
 

 

 

TAHUN PELAJARAN 2007/2008 

LEMBAR SOAL 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 

Satuan Pendidikan  : SD/MI 

Hari/Tanggal  : Kamis, 15 Mei 2008 

Alokasi Waktu  : 120 menit 

Dimulai Pukul  :  08.000 WIB 

Diakhiri Pukul  : 10.00 wib 

 

1. 

PETUNJUK UMUM 

2. 

Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Komputer (LJK) 

yang tersedia dengan menggunakan pensil 2B, sesuai petunjuk 

di Lembar Jawaban Komputer (LJK). 

3. 

Waktu yang disediakan 120 menit untuk mengerjakan tes 

tersebut. 

4. 

Jumlah soal sebanyak 50 butir, pada setiap butir soal 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. 

Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika 

atau alat bantu hitung lainnya. 

8. 

Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada 

pengawas ujian. 

 

Lembar soal boleh dicoret-coret, untuk mengerjakan hitungan. 



 

1. Perhatikan gambar di bawah ini! 

A. 

Ciri khusus yang dimiliki hewan tersebut 

adalah . . . .  

B. 

lidah menjulur panjang 

C. 

permukaan kulitnya halus 

D. 

memiliki zat perekat pada kakinya. 

   

bentuk badannya yang panjang 

2. Perhatikan hewan-hewan berikut! 

Hewan yang termasuk golongan herbivora adalah . . . .  

A. 1,2, dan 3 C. 3,5, dan 7 

3. 

B. 2, 3, dan 6 D. 4, 5, dan 6 

 

Perhatikan gambar di bawah ini! 

A. 

Hewan tersebut berkembang biak dengan cara. . . .  

B. 

ovipar 

C. 

vivipar 

D. 

ovovivipar 

 

membelah diri 

4. Perhatikan diagram penampang bunga berikut! 

Proses penyerbukan terjadi pada bagian organ bernomor. . . .  

A. 1 

B. 2 

C. 3 

 

D. 4 

 

1
2
3

4
5 

6 



 

5. Harimau banyak diburu manusia sehingga jumlahnya sedikit. 

Harimau ini diburu untuk diambil  

A. taringnya  C. dagingnya 

 

B. kulitnya  D. Ekornya 

6 .  Gula pasir terbuat dari tumbuhan tebu. Bagian tebu yang dijadikan 

bahan tersebut adalah. . . .  

A. bunganya    

B. batangnya  

C. daunnya   

 

D. Akarnya 

7 .  Gajah merupakan hewan yang banyak diburu manusia. Berikut ini 

usaha untuk melindungi hewan tersebut, kecuali. . . .  

A. mengadakan konservasi  

B. mengadakan suaka alam 

C. mengadakan penangkaran 

 

D. mengadakan cagar alam 

8 .  Tikus diburu petani karena menurunkan produksi padi. Populasi 

yang pertama berkurang setelah tikus dibasmi adalah . . . .  

A. padi    

B. ular  

C. ikan    

 

D. Bangau 

9. Ikan remora mendapat makanannya dari sisa makan hiu, sehingga 

kedua jenis ikan tersebut tidak dapat dipisahkan lagi. 

Hubungan yang demikian disebut simbiosis . . . .  

A. alamiah    

B. mutualisme  



C.  komensalisme    

1 0 .  

D. Parasitisme 

 

Tumbuhan merupakan penghasil makanan yang dapat dimakan 

oleh makhluk lainnya. Tumbuhan dalam rantai makanan 

berkedudukan sebagai. . . .  

A. konsumen I   

B. konsumen II   

C. konsumen III 

1 1 .  

D. Produsen 

 

Burung betet macaw memiliki paruh seperti gambar berikut. 

Bentuk paruh seperti itu berfungsi untuk . . . .  

A. merobek mangsanya 

B. menghisap-hisap makanannya 

C. mengorek makanannya 

 

D. mencengkeram mangsanya 

12. 

A. 

Perhatikan gambar di bawah ini! 

B. 

daunnya berbentuk duri 

C. 

menggugurkan daunnya 

D. 

memiliki akar-akar kecil 

 

mempunyai batang yang tinggi 

13. Perhatikan gambar di bawah ini! 

A. 

Bagian rangka yang ditunjukkan oleh 

lingkaran berfungsi untuk. . . .  

B. 

melindungi persendian tulang 

C. 

memberikan kekuatan dan untuk bergerak 

D. 

mengalirkan sari-sari makanan 

 

tempat melekatnya otot-otot 



14. Perhatikan gambar di bawah ini! 

Fungsi dari bagian mata yang ditunjukkan 

oleh anak panah adalah untuk . . . .  

A. meneruskan rangsangan cahaya 

yang diterima 

B. memfokuskan cahaya yang masuk 

ke mata 

C. mengatur banyak sedikitnya cahaya 

masuk ke mata 

15. Hewan pada gambar di bawah ini bernafas dengan menggunakan 

D. meneruskan cahaya yang masuk ke 

mata 

 

… 

A. paru-paru 

B. insang 

C. permukaan kulit 

D. trakea 

 

16. Perhatikan gambar sistem pencernaan berikut! 

Pada alat pencernaan makanan yang ditunjuk pada nomor 1 

terjadi proses … 

A.  pengubahan protein dan lemak oleh enzim 

B.  penyerapan sari makanan oleh darah 

C. penyerapan air dari makanan yang dikunyah 

 

D. pengubahan karbohidrat/tepung menjadi gula 

1 7 .  Sel darah yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dari paru-

paru ke seluruh tubuh adalah. . . .  

A. plasma darah   

B. leukosit  

1 



C. trombosit  

18. Berikut

D. Eritrosit 

 

 ini termasuk fungsi akar, kecuali  

A. membantu pernafasan pada tumbuhan 

B. tempat berlangsungnya proses fotosintesis 

C. menopang tumbuhan agar tetap berdiri 

1 9 .  

D. mengisap air dan mineral dari dalam tanah 

 

Zat besi dibutuhkan oleh tubuh untuk pembentukan . . . .  

A. sel darah merah C keping darah 

20. 

B. sel darah putih  D. plasma darah 

 

Tulang (rakitis) dapat dicegah dengan banyak mengkonsumsi 

vitamin  

A. A     

C C  

B. B     

21. Seorang

D. D 

 

ini. 

 siswa memasukkan spirtus ke dalam 2 buah botol 

dengan volume dan ukuran yang sama, seperti gambar di bawah 

A. penyubliman 

Botol "1" ditutup, sedangkan botol "2" 

terbuka. Setelah beberapa lama spirtus 

yang ada pada botol "2" berkurang 

volumenya. Berkurangnya volume spirtus 

pada botol "2" disebabkan terjadinya 

perubahan wujud, peristiwa tersebut 

disebut. . . .  

B. pengembunan 

C. penguapan 



D. pencairan 

 

2 2 .  Kegiatan di bawahi ini adalah memanfaatkan proses pembekuan, 

kecuali. . . .  

A. mencetak gula merah  C. membuat kue agar-agar  

2 3 .  

B. membuat es batu  D. membuat garam dapur 

 

Kabel listrik pada siang hari terliaht kendur, sedangkan pada 

malam hari terlihat kencang. Hal tersebut disebabkan oleh . . . .  

A. pada siang hari terjadi pengerutan 

B. pada siang hari terjadi pemuaian 

C. pada malam hari terjadi pemuaian 

24. Perhatikan gambar

D. pada malam hari terjadi perenggangan 

 

! 

Lokomotif pada gambar di samping menggunakan 

bahan bakar batu bara. Lokomotif tersebut dapat 

bergerak 

dengan menggunakan . . . .  

A. energi listrik  

B. energi kimia   

C. energi panas 

 

D. energi nuklir 

2 5 .  Untuk mengurangi pemborosan bahan bakar solar, sebaiknya 

petani tidak mengolah sawah dengan menggunakan . . . .  

A. traktor    

B. kerbau  

C. sapi  

 

D. Kuda 



 

 

26. Pada saat menendang bola terjadi perubahan energi kimia 

menjadi energi  

A.  potensial    

C.  panas 

B. gerak     

 

D.  dingin 

2 7 .  Bentuk energi yang termasuk energi alternatif adalah . . . .  

A. energi air dan energi batu bara 

B. energi batu bara dan energi matahari 

C. energi air dan energi matahari 

 

D. energi batu bara dan energi matahari 

28. Perhatikan gambar di samping ini! 

Alat di samping dapat melontarkan batu kecil karena adanya. . . .  

A. gaya pegas 

 

B. gaya gesek 

C. gaya listrik 

D. gaya magnet 

2 9 .  Kegiatan di bawah iniyang memerlukan tenaga paling kecil untuk 

mengangkat benda yang sama beratnya, ditunjukkan oleh gambar 

. . . .  

 
 

 



 

 

30. Perhatikan gambar ini! 

Ibu akan membuka tutup botol seperti 

tampak pada gambar di samping. Jenis 

pesawat sederhana yang paling tepat 

digunakan ibu adalah . . . .  

A. bidang miring 

B. katrol 

C. pengungkit 

31. Perhatikan gambar !  

D. roda berporos 

 

Sebuah lilin menyala 

diletakkan sejajar dengan 

tiga buah karton yang diberi

A. menembus benda bening 

 

lubang, cahaya lilin sampai 

ke mata seperti pada  gambar. Hal ini menunjukkan salah satu 

sifat cahaya yaitu .... 

B. cahaya dapat dipantulkan 

C. merambat dengan arah lurus 

D. cahaya dapat melewati ruang hampa 

 

32. Jika letak

A. nyata dan terbalik, dan lebih besar 

 benda dekat di depan cermin cekung, maka bayangan 

yang ter jadi .... 

B. semu, lebih besar, dan tegak 

C. semu, lebih kecil, dan tegak 

D. nyata, lebih kecil dan tegak 



 

33. Perhatikan tabel berikut! 

Kelompok sumber daya alam yang 

dapat diperbaharui ditunjukkanoleh 

nomor. . . .  

A. 1,2, dan 3 

B. 4, 5, dan 6 

C. 1,4, dan 6 

 

D. 2, 3, dan 5 

3 4 .  Hewan yang dapat dimanfaatkan tenaganya adalah . . . .  

A. sapi dan kambing  

B. biri-biri dan kuda  

C. sapi dan kuda 

 

D. kambing dan biri-biri 

3 5 .  Mencegah berlangsungnya kegiatan pembukaan ladang liar 

berpindah-pindah 

merupakan upaya yang dilakukan untuk melestarikan . . . .  

A. bahan tambang  

B. batuan  

C. ternak 

 

D. hutan 

36. Berkurangnya daerah resapan air hujan akibat hutan gundul dapat 

mengakibatkan peristiwa di bawah ini, kecuali  

A. banjir C. erosi 

 

B. longsor D. gempa bumi 

 

 

 

No. Sumber Daya Alam 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Tumbuhan 

Batu bara 

Minyak bumi 

Hewan 

Logam 

Biodiesel 



37. 

 

Perhatikan gambar tata surya ini! 

 

 

Nama planet yang ditunjukkan oleh nomor 5 adalah . . . .  

A. Saturnus   

B. Uranus  

C. Neptunus 

3 8 .  

D. Yupiter 

 

Berikut ini merupakan beberapa akibat dari rotasi bumi, kecuali. . . .  

A. terjadinya gerak semu harian   

C. terjadinya siang dan malam 

B. terjadinya perbedaan waktu     

39. 

D. terjadinya pergantian musim 

 

Perhatikan gambar di bawah ini! 

Gambar di samping menunjukkan 

peristiwa. . . .  

A. gerhana bulan cincin  

B. gerhana bulan sabit  

C. gerhana bulan total 

 

D. gerhana bulan sebagian 

4 0 .  Tahun yang didasarkan pada lamanya bumi berevolusi terhadap 

matahari disebut . . .  

A. tahun jawa   

B. tahun Hijriyah  

C. tahun Komariah 

D. tahun Syamsiyah



KUNCI DAN PEMBAHASAN UASBN SD/MI 2007/2008 

 

 

 
 
 

 

MATA PELAJARAN: Ilmu Pengetahuan Alam 

1. Gambar yang disaj ikan dalam soal adalah hewan cecak. 

Ciri khusus dari cecak adalah memliki zat perekat pada kakinya 

sehingga ia dapat berjalan di dinding. 

 

Jawab: C 

2. Berdasarkan jenis makanan yang dimakannya hewan dibedakan 

menjadi hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivore 

adalah hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Karnivora adalah 

hewan pemakan daging Omnivora adalah hewan pemakan tumbuh-

tumbuhan dan daging. Dari gambar yang disajikan pada soal yang 

termasuk golongan herbivor adalah: burung pipit, kerbau, dan 

kijang.  

 

 Jawab: B 

3. Cara berkembang biak hewan bermacam-macam, antara lain 

dengan ovipar, vivipar, ovovivipar, dan membelah diri. Ovipar 

adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Vivipar 

adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. 

Ovovivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur 

di dalam tubuh.Membelah diri adalah perkembangbiakan dengan 

cara membelah diri.Ular kobra berkembang biak dengan cara 

ovipar. 

 
Jawab: A 

 



4. 

1. 

Dari diagram penampang bunga diketahui: 

2. 

adalah kepala sari (tempat serbuk sari) 

3. 

adalah kepala putik 

4. 

adalah tangkai sari 

5. 

adalah bakal buah 

6. 

adalah mahkota 

adalah kelopak 

Proses penyerbukan terjadi bagian organ bernomor 1.  

 

Jawab: A 

5. Tujuan berburu hewan yang dilakukan manusia bermacam-macam. 

Ada yang akan diambil dagingnya, taringnya, kulitnya, bahkan 

ekornya. 

Harimau diburu pada umumnya untuk diambil kulitnya.  

 

Jawab: B 

6. Pemanfaatan tumbuhan bukan hanya buahnya saja, tetapi daun, 

batang, akar pun banyak dimanfaatkan manusia. 

Tebu sering dimanfaatkan orang untuk membuat gula (pasir). 

Bagian tebu yang dijadikan bahan gula adalah batangnya. 

 
Jawab: B 

7. Usaha untuk melindungi hewan langka banyak ragamnya antara 

lain dengan: mengadakan suaka alam/cagar alam dan mengadakan 

koservasi. 

 

Jawab: C 

8. Dalam mempertahankan hidupnya makhluk hidup akan memakan 

makhluk hidup lain. Peristiwa saling makan ini lebih dikenal dengan 

rantai makanan. 

Di sawah misalnya padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular 

dimakan elang. Ketika tikus dibasmi karena merusak tanaman padi 



maka ular kekurangan mangsa. Sehingga populasi ular akan 

berkurang.  

 
Jawab: B 

9. Antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lain akan 

terjadi saling berhubungan. Hubungan antar makhluk hidup dapat 

bersifat mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. 

Mutualisme adalah hubungan makhluk hidup yang saling 

menguntungkan. 

Parasitisme adalah hubungan makhluk hidup yang salah satunya 

dirugikan. 

Komensalisme adalah hubungan makhluk hidup tidak saling 

merugikan juga tidak saling menguntungkan. 

Hubungan ikan remora dengan ikan hiu adalah hubungan simbiosis 

mutualisme.  

 
Jawab: B 

10. Dalam rantai makanan tumbuhan sebagi produsen, karena 

tumbuhan merupakan penghasil makanan yang dapat dimakan 

makhluk lainnya. 

 

Jawab: D 

11. Bentuk paruh burung berbeda-beda disesuaikan jenis makanan 

yang dimakannya. Bentuk paruh betet macaw berfungsi untuk 

merobek mangsanya. 

 

Jawab: A 

12. Untuk mempertahankan hidupnya tanaman selalu menyesuaikan 

diri/beradaptasi dengan lingkungan ia hidup. Tanaman kaktus  

gambar pada soal) dapat bertahan hidup dengan cara daunnya 

berbentuk duri. 



 

Jawab: A 

13. Rangka tersusun dari berbagai tulang, rangka mempunyai fungsi 

antara lain sebagai alat gerak, tempat melekatnya otot-otot, tempat 

produksi sel-sel darah, sebagai penegak posisi tubuh, pelindung 

alat-alat penting dalam tubuh. 

Bagian rangka yang ditunjukkan oleh lingkaran pada soal berfungsi 

sebagai tempat melekatnya otot-otot. 

 
Jawab: D 

- 

14. Bagian-bagian mata anatara lain: 

- 

kornea berfungsi untuk melindungi organ dalam mata 

- 

pupil berfungsi untuk meneruskan cahaya yang masuk 

- 

iris berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke 

mata 

- 

lensa berfungsi untuk membiaskan cahaya 

retina berfungsi untuk tempat diterimanya bayangan benda 

Bagian mata yang ditunjukkan oleh anak panah adalah pupil. Pupil 

berfungsi untuk meneruskan cahaya yang masuk ke mata. 

 
Jawab: D 

15. Hewan memiliki alat pernafasan beragam. Ada yang-

menggunakan paru-paru, insang permukan kulit, dan trakea. 

Belalang bernafas dengan menggunakan trakea. 

 

Jawab: D 

16. Bagian alat pencernan yang ditunjukkan oleh nomor 1 adalah mulut. 

Pada mulut terjadi proses pengubahan karbohidrat atau tepung 

menjadi gula.  

 

Jawab: D 



17. Setiap sel darah memiliki fungsi yang berbeda. 

Sel darah yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen adalah 

eritrosit. 

 

Jawab: D 

- 

18.   Akar memiliki fungsi: 

- 

membantu pernafasan pada tumbuhan 

- 

menopang tumbuhan tetap berdiri 

- 

mengisap air mineral dari dalam tanah 

tempat menyimpan makanan 

 

Jawab: B 

19. Zat besi dibutuhkan oleh tubuh untuk pembentukan sel darah 

merah. 

 

Jawab: A 

20. Manfaat mengkonsumsi vitamin sangat besar, antara lain sebagai 

pencegah penyakit yang diderita tubuh kita. Vitamin D bermanfaat 

untuk pencegah penyakit tulang (rahitis). 

 

Jawab: D 

21.Wujud zat dapat berubah. Perubahan wujud zat ada yang 

mengalami pembekuan, penguapan, pengembunan, atau 

penyubliman. 

Menghilangnya spirtus dalam botol yang tidak tertutup itu karena 

peristiwa penguapan. 

 

Jawab: C 

- 

22. Proses pembekuan dimanfatkan anatara lain untuk: 

pembuatan es batu 



- 

- 

pembuatan gula merah 

- 

pembuatan peluru 

pembuatan agar-agar 

Pembuatan garam dapur bukan proses yang memanfaatkan 

pembekuan. 

 
Jawab: D 

23. Kabel kalau dipanaskan akan memuai. Pada siang hari kabel listrik 

memuai karena mendapat energi panas dari sinar matahari. 

 

Jawab: B 

24. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi 

berbagai macam bentuk ada energi cahaya, energi gerak, energi 

panas, energi listrik, energi nuklir, dsb. 

Batu bara yang dibakar akan menimbulkan energi panas, energi 

panas ini dimanfaatkan untuk menggerakkan lokomotif. 

 
Jawab: C 

25. Seiring dengan kemajuan zaman, penggarapan lahan persawahan 

sudah jarang menggunakan tenaga hewan karena sudah 

tergantukan dengan si kerbau besi, yaitu traktor. Traktor pada 

umumnya berbahan bakar solar atau bensin. Untuk mengurangi 

pemborosan bahan bakar solar sebaiknya petani tidak mengolah 

sawah dengan menggunakan traktor. 

 

Jawab: A 

26. Pada saat menendang bola terjadi perubahan energi kimia yang 

diperoleh dari sari-sari makanan menjadi energi potensial, energi 

potensial menjadi energi gerak. 

 

Jawab: A 



27. Semakin berkurangnya sumber energi alam mengharuskan kita 

mencari energi alternatif. Dan alam sudah menyediakan bagi kita 

berbagai macam energi alternatif Tinggal bagaimana 

kita mengolahnya. Tenaga air, panasnya sinar matahari adalah 

sumber energi yang dapat kita manfaatkan. 

 

Jawab: C 

28. Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang dapat 

mempengaruhi kedudukan benda. Macam-macam gaya, antara 

lain: gaya gesek, gaya pegas, gaya listrik, gaya otot, dan 

gaya magnet. Alat mainan katepel dapat melontarkan batu kecil 

karena adanya gaya pegas yang ditimbulkan oleh regangan tali 

karet. 

 

Jawab: A 

29. Manusia diberi akal untuk melakukan suatu kegiatan. Untuk 

memindahkan suatu benda (batu besar, sesuai dengan ilustrasi 

pada soal) dapat dilakukan berbagai cara ada yang dipanggul, 

digendong, dan ada yang menggunakan alat bantu pengungkit. Dari 

ilustrasi tersebut tenaga yang paling kecil dikeluarkan oleh 

seseorang untuk memindahkan batu adalah orang yang 

mengunakan tuas atau pengungkit. 

 

Jawab: C 

30. Pesawat sederhana adalah alat yang sederhana untuk 

memudahkan kita bekerja. Pembuka tutup botol adalah salah satu 

jenis pesawat sederhana yang menggunakan prinsip 

tuas/pengungkit. 

 

Jawab: C 



31. 
- 

Cahaya memiliki beberapa sifat antara lain: 

- 

dapat dipantulkan 

- 

menembus benda bening 

- 

merambat lurus 

dapat menembus ruang hampa 

Sifat cahaya sesuai ilustrasi pada soal adalah cahaya merambat 

dengan arah lurus. 

 

Jawab: C 

- 

32. Germin cekung adalah cermin yang permukaan pantulnya 

melengkung ke dalam. Cermin cekung memiliki sifat: 

- 

konvergen yaitu mengumpulkan sinar 

titik fokus bernilai positif 

Sifat bayangan yang dihasilkan cermin cekung bergantung kepada 

kedudukan benda. Jika benda berada antara cermin dengan titik 

fokus maka bayangan benda maya (semu), lebih besar, tegak. Jika 

benda berada antara titik fokus dan pusat kelengkungan cermin 

maka bayangannya nyata, lebih besar, terbalik. 

Jika benda berada di luar pusat kelengkungan bayangannya nyata, 

diperkecil, dan terbalik 

 

Jawab:... 

33.Sumber daya alam ada yang dapat diperbaharui dan ada yang 

tidak. Yang dapat diperbaharui antara lain: tumbuhan, hewan, dan 

biodisel.Sedangkan yang tidak dapat diperbaharui antara lain: batu 

bara, minyak bumi, logam. 

 

Jawab: C 

34. Hewan yang dapat dimanfaatkan tenaganya antara lain sapi dan 

kuda. 

Jawab: C 



 

35.Mencegah berlangsungnya kegiatan pembukaan ladang liar 

berpindah-pindah merupakan upaya yang dilakukan untuk 

melestarikan hutan. 

 

Jawab: D 

36.Berkurangnya daerah resapan air hujan akibat hutan gundul dapat 

mengakibatkan peristiwa banjir, longsor, dan erosi. 

 

Jawab: D 

37.

- 

Susunan planet tata surya kita adalah: 

- 

Merkurius 

Venus 

- 

1 

- 

Bumi 

- 

Mars 

- 

Jupiter 

- 

Saturnus 

- 

Uranus 

- 

Neptunus 

Pluto 

Nama planet yang ditunjukkan oleh nomor 5 pada gambar adalah 

planet Jupiter. 

 
Jawab: D 

- 

38.Akibat rotasi bumi antara lain: 

- 

terjadinya perbedaan waktu 

- 

terjadinya gerak semu harian 

terjadinya siang dan malam . 

terjadinya pergantian musim adalah salah satu akibat revolusi bumi. 

 
Jawab: D 



39.Kedudukan matahari, bumi, dan bulan mengakibatkan gerhana. 

Gerhana ada dua macam yaitu gerhana matahari dan gerhana 

bulan. 

Gerhana bulan terjadi jika bulan terhalang oleh bumi. 

Ilustrasi yang ditampilkan pada soal adalah bulan terhalang oleh 

bumi sehingga bulan tidak dapat menerima sinar matahari. 

Gerhana yang terjadi adalah gerhana bulan total karena seluruh 

permukiman mbulan terhalang oleh bumi. 

 
Jawab: C 

40.Penanggalan yang berlaku di negara kita adalah berdasarkan 

penanggalan Jawa, Hijriyah (Komariah) dan Syamsiyah (Masehi). 

Tahun Jawa dan tahun Komariah (Hijriyah) berdasarkan pada 

lamanya bulan berevolusi. Sedangkan tahun Syamsiyah (Masehi) 

didasarkan pada lamanya bumi berevolusi. 

 

Jawab: D 

 


