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A. Pilihan Ganda (Bagian 1) 
1.  C   6. C 
2.  D   7. B 
3.  A   8. C 
4.  D   9. C 
5.  A   10. A 

B. Uraian (Bagian 2) 
1. Karet alami, karena karet alami dapat diperbaharui sementara karet sintetis tidak. 

2. Serat dan karet. 

3. Kuat, padat, mudah kusut, dan tahan penyetrikaan. 

4. Tembikar mudah pecah, lebih berat bila dibanding dengan plastik, tidak elastis, dan untuk 

membentuknya tidak semudah plastik. 

5. Ban adalah piranti yang menutupi velg suatu roda. Ban berfungsi untuk mengurangi getaran 

yang disebabkan oleh permukaan jalan yang tidak teratur dan menjaga kestabilan kendaraan 

agar lebih cepat serta mudah bergerak. Oleh karena itu, karet digunakan sebagai bahan utama 

pembuatan ban karena memiliki daya elastisitas tinggi, daya lenting yang baik, plastisitas yang 

baik, mudah pengolahan, dan tidak mudah aus. 

6. Semakin tinggi suhu pemanasan maka akan semakin sempurna gaya ikatan antar partikel 

permukaan keramik (halus), sebaliknya semakin rendah suhu pemanasan maka semakin tidak 

sempurna gaya ikatan antar partikel permukaan keramik. Namun, semakin tinggi suhu 

pemanasan, maka kualitas keramik akan semakin buruk. Hal ini dapat dibuktikan dengan cara 

mengetuk permukaan keramik, jika suara yang ditimbulkan oleh ketukan tersebut semakin 

nyaring, maka kualitas keramik tersebut semakin rendah. 

7. Menggunakan plastik tahan panas karena plastik jenis ini tidak mudah rusak oleh suhu tinggi. 

8. Untuk menghasilkan keramik dengan kualitas yang beragam dan disesuaikan dengan lama 

waktu yang dikehendaki. 

9. Serat tersusun atas material selulosa seperti serat tumbuhan atau protein seperti pada wol. 

Tembikar tersusun dari bahan tanah liat, semen, kaca, dan bersifat mudah pecah. Karet bersifat 

elastis. Plastik, bersifat kaku, kuat, steril, memiliki kerapatan yang tinggi. 

10.  

N
O 

BAHAN  KARAKTERISTIK 

1 
Serat 

Ukuran panjang yang lebih besar daripada lebarnya dan tahan terhadap 
tarikan. 

2 
Karet 

Daya elastisitas tinggi, daya lenting yang baik, plastisitas yang baik, mudah 
pengolahan, dan tidak mudah aus. 

3 Tanah liat 
(keramik) 

Akan mengalami perubahan sifat dan tekstur bila dibakar pada suhu yang 
tinggi. 

4 
Gelas 

Bersifat amorf, bening, permukaan halus, tembus pandang, kedap air, dan 
mudah pecah. 

5 Kayu  Tidak tahan terhadap api, mengandung selulosa, lignin, dan senyawa ekstraktif 

 


