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1. Jawaban : A 

Kalimat utama adalah kalimat yang sudah terdapat 
dalam paragraf tersebut yang terletak di awal atau 
akhir paragraf. Kalimat utama adalah kalimat yang 
mempunyai maksud paling umum di antara kalimat 
yang lain. Kalimat utama paragraf di atas dapat 
ditemukan pada kalimat pertama(paragraf 
deduktif) 

 
2. Jawaban: D 

Ide pokok diambilkan dari kalimat utama paragraf 
tersebut. Ide pokok atau gagasan utama 
merupakan pernyataan yang menjadi inti 
pembahasan. Inti dari paragraf kedua adalah 
lingkungan sehat 

 
3. Jawaban: B 

Simpulan merupakan bentuk ringkas yang 
menggunakan bahasa di luar paragraf tersebut. 
Kesimpulan harus berkaitan dengan semua 
gagasan yang dijelaskan sebelumnya . simpulan 
paragraf tersebut adalah lingkungan sehat yang 
diperlukan manusia adalah yang berudara bersih, 
sumber air bersih, sampah tidak berserakan, dan 
banyak tumbuhan hijau. 

 
4. Jawaban: C 

Pernyataan adalah suatu hal yang dinyatakan. 
Biasanya berupa kalimat berita. Pernyataan yang 
sesuai dengan paragraf tersebut adalah ajakan 
menjaga kebersihan tempat umum. 

 
5. Jawaban: B 

Kalimat tanya yang tepat adalan “Apa manfaat 
mengonsumsi makanan sehat?”.jawabannya : 
Manfaat yang kita peroleh apabila kita 
mengonsumsi makanan sehat adalah tubuh selalu 
bugar. Hal lain yang kita peroleh adalah tubuh 
tahan terhadap segala macam penyakit.(kalimat 
pertama dan kedua) 

 
6. Jawaban: D 

Memprediksi bacaan adalah mengira-ira lanjutan 
kejadian. Prediksi yang tepat untuk paragraf 
tersebut adalah tercukupi kebutuhan karbohidrat, 
protein, lemak, vitamin, dan mineral untuk tubuh 
kita. 

 
7. Jawaban: A 

Berdasarkan ilustrasi harga gado-gado Rp 18.000,- 
dan es degan Rp 3.000,- 

8. Jawaban: C 
Arti kata bugar menurut KBBI adalah sehat 

 
9. Jawaban: B 

Antonim adalah lawan kata. Lawan kata terbebas 
adalah terikat 

 
10. Jawaban: D 

Iklan merupakan pemberitahuan kepada khalayak/ 
masyarakat mengenai barang atau jasa yang 
dijual. Hal yang sesuai dengan kalimat iklan baris 
tersebut adalah opsi D 

 
11. Jawaban: A 

Paragraf tersebut adalah paragraf argumentasi. 
Paragraf argumentasi memuat pernyataan 
seseorang tentang hal yang sedang dibahas. 

Biasanya pernyataan yang disampaikan oleh 
penulis. 

 
12. Jawaban: B 

Sikap Nantuna tampak pada paragraf keempat 
yaitu Nantuna tetap menghormati, menyayangi, 
dan membahagiakan orang tuanya. 

13. Jawaban: A 
Watak adalah sifat batin manusia yang 
mempengaruhi segenap pikiran, tingkah laku, budi 
pekerti. Watak Nantuna adalah Patuh dan taat 

 
14. Jawaban: C 

Amanat merupakan pesan yang disampaikan 
pengarang pada pembaca melalui karangannya. 
Amanat  atau pesan adalah sesuatu yang ingin 
disampaikan oleh penulis. Amanat cerita di atas 
adalah janganlah melupakan orang tua walau 
sudah menjadi orang yang berhasil. 

15. Jawaban: B 
Tema adalah gagasan pokok yang mendasari suatu 
cerita. Tema cerita tersebut adalah “Budi pekerti” 

 
16. Jawaban: B 

Simpulan cerita tersebut adalah Nantuna berhasil 
dan sukses dalam hidupnya karena selalu taat dan 
patuh pada orang tuanya. 

17. Jawaban: B 
Sifat itik yang tampak dalam cerita tersebut adalah 
suka menolong 

 
18. Jawaban: A 

Maksud adalah apa yang ingin disampaikan. 
Maksud kalimat yang digarisbawahi adalah kura-
kura mati karena tidak menepati janji untuk tidak 
membuka mulutnya 

 
19. Jawaban: C 

Kura-kura tidak akan mati jika dia diam saja ketika 
gagak bertanya padanya. 

20. Jawaban: C 
Maksud syair adalah maksud yang ingin 
disampaikan penyair. Maksud penyair dalam puisi 
tersebut bahwa Ibu adalah segalanya bagiku. 

 
21. Jawaban: D 

Makna kata gundah dalam KBBI adalah 
sedih,gelisah 

 
22. Jawaban: A 

Jawaban yang tepat adalah opsi A. Karena kalimat 
kedua terdapat kata “Saya berpikir...” 

 
23. Jawaban: C 

Pantun mempunyai dua bagian. Bagian pertama 
yaitu sampiran bagian kedua yaitu isi. Sampran 
mengandung makna konotasi sedangkan isi 
mengandung makna denotasi. Untuk melengkapi 
sebuah pantun, harus memerhatikan jumlah suku 
kata dalam satu baris. Yaitu antara 8-12 suku kata. 
Selain itu harus memerhatikan rima pantun yang 
menggunakan rima silang yaitu abab. Larik atau 
baris yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut 
adalah ayo kawan suka berhemat, agar kita 
menjadi cermat 
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24. Jawaban: B 
Petunjuk adalah cara melakukan sesuatu. Petunjuk 
yang tepat untuk membuat kincir angin dari kertas 
adalah opsi B 
 

25. Jawaban: C 
Melengkapi paragraf agar kalimatnya padu salah 
satunya dengan mengaitkan kalimat yang satu 
dengan yang lain. Pada paragraf tersebut yang 
dirumpangkan adalah bagian depan. Jadi kita harus 
mencari kalimat utama yang tepat. Kalimat untuk 
melengkapi adalah “Bahan pengawet makanan 
adalah zat yang dapat menyebabkan penyakit 
kanker”. 
 

26. Jawaban: D 
Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kamus 
dan EYD. Kata baku untuk melengkapi paragraf 
tersebut sesuai kamus adalah “fosil” 
 

27. Jawaban: C 
Kata atau istilah yang tepat untuk melengkapi 
paragraf tersebut adalah Tunadaksa. Tunadaksa 
adalah sebutan untuk orang yang mempunyai cacat 
tubuh. 
 

28. Jawaban: D 
Kalimat ajakan yang sesuai dengan isi pidato 
tersebut adalah opsi D 
 

29. Jawaban: C 
Kalimat pernyataan yang tepat adalah “Untuk 
membeli VCD tersebut bisa menghubungi PT Sinar 
Terang”. 
 

30. Jawaban: C 
Urutan kalimat agar menjadi paragraf narasi yang 
padu sesuai kronologisnya adalah 3-2-4-1 
 

31. Jawaban: A 
Ungkapan adalah kelompok kata yang bermakna 
kiasan (konotasi atau bukan sebenarnya). 
Ungkapan yang sesuai dengan ilustrasi tersebut 
adalah “Murah hati” yang artinya mudah memberi. 
 

32. Jawaban: C 
Penulisan istilah yang benar adalah “Massal” 
 
 

33. Jawaban: A 
Opsi A adalah yang sesuai. Jadi kalimatnya akan 
menjadi “Halo, apa kabar, Nayo?” 
 

34. Jawaban: D 
Tak baku Baku 

Cabe Cabai 
Duren Durian 
Lobang-lobang Lubang-lubang 
Mengcolok Mencolok 

 
35. Jawaban: C 

Kata yang penulisan dan penggunaannya tepat 
adalah “Pertanggungjawaban” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

36. Jawaban: D 
= 35.651 – 21.783 + 9.280  
= 13.868 + 9.280 
= 23.148 

 
37. Jawaban: B 

69345
15
231

=×  

 
38. Jawaban: A 

-235 + 23 x - 5 – 19 = . . . . 
= - 235 + - 115 – 19 
= - 369 

 
39. Jawaban: C 

Solar yang sudah tersedia 3 liter. 

Solar  yang diperlukan Aron  = liter154
32

120
=×  

Solar yang diperlukan lagi untuk menempuh jarak 
120 km = 15 liter – 3 liter = 12 liter. 

 
40. Jawaban: A 

36 = 22 x 32 
54 = 2 x 33 
96 = 25 x 3 
FPB dari 36, 54, dan 96  dalam bentuk faktorisasi 
prima = 2 x 3 

 
41. Jawaban: C 

32 x 14 2 : 72 = . . . . 
= 9 x (14 : 7)2 

= 9 x 4 
= 36 

 
42.  Jawaban: D 

√103.8233
 + (72 x 2) = n 

47 + (49 x 2) = n  
   n = 47 + 98 
   n = 145 
 

43. Jawaban: C 

0,75 + 
25
23

 + 20% adalah . . . . 

= 0,75 + 0,92 + 0,20 
= 1,87 

 
 

44. Jawaban: D 
Urutan pecahan dari terbesar adalah  

3
5

 = 1,67 

166% = 1,66 

1,6 = 1,6 

7
41

= 1,57 

 
45. Jawaban: A 

42% x 2,5 : 
3
12 = 

20
9

100
45

7
3

10
25

100
42

==××  
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46. Jawaban: C 

Bagian untuk kolam adalah 1 – (
3
1

+
4
1

+
5
1

)  

=  1 – (
60
20

 + 
60
15

+ 
60
12

) 

                        

 = 1 – 
60
47

  = 
60
13

 

Luas kolam = 
60
13

 × 300 m2   = 65 m2 

 

47. Jawaban: A 

Bentuk desimal dari  2
36
27

= 2, 75.  

 
48. Jawaban: D 

3
4
1

 ton - 640 kg + 5
2
1

 kuintal = . . . 

3250 kg – 640 kg + 550 kg = 3.160 kg. 
Beras dalam gudang sekarang ada 3.160 kg.  

 
49. Jawaban: B 

2,5 km2 - 75 ha - 67,5 ha = . . .  
25.000 are – 7.500 are – 6.750 are = 10.750. 
Perusahaan yang ketiga mengelola kebun seluas 
10.750 are. 

 
50. Jawaban: D 

 0,75 m3 - 350 dm3 + 125 L = . . . . 
750 L – 350 L + 125 L = 525 L 

 
51. Jawaban: C 

Kec = 45 km/jam 
Berhenti = 2 x 10 menit = 20 menit. 
Waktu = 13.05 – 09.15 = 03.50  
Waktu untuk perjalanan 03.50 – 20 menit = 03.30. 
  
Jarak yang ditempuh Ica = kec x wakt 
= 45 km/jam x 03.30 
= 45 km/jam x 7/2 jam = 157,5 km. 

 
52. Jawaban: D 

Nama 
bangun 
datar 

Sifat-sifat 

Jajargenjang 

 mempunyai empat sisi  
 Sisi-sisi yang berhadapan 

sejajar dan sama panjang 
 mempunyai empat sudut 

dengan sudut yang 
berhadapan sama besar ( 2 
sudut lancip dan 2 sudut 
tumpul)  

 Keempat sudutnya tidak 
siku-siku. 

 Mempunyai dua simetri 
putar dan tidak memiliki 
simetri lipat. 

 Jumlah sudut-sudut yang 
berdekatan 180°. 

 Kedua diagonalnya saling 
membagi dua ruas garis 
sama panjang. 

Belah 
ketupat 

 Mempunyai 4 sisi sama 
panjang 

 keempat sudutnya tidak 
siku-siku 

 kedua diagonalnya 

berpotongan tegak lurus 
dan saling membagi dua 
sama panjang. 

 Diagonalnya merupakan 
sumbu simetri 

Layang-
layang 

 mempunyai empat sisi yaitu 
dua pasang sisi yang 
berdekatan sama panjang 

 diagonalnya berpotongan 
tegak lurus dan salah 
satunya sebagai sumbu 
simetri 

 Memiliki sepasang sudut 
yang sama besar ( 2 lancip 
dan 2 tumpul) 

Persegi 

 Memiliki empat sisi 
 Keempat sisinya sama 

panjang. 
 Memiliki empat buah sudut 

siku-siku (90˚)yang sama 
besar  

 
53. Jawaban:  B 

Keliling lingkaran = π x D = 22/7 x 35 = 110 cm. 
 
54. Jawaban: A 

Keliling bangun = 15+15+kell.lingkaran 
   = 30 + 22/7x7/2 = 41 cm 

 
55. Jawaban: B 

Diameter lingkaran = 

.204001442561216 22 cm==+=+  
Jari-jari = 10 cm 
Luas yg diarsir =lu.lingkrn – lu.segitg 
= (3,14x10cmx10cm) – (16x12)/2  
= 314 cm2 – 96 cm2 

= 218 cm2 
Luas daerah yang diarsir adalah 218 cm². 

 
56. Jawaban: C 

      Panjang sisi  (S) = 
22 912 + = 15 m 

 Keliling = 4 x 15 m = 60 m 
 Banyak pohon = 60 m : 3 m = 20    
 pohon.  

 
57. Jawaban: D 

Lu.gab. = lu.trapesium + lu.segitiga 

= 
2

1016)8
2

40)1614(( ×
+×

++
 

= 
23608028080)8

2
70( cm=+=+×  

 
58. Jawaban: A 

Alas prisma berbentuk segitiga, dengan alas 12 cm 
dan tinggi 6 cm 
Volume prisma = Luas alas x tinggi 

  = (
12 × 6

2
) x 40 

  = 36 x 40 = 1.440 cm3 

  
59. Jawaban: C 

Diameter 20 cm, jari-jari 10 cm. 
Volume = πr2t = 3,14 x 10 x 10 x 12 = 3.768 cm3. 

 
60. Jawaban: B 

Jika PQRS membentuk trapesium sama kaki, 
koordinat titik S adalah (-1, -4). 

 
61. Jawaban: B 

Sudah jelas. 
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62. Jawaban: D 
Tabel yang sesuai untuk data tersebut adalah D. 

 
63. Jawaban: D 

Nilai 4 5 6 7 8 
Frekuensi 2 7 5 4 2 
Jml nilai 8 35 30 28 16 

Nilai rata-rata  

= 85,5
20

117
20

162830358
==

++++
 

Nilai lebih dari 5,85 yaitu nilai 6, 7 dan 8. 
Banyak siswa yang mendapat nilai lebih dari rata-
rata= 5 + 4 + 2 = 11 orang. 

      
64. Jawaban: C 

Modus / nilai yang sering muncul pada data 
penjualan buku diatas adalah 10. 

  
65. Jawaban: B  
 

Obat Analgesik  =  

bijibiji 3224
72126

72
00

0

=×
−

=  

 
 
 
 
66. Jawaban: B 

Ciri khusus tebu disiang hari akan menggulungkan 
daunnya untuk mengurangi penguapan air 
 

67. Jawaban: D 
Kulit gajah berkerut-kerut untuk memperbanyak 
penguapan sehingga membuang panas tubuhnya 
yang besar 
 

68. Jawaban: B 
Ayam dan monyet jenis makanannya omnivora 
 

69. Jawaban: C 
Ayam, musang, tikus pemakan segala dan ikan 
paus adalah karnivora 
 

70. Jawaban: D 
Jelas 
 

71. Jawaban: C 
Jelas 
 

72. Jawaban: A 
Jelas 
 

73. Jawaban: D 
Plat mata burung hantu berfungsi untuk 
mengumpulkan suara kemudian mengarahkan ke 
telinga sehingga pendengaran tajam 
 

74. Jawaban: A 
Lumba-lumba beradaptasi tingkah laku dengan 
cara muncul dipermukaan air untuk mengambil 
oksigen 
 

75. Jawaban: C 
Abrasi dicengah dengan menanan bakau dan 
membuat pemecah ombak dari Beton 
 

76. Jawaban: C 
Kaki kucing memiliki bantlan untuk 
menyembunyikan kuku sehingga memudahkan 
berjalan 
 
 

77. Jawaban: B 
Daun pandan untuk penyedap  
 

78. Jawaban: C 
Belalang metamorfosis tidak sempurna  
 

79. Jawaban: D 
Kupu-kuou saat fase ulat merugikan manusia 
 

80. Jawaban: A 
Gambar sendi  engsel 
 

81. Jawaban: D 
Gambar sendi peluru arah gerak kesegala arah  
 

82. Jawaban: B 
Fungsi tengkorak manusia adalah untuk 
Melindungi otak, mata, telinga, hidung dan saluran 
pernafasan bagian atas 

 
83. Jawaban: D 

Yang ditunjuk Y adalah Hati, 
Fungsi hati diantaranya adalah: 

• melawan infeksi 
• memproses makanan yang telah diserap 

dari usus 
• memproduksi getah empedu, senyawa 

yang berfungsi penting dalam sistem 
pencernaan makanan, 

• menyimpan zat besi, vitamin dan bahan-
bahan kimia lain yang penting,  

• mengontrol tingkat/kadar lemak, 
glukosa/gula dan asam amino dalam darah  

• detoksifikasi atau membuang zat-zat racun 
dalam tubuh. 

 
84. Jawaban: A 

Penyakit peredaran darah : hipertensi, hipotensi, 
imbolus, struk  
 

85. Jawaban: C 
Kapur barus habis saat diudara terbuka ini contoh 
menyublim dan bensin dibiarkan terbuka ini 
menguap 
 

86. Jawaban: D 
Apel membusuk merupakan kegiatan dari jamur 
dan bakteri 
 

87. Jawaban: D 
Gambar gerobak didorong jenis gayanya adalah : 
gaya otot dan gaya gesek  
 

88. Jawaban: C 
Mengubah arah akibat gaya: Roda mobil dibelokkan 
dengan stir 
 

89. Jawaban: D 
Senter dapat menyala karena baterai yang 
mengandung energi kimia 
 

90. Jawaban: C 
Jelas 
 

91. Jawaban: D 
Penerapan prinsip pemuaian , jika semua benda 
terkena panas akan memuai dan terkena dingin 
akan menyusut  
 

92. Jawaban: A 
Jelas 
 

93. Jawaban: C 
Jelas 

ILMU PENGETAHUAN ALAM 
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94. Jawaban: A 

Jika Saklar S1 diputus maka lampu 5 dan smua 
lampu mati, jika S1 disambung  dan S2 diputus 
maka lampu 5 menyala dan lain mati 
 

95. Jawaban: B 
Cara pembuatan magnet gosokan 
 

96. Jawaban: B 
No 1. penguapan/ evaporasi  
No 2. Transpirasi 
No 3. Pengembunan  
No 4. Pengendapan 
 

97. Jawaban: D 
Akibat bumi mengelilingi matahari :  
- Gerak semu tahunan matahari 
- Perbedaan musim 
- Perbedaan panjang waktu siang dan malam 
- Rasi bintang terlihat berbeda-beda dari bulan 

ke bulan 
 

98. Jawaban: C 
No 1 bulan purnama,  
No 2 dan 6 gerhana bulan penumbra  
No 3 dan 5 gerhana bulan sebagian  
No 4 gerhana bulan total 

 
99. Jawaban: B 

Gambar 3 Bumi dan 6 saturnus 
 
100. Jawaban: D 

Venus memiliki ciri-ciri: 
• Berdiamaterr 12.104 km  
• Jarak rata-rata dan matahari 108,2 juta km  
• Kala rotasi 243 hari  
• Kala revolusi 224,7 hari  
• Suhu rata-rata 464 derajat celcius 
• Tidak memiliki satelit  
• Matahari terbit dari barat, karena arah rotasi 

dari timur ke barat. Peristiwa ini kebalikan dari 
Bumi 

• Planet paling panas yang ditutupi oleh awan 
tebal karbon dioksida. Jika terdapat radiasi dari 
matahari maka radiasi tersebut sulit untuk 
keluar. Seperti efek rumah kaca  

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 


