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 BACALAH BISMILLAH DAN DO’A SEBELUM MENGERJAKAN SERTA BACALAH ALHAMDULILLAH SETELAH SELESAI 
MENGERJAKAN. 

 

BERILAH TANDA SILANG (X) PADA HURUF A, B, C atau D DI  JAWABAN YANG PALING BENAR! 
 
BAHASA INDONESIA 

1. Di perumahan itu selalu diadakan pertemuan warga sebulan sekali. Tujuannya agar warga saling 

mengenal. Selain itu jika ada masalah bisa diselesaikan secara bersama-sama. Dengan begitu, kekompakan 

dan keakraban warga perumahan bisa terjalin dengan baik. 

Kalimat utama paragraf di atas adalah kalimat  ... . 

A. Kesatu 

B. Kedua 

C. Ketiga 

D. Keempat  

2. Ibu Tiri  : Bawang Putih, cepat kemari!  

Bawang Merah : Lambat sekali jalanmu, seperti keong saja! 

Bawang Putih : Ya, Bu. Ada apa? 

Ibu Tiri  : Cepat kamu pergi ke pasar, beli beberapa barang untuk keperluan di rumah. 

Bawang Merah : He .. jelek, jangan lupa belikan kembang gula untukku. Awas kalau kamu sampai lupa, 

aku jambak rambutmu! 

Amanat yang terkandung dalam drama tersebut adalah ... 

A. Jangan berlaku sombong 

B. Jangan semena-mena terhadap orang lain 

C. Jangan suka menyalahkan orang lain 

PETUNJUK UMUM: 

1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Seleksi Masuk Pesantren (SEMASTREN) 

yang tersedia dengan menggunakan pensil 2B sesuai petunjuk sekolah. 

2. Berilah tanda silang (X) di depan nama mata pelajaran pada LJS. 

3. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut. 

4. Jumlah soal sebanyak 80 butir, pada setiap butir terdapat 4 (empat) pilihan jawaban. 

5. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya. 

6. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, atau 

tidak lengkap. 

7. Mintalah kertas buram kepada pengawas ujian, bila diperlukan. 

8. Tidak diijinkan menggunakan kalkulator, HP, table matematika atau alat hitung lainnya. 

9. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas Ujian. 

10. Dilarang mencoret lembar soal. 
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D. Jangan suka mengancam 

3. Hadirin yang terhormat, demikian peringatan hari Kartini kali ini. Semoga peringatan ini dapat 

meningkatkan motivasi kita untuk terus menuntut ilmu.  

Kutipan pidato di atas merupakan bagian … 

A. Salam 

B. Pembuka 

C. Isi  

D. Penutup 

4. Pada hari Minggu di desa Teguh diadakan gotong royong. Mereka bersama-sama membersihkan selokan 

dan jalan yang berada di wilayah desa. Ada yang membawa cangkul, sabit, sapu lidi, dan lain-lain. Ibu-ibu 

sibuk mempersiapkan makanan kecil dan minuman untuk yang bekerja bakti. 

Berdasarkan bacaan di atas menunjukkan bahwa penduduk desa adalah orang-orang yang ... 

A. Gembira 

B. Bertanggung jawab 

C. Sabar 

D. Disiplin  

5. Tegar si pencuri itu akhirnya ditangkap dan dipenjara. Tidak hanya Tegar yang dibenci, seluruh 

keluarganya pun dibenci dan dikucilkan penduduk desanya. 

Peribahasa yang tepat untuk peryataan di atas adalah ... 

A. Tak ada gading yang tak retak. 

B. Air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga. 

C. Air susu dibalas dengan air tuba. 

D. Karena nila setitik, rusak susu sebelanga 

6. Aku mempunyai kucing bernama Mimi. Dia berwarna hitam pekat dengan mata yang sangat putih. Dia 

mempunyai ekor panjang dan bulu yang halus. Mimi selalu menjaga kebersihan dengan pipis di tempat 

yang sudah disediakan. 

Paragraf di atas termasuk jenis paragraf … 

A. Deskripsi 

B. Argumentasi 

C. Narasi 

D. Eksposisi 

7. Syafa : “…………. ?” 

Kakek : “Kita harus saling tolong menolong itu yang utama. 

Syafa : “…………  ?” 

Kakek  : “Kamu harus bersikap ramah kepada semua orang, tidak sombong, suka memberi, dan tidak 

menang sendiri.” 

 

Kalimat yang tepat diucapkan Syafa untuk percakapan di atas adalah  ... . 

A. “Kek, bagaimana seharusnya kita hidup di masyarakat?” 

“Apa nasihat kakek agar saya dapat bermasyarakat dengan baik?” 

B.  “Kek, apakah kita harus hidup bermasyarakat? 

“Apa nasihat kakek agar saya dapat bermasyarakat dengan baik?”  

C.  “Kek, bagaimana seharusnya kita hidup bermasyarakat?” 

“Mengapa kakek tidak menasihati aku untuk hidup bermasyarakat?” 

D. “Kek, mengapa kita hidup bermasyarakat?” 

“Bagaimana kakek dapat hidup bermasyarakat dengan baik?” 

8. Pada tanggal 13 Maret 2018, Rani pergi berlibur bersama ayahnya ke rumah neneknya. Pertama mereka 

naik bus dari Pekalongan menuju Semarang. Sesampainya di Semarang mereka naik taksi menuju ke 

Bandara Ahmad Yani. Tujuan mereka nanti adalah ke kota Surabaya. Setelah naik pesawat dan sampai ke 

Surabaya, Rani dan ayahnya masih naik bus dua kali hingga bisa sampai ke rumah neneknya.  

Penggalan teks di atas adalah bagian dari .... 
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A. Laporan pengamatan   

B. Laporan perjalanan   

C. Laporan kunjungan  

D. Laporan penelitian 

9. Joni seorang pemuda desa. Ia ingin bekerja di kota. Padahal sawah Joni di desa sangat luas. Sawah tersebut 

tidak ada yang mengerjakannya. Orang tua Joni sudah tua. Joni meninggalkan orang tuanya di desa. 

Tanggapanmu tentang Joni adalah  ... . 

A. Sikap Joni benar, karena di kota lebih menarik dan menjanjikan dari pada di desa. 

B. Sikap Joni tidak benar, karena meninggalkan orang tua dan sawah yang amat luas hanya untuk mencari 

pekerjaan yang belum pasti di kota. 

C. Sikap Joni tidak benar, karena meninggalkan orang tuanya di desa. 

D. Sikap Joni benar, karena ia benar hidup di desa dengan menggarap sawahnya terus menerus. 

10. Bacalah dialog berikut! 

Nugran : “Desa yang Bapak pimpin meraih penghargaan desa terbersih sekabupaten. Kami ingin 

tahu bagaimana cara Bapak mengajak para warga peduli kebersihan lingkungan?” 

Kepala Desa : “Sebetulnya setiap dusun di desa Mojorejo sudah membiasakan warganya  bergotong 

royong.  Selain itu, setiap dusun sudah mempunyai program kebersihan dan keindahan 

dusun.” 

Nugran  : “Siapa yang memelopori dilaksanakannya program itu, Pak?”  

Kepala Desa : “Saya tidak tahu persis siapa orangnya. Tetapi, kami aparat desa mendukung 

sepenuhnya program itu.” 

Nugroho : “Jadi, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan ini adalah buah dari sikap kegotong 

royongan warga Pak?” 

Kepala Desa  : “Ya, ya itulah yang lebih tepat !” 

 

Isi percakapan di atas adalah  ... . 

A. Desa Mojorejo berhasil meraih juara pertama lomba lingkungan desa sekabupaten. Keberhasilan itu 

diraih berkat keindahan dusun. 

B. Desa Mojorejo berhasil meraih juara pertama lomba lingkungan desa sekabupaten. Keberhasilan itu 

diraih berkat kegigihan kepala desa. 

C. Desa Mojorejo berhasil meraih juara pertama lomba lingkungan desa sekabupaten.  Keberhasilan itu 

diraih berkat sikap kegotong royongan warga. 

D. Desa Mojorejo berhasil meraih juara pertama lomba lingkungan desa sekabupaten. Keberhasilan itu 

diraih berkat kebijaksanaan kepala desa. 

11. Senyum petani mengembang, 

Kala melihat padi menguning, 

Tak diusik tikus dan keong, 

Pasti hasilnya bisa untuk bekal hidup. 

 

Puisi di atas berisi tentang .. 

A. Kesedihan petani 

B. Kelelahan petani 

C. Kemenangan petani 

D. Kebahagiaan petani 

12. Penulisan huruf kapital yang benar terdapat pada kalimat .... 

A. Ayah pergi ke Surabaya melalui Bandara ahmad yani Semarang 

B. Para guru sedang mendengar pidato dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional 

C. Rani mengatakan, “aku sedang sakit, aku tidak bisa berangkat sekolah dahulu.” 

D. Guruku di sekolah semuanya mempunyai gelar S.Pd. 

13. Bertamasya dengan tujuan mengenali hasil kebudayaan setempat disebut ... 

A. Cagar budaya 
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B. Pramuwisata 

C. Wisata budaya  

D. Widyawisata 

14. Penulisan kata depan di yang benar adalah ... 

A. Pertandingan bola basket itu di pimpin oleh wasit 

B. Adik menangis digendong ibu 

C. Pertandingan antara tim Sinar Senja dan Bunga Kaldera di lapangan desa 

D. Bola dibawa kapten kesebelasan ke lapangan  

15. Ibu memasak sayur lodeh di dapur. 

Berdasarkan predikatnya kalimat di atas disebut kalimat .... 

A. Pasif 

B. Aktif 

C. Aktif transitif 

D. Pasif transitif  

16. Cerita yang berjudul “Perjuangan Raja Kartarajasa” merupakan contoh cerita ... 

A. Mite 

B. Sage  

C. Legenda 

D. Fabel  

17. Sudah berbuku-buku kisah kocak tokoh ini ditulis. 

Kata yang bersinonim dengan kata kocak adalah ... 

A. Aneh  

B. Lucu 

C. Konyol 

D. Ganjil  

18. Dokter itu bertangan dingin. 

Arti ungkapan bertangan dingin adalah ... 

A. Pandai menulis resep 

B. Pandai menyuntik 

C. Pandai mengobati pasien 

D. Pandai meramu obat. 

19. nanda tidak pulang koma akan diadakan ujian bulan ini titik 

Kalimat di atas adalah bahasa yang ditulis pada … 

A. telegram 

B. wesel  

C. surat 

D. kartu pos   

20. Perhatikan formulir berikut ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

FORMULIR ANGGOTA 

KUD RUKUN MAKMUR 

                          

1. Nama          :  ………. 

2. Jenis kelamin      :  ……….   

3. Tempat, tanggal lahir :  ………. 

4. Alamat       :  ………. 

5. Agama        :  ………. 

6. Pekerjaan       :  ………. 

7. Alasan masuk KUD  :  ………. 

 

8. ………., ……… 2018 

9. Calon anggota 
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Isian yang tepat untuk nomor 6 dan 9 adalah  ... 

A. Madiun, 5 Juli 1978 dan Islam 

B. Jl. Diponegoro 81 Madiun dan Pria 

C. Swasta dan Wanita 

D. Petani dan Paino 

 

 

 

 

 

 

MATEMATIKA 

21. Hasil dari 2.078 + 1.586 − 1.749 adalah ... 

A. 1.925 

B. 1.915 

C. 1.905 

D. 1.805 

22. Hasil dari −3 + 4 − (−5) adalah ... 

A. -12 

B. -4 

C. 4 

D. 6 

23. Hasil dari 1.176 ∶ 24 adalah ... 

A. 34 

B. 39 

C. 44 

D. 49 

24. Hasil dari 83 adalah ... 

A. 11 

B. 24 

C. 64 

D. 512 

25. Kelipatan persekutuan terkecil dari 12, 30 dan 45 adalah ... 

A. 360 

B. 180 

C. 36 

D. 9 

26. OSIS SMP BP Amanatul Ummah membagikan 36 baju, 90 buku dan 54 pensil kepada anak-anak yatim 

Piatu. Setiap anak mendapat baju, buku dan pensil sama banyak. Berapa paling banyak anak yatim yang 

bisa diberi pada pembagian tersebut? 

A. 54 

B. 36 

C. 18 

D. 16 

27. Bentuk paling sederhana dari pecahan 
48

72
 adalah ... 

A. 
8

12
 

B. 
6

9
 

C. 
3

4
 

D. 
2

3
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28. Ibu mempunyai persediaan tepung terigu 
1

2
 kg, kemudian membeli lagi 2

1

4
 kg. Tepung tersebut kemudian 

digunakan ibu untuk membuat kue sebanyak 2
2

5
 kg. Berapa banyak tepung terigu ibu yang masih tersedia? 

A. 
7

20
 kg 

B. 
16

20
 kg 

C. 
27

20
 kg 

D. 
58

20
 kg 

29. 
1

2
 ;  

2

5
 ; 0,25 ; 20%  

Urutkan Pecahan-pecahan tersebut dari terkecil ke yang terbesar! 

A. 
2

5
 ;  

1

2
 ; 20%; 0,25  

B. 
1

2
 ;  

2

5
 ;  0,25 ; 20% 

C. 20% ;  0,25 ;
1

2
 ;  

2

5
 

D. 20% ; 0,25 ;
2

5
;  

1

2
  

30. Jarak antara kota P dan Q adalah 60 km. Jika digambar pada sebuah peta dengan skala 1 : 2.000.000, 

berapa jarak  kota P dan Q di peta? 

A. 300 cm 

B. 30 cm 

C. 3 cm 

D. 0,3 cm 

31. Izhar pergi bersilaturrahim ke rumah Mabrur. Izhar pergi ke rumah Mabrur mengendarai sepeda motor 

dengan kecepatan rata-rata 40 km/jam. Izhar sampai di rumah Mabrur setelah 1,5 jam perjalanan. Berapa 

jarak antara rumah Izhar dan Mabrur? 

A. 80 km 

B. 60 km 

C. 50 km 

D. 40 km 

32. Sebuah bangun datar memiliki ciri-ciri : 

 Mempunyai 2 pasang sisi sama panjang 

 Mempunyai sepasang sudut berhadapan sama besar 

 Memiliki diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. 

 Memiliki 1 sumbu simetri 

Bangun datar yang sesuai ciri-ciri di atas adalah … 

A. Jajar genjang 

B. Belah ketupat 

C. Layang-layang 

D. Persegi panjang 

33. Hasil dari 
3

5
× 2

1

3
∶  

7

15
 adalah ... 

A. 1
4

45
 

B. 2
4

7
 

C. 2
3

7
 

D. 3 

34. Perhatikan bangun berikut! 
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Panjang AC = 14 cm dan BD = 8 cm. Berapakah luas bangun di atas? 

A. 22 cm2 

B. 54 cm2 

C. 56 cm2 

D. 112 cm2 

35.  

 
Panjang AB = BC = AE = 7 dm. Tentukan luas permukaan bangun di atas! 

A. 343 dm2 

B. 294 dm2 

C. 84 dm2 

D. 49 dm2 

36. Sebuah lingkaran berjari-jari 21 cm. Berapa keliling lingkaran tersebut? 

A. 66 cm 

B. 132 cm 

C. 198 cm 

D. 792 cm 

37. Titik yang terletak pada koordinat (2,3) dan (-3,-2) adalah ... 

A. Titik P dan Q 

B. Titik Q dan R 

C. Titik P dan R 

D. Titik R dan S 

38. Berikut adalah data nilai ulangan matematika 5 orang anak di kelas VII B SMP BP Amanatul Ummah.  

70  80 75 85 90 

Berapakah rata-rata nilai ulangan matematika 5 siswa tersebut? 

A. 75 

B. 80 

C. 85 

D. 90 

39. Perhatikan diagram berikut! 
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Tabel tersebut menggambarkan hasil panen cabai di kabupaten Mojokerto selama 6 tahun. Peningkatan 

hasil panen tertinggi terjadi pada tahun ... 

A. 2012 

B. 2013 

C. 2015 

D. 2016 

40. Perhatikan gambar jaring-jaring kubus berikut! 

 
Jika sisi B menjadi bagian alas, tentukan sisi mana yang menjadi bagian tutup? 

A. A 

B. D 

C. F 

D. G 

 

 

 

 

BAHASA INGGRIS 

 

For questions number 41 & 42 

 

 

 

41. What does the notice mean? 

A. We are allowed to speak loudly 

B. We are allowed to make a noise 

C. We are not allowed to make a noise 

D. We are not allowed to speak quietly 

42. Where do we usually find the notice? 

A. At a zoo 

B. At a library 

C. At a market 

D. At a super mall 

 

For questions number 43 to 46  

CADBURY 

Dairy Milk 

The Real Chocolate 

Serving size 1/2 (20 g) 

 

Serving per Container 2 

Amount per Serving 

Calories     : 370 calories from fat 170% Daily Value * 

Total Fat      : 15 g    29% 

Saturated Fat     : 12 g    60%  

Cholesterol   : 15 mg        5% 

Sodium      : 25 mg      10% 

Total Carbohydrate : 45 g        15% 
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Vitamin   :  0 g             8% 

Sugar          : 33 g 

 

43. How much Cholesterol does the CADBURY contain? 

A. It contains 5 mg 

B. It contains 15 mg 

C. It contains 25 mg 

D. It contains 35 mg 

44. Where can you possibly buy that product?  

A. At a mini market 

B. At a drugstore 

C. At a post office 

D. At a florist 

45. From the label we know that CADBURY does not contain … 

A. Sugar 

B. Sodium 

C. Vitamin  

D. Cholesterol 

46. By reading the label about CADBURY, is it good for us to consume the product too much? 

A. Good 

B. Not good  

C. Very good 

D. So recommended 

For questions number 47 to 50 

 

OCCA OLA 

HEALTHY DRINK 

Vitamin Lemon 

Healthy and Fresh 

Under license by wellness Food Indonesia 

In a bottle (140 ml) contains: 

Vitamin C                      100 mg 

Energy                            65 cal 

Protein                            0 g 

Fat                                  0 g 

Carbohydrate                 16 g 

Sugar                              6 g 

Natrium                          99 g 

Vitamin B 1                   1.0 g 

Vitamin E                      2.3 g 

Niacin                            2.3 g 

 

47. How much vitamin C does the OCCA OLA contain? 

A. It contains 110 mg 

B. It contains 100 mg 

C. It contains 1000 mg 

D. It contains 1100 mg 

48. The following are the vitamins in OCCA OLA, EXCEPT … 

A. Vitamin A 

B. Vitamin C 

C. Vitamin E 

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTOGhY5yhRxWhrs197N84u6vbvaJfuepv9tsCbgJpIrP3isz9m8cdLxziJ6
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D. Vitamin B1 

49. From the label we know that OCCA OLA does not contain … 

A. Protein 

B. Energy 

C. Vitamin  

D. Carbohydrate 

50. What is the flavour of the drink? 

A. Guava 

B. Durian 

C. Lemon 

D. Orange 

 

For questions number 51 to 55 

 

How to Make Cheese Omelette 

Ingredients:  

 1 egg, 50 g cheese 

 1 cup milk 

 3 table spoons cooking oil 

 A pinch of salt and pepper  

How to make it: 

 Crack an egg into a bowl. 

 Whisk the egg with a fork until it is smooth. 

 Add milk and whisk well. 

 Grate the cheese into the bowl and stir. 

 Heat the oil in a frying pan. 

 Pour the mixture into the frying pan. 

 Turn the omelette with a spatula when it browns. 

 Cook both sides. 

 Place on a plate, spread salt and pepper. 

 Eat while warm 

51. What is the purpose of the text? 

A. To describe a cheese omelette 

B. To tell how to make a cheese omelette 

C. To explain about cheese omelette 

D. To tell about cheese omelette in the past 

52. Which material is NOT included when making a cheese omelette? 

A. Oil 

B. Milk 

C. Sugar 

D. Cheese 

53. What is the spatula for? 

A. To heat the oil 

B. To grate the cheese 

C. To spread salt and pepper 

D. To turn the omelette when it browns 

54. What do you do AFTER heating the oil in the frying pan? 

A. Grate the cheese into the bowl and stir  

B. Add milk and whisk well 

C. Crack an egg into a bowl 

D. Pour the mixture into the frying pan 
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55. What do you do BEFORE pouring the mixture into the frying pan? 

A. Eat while warm 

B. Place on a plate  

C. Turn the omelette with a spatula 

D. Heat the oil in a frying pan 

 

For questions number 56 to 60 

 

Aloe Vera is also known as the "crocodile’s tongue" plant in Indonesia. It is called so because the 

leave thick, long and sharp and the sides are serrated like the body of a crocodile. Aloe Vera is planted in 

dry areas and in warm climates. It takes little water to grow. 

Aloe Vera is a multifunctional plant. It can be used to cure a wound caused by burning. Using aloe 

Vera to heal the wound is easy and simple Pick leaves peel the rind, and then squeeze the sticky liquid and 

diabetes because it contains vitamins and minerals. Generally, the drink helps to repair the damaged cells 

and makes the organs of the human body work well. Aloe Vera can also make our hair thick, too. Apply it 

over the scalp and massage it gently so it could soak thoroughly. Ten minutes later, rinse the hair. 

 

56. How do people usually call aloe Vera? 

A. They usually call it Lion’s tongue 

B. They usually call it Tiger’s tongue 

C. They usually call it Dino’s tongue 

D. They usually call it crocodile’s tongue 

57. How are the leaves of aloe Vera? 

A. They are thin, long and sharp, and the sides are serrated like the body of a crocodile 

B. They are thick, short and sharp, and the sides are serrated like the body of a crocodile 

C. They are thick, long and sharp, and the sides are serrated like the body of a crocodile 

D. They are thick, long and blunt, and the sides are serrated like the body of a crocodile 

58. Aloe Vera is multifunctional plant. What does the underlined word mean? 

A. Having no function 

B. Having malfunction 

C. Having one function 

D. Having many functions 

59. Based on the text above, Aloe Vera can make our hair....... 

A. Fall  

B. Dull  

C. Thin 

D. Thick 

60. What does Aloe Vera contain? 

A. Minerals and Fat 

B. Vitamins and Fat 

C. Carbohydrate and Minerals 

D. Minerals and Vitamin 

 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

61. Untuk menjaga keseimbangan agar tidak tenggelam, tumbuhan enceng gondok memiliki keunikan berupa.. 

A. Akarnya pendek berserabut 

B. Warna bunganya mencolok 

C. Batang memiliki rongga 

D. Memiliki daun yang lebar 

62. Contoh simbiosis komensalisme adalah …. 

A. Kutu dengan kerbau 
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B. Ikan hiu dan ikan remora 

C. Lebah dengan tanaman kelengkeng 

D. Tali putri dengan tanaman teh-tehan  

63. Perhatikan tabel berikut: 

No. Nama tumbuhan Cara adaptasi 

1 Jagung  Menggulungkan daunnya 

2 Kaktus  Batang berduri 

3 Teratai  Batang menggembung 

4 Kantong semar Mengeluarkkan cairan nektar 

Pasangan yang tepat antara jenis tumbuhan dengan cara adaptasinya ditunjukkan oleh …. 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 4 

C. 2 dan 3 

D. 3 dan 4 

64. Perhatikan tabel berikut: 

No. Bentuk luar tubuh hewan Fungsi 

1 Paruh berbentuk sudu pada bebek Berenang di air 

2 Cangkang pada udang Menarik lawan jenis 

3 Punuk pada unta Menyimpan cadangan makanan berupa lemak 

4 Misai pada lele Mendeteksi daerah sekitar dan mangsanya 

Pasangan yang tepat antara bentuk luar tubuh hewan dengan fungsinya ditunjukkan oleh nomor …. 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 3 

C. 2 dan 4 

D. 3 dan 4 

65. Berdasarkan jenis makanannya kelompok omnivora ditunjukkan oleh …. 

A. Tikus dan kucing 

B. Tikus dan bebek 

C. Tikus dan rusa 

D. Kucing dan bebek 

66. Perhatikan gambar berikut! 

 
Hewan yang mengalami daur hidup seperti gambar diatas adalah …. 

A. Kupu-kupu dan nyamuk 

B. Laba-laba dan belalang 

C. Lipas dan kumbang 

D. Semut dan lebah 

67. Perhatikan gambar berikut! 
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Siapakah yang menjadi konsumen puncak pada rantai makanan di atas …. 

A. Ayam dan belalang 

B. Padi dan elang 

C. Ular dan ayam 

D. Elang dan ular 

68. Enzim yang terdapat di dalam mulut adalah …. 

A. Lipase 

B. Asam klorida 

C. Ptialin 

D. Tripsin  

69. Perhatikan tabel berikut: 

No. Kegiatan Perubahan wujud benda 

1 Mengharumkan ruangan dengan kapur barus Padat menjadi cair 

2 Meletakkan es ditempat terbuka Padat menjadi gas 

3 Menutup air panas dalam gelas Gas menjadi cair 

4 Merebus air sampai mendidih Cair menjadi gas 

5 Memasukkan air dalam freezer Cair menjadi gas 

Pasangan kegiatan dan perubahan wujud benda yang tepat ditujukkan nomor …. 

A. 1 dan 3 

B. 2 dan 4 

C. 2 dan 5 

D. 3 dan 4 

70. Benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik adalah …. 

A. Aluminium, besi dan plastik 

B. Aluminium, besi, dan baja 

C. Kain, kertas, dan plastik 

D. Plastik, kain dan nikel 

71. Perhatikan kegiatan-kegiatan berikut! 

1) Arai menyentil kelereng hingga bergerak 

2) Lisa membuat perahu dari kertas 

3) Rona mengayuh sepedanya  dari keadaan diam 

4) Arman membuat mobil-mobilan dari kayu 

Gaya dapat mengubah bentuk benda ditunjukkan pada kegiatan nomor …. 

A. 1) dan 2) 

B. 1) dan 3) 

C. 2) dan 3) 

D. 2) dan 4) 

72. Perhatikan gambar di bawah ini: 

 
Bentuk energi akhir pada alat seperti gambar di atas saat digunakan adalah … 

A. Panas 

B. Kimia 

C. Gerak 

D. Listrik 
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73. Benda yang dapat dipasang untuk meredam bunyi pada ruangan tertutup adalah …. 

A. Busa, plastik, dan keramik 

B. Busa, plastik, dan karpet 

C. Busa, keramik, dan sterofoam 

D. Busa, karpet, dan sterofoam 

74. Perhatikan gambar berikut! 

 
Gaya yang dilakukan pada kegiatan seperti gambar tersebut adalah …. 

A. Gaya grafitasi dan gaya otot 

B. Gaya gesek dan gaya mesin 

C. Gaya otot dan gaya gesek  

D. Gaya mesin dan gaya listrik 

75. Ibu meletakkan sebuah baskom palstik di dekat kompor yang menyala. Beberapa saat kemudian ibu 

menemukan baskom tersebut berubah bentuk karena meleleh. Hal tersebut membuktikan adanya 

perpindahan kalor secara … 

A. Konveksi 

B. Konduksi 

C. Radiasi 

D. Kondensasi  

76. Gelas yang dimasukki air panas tiba-tiba pecah. Hal ini dapat disebabkan …. 

A. Pemuaian di dalam gelas dan di luar gelas sama 

B. Pemuaian di dalam gelas lebih besar daripada di luar 

C. Pemuaian di luar gelas lebih besar 

D. Pemuaian tidak sama besar 

77. Kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah ….. 

A. Udara, air, dan tanah 

B. Tanah, minyak bumi, dan batu bara 

C. Hewan, tumbuhan, dan cahaya matahari 

D. Batu bara, minyak bumi, dan logam 

78. Dengan bertambahnya pembangunan perumahan, gedung, dan jalan kebutuhan energi listrik semakin 

meningkat. Hal tersebut dapat menyebabkan meningkat pula penggunaan sumber daya alam. Untuk 

menjaga sumber daya alam dapat dilakukan dengan menghemat energi listrik, diantaranya dengan …. 

A. Menggunakan lilin sebagai pengganti lampu 

B. Menggunakan AC sebagai pengganti kipas angin 

C. Mematikan televisi dan lampu jika tidak digunakan 

D. Tidak lagi menggunakan barang elektronik 

79. Perhatikan gambar di bawah ini: 
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Tahapan daur air yang ditunjukkan oleh nomor 4 disebut ….. 

A. Presipitasi 

B. Kondensasi 

C. Infiltrasi 

D. Evaporasi 

80. Perhatikan gambar berikut! 

 

 

Jika bulan berada pada posisi nomor 4 maka akan terjadi …. 

A. Gerhana matahari total 

B. Gerhana matahari sebagian 

C. Gerhana bulan total 

D. Gerhana bulan sebagian 

   

 

 

 


