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PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 

UPTD DIKPORA KECAMATAN WARUREJA 

SEKOLAH DASAR NEGERI ..................................... 
 

TRY OUT SD 
TAHUN PELAJARAN 2012 / 2013 

 

UTAMA 
Mata Pelajaran : IPA 

Hari / Tanggal : ..................., Februari 2013 

Waktu : 120 menit 

Kelas : VI (enam) 

Dimulai pukul : 08.00 WIB 

Diakhiri pukul : 10.00 WIB 

 

PETUNJUK UMUM 

1. Pakailah tinta warna hitam untuk mengerjakan soal. 

2. Tulislah lebih dahulu nama dan nomor peserta ujian pada lembar jawaban yang disediakan. 

3. Periksa dan bacalah soal – soal dengan teliti sebelum menjawab. 

4. Laporkan kepada pengawas TRY OUT kalau terdapat tulisan yang kurang jelas, rusak, atau jumlah 

soal kurang. 

5. Dahulukan menjawab soal – soal yang kamu anggap mudah. 

6. Kerjakan pada lembar jawaban yang disediakan. 

7. Mintalah kertas buram kepada pengawas TRY OUT jika diperlukan. 

8. Jumlah soal pilihan ganda sebanyak 40 butir. 

Apabila ada jawaban yang kamu anggap salah dan kamu ingin memperbaikinya, coretlah dengan dua 

garis lurus mendatar pada jawabanmu yang salah kemudian berilah tanda silang (X) pada huruf yang 

kamu anggap betul. 

Contoh : Pilihan semula : a b c d 

               Dibetulkan menjadi : a b c d 

9. Setelah selesai dan masih ada waktu, periksalah kembali pekerjaan sebelum kamu menyerahkan 

kepada pengawas TRY OUT. 

 

SELAMAT MENGERJAKAN 
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PETUNJUK KHUSUS 

Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang paling benar pada 

lembar jawaban yang tersedia ! 

 

1. Salah satu ciri khusus yang dimiliki tumbuhan talas  yaitu permukaan daunnya lebar dan tipis yang 

berfungsi untuk..... 

a. memudahkan penguapan air 

b. mengurangi penguapan air 

c. menyimpan udara pernapasan 

d. alat pertahanan diri 

 

2. Perhatikan tabel pengelompokan tumbuhan berikut ! 

 

No. Nama Tumbuhan 

1. 

2. 

3. 

4. 

Mangga 

Pisang 

Bawang 

Jagung 

 

Tumbuhan pada tabel di atas dapat digolongkan ke dalam satu kelompok berdasarkan .... 

a. bentuk tulang daunnya 

b. tempat hidupnya 

c. bentuk akarnya 

d.  cara perkembangbiakannya 

 

3. Kayu manis merupakan salah satu jenis rempah yang banyak manfaatnya. Bagian-bagian dari 

tumbuhan  kayu manis yang dapat dimanfaatkan adalah kulit, akar, dan daunnya. Manfaat kayu 

manis yang telah dikenal masyarakat luas adalah sebagai .... 

a. bahan bangunan, untuk mebel, dan perkakas dapur 

b. bahan baku pembuatan kertas dan meubel 

c. bahan makanan, bahan minuman, bumbu masak, dan bahan obat 

d. bahan aroma terapi dan parfum 

 

4. Indonesia mempunyai keanekaragaman flora dan fauna yang kaya dan unik. Di wilayah seperti di 

Ujung Kulon dan Muara Angke ditetapkan menjadi suaka margasatwa. Kawasan suaka margasatwa 

tersebut harus kita lindungi dan lestarikan agar .... 

a. kita dapat mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari wilayah tersebut 

b. kelangsungan hidup berbagai jenis hewan di wilayah itu tetap terpelihara 

c. tidak ada yang mengetahui tantang wilayah tersebut 

d. wilayah tersebut dapat dimanfaatkan menjadi kawasan wisata umum 

 

5. Perhatikan gambar di bawah ini ! Tumbuhan tersebut berkembang biak dengan cara .... 

a.     geragih 

b.     tunas 

c.     akar tinggal 

d.     umbi akar   

  

6. Dalam daur hidupnya, serangga mempunyai kemampuan untuk mengalami metamorfosis. Tahapan 

yang dilalui dalam daur hidup kupu-kupu adalah .... 

a.     ulat   =>  telur  =>  kepompong  => kupu-kupu dewasa 

b.     telur  =>  ulat  =>  kupu-kupu dewasa  =>  kepompong 

c.     telur  =>  kepompong  =>  ulat   => kupu-kupu dewasa 

  d.     telur  =>  ulat  =>  kepompong  =>  kupu-kupu dewasa 

 

7. Bentuk hubungan erat antara dua makhluk hidup yang termasuk simbiosis komensalisme adalah .... 

a. kupu-kupu dengan tanaman berbunga 

b. tanaman mangga dengan benalu 

c. ikan hiu dengan ikan ramora 

d. cacing pita dalam perut manusia 
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8.  

rumput 

 

Berdasarkan rantai makanan tersebut, peranan burung sebagai .... 

a. konsumen III 

b. konsumen II 

c. konsumen I 

d. produsen 

 

9. Tumbuhan anggrek banyak tumbuh pada dahan pohon mangga. Manfaat pohon mangga bagi 

anggrek tersebut adalah sebagai.... 

a. Tempat menempel bagi anggrek 

b. Menyediakan oksigen bagi anggrek 

c. Melindungi anggrek dari sinar matahari 

d. Menyediakan karbondioksida bagi anggrek 

 

10. Penebangan dan pembakaran hutan merupakan salah satu kegiatan manusia yang dapat 

mempengaruhi keseimbangan ekosistem suatu lingkungan. Penebangan pohon-pohon secara besar-

besaran di hutan dapat mengakibatkan .... 

a. hewan liar menjadi jinak 

b. hewan di hutan bertambah garang 

c. banjir di daerah hilir pada musim hujan 

d. kebutuhan manusia dapat terpenuhi 

 

11.  Pada musim kemarau, banyak tumbuhan talas yang menggulungkan daunnya. Tujuan dari 

penggulungan daun itu adalah .... 

a. memperbanyak persediaan air 

b. mengurangi penguapan 

c. mempercepat proses penguapan 

d. mencegah daun keriting 

 

12.  Daun merupakan bagian dari tubuh tumbuhan. Fungsi daun pada tumbuhan yaitu .... 

a. tempat membuat makanan 

b. tempat menyimpan air 

c. tempat penguapan makanan 

d. alat penyerbukan 

 

13. Perhatikan gambar penampang kulit di samping ini ! 

Bagian kulit yang ditunjukkan oleh nomor 2 berfungsi 

untuk .... 

a. mencegah masuknya bibit penyakit 

b. menggerakkan rambut 

c. mengalirkan darah 

d. menghangatkan tubuh 

 

14.  Proses yang terjadi pada alveolus paru-paru adalah ....  

a. pertukaran gas O2 dan CO2 

b. penyaringan udara dari debu dan kotoran 

c. udara mengalami penyesuaian suhu 

d. pertukaran gas O2 dan air` 

 

15. Perhatikan gambar alat pencernaan di samping ! 

Salah satu enzim yang dihasilkan oleh alat pencernaan yang 

ditunjuk anak panah adalah enzim tripsin. Fungsi enzim tripsin 

adalah .... 

a. mengubah zat tepung menjadi zat gula 

b. mengubah zat gula menjadi karbohidrat 

c. mengubah lemak menjadi asam lemak 

d. mengubah protein menjadi asam amino 

rumput belalang burung kucing 
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16. Perhatikan gambar di samping ! 

Urutan aliran darah dalam sistem peredaran darah besar 

adalah .... 

a. 3  =>  6  =>  1 

b. 2  =>  5  =>  4   

c. 1  =>  4  =>  5   

d. 4  =>  5  =>  2 

 

17.        Rangka bahu dibentuk oleh tulang selangka dan tulang  

Belikat. Tulang selangka ditunjukkan oleh nomor .... 

a. 4 

b. 3 

c. 2 

d. 1 

 

 

18. Protein dalam makanan sangat penting bagi tubuh. Protein banyak terkandung dalam ikan, daging, 

telur, dan tempe. Fungsi protein bagi tubuh adalah .... 

a. zat pengatur 

b. cadangan tenaga 

c. pembangun tubuh 

d. pelarut zat-zat makanan 

 

19. Pada masa pubertas, selain mengalami perkembangan primer  juga mengalami perkembangan fisik. 

Ciri-ciri perkembangan fisik berikut yang menandai masa pubertas pada anak laki-laki adalah .... 

a. mengalami menstruasi dan tumbuh jakun 

b. tumbuh kumis dan suara lebih berat 

c. tinggi dan berat badan bertambah 

d. pinggul dan suara membesar 

 

20. Salah satu jenis penyakit yang sering menyerang tulang manusia adalah osteophorosis atau tulang 

keropos. Agar kita terhindar dari penyakit osteophorosis kita harus .... 

a. memakan makanan yang banyak mengandung vitamin C 

b. memakan makanan yang banyak mengandung vitamin A dan mineral 

c. memakan makanan yang banyak mengandung garam beryodium dan lemak 

d. memakan makanan yang mengandung kalsium dan vitamin D 

 

21. Di daerah Rembang dan Madura, air laut yang dijemur dalam jangka waktu lama dibawah terik 

matahari, lama-lama akan menjadi garam. Peristiwa ini merupakan contoh proses.... 

a. mencair    c. menguap  

b. membeku    d. mengembun 

22. Jenis kain katun banyak dipilih untuk bahan pakaian dari pada kain nilon karena kain katun . . . 

a. lebih tahan air 

b. lentur dan mudah dicuci 

c. bersifat menyerap keringat 

d. mudah dijahit 

 

23. Sambungan antar rel kereta api sengaja dipasang lebih renggang. Hal ini bertujuan . . . 

a. agar lebih mudah dipasang 

b. agar memberi tempat mengalirnya air hujan 

c. agar lebih mudah dilepas 

d. agar besi tidak melengkung saat memuai 

 

24. Salah satu contoh perpindahan panas secara konveksi terjadi pada peristiwa . . . 

a. air dalam panci akan mendidih ketika direbus 

b. menjemur pakaian diterik panas matahari 

c. tubuh merasa hangat saat duduk di sekitar api unggun 

d. sendok terasa panas saat dicelupkan ke dalam air panas 
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25. Pada gambar disamping, sepeda yang dikendarai oleh anak kecil   itu dapat bergerak, karena 

memanfaatkan gaya.... 

 a. gaya gesek             

 b. gaya magnet 

 c. gaya otot 

 d. gaya grafitasi 

 

26. Pada peristiwa kecelakaan mobil menabrak pohon, bagian depan mobil penyok dan  rusak parah. 

Peristiwa ini menunjukkan bahwa salah satu sifat gaya .......... 

a. gaya dapat mengubah arah gerak benda 

b. gaya dapat mengubah bentuk benda 

c. gaya dapat mempercepat gerak benda 

d. gaya dapat dipantulkan 

 

27. Alat permainan jungkat jungkit yang banyak terdapat di Taman Kanak-Kanak  termasuk jenis 

pesawat sederhana golongan . . . 

a. 1    c. 3        

b. 2    d. 4 

 

28.  Pada gambar biola disamping sumber bunyi berasal dari ......

 a. senar yang dipetik 

b. senar yang digesek 

c. lubang gitar 

d. penyetelan senar/steem 

 

 

29. Sedotan yang dimasukkan ke dalam gelas minuman seperti pada gambar disamping kelihatan tidak 

lurus, hal ini menunjukkan bahwa sifat cahaya dapat ..................... 

a. dipantulkan 

b. dibiaskan 

c. merambat lurus 

d. menembus benda bening  

 

 

30. Rice cooker / magic com / magic jar saat digunakan maka akan terjadi perubahan energi . . .                             

 a. listrik menjadi energi cahaya  

b. listrik menjadi energi bunyi  

c. listrik menjadi energi panas 

d. listrik menjadi energi gerak 

 

 

31. Untuk  mengatasi krisis energi di dunia, maka perlu digalakkan penggunaan energi alternatif. 

Dibawah ini yang termasuk energi alternatif adalah . . . 

a. angin, batubara, panas bumi 

b. matahari, bensin, udara 

c. air, matahari, angin 

d. panas bumi, air, batubara 

 

32. Perhatikan gambar dibawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saklar 
Jika saklar disambungkan dan lampu 1 diputus, maka yang terjadi adalah . . . 
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a. lampu 3 dan 4 menyala, lampu 2 padam 

b. lampu 2 dan 3 menyala, lampu 4 padam 

c. lampu 2 dan 4 padam, lampu 3 menyala 

d. lampu 3 dan 4 padam, lampu 2 menyala 

 

33. Jenis tanah yang paling subur untuk ditanami adalah . . .  

a. tanah liat   c. tanah pasir 

b. tanah kapur   d. tanah humus 

 

34. Di desa Banjaragung dan Kendayakan banyak terdapat kerajinan pembuatan bata merah. Dibawah ini 

sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk pembuatan batu bata merah adalah . . . 

a. batubara    c. pasir 

b. batuan    d. tanah 

 

35. Kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi perubahan fungsi lahan di permukaan bumi diantaranya 

. . . 

a. pembukaan hutan untuk daerah pertanian 

b. memelihara ikan pada karamba 

c. membuang sampah pada tempatnya 

d. menjaga dan melestarikan hutan lindung 

 

36. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dalam penggunaanya harus hemat. Sumber daya 

alam itu antara lain . . . 

a. minyak bumi, air, logam  c. logam, batubara, udara 

b. minyak bumi, batubara, logam  d. tumbuhan, air, minyak bumi 

 

37. Aku adalah planet, aku mempunyai dua  satelit yaitu phobos dan deimos. Aku sering disebut planet 

merah. Siapakah aku? 

a. yupiter    c. mars 

b. saturnus    d. venus 

 

38. Perhatikan kejadian-kejadian  berikut ini : 

1. Terlihatnya rasi bintang pada waktu tertentu 

2. Perbedaan waktu di berbagai tempat 

3. Terjadinya siang dan malam 

4. Gerak semu tahunan matahari 

Pernyataan yang menunjukan akibat rotasi bumi ialah . . . 

a. 1 dan 2    c. 1 dan 3 

b. 2 dan 3    d. 1 dan 4 

 

39. Pada gambar skema dibawah ini, bumi yang terkena bayangan umbra bulan akan terjadi gerhana ..  . . 

. 

             
         matahari                      bulan       bumi 

 

 

 

  

 

 

 

 

      a.bulan   c.matahari sebagian 

 b.matahari cincin   d.matahari total 

40. Kalender hijriah dihitung berdasarkan . . . 

a. rotasi bumi   c. revolusi bumi 

b. rotasi bulan   d. revolusi bulan 
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KUNCI JAWABAN 

TRYOUT UN IPA  PAKET 1 

UPTD DIKPORA KECAMATAN WARUREJA 

TAHUN 2012-2013 

 

1. A 11. B  21.C  31.C 

2. B 12. A   22.C  32.A 

3. C 13. C  23.D  33.D 

4. B 14. A  24.A  34.D 

5. A 15. D  25.C  35.A 

6. D 16. A  26.B  36.B 

7. C 17. C  27.A  37.C  

8. B 18. C  28.B  38.B 

9. A 19. B  29.B  39.D 

10.C 20. D  30.C  40.D 

 
PEDOMAN PENILAIAN 

   

 

 Skor Perolehan 

Nilai=   X 100 

        Skor Maksimal 

 

 

TEAM  PENYUSUN : 
1.  SUMANTO, S. Pd.  
2.  KARSONO, S. Pd. SD. 
3.  ANIS DARMASTUTI, S. Pd. SD. 
4.  KARTIKA DEWI SARI, S. Pd. SD. 
5.  MUH. TAMAMI, S. Pd. SD. 
6.  SUPRIYONO, S. PD. 
7.  MULYONO, S. Pd. 
8.  TASRODIN, S. Pd. SD. 
9.  AKHMAD SYEFUDIN, S. Pd.SD. 
10. AGUS HERMONO 

 
 
EDITOR TAHAP I :  
SUMANTO, S. Pd.   ( www.sumantomantos.wordpress.com) 

 
TEAM EDITOR TAHAP II  (FINALISASI) :  
1.  SAIRI, S.Pd. SD. (PENGAWAS TK / SD UPTD DIKPORA 

WARUREJA TEGAL ) 
2.  SAHUDI, S. Pd. (PENGAWAS TK / SD UPTD DIKPORA 

WARUREJA TEGAL ) 
3.  IMRON, S. Pd. (PENGAWAS TK / SD UPTD DIKPORA 

WARUREJA TEGAL ) 
4.  HARTONO, S. Pd. (KEPALA UPTD DIKPORA 

WARUREJA TEGAL) 
 
( NASKAH TRY OUT UJIAN NASIONAL INI MENGACU PADA  
KISI-KISI UJIAN NASIONAL TINGKAT SEKOLAH DASAR TAHUN 2013 ) 


