
Perubahan Benda 97

1. Proses penghancuran bahan, baik yang 

berasal dari makhluk hidup maupun 

makhluk tidak hidup, yang disebabkan 

oleh mikroorganisme maupun anorga-

nisme disebut ....

a.  perkaratan

b. pelapukan

c. pembusukan

d. pengikisan

2. Batang kayu yang mati dan sudah 

tersimpan lama akan melapuk, hal ini 

disebabkan oleh ....

a. udara kering

b. semut

c. manusia

d. jamur

3. Apa yang harus dilakukan agar pagar 

besi rumah tidak berkarat ....

a. ditutup plastik agar tidak ke-

hujanan

b. dicuci setiap hari

c. dilapisi dengan cat

d. dibiarkan saja

4. Paku yang berkarat biasanya memiliki 

ciri ....

a. mengilap

b. permukaannya halus

c. dipenuhi lumut

d. terbentuknya lapisan merah (ke-

kuning-kuningan)

5. Buah mangga jika disimpan terlalu 

lama akan ....

a. membusuk

b. tambah segar

c. cepat masak

d. tercium harum
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 6. Sayuran yang telah busuk seharusnya 

dibuang. Ciri sayuran telah membusuk 

adalah ....

a. masih terlihat segar

b. jika dipegang, terasa lembek atau 

lunak

c. warnanya masih cerah

d. tidak berbau

 7.  Sayuran agar tidak cepat membusuk 

sebaiknyadisimpan dalam ....

a.  stoples tertutup rapat

b. rendaman air

c. lemari es

d. tempat terbuka supaya pertukaran 

udara lancar

8. Bahan yang paling baik digunakan 

untuk pembuatan meja ialah ....

a. kayu

b. seng

c. plastik

d. kaca

9. Balon dibuat dari bahan karet karena 

....

a. karet bersifat kuat

b. karet dapat direnggangkan

c. karet memiliki warna yang ber-

beda-beda

d. karet harganya murah

10. Berikut ini adalah sifat kaca yang 

kurang baik, yaitu ....

a. tembus pandang

b. keras

c. mengilap

d. mudah pecah

Kerjakanlah di buku latihanmu. 

A. Pilihlah jawaban yang benar. 
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B.  Isilah titik-titik pada soal berikut dengan jawaban yang tepat.

 1. Proses pelapukan yang disebabkan oleh aktivitas organisme disebut proses ....

 2. Proses pembentukan lapisan merah (kekuning-kuningan) pada benda-benda yang 

terbuat dari logam besi disebut ....

 3. Kalau kamu memegang pagar besi di halaman rumahmu yang telah rusak, tangan 

kamu akan merasakan ....

 4. Sayuran atau buah-buahan yang warnanya sudah kehitam-hitaman dan berbau 

alangkah baiknya ....

 5. Bahan yang baik digunakan untuk pembuatan pisau adalah ....

 6. Penggunaan plastik sebagai kantong belanja karena plastik memiliki sifat ....

 7. Pembuatan selai pisang dilakukan dengan cara pengeringan. Proses tersebut 

dilakukan untuk mencegah ... pada pisang.

 8. Makanan yang  disimpan dalam lemari es akan lebih tahan lama karena ....

 9. Pembentukan karat pada pagar besi, paku, dan tiang-tiang besi disebabkan oleh ....

10. Orang yang memakan makanan yang telah basi akan mengalami ....

C. Jawablah soal-soal berikut dengan singkat dan jelas.

 1. Mengapa dengan pengecatan, benda-benda yang terbuat dari logam besi tidak 

mudah berkarat?

 2. Tuliskan proses pengawetan kayu yang kamu ketahui.

 3. Mengapa makanan yang disimpan ditempat dingin, seperti dalam lemari es dapat 

menghambat pembusukan?

 4. Mengapa paku terbuat dari logam?

 5. Mengapa makanan yang dikeringkan lebih tahan lama untuk disimpan?


