2121. Pelapukan batuan segingga menjadi 
tanah terjadi di lapisan bumi bagian 
... 
a. mantel bumi 
b. kerak bumi 
c. inti luar bumi 
d. lapisan dasar  

2122. Pelapukan biologi, pelapukan yang di 
sebabkan oleh aktifitas makhluk 
hidup disebut ... 
a. pelapukan biologi 
b. pelapukan mekanis 
c. pelapukan kimia 
d. pelapukan biologi 

2123. Lapisan batuan dasar tanah terdiri 
dari ... 
a. tanah liat, tanah humus, batuan 
b. tanah kaolin, tanah dan pasir 
c. pasir, tanah berpasir, tanah keras 
d. tanah kapur, tanah cadas, pasir 
 
 

2124. Jenis batuan di samping ini adalah ... 
a. batu pualam 
b. batu 

andhesit 
c. batu obsidan 
d. batu 

konglomerat 
2125. Gambar di 

bawah ini menggunakan prinsip kerja 
...

 
a. pengungkit jenis keempat 
b. pengungkit jenis ketiga 
c. pengungkit jenis kedua 
d. pengungkit jenis pertama 
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2126. Permukaan datar dengan salah satu 
ujungnya lebih tinggi dari ujung yang 
lain disebut ... 
a. bidang miring 
b. roda berporos 
c. bidang datar 
d. pengungkit 

2127. Benda yang menggunakan prinsip 
bidang miring adalah ... 
a. penggaris dan pensil 
b. waterpas dan meteran 
c. mata kapak, mata pisau 
d. setir dan roda mobil 

2128. Dua katrol atau lebih yang dipasang 
secara berdampingan pada satu 
poros disebut ... 
a. poros katrol 
b. katrol tetap 
c. katrol bebas 
d. blok katrol 

2129. Benda di samping ini bekerja dengan 
prinsip ... 

 
a. katrol tetap 
b. pengungkit 
c. roda berporos 

d. bidang miring 
2130. Banyaknya pohon yang ditebang 

menyebabkan berkurangnya ... 
a. kisaran air 
b. air sumur 
c. air tanah 
d. mata air 

2131. Di bawah ini yang tidak termasuk 
sebagai bencana alam adalah ... 
a. banjir bandang dan tsunami 
b. kecelakaan pesawat terbang 
c. gempa bumi dna hujan badai 
d. tanah longsor dan badai topan 

2132. Hewan menjadi kehilngan tempat 
mencari makanan dan tempat tinggal 
jika terjadi ... 
a. air laut pasang 
b. angin dan badai 
c. banjir bandang 
d. kekbakaran hutan 

2133. Banjir bisa mengurangi kesuburan 
tanah karena telah terjadi ... 
a. pencemaran lapisan atas bumi 
b. pengikisan lapisan tanah atas 
c. penurunan ketinggian tanah 
d. pengurangan lapisan bumi 

2134. Kebiasaan yang bisa mendatangkan 
banjir di musim hujan adalah ... 
a. membuang sampah di sungai 
b. membuat sitem terasiring 
c. aktif melakukan reboisasi 
d. melakuan pemupukan 

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat  ! 
2135. Gaya yang bersifat menahan gerak 

benda disebut ... 
2136. Kekuatan gaya gravitasi bumi 

terhadap benda tergantung pada 
jarak benda dari ... 

2137. Di bingkai pintu lemari es terdapat ... 
untuk merapatkan jika sedang 
tertutup. 

2138. Batuan yang terbentuk dari 
cangkaang binatang lunak yang telah 
mati dan memadat adalah ... 

2139. Batu tulis atau sabak merupakan 
malihan dari batu ... 

2140. Lapisan yang melindungi bumi dari 
pancaran sinar matahari adalah ... 

2141. Batuan beku adalah batuan yang 
terbentuk karena pembekuan ... 

2142. Tanah berhumus adalah tanah yang 
baik untuk ... 

2143. Berwarna gelap, subur bagi tanaman 
dan mampu menahan air adalah ciri-
ciri tanah yang mengandung ... 

2144. Permukaan lapisan kerak bumi 
tersusun dari ... 

2145. Butiran tanah liat merupakan bagian 
tanah yang sangat ... 

2146. Susunan lensa di dlam kamera yang 
berfungsi seperti pupil pada mata 
adalah ... 

2147. Pompa air tangan adalah  contoh 
pengungkit jenis ke ... 

2148. Katrol yang digunakan di pabrik dan 
pelabukan kebanyakan berupa ... 

2149.  Ujung linggis menggunakan prisnsip 
kerja ... 

 
III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas ! 
2150. Bagaimana cara membuat magnet 

secara elektromagnet ? 
2151. Apa kelemahan magnet yang dibaut 

dari bahan logam besi ? 
2152. Berasal dari manakah lapisan huus 

di permukaan tanah ? 

2153. apakah yang bisa menyebabkan 
bterjadinya pelapukan fisika ? 

2154. Apa yang menyebabkan terjadinya 
percampuran serpihan batuan 
dengan mineral dan sisa makhluk 
hidup ? 
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2155. Apa yang menyebabkan terjadinya 
percampuran serpihan batuan 

dengan mineral dan sisa makhluk 
hidup ? 

 

 
 

 
 
I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar ! 
2156. Agar sifat kemagnetannya bisa tahan 

lama, magnet buatan harus 
dijauhkan dari ... 
a. air hujan 
b.  panas api 
c. benda logam 
d. tanah berpasir 

2157. Pembuatan magnet dengan cara 
mendekatkan magnet dengan bahan 
logam disebut ... 
a. induksi 
b. reduksi 
c. penggosokan 
d. elektromagnetik 

2158. Elektromagnet adalah pembuatan 
magnet yang dilakukan denagn cara 
... 
a. memanaskan besi hingga 

membara 
b. mengalirkan arus listrik pada besi 
c. menggosokkan magnet berulang-

ulang 
d. mendekatkan magnet dengan 

besi 
2159. Gaya gravitasi bumi menyebabkan 

benda yang tanpa penghalang bisa 
... 
a. menembus bumi 
b. terbang di udara 
c. melayang-layang 
d. bergerak jatuh 

2160. Gaya gravitasi bumi tak ber[engaruh 
lagi, jika seseoraang berada di ... 
a. menembus bumi 
b. terbang di udara 
c. melayang-layang 
d. bergerak jatuh 

2161. Berikut ini yang termasuk contoh 
upaya memperkecil gaya gesek 
adalah ... 
a. pul pada sepatu bola 
b. memberi pelumas 
c. penggalian tanah 
d. ban yang beralur 

2162. Kecepatan gerak jatuh  benda dapat 
diperlambat oleh ... 
a. gaya listrik 
b. gaya pegas 
c. gaya gesek 
d. gaya tarik 

2163. Benda di bawah ini yang 
menggunakan kekuatan gaya tarik 
manet adalah ... 

 
2164. Berikut ini yang bukan keadaan 

karena pengaruh gaya gravitasi 
adalah ... 
a. benda menempel di bumi 
b. mengangkat benda berat 
c. pesawat sedang mengudara 
d. benda yang jatuh ke tanah 

2165. Kejadian berikut ini yang 
menimbulkan gaya gesek adalah ... 
a. berhentinya mobil karena di rem 
b. dua orang yang bersentuhan 
c. menyalakan api pada kompor 
d. benda yang terjatuh dari atas 

2166. Beban benda akan terasa makin 
berat, jika ... 
a. lengan bebannya ditinggikan 
b. lengan kuasanya dihilanggkan 
c. lengan kuasanya makin pendek 
d. lengan bebannya makin panjang 

2167. Letak titik tumpu pada benda di 
samping ini bertanda huruf ... 

 
a. A 
b. B 
c. C 
d. D  

2168. Pada pengungkit jenis kedua, letak 
beban berada di antara ... 
a. beban dan kuasa 
b. kuasa dan fulkrum 
c. fulkrum dan beban 
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d. beban dan tumpuan 
2169. Alat yang digunakan oleh orang pada 

gambar di samping ini adalah 
pengungkit jenis ... 

 
a. kesatu 
b. kedua 
c. ketiga 
d. kelima 

2170. Bidang miring digunakan untuk 
mempermudah ... 
a. meringankan benda 
b. mengurangi beban 
c. memindahkan benda 
d. memperkecil benda 

2171. Kerekan bendera dan kerekan 
sangkar burung menggunakan ... 
a. katrol tetap 
b. katrol bebas 
c. katrol rangkap 
d. katrol ganda 

2172. Jenis cermin cembung dapat kita 
jumpai pada ... 
a. kaca untuk berhias 
b. kaca jendela rumah 
c. kaca spion mobil 
d. kaca mata renang 

2173. Jika cahaya merambat melalui dua 
media yang kerapatan zatnya 
berbeda, maka cahaya itu akan ... 
a. dibalikkan 
b. diredamkan 
c. dibelokkan 
d. dipantulkan 

2174. Jika x cahaya datang, maka hasil 
pembisan yang benar ditunjukakn 
dengan garis bertanda huruf ... 

 
a. A 
b. B 
c. C 
d. D  

2175. Cahaya matahari yang dibiaskan 
oleh tete-tetes air hujan 
menyebabkan terjadinya ... 
a. angin yang berhembus 
b. warna-warni pelangi 
c. gumpalan awan hitam 
d. butiran-butiran embun 

2176. Mineral silikat adalah bahan yang 
membentuk lapisan ... 
a. kerak bumi 
b. mantel bumi 
c. atmosfer 
d. kerak bumi 

2177. Lapisan bahan induk pecahan-
pecahan batuan hasil pelapukan dari 
batuan induk di tunjukkan dengan 
nomor ... 

 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

2178. Yang merupakan pelapukaan secara 
fiisika misalnyaa terkikisnya 
permukaan tanah oleh ... 
a. letusan gunung berapi 
b. persenyawaan oksigen 
c. terpaan angin dan hujan 
d. tumbuhnya lumut di batu 

2179. Batuan beku terbentuk dari peristiwa 
... 
a. pendinginan batuan 
b. pembekuan magma 
c. tanah yang mengeras 
d. pengendapan zat renik 

2180. Penguapan air di permukaan bumi 
terjadi karena terpaan ... 
a. panas matahari 
b. angin malam 
c. gelombang laut 
d. pergantian musim 

2181. Air hujan yang meresap ke dalam 
tanag atak lagi dapat tertahan jika 
banyak terjadi ... 
a. pendangkalan laut 
b. pembuatan tanggul 
c. penebangan pohon 
d. pembibitan tanaman 

2182. Salah satu upaya untuk  mencegah 
terjadinya tanah longsor adalah ... 
a. mencegah turun hujan 
b. membuat tanggul besar 
c. memasang tiang tanah 
d. melakukan reboisasi 

2183. Pendirian bangunan di sepanjang 
tepi sungai bisa mengakibatkan ... 
a. sungai makin terawat bersih 
b. menyempitnya tepi sungai 
c. permukaan sungai meluas 
d. mencegah pendangkalan 

2184. Perubahan  air, menjadi uap dan air 
hujan secara langsung berulang-
ulang disebut ... 
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a. gerak air 
b. daur air 

c. air hujan 
d. daur ulang 

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat  ! 
2185. Magnet yang baik jika di buat dari 

bahan logam berupa ... 
2186. Semua benda tidak mudah bergeser 

dari tempat asalnya karena pengaruh 
gaya ... 

2187. Berat benda yang diusahakan untuk 
dikalahkan disebut ... 

2188. Katrol yang tidak bisa dipindah-
pindahkan lagi disebut ... 

2189. Untuk menaiki gedung bertingkat 
digunakan tangga yang 
menggunakan prinsip kerja ... 

2190. Kaca mata berlensa cekung 
digunakan untuk membentuk 
penderita cacat mata yang disebut ... 

2191. Benda yang tidak bisa ditembus oleh 
cahaya disebut ... 

2192. Spektrum adalah warna-warna 
cahaya yang bisa membentuk warna 
... 

2193. Sisa sampah tumbuhan yang 
membusuk dapat membentuk ... 

2194. tanah kapur sangat mudah dilalui air 
dan banyak mengandung ... 

2195. Batu apung terbentuk dari 
pendinginan ... yang bergelembung 
gas. 

2196. Air yang muncul ke permukaan tanah 
menjadi ... 

2197. Air permukaan yang berubah 
menjadi uap air dan hujan secra 
berulang-ulang disebut ... 

2198. Tercemarnya lingkungan air sedapat 
mungkin harus ... 

 
 
 
 
III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas ! 
2199. Apa keuntungan memindahkan 

beban dengan menggunakan bidang 
miring ? 

2200. Apa perbedaan yang dimiliki oleh 
katrol bebas dan katrol tetap ? 

2201. Kapankah cahaya dikatakan 
merambat seperti garis lurus ? 

2202. Apa yang terjadi jika sekumpulan 
paku didekatkan pada sebuah 
magnet ? 

2203. Sebutkan tiga penyebab  terjadinya 
pencemaran terhadap air ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI 

DINAS PENDIDIKAN  

TES STANDARISASI HASIL BELAJAR SD (SHB) 
SEMESTER  GENAP 

TAHUN PELAJARAN 2005 / 2006 
 

Mata Pelajaran    :  I P A   Hari / Tanggal   :  Kamis, 15 Juni  2006 
Kelas                    :  V ( Lima )  Waktu                :  07.00 – 09.00  

 
I.  Pilihlah  a, b, c atau d pada jawaban yang kamu anggap paling benar ! 
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2204. Gaya magnet dapat dimanfaatkan 
untuk ... 
a. baterai 
b. solder 
c. dinamo sepeda 
d. tranmister 

2205. Gaya magnet yang paling kuat 
terletak pada ... 
a. pangkalnya 
b. ujungnya 
c. tengahnya 
d. tepinya 

2206. Sebuah besi yang dilemparkan ke 
dalam sungai akan jatuh ke dasar 
sungai. Hal ini disebabkan besi 
mendapat ... 
a. pegas 
b. tarik 
c. gravitasi 
d. magnet 

2207. Sebuah besi yang dilemparkan ke 
dalam sungai akan jatuh ke dasar 
sungai. Hal ini disebabkan besi 
mendapat ... 
a. pegas 
b. tarik 
c. gravitasi 
d. magnet 

2208. Gambar parasut di bawah ini yang 
cepat jatuh ke tanah adalah ... 

 
2209. Permukaan melamin, busa, triplek, 

spon, dan kaca yang paling baik 
untuk memperkecil gaya tarik adalah 
... 
a. busa, spon 
b. spon, triplek 
c. kaca, melamin 
d. triplek, spon 

2210. Cairan yang dapat digunakan untuk 
memperkecil gaya gesek ialah ... 
a. solar 
b. oli 
c. petrolium 
d. bensin 

2211. Pengungkit jenis kedua untuk 
memperkecil gaya gesek ialah ... 
a. gunting 
b. linggis 
c. tang 
d. pemecah kemiri 

2212. Katrol tetap diterapkan dalam system 
kerja ... 
a. derek mobil 
b. penarik layar kapal 

c. katrol penarik kereta api 
d. kerekan timba sumur 

2213. Benda di bawah ini yang termasuk 
benda transparan adalah ... 
a. batu cadas, kertas karton 
b. papan triplek 
c. keramik, marmer 
d. kaca, air jernih 

2214. Sopir mobil dapat melihat mobil di 
depannya karena ... 
a. cahaya dapat menembus benda 

bening 
b. cahaya merambat lurus 
c. cahaya dapat diuraikan 
d. cahaya dapat dipantulkan 

2215. Akuarium di buat dari kaca bening. 
Hal ini merupakan penerapan sifat 
cahaya ... 
a. merambat lurus 
b. dapat di pantulkan 
c. dapat dibias 
d. menembus benda bening 

2216. Membuat periskop sederhana 
dengan menggunakan alat atau 
bahan .... 
a. 1 lensa 
b. 2 cermin 
c. 2 lensa 
d. 1 cermin 

2217. Tanah berasal dari batuan yang 
mengalami ... 
a. pembekuan 
b. pendinginan 
c. pelapukan 
d. pemuaian 

2218. Bagian tanah yang mudah terkena 
erosi air hujan adalah ... 
a. liat 
b. pasir 
c. geluh 
d. humus 

2219. Di bawah kerak bumi terdapat batuan 
pijar dangat panas pada lapisan ... 
a. lahar 
b. lahar dingin 
c. lava 
d. magma 

2220. Lapisan matahari yang menghasilkan 
cahaya paling terang terletak pada 
lapisan ... 
a. inti 
b. kromosfer 
c. fotosfer 
d. korona 

2221. Pada daur air, hutan berfungsi 
sebagai ... 
a. cagar alam 
b. penyimpanan cadangan air 
c. suaka margasatwa 
d. tempat memelihara binatang 

buas 
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2222. Bencana alam yang sering terjadi 
akibat ulah manusia sendiri yaitu ... 
a. banjir 
b. gunung meletus 
c. tsunami 
d. gempa bumi 

2223. Tumbuhan merupakan sumber daya 
alam yang dapat diperbaharui karena 
tumbuhan ... 
a. dapat hidup 

b. dapat bergerak 
c. berkembang biak 
d. dapat tumbuh 

2224. Usaha pelestarian sumber daya alam 
yang tidak dapat diperbaharui adalah 
... 
a. diadakan cagar alam 
b. dihemat penggunaannya 
c. diadakan suaka marga satwa 
d. diadakan reboisasi 

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat  ! 
2225. Magnet jarum dapat digunakan untuk 

... 
2226. Akibat adanya perbedaan gaya 

gravitasi antara bumi dan bulan, 
maka bila benda ditimbang di bulan 
menjadi ... 

2227. Gaya grafitasi disebut juga gaya ... 
2228. Alas sepatu pemain bola diberi paku-

paku dengan tujuan ... 
2229. Nama lain titik tumpu adalah ... 
2230. Bila beban ada diantara titik tumpu 

dan kuasa, maka dapat digolongkan 
pengungkit jenis ... 

2231. Pemantulan sinar oleh cermin datar 
disebut pemantulan ... 

2232. Cermin cembung dapat membentuk 
bayangan ... 

2233. Cermin cekung dapat membentuk 
bayangan ... 

2234. Pelapukan akibat panas dan dingin 
disebut ... 

2235. Dalam tata surya kita, yang menajdi 
pusatnya adalah ... 

2236. Terjadinya bumi karena adanya 
proses ... 

2237. Perputaran perubahan wujudair yang 
berulangg-ulang di alam disebut ... 

2238. Penambangan emas secara 
tradisional dengan cara ... 

2239. Logam yang digunakan untuk 
melapisi besi agar tiddak berkaraat 
adalah ... 

 
III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas ! 
2240. Mengapa semakin jauh dari pusat 

bumi, berat benda semakin ringan ? 
2241. Apakah kelemahan menggunakan 

bidang miring ? 

2242. Apakah fungsi mikroskop ? 
2243. Tersusun dari apakah kerak bumi ? 
2244. Apa sebab alat-alat dapur banyak 

menggunakan alumunium ? 
 
IV. Kerjakan sola-soal di bawah ini dengan benar ! 
2245. Sebutkan 3 (tiga) sifat-sifat magnet ! 
2246. Sebutkan 3 (tiga) cara memperkecil 

gaya gesek ! 
2247. Sebutkan 3 (tiga) alat optik dan 

sebutkan pula kegunaannya ! 

2248. Sebutkan 3(tiga) cara melestarikan 
tanah ! 

2249. Sebutkan 3 (tiga) penyebab 
terjadinya banjir ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI 

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  

TES STANDARISASI HASIL BELAJAR SD (SHB) 
SEMESTER  GENAP 

TAHUN PELAJARAN 2008 / 2009 
 

Mata Pelajaran    :  I P A   Hari / Tanggal   :  Kamis, 11 Juni  2009 
Kelas                    :  V ( Lima )  Waktu                :  07.00 – 09.00  
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I.  Pilihlah  a, b, c atau d pada jawaban yang kamu anggap paling benar ! 
2250. Ketika kita berdiri di dalam air yang 

jernih kaki kelihatan lebih pendek. 
Hal ini disebabkan ... 
a. pemantulan cahaya 
b. pembiasan cahaya 
c. air tembus cahaya 
d. cahaya merambat lurus 

2251. Tarikan dan dorongan dalam ilmu 
pengetahuan alam disebut ... 
a. gaya 
b. gravitasi 
c. pengungkit 
d. energi 

2252. Jurang yang sangat dalam di dalam 
laut disebut ... 
a. bukit 
b. palung 
c. tebing 
d. delta 

2253. Gambar di samping ini menunjukkan 
pengungkit jenis ke ...                                        

                             

 
a. jenis I 
b. jenis II 
c. jenis III                  
d. jenis IV 

2254. Alat pencatat besaran gempa bumi 
disebut ... 
a. monograf 
b. hiposentrum 
c. seismograf 
d. dinamo meter 

2255. Diantara obyek berikut yang dapat 
memantulkan cahaya. Secara difus 
adalah ... 
a. kertas 
b. batu 
c. air 
d. cermin 

2256. Bencana alam yang diakibatkan 
karena perbuatan manusia yaitu ... 
a. gempa bumi 
b. erosi dan topan 
c. tanah longsor dan gunung 

meletus 
d. banjir dan longsor 

2257. Beberapa sumber daya alam yang 
berupa tambang non mineral adalah 
... 
a. minyak bumi dan batu bara 
b. batuan 
c. logam 
d. belerang 

2258. Jenis tanah yang paling baik untuk 
pembuatan keramik adalah ... 
a. tanah berpasir 
b. tanah berhumus 
c. tanah liat 
d. tanah berkapur 

2259. Peristiwa alam yang sampai saat ini 
belum dapat di prediksi kapan dan 
dimana terjadinya adalah ... 
a. gempa bumi 
b. gunung meletus 
c. banjir 
d. topan 

2260. Ban mobil dibuat bergerigi untuk ... 
a. memperkecil gaya gesek 
b. memeprbesar gaya gesek 
c. mempercepat lajunya mobil 
d. mencegah tabrakan 

2261. Batuan akan berubah menjadi tanah 
setelah melalui proses ... 
a. pemanasan 
b. pendinginan 
c. pembekuan 
d. pelapukan 

2262. Air merupakan sumber daya alam 
yang perlu dilestarikan dengan cara 
... 
a. membuat bendungan 
b. menggali mata air baru 
c. melestraikan hutan 
d. menggunakan seperlunya 

2263. LMDH / Lembaga Masyarakat Desa 
dan Hutan adalah kelompok 
masyarakat yang bekerja sama 
dengan ... 
a. perkebunan 
b. perhutani 
c. pengairan 
d. nelayan 

2264. Lapisan batuan induk ditunjukkan 
oleh gambar nomor ... 

 
a. 1                                                                         
b. 2                                                                        
c. 3                                       
d. 4                                       

2265. Menimbang dengan mengguna-kan 
dacin menggunakan prinsip ... 
a. pengungkit 
b. katrol 
c. bidang miring 
d. katrol ganda 
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2266. Benda-benda yang kuat ditarik oleh 
magnet disebut ... 
a. ferromegnetik 
b. dia magnetik 
c. para magnetik 
d. non magnetik 

2267. Jenis tanah yang paling subur adalah 
... 
a. tanah pasir 
b. humus 
c. tanah liat 
d. tanah sawah 

2268. Bila cahaya merambat dari zat yang 
kurang rapat ke zat  yang lebih rapat 
maka cahaya akan dibiaskan ... 
a. diatas garis normal 
b. sama dengan garis normal 
c. menjauhi garis normal 
d. mendekati garis normal 

2269. Badan yang dibentuk pemerintah 
untuk memantau peristiwa alam 
adalah ... 
a. badan metrologi 
b. badan metereologi 
c. badan metereologi dan geofisika 
d. badan metrologi dan fisika 

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat  ! 
2270. Terkikisnya tanah di pantai oleh air 

laut disebut ... 
2271. Perputaran perubahan wujud air 

yang berulang-ulang di alam ini 
disebut ... 

2272. Gempa bumi yang disebabkan 
terjadinya gunung meletus disebut ... 

2273. Berubahnya air menjadi es termasuk 
perubahan wujud secara .... 

2274. Benda yang dilempar akan jatuh ke 
tanah hal ini karena adanya gaya ... 

2275. Bayangan benda yang tidak dapat 
ditangkap oleh layar disebut ... 

2276. Alat optik yang berfungsi 
memperbesar obyek pada waktu 
dillihat dengan jarak jauh adalah ... 

2277. Dongkrak alat untuk mengangkat 
mobil menggunakan prinsip ... 

2278. Granit termasuk jenis batuan ... 
2279. Pelangi terjadi karena adanya 

penguraian cahaya warna ... 
2280. Peristiwa perubahan wujud dari 

padat menjadi gas disebut ... 
2281. Cairan panas yang dikeluarkan 

gunung berapi saat meletus disebut 
... 

2282. Hujan deras yang berkepanjangan 
selain mengakibatkan banjir juga ... 

2283. Batuan yang mempunyai sifat 
mengkilat seperti kaca adalah ... 

2284. Gunting adalah alat yang 
menggunakan paduan cara kerja 
bidang miring dan ... 

 
III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat ! 
2285. Apa tujuan kita memberi oli pada 

rantai sepeda yang telah kering ? 
2286. Apa yang dimaksud dengan gempa 

bumi tektonik ? 
2287. Mengapa cahaya melalui permukaan 

air di belokkan ? 

2288. Apa yang terjadi pada pengungkit 
jika lengan kuasanyaa semakin 
panjang ? 

2289. Disbeut apa hasil pengolahan 
batubara yang mutunya paling baik ? 

 
IV. Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar ! 
2290. Apa beda kerja catut dengan 

pemecah kemiri !  
2291. Sebutkan 3 bagian susunan bumi ! 
2292. Beban 60 kg lengan beban 2,5 m, 

lengan kuasa = 3 m, berapa kg 
kuasa yang diperlukan ? 

2293. Apa yang disebut dengan kompos ! 
2294. Sebutkan 3 jenis batang berdasarkan 

cara pembentuk

 
 
 

  
 

Amoeba adalah contoh hewan bersel satu, pernapasannya terjadi melalui selaput 

permukaan tubuhnnya.   

Anemia dalai penyakit kekurangan darah.  
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Anus atau dubur merupakan alat tempat keluargnya sisa-sisa makanan (tinja).  

Arterioklerosis. Gangguan peredarah darah yang berupa tersumbatnya aliran darah 

karena endapat kapur.  

Asam Amilase , berfungsi mengubah zat tepung menjadi zat gula.  

Asam Klorida (HCL) berfungsi membunuh kuman dan mengasamkan makanan.  

Darah bersih adalah darah yang banyak mengandung oksigen dan bermarna merah 

muda.  

Darah kotor adalah darah yang kaya karbondioksida dan berwarna merah tua.  

Embolisme Koroner. Merupakan penggumpalan pembuluh darah dan pembuluh lain.  

Enzim Lipase, berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak.  

Enzim Pepsin adalah berfungsi nuntuk mengubah protein menjadi pepton.  

Enzim Renin adalah berfungsi mengedapkan protein susu menjadi air susu.  

Enzim Tripsin, berfungsi mengubah protein menjadi asam amino.  

Gerakan Peristaltik yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding 

kerongkongan hingga makanan terdorong masuk ke lambung.  

Hemofilia. Penyakit ini merupakan penyakit keturunan yaitu penyakit darah sukar darah 

membeku. Wanita memiliki sifat pembawa penyakit hemofilia.  

Hipertensi ( tekanan darah tinggi ). Penyakit ini ditunjukkan dengan tingginya tekanan 

darah bila diukur dengan alat4 pengukur tekanan darah tensimeter.  

Hipotensi (tekanan darah rendah). Penyakit ini ditunjukkan dengan tingginya tekanan 

darah bila diukur dengan alat ukur mengukur tekanan darah (tensimeter).  

Kerongkongan adalah saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut 

dengan lambuing. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik.  

Labirin merupakan perluasan dari rongga insang yang berfungsi sebgai tempat 

menyimpan cadangan udara. 

Lambung. Di dalam lambung terdapat getah lambaung yang berguna untuk 

menghancurkan makanan agar mudah disertap oleh darah, dan membunuh 

kuman yang  terbawa oleh makanan.  

Leukimia (kanker darah) penyakit ini terjadikarena produksi sel darah putih yang telrlalu 

banyak .  

Leukoponia  / agrunolositosis adalah penyakit yang disebabkan kekurangan sel darah 

putih. Penyakit dapat berakibat melebahnya daya tahan tubuh.  

Pembuluh balik (vena) dalai pembuluh darah yang mmegawah darah kotor dfari 

nseluruh tubuh menuju jantung.  

Pembuluh nadi ( arteri ) dalai pembuluh darah yang memgawah darah bersih keluar 

dari jantung. Pembuluh darah nadi yang paling besar dinamakan aorta, 

sedangkan pembuluh darah nadi yang paling halus dinamakan pembuluh 

kapiler.  

Pencernaan makanan secara mekanis terjadi di dalam mulut. Makanan dikoyak dan 

dihancurkan oleh gigi nserta dilumatkan dengan bantuan air liur. Mkanan yang 

telah lumat akan mudah untuk ditelan.  

Pencernan makanan secara kimiami adalah diakukan oleh enzim. Pencernaan secara 

kimia terjadi nmulai dari nmulut sampai usus dengan bantuan enzim-enzim atau 

getah-getah yang ada dalam tubuh kita.  

Peredaran darah besar ( jantung – seluruh tubuh – jantung ), darah dari bilik kiri di 

pompa keluar jantung lalu ke seluruh tubuh untuk melepaskan oksigen ke sel-

sel seluruh tubuh.  
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Peredaran darah kecil ( jantung – paru paru – jantung ) darah dari bilik kanan dipompa 

keluar jantung menuju ke paru-paru untuk melepaskan karbondioksida.  

Sklerosis yaitu penyakit pada dinding pembuluh nadi yang mengeras atau menebal.  

Stroke (apopiexy). Penyakit ini terjadi karena aliran darah pembuluh arteri terhadmpat 

ke otak sehingga pengiriman atau suplai darah ke otak tak berkurang.  

Trombus atau Embolus yaitu jenis penyakit jantung yangdapat disebabkan oleh 
tersumbatnya nadi tajuk. 
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