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JAWABAN TES TEORI KEDUA 

(90 MENIT) 



Nama :  ________________________ 

Provinsi :  ________________________ 

 
PETUNJUK UMUM 

1. Waktu tes 90 menit  
2. Tulislah Nama dan Asal Provinsi pada tempat yang telah disediakan. 
3. Jumlah soal 30 dalam bentuk pilihan ganda dan isian. 
4.  Perhatikan dan ikuti petunjuk pada setiap soal. 
 
 

Soal nomor 1 s/d 3 berkaitan dengan teks dan gambar di bawah ini. 

 

Pada lahan pertanian terdapat suatu komunitas yang terdiri dari berbagai komponen makhluk 

hidup. Diagram di bawah ini menunjukkan aliran energi yang ditunjukkan dengan tanda panah 

(dari sumbernya ke pemakai).  

 

 

Kerbau 

Rumput Ayam 

Biji jagung 

Manusia 
Kutu kerbau  

Tanaman 
jagung 

Burung  
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Berapakah jumlah rantai makanan pada diagram alir di atas? Tuliskan semua rantai makanan 

tersebut!  

Jawab: 

5 (lima) 

Biji jagung – ayam – manusia 
Tanaman jagung – kerbau – manusia 
Tanaman jagung – kerbau – kutu – burung - manusia  
Rumput – kerbau – manusia 
Rumput – kerbau – kutu – burung - manusia 
 

(Skor: 5) 

Tes Teori-2 OSN SD/MI 2008 2/18 



Nama :  ________________________ 

Provinsi :  ________________________ 

 
2. Tuliskan organisme apakah  yang harus ada dalam komunitas itu agar semua anggotanya dapat 

hidup sejahtera? Jelaskan alasanmu.  

Jawab: 

Yang harus ada: jagung, rumput 

Alasan: jagung dan rumput adalah produsen sebagai sumber energi komunitas tersebut 

(Skor: 3)  

 

3. Pada diagram diatas terdapat hubungan interaksi antar makhluk hidup. Isilah tabel di bawah 

ini dengan memberikan tanda +, – atau 0 sesuai keterangan di bawah ini dengan merujuk 

diagram alir di atas. Kemudian berikan penjelasan pada kolom yang disediakan.  

 

Contoh

No Hubungan  
Makhluk 

Hidup 1 

Makhluk 

hidup 2 
Makhluk 

Hidup1 

Makhluk 

hidup 2 
Penjelasan 

 

a 

 

Mutualisme 
+ + 

 

 

Kerbau 

 

 

Burung 

Burung memakan 

kutu kerbau 

 

b 

 

 

Parasitisme 
– + 

 

 

Kerbau 

 

 

 

Kutu 

 

Kutu menghisap 

darah kerbau 

Keterangan :      (+)  mendapatkan keuntungan  

 (–)  mengalami kerugian  

 (0)  tidak mendapatkan apa-apa 

 

 

(Skor: 3) 
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Nama :  ________________________ 

Provinsi :  ________________________ 

 
 

(Untuk soal nomor 4 s/d 6) 

 

Alat reproduksi tumbuhan di bawah ini terdiri dari bunga jantan dan bunga betina yang terpisah.  

 

 

4. Tunjukkan mana bunga jantan dan mana bunga betina pada gambar berikut.  

 

 

A. Bunga Jantan 

B. Bunga betina 

 

    (Skor: 2) 

 

5. Berdasarkan keberadaan bunga jantan dan bunga betina dalam satu individu, menurutmu 

jagung termasuk ke dalam kelompok tumbuhan .........................................................................  

Jawab: 

Berumah satu   

 

(Skor: 1) 
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Nama :  ________________________ 

Provinsi :  ________________________ 

 
 

6. Untuk meningkatkan produksi jagung, petani dapat menggunakan berbagai jenis pupuk di 

antaranya pupuk organik dan pupuk kimia. Cobalah pelajari data di bawah ini tentang 

penggunaan pupuk untuk jagung. 

  

Pupuk organik Pupuk kimia 

Jenis 

Jagung 

Harga 

jagung 

per Kg 

(Rp) 

Jumlah 

panen 

per Ha 

Frekuensi 

panen per 

tahun 

Umur 

produk-

tivitas 

lahan 

Jumlah 

panen 

per Ha 

Frekuensi 

panen per-

tahun 

Umur 

produk-

tivitas 

lahan 

Jagung 

manis 
6000 1 ton 3 kali 10 tahun 1 ton 4 kali 5 tahun 

Jagung 

pakan 

ternak 

3000 2 ton 4 kali 10 tahun 1 ton 4 kali 5 tahun 

a. Kombinasi jagung dan pupuk manakah yang menghasilkan uang paling banyak per tahun? 

Berikan alasanmu?  

Jawab: 

Jagung manis dengan pupuk kimia dan jagung pakan ternak dengan pupuk organik. 

Karena untuk hasil per tahun  

Jagung manis dengan pupuk kimia (4) x (1000) x (Rp. 6000) = Rp 24.000.000,- 

Jagung pakan ternak dengan pupuk organik (4) x (2000) x (Rp 3000) = Rp 24.000.000,- 

Jadi kalau menjawab satu (skor 1) 

(Skor: 2) 

 

b. Pupuk manakah yang dapat menghasilkan jumlah panen paling banyak untuk jagung 

pakan ternak ?  

Jawab: 

pupuk organik 

Tes Teori-2 OSN SD/MI 2008 5/18 



Nama :  ________________________ 

Provinsi :  ________________________ 

 
(Skor: 1) 

 

c. Mengapa penggunaan dua jenis pupuk di atas menghasilkan umur produktivitas lahan yang 

berbeda ?  

Jawab: 

a). pupuk organik ramah lingkungan  
b). pupuk kimia merusak lingkungan 
sehingga berpengaruh kepada keberlangsungan daya dukung lahan. 

  

(Skor: 3) 

 

7. Jika sapi betina dan banteng jantan dikawinkan apakah yang akan terjadi ?  

 

 

 

 

 

a. Ketu

b. Ketu

c. Ketu

d. tidak

e. Ketu

 

Jawab: ....c

 

(Skor: 1) 

 

Tes Teori-2 O
 

runan yang dihasilkan akan lebih menyerupai sa

runan yang dihasilkan akan lebih menyerupai ba

runan yang dihasilkan akan steril 

 ada keturunan  dihasilkan karena tidak ada pem

runan yang dihasilkan tidak akan pernah berumu

..... 
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pi 

nteng  

buahan  

r panjang  



Nama :  ________________________ 

Provinsi :  ________________________ 

 
8.  Populasi adalah sejumlah individu yang menduduki suatu daerah. Perhatikan tabel populasi  

badak di Indonesia berikut ini! 

 

No Tahun Jumlah 
1 1985 60 
2 1990 55 
3 1995 50 
4 2000 45 

 

Perkirakan jumlah populasi badak pada tahun 2015:  

Jawab:  30 

(Skor: 2) 

 

9.  

2 

4 

3 
tumbuhan 

karbon dioksida di 
udara  1 

 

 

hewan  

 
sampah  organik 

 

 

Proses manakah yang tidak dapat berlangsung dalam ruang gelap? Jelaskan.  

Jawab: 
   Nomor 4, karena proses fotosintesis memerlukan cahaya. 

 (Skor: 2) 

         

         Proses manakah yang membutuhkan bantuan mikroorganisme? Jelaskan.  

        Jawab:  

Nomor 2, karena proses penguraian sampah organik menjadi CO2 tidak bisa 

berlangsung spontan / memerlukan bantuan mikroorganisme 

      (Skor: 2) 
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Nama :  ________________________ 

Provinsi :  ________________________ 

 
10.  Zaskia dan Bedu mengelompokkan beberapa hewan yang sama berdasarkan kriteria tertentu. 

Hasilnya adalah sebagai berikut.   

 

Hasil pengelompokkan Zaskia  Hasil Pengelompokkan Bedu  

Kelompok A Kelompok B  Kelompok A Kelompok B  

ikan  kupu-kupu  ikan sapi  

domba siput   kupu-kupu domba 

sapi    siput  

katak   katak  

 

Berdasarkan apakah cara pengelompokan yang dilakukan oleh masing-masing Zaskia dan 

Bedu? 

Oleh Zaskia:  

Jawab:  

berdasarkan ada tidak tulang belakang 

Oleh Bedu:  

Jawab:  

berdasarkan cara berkembangbiak atau berdasarkan menyusui atau tidak  

 

(Skor: 2) 
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Nama :  ________________________ 

Provinsi :  ________________________ 

 
11. Look at the pictures below. Andi and Daeng did their own experiment to sprout bean seeds in 

different conditions.  After four days, Andi’s seeds sprouted, but  Daeng’s did not. 

 

 

 

 

 

 

 

seeds 

Andi’s experiment 

dish water 

seeds 

Daeng’s experiment 

 moist cotton dish 

 

 

Which is the most likely reason?   

a. Daeng should have used a different kind of seed 

b. Daeng’s seeds need more light 

c. Daeng’s seeds need more air 

d. Daeng should put the dish in a warm place 

e. Daeng’s seeds needed some nutrients 

 

Answer: ...... c........... 

 

Explain your answer :  

Growth needs oxygen for respiration  

(Score: 2) 
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Nama :  ________________________ 

Provinsi :  ________________________ 

 
12. Sebuah mobil bergerak lurus dengan kecepatan tetap sebesar 50 km/jam. Orang bersepeda 

dengan kecepatan tetap bergerak searah dengan gerak mobil tersebut. Menurut orang 
bersepeda tersebut, kecepatan mobil adalah: 

 
    a). lebih besar dari 50 km/jam 

      b). tetap 50 km/jam 

      c). lebih kecil dari 50 km/jam 

      d). sama dengan laju mobil ditambah laju sepeda 

      e). berubah-ubah. 

 

Jawab: ......c.......... 

(Skor:  1) 

 

13.  Kita mengenal berbagai jenis pembangkit listrik seperti pembangkit listrik tenaga air, tenaga 

panas bumi (geo-termal), tenaga angin, tenaga pasang surut, tenaga surya, dan lain-lain. 

Jelaskan secara singkat prinsip kerja pembangkit listrik tenaga angin dan tenaga panas bumi.  

a). Pembangkit listrik tenaga angin (Skor: 2) 

Jawab:  

Angin memutar baling-baling yang dihubungkan dengan turbin dan generator listrik. 

 

b). Pembangkit listrik tenaga panas bumi (Skor: 2) 

Jawab:  

Uap dari panas bumi digunakan untuk menggerakkan turbin yang terhubung dengan 

generator listrik. 

 

14. Global warming is the big issue in our daily life. Please write 3 effects of global warming (in 

English). 

a). increasing of earth average temperature 

b). flooding 

c). melting of the iceberg  

 (Score: 3) 
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Nama :  ________________________ 

Provinsi :  ________________________ 

 
15. Lihatlah pesawat ulang-aling yang sedang mendarat seperti pada gambar di bawah ini. 

Tampak pesawat melepaskan dan mengembangkan parasut ke arah belakang.  

 

a). Jelaskan apa kegunaan parasut tersebut?  (Skor: 2) 

Jawab:  

Untuk memperkecil laju pesawat/memperbesar hambatan udara 

 

b). Jelaskan mengapa pesawat ulang-alik menggunakan parasut saat mendarat sedangkan 

pesawat komersial tidak?  (Skor: 2) 

Jawab:  

Pesawat ulang-alik memiliki laju yang sangat tinggi tetapi harus mendarat di 

landasan yang sama panjangnya dengan landasan pesawat komersil, sehingga 

harus ada mekanisme pengurangan laju dengan menggunakan parasut.  

 

16. Penduduk negara maju seperti di Jepang membutuhkan energi 10 kilowatt (10.000 watt) per 

orang selama 1 tahun. Rata-rata umur hidup orang  Jepang adalah 80 tahun. Jika 1 kilogram 

minyak bumi dapat menghasilkan energi sebesar 0,5 kilowatt selama 1 hari,  tentukanlah 

total kebutuhan minyak bumi rata-rata orang Jepang selama hidupnya. 

Jawab:  (Skor 3) 

Rata-rata total energi yang diperlukan selama hidup =  
 
 10 kilowatt x 80 tahun x 365 (hari/tahun) = 29200 kilowatt-hari (skor:1) 
  
Rata-rata jumlah total minyak yang diperlukan selama hidup =  
 
29200 kilowatt-hari x 1 kg minyak bumi / (0,5 kilowatt-hari) = 58400 kg minyak bumi 
(Skor:2) 
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Nama :  ________________________ 

Provinsi :  ________________________ 

 
 

17. Gambar di bawah ini memperlihatkan cermin cembung yang dipasang di persimpangan jalan. 

Cermin cembung juga dipasang di pasar swalayan. 

 

 
Coba kalian tuliskan apa keuntungan penggunaan cermin cembung dibandingkan dengan 

cermin datar atau cermin cekung pada penggunaan di: 

 

a)  persimpangan jalan.  

Jawab:……sudut pengamatan lebih lebar 

untuk mengetahui adanya kendaraan yang datang dari arah ruas jalan yang berbeda. 

 

b)  pasar swalayan. 

Jawab:………………….……………………………………………………… 

untuk mengawasi para pengunjung  

     

(Skor:  2) 

 

18.  Sebutkan dua contoh lain penggunaan cermin cembung  

a). kaca spion 

b). kamera telepon/hp untuk memotret diri sendiri 

c). sunglasses 

(Skor: 2) 
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Nama :  ________________________ 

Provinsi :  ________________________ 

 
 

19. Gambar di bawah ini adalah foto salah satu galaksi yang dipotret dengan menggunakan 

teleskop ruang angkasa Hubble. Teleskop Hubble ditempatkan di luar angkasa dan 

mengelilingi bumi pada orbitnya. Teleskop ini dapat melihat bintang-bintang yang jauh 

yang tidak dapat dilihat dengan menggunakan teleskop yang ada di bumi. 

 

 
 

 

Coba jelaskan secara singkat: 

 

a) Apakah galaksi itu? 

Jawab:………………….…………………………………………………………… 

Gugusan bintang yang berjumlah ratusan milyar 

 

b) Mengapa teleskop Hubble dapat melihat bintang lebih jelas dari pada teleskop yang ada di 

bumi? 

Jawab:… 

karena gambar yang diperoleh Hubble tidak terganggu oleh atmosfir bumi 

………………….…………………………………………………………………………… 

  

       (Skor: 2) 
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Nama :  ________________________ 

Provinsi :  ________________________ 

 
      Gambar di bawah adalah contoh foto tulang  patah yang diambil dengan menggunakan 

peralatan Rontgen di rumah sakit. Peralatan rontgen menggunakan jenis gelombang tertentu 

untuk memotret tulang. Gambar ini berhubungan dengan soal nomor 20 dan 21.  

 

 
20. Pilihlah jawaban yang benar mengenai nama gelombang yang digunakan dalam peralatan 

rontgen untuk memotret tulang. 

 

a) Ultrasonik 

b) Sinar gamma 

c) Cahaya 

d) Infrasonik 

e) Sinar-X 

 

Jawab: …e…… 

(Skor:  1) 

 

21.  Tuliskan secara singkat prinsip kerja peralatan rontgen sehingga foto tulang badan manusia 

terlihat jelas. 

Jawab:……..  

- pelat foto diletakkan di belakang tulang/organ yg akan diambil fotonya, 

- selanjutnya sinar-x dalam waktu singkat diarah ke tulang/organ tersebut 

- gambar tulang/organ akan terekam dalam pelat foto  

(Skor: 3) 
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Nama :  ________________________ 

Provinsi :  ________________________ 

 
22. Semakin masuk ke dalam perut Bumi, maka suhu 

semakin tinggi. Kenaikan suhu tersebut dapat 

digambarkan pada grafik di samping. Perkirakan 

suhu pada kedalaman 3,7 km. 

0 20 40 60 80

100

120

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3

kedalam
an (km

)

Suhu (C)

,5

Jawab: 

1 km suhu naik 50oC 

3 km suhu naik 100 oC 

Berarti setelah kedalaman 1 km, untuk setiap   

tambahan kedalaman 1 km suhu naik 25 oC, 

      Sehingga pada kedalaman 3,7 km suhu menjadi 

       = (2,7 x 25) + 50 = 117,5 oC 

(Skor: 3) 

 

23.  Diberikan tabel suhu terhadap kedalaman sebagai 

berikut: 

Kedalaman (km) Suhu (0C) 

0 25 

1,2 54 

1,4 60 

  

 

Tentukan suhu pada kedalaman 2,5 km. 

Jawab: 

Apabil diambil data kedalaman 0 dan 1,2 km maka, untuk kedalaman 2,5 km diperoleh 

suhu 85,4oC 

Apabila diambil data kedalaman 0 dan 1,4 km maka untuk kedalaman 2,5 km diperoleh  

suhu 87,5 oC 

Apabila diambil data kedalaman 1,2 dan 1,4 km maka untuk kedalaman 2,5 km diperoleh  

suhu 93oC 

(Skor: 2) 
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Nama :  ________________________ 

Provinsi :  ________________________ 

 
 

24. Indonesia dikenal sebagai daerah “ring of fire”. Jelaskan apa maksudnya dan bagaimana 

proses terjadinya “ring of fire” tersebut. 

Jawab: 

Indonesia dikenal sebagai daerah “ring of fire” karena daerah Indonesia banyak memiliki 

jalur gunung berapi. 

Hal ini terjadi karena di daerah Indonesia terdapat pertemuan lempeng bumi. 

(Skor: 2) 

 

 

25. Jelaskan mengapa udara di Bumi tidak dapat lepas ke angkasa luar. 

Jawab: 

Karena adanya gaya gravitasi bumi yang menahan udara tetap ada di permukaan. 

 

(Skor: 2) 

 

26. Sebutkan kelebihan dan kekurangan energi angin dibandingkan dengan energi matahari. 

Jawab: 

Kelebihan energi angin: 

• Dapat digunakan langsung. 

• Teknologinya lebih sederhana 

• Ketersediaannya lebih merata di seluruh permukaan bumi. 

• Tidak beracun dalam proses pembuatan material 

Kekurangannya 

• Sangat bergantung pada perbedaan tekanan (suhu) 

• Kelayakannya lebih rendah dibandingkan energi matahari 

• Kerapatan energinya lebih rendah dibandingkan energi matahari 

(masing-masing 2 jawaban cukup) 

(Skor:  4) 
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Nama :  ________________________ 

Provinsi :  ________________________ 

 
27.  Why does sea water not drop or go out side the earth? Explain your answer. 

 
sea water 

Answer:…gravity keeps the water around the earth  ……….………………………… 

  

(Score: 2) 

 

28. Fluida A dan fluida B secara bersama dituangkan ke dalam air. Ternyata Fluida A mencapai 

dasar air terlebih dahulu dari fluida B. Apa kesimpulan yang dapat kalian ambil dari 

peristiwa tersebut? 

Jawab: 

fliuda A mempunyai rapat massa lebih besar dari fluida B. (Fluida A lebih kental dari fluida 

B) 

(Skor:  2) 

 

29. Berikut ini adalah sifat-sifat cahaya, kecuali: 

a). merambat lurus, 

b). dapat dibiaskan, 

c). dapat berubah wujudnya  

d). dapat dipantulkan. 

e). dapat diuraikan (dispersi) 

 

Jawab: ….c……. 

(Skor:  1) 
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Nama :  ________________________ 

Provinsi :  ________________________ 

 
30. Weight of a material in the air is 10 Newton. If it is weighted in the water, the weight is 9,8 

newton. Calculate the bouyance force of a solution with the density 4 times greater than 

water.  

Jawab:  

F = mg = 10 N 

 9.8 = 10 – Fa   => Fa = 0.2 N 

 Bouyance force : Fx = 4 x 0.2 N =0.8 N 

 

(Score: 4) 
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