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BACALAH 

 

DAN BERDO’A SEBELUM MENGERJAKAN SERTA BACALAH 

 

SETELAH SELESAI MENGERJAKAN! 

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. Tersedia waktu 150 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut. 

3. Jumlah soal sebanyak 40 butir, pada setiap butir terdapat 4 (empat) pilihan jawaban. 

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

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

atau tidak lengkap. 

6. Tidak diijinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat hitung lainnya. 

7. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas Ujian. 
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1. Warga Desa Damai mengadakan kegiatan wisata ke Museum Jogja Kembali. Mereka 

berangkat pada hari Minggu pukul enam pagi. Semua warga mengikuti kegiatan wisata. 

Mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, dan anak-anak.  

Kalimat utama paragraf di atas adalah … 

A. Bapak dan ibu pergi berwisata 

B. Kegiatan wisata Museum Jogja kembali 

C. Berangkat wisata pada hari Minggu pukul enam. 

D. Warga Desa Damai mengadakan kegiatan wisata ke Museum Jogja Kemali. 

2. Perhatikan cuplikan dongeng berikut! 

Pada zaman dahulu ada seorang raja yang bernama Gumelar.  Kehidupan raja 

itu sangat mewah. Walaupun kaya, ia terkenal sebagai raja yang dermawan kepada 

rakyatnya. Suatu hari, di Desa Purna terjadi musibah yang menelan banyak korban. 

Sang raja pun segera membantu rakyat  dengan memberikan sedikit hartanya. Dan 

seperti biasa, sang Permaisuri Ratih selalu marah-marah kalau melihat sang Raja 

Gumelar menolong rakyatnya. Ia merasa gelisah kalau suatu saat hartanya akan habis 

untuk membantu rakyat. 

 

Perbedaan watak antara Raja Gumelar dengan Permaisuri Ratih pada dongeng 

tersebut adalah … 

A. Raja Gumelar dermawan, sedangkan Permaisuri Ratih sombong. 

B. Raja Gumelar baik hati, sedangkan Permaisuri Ratih rendah hati. 

C. Raja Gumelar dermawan, sedangkan Permaisuri Ratih pemarah. 

D. Raja Gumelar penolong, sedangkan Permaisuri Ratih dermawan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3. Sheila  : (dengan rasa kesal bertanya kepada teman-teman saat rapat) 

  “Na, kenapa sampai sekarang kamu belum tahu rencana buat perpisahan 

kelas kita besok?” 

Nana : (menjadi jengkel) “Kenapa harus aku yang memikirkan semuanya? Teman 

yang lain kan juga belum tahu rencana buat besok.” 

Raffa : (berusaha menengahi) “Sudah, kalian jangan saling menyalahkan. Lebih 

baik kita membahasnya secara bersama-sama dengan kepala dingin.” 

 

Amanat yang terdapat pada cuplikan teks drama tersebut adalah … 

A. Berbicara jujur jika tidak sanggup melaksanakan tugas. 

B. Janganlah kita menuduh orang sesuka hati. 

C. Setiap kegiatan harus dimusyawarahkan dahulu. 

D. Saling memaafkan bila melakukan kesalahan. 

4. Cermati kutipan pidato berikut! 

[ … ] Kegiatan perkemahan ini merupakan ajang belajar kemandirian siswa. Oleh sebab 

itu, saya nasihatkan kepada anak-anak agar semua dapat mengikuti kegiatan 

perkemahan ini. 

Kalimat yang tepat untuk mengawali teks pidato di atas adalah … 

BAHASA INDONESIA 
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A. Kami berharap semua siswa mengikuti dengan saksama. 

B. Saya mewakili para panitia mengucapkan terima kasih. 

C. Saya mengharap kegiatan ini berjalan lancar tanpa halangan. 

D. Sekolah kita akan mengadakan kegiatan perkemahan. 

5. Perhatikan data-data berikut! 

- Sebuah rumah di Perumahan Pondok Wijaya 

- Luas tanah 350 m² 

- Bangunan 1 lantai 

- Ada berbagai tanaman pot di halaman 

Laporan singkat yang tepat sesuai data di atas adalah … 

A. Rumah ini terletak di Perumahan Pondok Wijaya dengan luas tanah 350 m². 

Bangunannya terdiri dari 1 lantai dengan berbagai tanaman pot di halaman. 

B. Rumah ini terletak di perumahan Wijaya Pondok dengan luas tanah 350 m². 

Bangunannya terdiri 3 lantai dengan berbagai tanaman hias di halaman. 

C. Rumah ini terletak di perumahan dengan luas tanah 350 m². Bangunannya 

terdiri dari 1 lantai dengan berbagai tanaman pot di halaman. 

D. Rumah ini terletak di Perumahan Pondok Wijaya. Bangunannya terdiri dari 1 

lantai dengan berbagai tanaman pot di halaman. 

6. Cermati penggalan surat berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kalimat efektif yang digunakan untuk melengkapi surat di atas adalah … 

A. Kami mengimbau hadir tepat waktu. 

B. Kami harap Saudara hadir tepat waktu. 

C. Kami berharap para Saudara-saudara datang tepat waktu. 

D. Kami mengimbau semua saudara-saudara datang tepat waktu. 

7. Ina       :  “…………. ?” 

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

Ina       :  “…………  ?” 

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

memberi dan tidak menang sendiri.” 

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

Dengan hormat, 

Sehubungan dengan akan diadakannya Acara 

Pelepasan Siswa Kelas VI, kami mengundang para 

orang tua/wali untuk menghadiri rapat pada 

hari, tanggal : Sabtu, 8 Juni 2019 

pukul : 09.00 – 11.00 

tempat : Aula SD Harapan Bangsa  
 

[ … ] 

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. 
 

     Hormat kami 

 

     Hartono 
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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. Tito suka mengejek teman. Bu Murti tidak bosan-bosan memberi nasihat. Kini, sifat 

Tito berubah. Teman-temannya pun mulai banyak. 

Peribahasa yang tepat untuk Tito adalah ... 

A. Panas setahun dihapus dengan hujan sehari. 

B. Bagaikan hujan jatuh ke pasir. 

C. Keras-keras kerak, kena air lembut juga. 

D. Besar pasak daripada tiang. 

9. Paman memberikan perangko 

Beliau berkunjung ke sini. 

 

Kedua kalimat di atas jika digabung menjadi kalimat majemuk bertingkat menjadi  ... . 

A. Paman memberikan perangko dan Beliau berkunjung ke sini. 

B. Paman memberikan perangko atau Beliau berkunjung ke sini. 

C. Paman memberikan perangko tetapi Beliau berkunjung ke sini. 

D. Paman memberikan perangko ketika Beliau berkunjung ke sini. 

10. Pemakaian tanda koma ( , ) di bawah ini yang benar adalah  ... . 

A. Kedua kegiatan itu kurang tepat dilaksanakan, karena alasan budaya. 

B. Siswa-siswi kelas VI mendengarkan dengan baik tatkala, Pak Yoyok 

menerangkan pelajaran. 

C. Ketika paman datang, Zakiya sedang menata perangko. 

D. Anak-anak, berdoa sebelum pelajaran dimulai. 

11. Pahlawanku 

Suara tembak tak buatmu gentar 

Engkau hadapi dengan tegar 

Engkau lawan para penjajah 

Agar mereka pergi dari negeri tercinta 

Engkau korbankan yang kau punya 

Agar Indonesia bisa merdeka 

 

Puisi di atas bercerita tentang .... 

A. Derita pahlawan 

B. Penghargaan pahlawan 

C. Perjuangan pahlawan 

D. Mencintai pahlawan 
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12. Naila, sebaiknya kamu jangan bermalas-malasan terus. Hal itu tidak baik, sifat pemalas 

itu nanti malah akan merugikan kamu. Hal itu membuatmu sulit berkembang. 

Kalimat di atas adalah bentuk dari .... 

A. Pujian    

B. Apresiasi    

C. Kritik   

D. Kebanggaan 

13. Perhatikan dialog berikut! 

Dewi  : “Kak, aku sangat menyukai panorama pantai. Jika Dewi ke Yogyakarta 

apakah Dewi bisa menyaksikan keindahan panorama pantai?” 

Fafa  : “Jangan khawatir, Dewi. Di sekitar Yogyakarta terdapat banyak pantai yang 

berpanorama indah. Salah satunya adalah Pantai Parangtritis.” 

Ainun  : “Kata ayah, Pantai Parangtritis adalah pantai yang sangat indah. Selain kita 

dapat menikmati segarnya udara pantai, di sana kita juga bisa berjalan-jalan 

di sepanjang pantai dengan naik kuda atau bendi yang banyak disewakan 

kepada pengunjung.” 

Informasi yang dapat diperoleh dari percakapan di atas adalah  ... . 

A. Pantai Parangtritis adalah satu-satunya pantai yang sangat indah. 

B. Pantai Parangtritis udaranya sangat segar sehingga banyak wisatawan yang 

berkunjung di sana. 

C. Di sepanjang pantai wisatawan bisa berjalan-jalan dengan naik kuda atau 

bendi yang disewakan kepada pengunjung. 

D. Pantai Parangtritis adalah salah satu pantai yang berpanorama 

indah. Pengunjung bisa berjalan-jalan di sepanjang pantai dengan naik kuda 

atau bendi yang disewakan kepada pengunjung. 

14. Petunjuk penggunaan pompa angin 

1) Injak penahan keseimbangan agar pompa dalam posisi berdiri 

2) Dorong tangkai pompa ke bawah 

3) Masukkan ujung selang pompa ke lubang ban yang kempes 

4) Tarik tongkat pompa ke atas 

5) Lakukan berulang-ulang sampai ban sepeda cukup terisi angin 

Urutan petunjuk tersebut yang benar adalah … 

A. 1-3-4-2-5 

B. 2-1-4-3-5 

C. 3-1-4-2-5 

D. 4-2-3-1-5 

15. Tradisi yang terkenal di Bali adalah pembakaran mayat yang disebut Ngaben. 

Sinonim dari kata tradisi adalah … 

A. Upacara 

B. Perayaan 

C. Kebudayaan 

D. Kebiasaan   
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16. Dayung perahu ke Pantai Losari, 

Tidak lupa membawa jangkar. 

[ … ] 

[ … ] 

Isi yang tepat untuk melengkapi pantun di atas adalah … 

A. Supaya pandai dan pintar, 

Jangan lupa rajin belajar. 

B. Supaya pintar dan juara, 

Janganlah rajin belajar. 

C. Menjadi murid berprestasi, 

Jangan lupa rajin menulis. 

D. Supaya pintar dan berprestasi, 

Jangan lupa rajin belajar. 

17. Adik senang bermain sepak bola. Dia berumur 6 tahun. Waktu itu, ibu sedang 

memasak. Aku disuruh ibu untuk mengajaknya bermain. Akan tetapi, dia terjatuh saat 

akan menendang bola dan menangis. [ …. ] 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah … 

A. Ibu memasak sayur di dapur. 

B. Ibu memasak bersama kakakku. 

C. Aku berusaha menenangkannya. 

D. Aku berusaha membantu memasak. 

18. Bagas senang menabung. Ia tidak pernah membeli sesuatu yang tidak berguna. Suatu 

hari Bagas dimintai uang sumbangan untuk korban bencana alam. Ia tidak mau ikut 

menyumbang. 

Bagaimana tanggapanmu tentang sikap Bagas? 

A. Sikap Bagas kurang tepat karena Bagas mementingkan orang lain meskipun 

Bagas gemar menabung. 

B. Sikap Bagas perlu mendapat pujian karena Bagas dapat berhemat dan gemar 

menabung tetapi sikap Bagas kurang terpuji karena tidak mau menyumbang 

untuk korban  bencana alam 

C. Sikap Bagas kurang terpuji karena Bagas hanya mementingkan diri sendiri. 

D. Sikap Bagas terpuji karena gemar menabung untuk keperluan yang mendesak 

di kemudian hari. 

19. Layangan itu … oleh Bapak Kepala Camat sebagai simbol diresmikannya acara lomba 

layangan indah pada tahun ini. 

Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah … 

A. Terbang    C.  Diterbangkan 

B. Beterbangan    D.  Menerbangkan  

20. Penggunaan huruf kapital yang tepat terdapat dalam kalimat … 

A. Adik bertanya, “kapan Kita pulang?” 

B. Adik bertanya, “Kapan kita pulang?” 

C. Adik bertanya, “Kapan Kita pulang?” 

D. Adik bertanya, “kapan kita pulang?” 
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21. Hasil dari 3.005 − 2.396 + 1.497 adalah ... 

A. 609 

B. 1.916 

C. 2.006 

D. 2.106 

22. Hasil dari 8 − (−5) + (−15) adalah ...  

A. -12 

B. -2 

C. 2 

D. 28 

23. Hasil dari 1.036 ∶ 37 adalah ... 

A. 26 

B. 28 

C. 32 

D. 36 

24. Hasil dari 63 adalah ... 

A. 18 

B. 36 

C. 216 

D. 729 

25. Hasil dari 12 + 9 ∶ 3 − 5 × 2 adalah ... 

A. 4 
B. 5 
C. 15 
D. 20 

26. Faktor persekutuan terbesar dari 72, 84 dan 96 adalah ... 

A. 12 

B. 24 

C. 32 

D. 36 

27. Habibi pergi ke toko alat tulis untuk membeli bolpoin. Harga tiga buah bolpoin adalah 

Rp7.500,00. Jika Habibi ingin membeli lima buah bolpoin, berapa harga yang harus dia 

bayar? 

B. Rp 10.000,00 

C. Rp 12.000,00 

D. Rp 12.500,00 

E. Rp 15.000,00 

 

 

 

 

MATEMATIKA 
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28.  Akmal memiliki 24 buah novel. Sedangkan Arjuna memiliki 36 buah novel. 

Perbandingan banyaknya novel yang dimiliki oleh Akmal dan Arjuna adalah ... 

A. 2 : 3 

B. 3 : 4 

C. 3 : 2 

D. 4 : 3 

29. Ibu mempunyai persediaan minyak 1
1

2
 liter, kemudian membeli lagi 

3

4
 liter. Minyak 

tersebut kemudian digunakan ibu untuk menggoreng sebanyak 
5

6
 liter. Berapa banyak 

minyak ibu yang masih tersedia? 

A. 
5

12
 liter 

B. 
1

6
 liter 

C. 1
5

12
 liter 

D. 1
11

24
 liter 

30. Urutan bilangan-bilangan berikut dari  yang terbesar ke yang terkecil adalah ... 

A. 
2

5
 ;  

1

2
 ; 20%; 0,25  

B. 
1

2
 ;  

2

5
 ;  0,25 ; 20% 

C.  
1

2
 ;  

2

5
 ; 20%; 0,25  

D. 20% ; 0,25 ;
2

5
;  

1

2
  

31. Jarak antara Desa Juwet dan Desa Jambu 128 km. Paman mengendarai mobil dari Desa 

Juwet pukul 07.00 dan sampai di di Desa Jambu pada pukul 09.00. Kecepatan rata-rata 

mobil yang dikendarai paman adalah .... km/jam 

A. 60 

B. 62 

C. 64 

D. 66 

32. Berikut merupakan ciri-ciri dari bangun belah ketupat, kecuali ... 

A. Memiliki satu buah sumbu simetri 

B. Mempunyai empat buah sisi sama panjang 

C. Mempunyai dua pasang sudut berhadapan sama besar 

D. Memiliki diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. 

33. Jika hari ini adalah hari Minggu, maka 100 hari lagi jatuh pada hari ... 

A. Senin  

B. Selasa 

C. Rabu 

D. Kamis 
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34. Perhatikan bangun berikut! 

 
Panjang AB = 24 cm, BD = 16 cm dan AD = 14. Berapakah luas bangun di atas? 

A. 224 cm2 

B. 280 cm2 

C. 384 cm2 

D. 560 cm2 

35.  Rizal membuat sebuah bangun balok dengan menyusun beberapa kubus satuan 

seperti pada gambar berikut. 

 

 kubus satuan 

Berapa banyak kubus satuan untuk menyusun bangun balok tersebut? 

A. 12 kubus satuan 

B. 16 kubus satuan 

C. 18 kubus satuan 

D. 24 kubus satuan 

36. Pak Mahfud seorang pengusaha penggilingan padi UD. Fuza Hidayah. Di gudang yang 

dia miliki terdapat 1,3 ton beras. Seminggu kemudian sebanyak 6,8 kuintal beras telah 

terjual. Kemudian untuk menambah persediaan Pak Mahfud menggiling padi sehingga 

menghasilkan 370 kilogram beras. Berapa persediaan beras yang dimiliki Pak Mahfud 

saat ini? 

A. 7,8 kuintal 

B. 8,9 kuintal 

C. 9,9 kuintal 

D. 10 kuintal 

 

37. Diketahui titik A(4, 3), B(6, 0), C(4, -4), dan D(2, 0) merupakan koordinat titik sudut 

suatu bangun. Bangun datar ABCD tersebut berbentuk .... 

A. trapesium 

B. belah ketupat 

C. layang-layang 

D. persegi panjang 

 

A B 

C D 
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38. Seorang pedagang buah dalam waktu 10 hari dapat menjual buah naga (dalam kg) 

sebagai berikut. 

15 18 20  22  17  10  15  17  14  12 

Rata-rata buah naga yang terjual setiap hari sebanyak .... kg. 

A. 16 

B. 17 

C. 18 

D. 19 

39. Perhatikan diagram berikut! 

 
Diagram tersebut menggambarkan hasil panen ubi di kabupaten Mojokerto selama 5 

tahun. Penurunan hasil panen terbanyak terjadi pada tahun ... 

A. 2015 
B. 2016 
C.  2017 
D.  2018 

 
40. Perhatikan bangun datar berikut ! 

 
Banyak simetri lipat pada bangun datar di atas adalah .... 

A. 2 

B. 4 

C. 6 

D. 8 
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41. The doctor works in the .... 

A. school 
B. garden 
C. market 
D. hospital 

42. Dani buys .... in the drugstore. 

A. medicine 
B. ball 
C. cake 
D. meatball 

43. I have four legs, big ears, long nose and a big body. I am a … 

A. Giraffe 
B. Elephant 
C. Panda 
D. Bear 

44. Wednesday is … Tuesday and … Thursday. 

A. before-after 
B. after-before 
C. between-before 
D. after-between 

45. “It is 08:30.” How do you say that? 

A. It is half nine 
B. It is half past nine 
C. It is half past eight 
D. It is eight past half 

 
Text for number 46 – 47. 

 
 
 
 
 
 
 
 

46. The match is held for …  each day. 

A. one hour 
B. two hours 
C. three hours 
D. four hours 

47. “Final match: December 2018”. 

The synonym of the underlined word is …. 

A. celebration 
B. contest 
C. sport 

BAHASA INGGRIS 
 

ANNOUNCEMENT 

 

Merdeka Basket Ball Invitation. 

October – November 2018, every Saturday (2pm -5pm) 

Venue: Bambu Runcing Sport Hall Temanggung 

Final Match: December 2018 
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D. game 
Text for number 48 – 52. 

Hi, I’m Hendra Antoni. Mr. Abdul Ghofur is my father and Mrs. Zahrotul Ubudiyah 
is my mother. They have four children: two boys and two girls. So, I have two sisters 
and one brother. I’m the fourth child. I was born on the sixth of May 1995. 

Now, I am in Grade VII of SMP BP Amanatul Ummah, Pacet, Mojokerto. There are 
twenty desks and forty chairs in the class. I have different seat every week. I sit in the 
fourth row now. Last week I sat in the first row. Next week, I will sit in the second row.  

 
48. How many sons does Mr. Abdul Ghofur have? 

A. One 
B. Two 
C. Three 
D. Four 

 
49. Are there twenty-one desks and forty-two chairs in the classroom? 

A. Yes, they do. 
B. No, they don’t. 
C. Yes, there are. 
D. No, there aren’t. 

  
50. “Now, I am in Grade VII …” 

The underlined word refers to …. 

A. Hendra Antoni 
B. Hendra Antoni’s brother 
C. Hendra Antoni’ son 
D. Hendra Antoni’s sister 

  
51. Where does Hendra Antoni study now? He studies in one of … in Pacat, Mojokerto. 

A. vocational school 
B. junior high school 
C. senior high school 
D. primary school 

  
52. “I have different seat every week …” 

The underlined word can be replaced with …. 

A. classroom 
B. place to study 
C. place to sit 
D. place to work 

 
53. Pencil A : 20 cm 

Pencil B : 15 cm 
Pencil A is ... than pencil B. 

A. long 
B. shorter 
C. longer 
D. short 

lenovo
Typewriter
Copyright©2019 smpbp-au.sch.id



 

 

13 SEMASTREN |2019-2020 

 
54. Santy : "Where do you live?" 

Sania : ".......................". 
A. I'm fine thanks 
B. sit down! 
C. I live in Sukabumi 
D. Thank you very much 

55. The opposite of South is ... 

A. North 
B. West 
C. East 
D. Northwest 

 
Text for number 56 to 60. 

My name is Nuri. I live on Jl. Merdeka. My house is near the post office. Today, my 
mother asks me to accompany her to go to the supermarket. The supermarket is on 
Jl.Bahagia. There are many public places along this street.  

The park is in the corner, near the library. There is a bank across the police 
station. There is also a cinema. It is beside a bakery. At last, the supermarket itself is 
between the drugstore and the bus station. 
 

56. Where does Nuri live? 

A. on Jl. Bahagia 
B. on Jl. Merdeka 
C. on Jl. Sudirman 
D. on Jl.Benteng 

57. Where does her mother want to go? 

A. bank 
B. post 
C. hospital  
D. supermarket 

58. Where is the bank? 

A. near the school 
B. across the police station 
C. near the drugstore 
D. beside post office 

59. Where is the supermarket? 

A. between bakery and cinema 
B. near post office 
C. between the drugstore and the bus station 
D. near the bakery and school 

60. Where is the cinema? 

A. beside a bakery 
B. across from the bank 
C. near school 
D. beside post office 
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61. Hewan kalajengking memiliki ciri khusus berupa sengat berbisa. Ciri khusus tersebut 

berfungsi untuk ....  

A. Alat untuk mempertahankan diri  

B. Mengusir hewan penganggu  

C. Beradaptasi dengan lingkungan  

D. Mencerna makanan 

62. Untuk memenuhi kebutuhan pangan yang semakin meningkat, masyarakat membuka 

lahan pertanian baru di perbukitan. Kegiatan tersebut mengakibatkan perubahan 

permukaan bumi yaitu tanah yang tadinya miring menjadi lahan berundak-undak. 

Kegiatan yang dimaksud adalah....  

A. Membuat selokan  

B. Membuat sengkedan / terasering 

C. Membuat saluran irigasi  

D. Membuat bendungan 

63. Tumbuhan paku yang menempel pada pohon kelapa membentuk simbiosis. Hal ini 

terjadi karena …. 

A. Tumbuhan paku mendapatkan tempat hidup sedangkan pohon kelapa tidak 

diuntungkan atau dirugikan 

B. Pohon kelapa mengambil zat hara dari tumbuhan paku sedangkan tumbuhan 

paku mendapatkan tempat hidup 

C. Pohon kelapa memperoleh cadangan air dari tumbuhan paku sedangkan 

tumbuhan paku tidak diuntungkan atau dirugikan 

D. Tumbuhan paku menyerap zat hara dari pohon kelapa sedangkan pohon kelapa 

dirugikan 

64. Peristiwa berikut yang menunjukkan proses penyubliman yaitu …. 

A. Mentega yang dipanaskan 

B. Balok es pada suhu ruangan 

C. Bunga es yang terbentu di freezer 

D. Kapur barus yang digunakan dalam almari 

65. Perhatikan gambar daur hidup hewan berikut! 

 
Hewan yang memiliki daur hidup serupa dengan gambar adalah …. 

A. Nyamuk dan lalat 

B. Nyamuk dan jangkrik 

C. Kecoa dan lebah 

D. Belalang dan lalat 

 

ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) 
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66. Benda berikut yang dapat menyerap bunyi adalah …. 

A. Busa, wool, dan aluminium 

B. Karet, busa, dan seng 

C. Karpet, asbes, dan seng 

D. Busa, goni, dan karpet 

67. Penyakit kekurangan sel darah merah dinamakan …. 

A. Leukemia     

B. Anemia    

C. Hipertensi  

D. Trombosit 

68. Jenis gaya yang terjadi saat bermain ketapel adalah …. 

A. Gaya panas    C. gaya pegas 

B. Gaya gravitasi   D. gaya otot 

69. Gas-gas yang dihasilkan dari kegiatan industri dapat menyebabkan efek rumah kaca. 

Berikut ini yang merupakan dampak dari efek rumah kaca adalah ....  

A. Hewan-hewan kehilangan kemampuan berkembang biak  

B. Banyak terjadi bencana seperti tanah longsor dan gempa bumi  

C. Perubahan iklim yang ekstrim (meningkatnya suhu bumi), sehingga 

keseimbangan lingkungan terganggu  

D. Muncul jenis hewan dan tumbuhan baru yang mengganggu keseimbangan 

ekosistem 

70. Perhatikan gambar! 

Perubahan bentuk energi yang terjadi saat alat tersebut digunakan adalah…. 

A.   Energi panas energi kimia energi cahaya 

B.   Energi kimia  energi listrik energi cahaya 

C.   Energi kimia  energi panas  energi cahaya 

D.   Energi listrik  energi panas  energi cahaya 

71. Air dan batu bata memiliki persamaan sifat …. 

A. Menekan ke segala arah 

B. Bentuk seperti wadahnya 

C. Volumenya tetap 

D. Bentuknya tetap 

72. Perpindahan panas secara konveksi terjadi pada peristiwa…. 

A. Spatula terasa panas setelah dipakai untuk menggoreng 

B. Bagian luar gelas terasa hangat saat diisi air panas 

C. Badan terasa hangat saat di samping api unggun 

D. Terjadinya angin darat pada malam hari 

73. Kegiatan yang menunjukkan gaya dapat mengubah bentuk benda adalah …. 

A. Menangkis bola yang ditendang 

B. Mengerem sepeda saat melaju 

C. Memotong kertas dengan cuter 

D. Mendorong mobil yang mogok 
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74. Perhatikan daftar berikut ini! 

1) Besi    4) Stainless  

2) Plastik  5) Ebonit 

3) Baja   6) Mutiara 

Benda yang termasuk konduktor panas ditunjukkan oleh nomor …. 

A. 1, 2, dan 5  C. 1, 3, dan 4 

B. 2, 4, dan 6  D. 2, 5, dan 6 

75. Perputaran bumi pada porosnya disebut …. 

A. Revolusi    C. Resolusi  

B. Rotasi    D. Resolusi bumi 

76. Saat berangkat ke kantor paman menyeberang perlintasan kereta api. Paman melihat 

sambungan rel kereta api dibuat bercelah. Alasan pemasangan sambungan rel kereta 

api dibuat bercelah adalah …. 

A. Mencegah rel menyusut pada malam hari 

B. Mencegah rel melengkung saat terjadi pemuaian 

C. Mengurangi gaya gesek antara rel dengan roda kereta 

D. Mencegah timbulnya genanganair didalam rel pada musim hujan 

77. Ciri –ciri yang dimiliki oleh planet venus adalah …. 

A. Permukaan berupa gurun bebatuan dan memancarkan cahaya 

B. Berwarna merah dan memiliki satelit Phobos dan Deimos 

C. Merupakan planet terpanas dalam tata surya 

D. Atmosfer tipis dan memilikisatelit Triton dan Nereid 

78. Dampak penggunaan pupuk kimia yang berlebihan pada kegiatan pertanian terhadap 

lingkungan di sekitarnya adalah …. 

A. Kesuburan tanah semakin berkurang 

B. Kesuburan tanah semakin bertambah 

C. Dapat mengundang hama jauh lebh banyak 

D. Peraian disekitar pertanian menjadi semakin subur 

79. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah …. 

A. Serat sutra, udang,dan ikan bandeng 

B. Minyak bumi, emas putih, dan biji besi 

C. Serat kapas, kayu gaharu, dan timah 

D. Batu bara, singkong dan air 

80. Perhatikan tabel berikut! 

No. Nama Hewan Cara Adaptasi 

1. Cumi-Cumi Memancarkan cahaya 

2. Trenggiling Menggulungkan badannya 

3. Ikan lele Memiliki misai (alat peraba) 

4. Burung cendrawasih Paruh runcing dan melengkung 

Pasangan nama hewan dan cara adaptasi yang benar ditunjukkan nomor …. 

A. 1 dan 3   C. 2 dan 3 

B. 2 dan 4   D. 3 dan 4 
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