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NASKAH SOAL TRY OUT  II   /  LATIHAN UJIAN NASIONAL  (UN) SD

TAHUN PELAJARAN : 20010/2011

MATA PELAJARAN : ILMU PENGETAHUAN ALAM

Petunjuk Umum

1. Isikan identitas  Anda ke dalam Lembar Jawaban Komuputer  (LJK) yang tersedia  dengan menggunakan 
pensil  2B, sesuai petunjuk di Lembar Jawaban Komputer (LJK)

2. Waktu yang disediakan 120 menit untuk mengerjakan ujian.
3. Jumlah soal sebanyak 40 butir semuanya berupa soal pilihan ganda.
4. Periksa dan bacalah soal dengan teliti sebelum Anda menjawabnya.
5. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, atau tidak lengkap.
6. Periksalah  pekerjaan   dan  identitas  Anda  pada  Lembar  Jawaban  Komputer  (LJK)  sebelum  diserahkan 

kepada pengawas ujian.
7. Tidak dibenarkan menambahkan tulisan apapun ke lembar soal
8. Tidak dibenarkan menggunakan kalkulator, sempoa, alfalink, laptop, blackberry, dan alat bantu lain.

Berilah tanda silang (x) pada huruf A, B, C atau D di depan jawaban yang paling tepat!

1.  Perhatikan gambar berikut ini !

Salah satu ciri khusus hewan pada gambar diatas ialah …

a. berkembangbiak dengan  cara bertelur dan melahirkan

b. hanya memakan cacing dan ikan saja

c. mempunyai selaput pada sela-sela jari kakinya

d. mempunyai alat pernapasan paru-paru dan insang
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2.  Perhatikan tabel dibawah ini !

No. Nama Tumbuhan

1 padi

2 kelapa

3 jagung

4 tebu

Diantara tumbuhan dibawah ini yang dapat di kelompokkan ke dalam kelompok tumbuhan diatas ialah….

a. ketela pohon

b. bambu

c. mangga

d. belimbing

3.  

Tumbuhan seperti pada gambar diatas dikembangbiakkan dengan cara…

a. stek batang

b. umbi batang

c. tunas daun

d. stek daun

4. Dibawah ini yang merupakan ciri-ciri hewan yang berkembangbiak dengan cara melahirkan  yaitu….

a. bentuk tubuh anak tidak sama dengan bentuk tubuh anak lainnya

b. bentuk tubuh anak tidak sama  dengan bentuk tubuh induknya

c. bentuk tubuh anak sama dengan bentuk tubuh anak lainnya

d. bentuk tubuh anak sama dengan bentuk tubuh induknya
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5. Meskipun rasanya pahit, tetapi ternyata pucuk daun jambi biji sangat bermanfaat untuk….

a. pewarna makanan

b. obat sakit perut

c. pengawet makanan

d. obat sakit kulit

6. Masyarakat pesisir pantai seringkali menambahkan air perasan jeruk nipis pada ikan laut sebelum 
dimasak.Pemberian air perasan jeruk nipis ini bertujuan untuk….

a. melunakkan duri

b. membersihkan sisik

c. mengurangi bau anyir

d. menambah citarasa

7.  Para aktifis WALHI dan GREENPEACE selalu berusaha untuk melindungi lingkungan. Pemerintah pun juga 
membuat suakamargasatwa yang bertujuan untuk….

a. menghasilkan devisa negara

b. mendatangkan profit bagi investor

c. menghasilkan nutrisi bermutu

d. melindungi hewan dari kepunahan

8. Perhatikan gambar rangka badan berikut ini.

Bagian yang merupakan tulang-tulang rusuk adalah . . . .

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4
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9.  Perhatikan gambar lidah di bawah  ini!

Bagian yang peka terhadap rasa pahit adalah . . .

a. 1

b. 2 

c. 3

d. 4

10. Perhatikan gambar dibawah ini !

Pada organ nomor  3  terjadi proses....

a. penyaringan karbondioksida oleh oksigen

b. pengubahan karbondioksida menjadi oksigen

 c. pengubahan oksigen menjadi karbondioksida

d. pertukaran oksigen dan karbondioksida
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11. Perhatikan gambar dibawah ini !

Organ yang ditunjukkan oleh nomor  4 berguna untuk.... 

a. menyerap  gula

b. menyerap  lemak

c. menyerap air

d. menyerap  protein

12. Perhatikan gambar dibawah ini!

Urutan sirkulasi darah yang benar pada manusia ialah....

a. bilik kiri  seluruh tubuh  serambi kanan

b. bilik kanan  seluruh tubuh  serambi kiri

c. bilik kiri  paru-paru  serambi  kanan

d. bilik kanan  paru-paru  serambi kanan
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13.  Klorofil pada tumbuhan hijau berfungsi untuk . . . .

a. sumber tenaga

b. menangkap cahaya

c. menyerap air

d. menyerap oksigen

14.  Zat protein yang terkandung dalam makanan sangat berguna bagi tubuh untuk....

a. membentuk sel-sel darah merah

b. mencegah kerusakan pada gigi

c. mengganti sel-sel tubuh yang rusak

 d. membentuk tulang dan gigi

15. Penularan wabah penyakit demam berdarah dapat dicegah dengan cara....

a. melakukan gerakan cuci tangan sebelum makan

b. memeriksakan ke dokter spesialis seminggu sekali

c. mandi air hangat pada sore hari

d. menguras bak mandi seminggu sekali

16. Salah satu contoh bentuk hubungan simbiosis komensalisme terjadi pada....

a. kupu-kupu yang hinggap pada bunga

b. ikan remora dan ikan hiu

c. tumbuhan paku yang menempel pada pucuk pohon lain

d. tumbuhan benalu yang menempel pada dahan pohon lain

17.   Berikut ini, alur rantai makanan yang benar adalah ....

a. . tumbuhan   belalang   katak   ular

b. belalang   katak   ulat   tumbuhan

c. tumbuhan   belalang   ular   katak

d . belalang   tumbuhan   katak   ular

18. Jika sebuah ekosistem terdiri dari  rumput, kelinci, musang,  harimau, dan belalang, maka peran 
kelinci sebagai....

a. produsen tingkat I

b. produsen tingkat II

c. konsumen tingkat I

d. konsumen tingkat II
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19.  Bentuk daun teratai yang lebar dan tipis sangat berguna untuk . . . .

a.   menjaga keseimbangan

b.  memudahkan penguapan 

c.  menghindari kekeringan

d.  mengapung di air

20.  Bunglon menghindari musuhnya dengan cara . . . .

a. mengeluarkan cairan tinta

 b. mengeluarkan bau busuk

c. memutuskan ekornya

d. mengubah warna kulitnya

21. Bagian luar gelas yang berisi es akan terasa basah. Hal ini merupakan contoh perubahan wujud zat 
yang disebut....

a. mengembun

b. menguap

c. mencair

d. menyublim

22. Kegiatan berikut yang memanfaatkan proses penguapan adalah....

a. pembuatan es batu

b. pembuatan roti

c. pembuatan tahu

d. pembuatan garam

23.  Kabel listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi  (SUTET) sebaiknya dipasang kendur, agar....

a. tidak putus ketika udara dingin

b. tidak putus ketika udara panas

c. tidak putus ketika memuai

d. tidak putus ketika berubah tegangan

24. Salah satu contoh proses perpindaha panas secara konduksi ialah....

a. panasnya bumi karena cahaya matahari 

b. panasnya bagian atas air yang direbus

c.panasnya ujung sendok pengaduk kopi panas

d. panasnya atmosfir pada siang hari
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25. Benda yang bersifat konduktor sangat cocok untuk membuat....

a.  busa  tempat duduk kendaraan

b. bagian bawah seterika

c. baling-baling kipas angin listrik

d. jas hujan dan  kain payung

26.  Perhatikan gambar dibawah ini !

Pernyatan yang sesuai dengan gambar alat diatas diatas ialah....

a. mengubah energi listrik menjadi energi gerak

b. mengubah energi nuklir menjadi energi listrik

c. mengubah energi listrik menjadi energi nuklir

d. mengubah energi gerak menjadi energi listrik

27. Perhatikan gambar dibawah ini!
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Peristiwa pada gambar diatas membuktikan bahwa salah satu sifat cahaya yaitu....

a. cahaya merambat lurus

b. cahaya dapat dipantulkan

c. cahaya dapat dibiaskan.

d. cahaya dapat dikembangkan

28. Salah satu manfaat bunyi pantul pada bidang kelautan antara lain....

a. mengetahui jenis  ikan dilaut tanpa melihatnya

b. mengetahui panjang jala tanpa mengukurnya

c. mengetahui lokasi tenggelamnya kapal tanpa menyelam

d. mengetahui besarnya gelombang laut  dari pantai

29.  Perhatikan gambar rangkaian listrik dibawah ini!

Jika lampu   (1)  pada rangkaian tersebut putus, maka akan terjadi....

a. lampu   (2)   menyala, lampu   (3)   dan   (4)   mati

b.lampu   (2 )  mati, lampu   (3)   dan   ( 4)   menyala

c. lampu   ( 2)   redup, lampu   (3)   dan  ( 4)   terang

d. lampu   (2)   terang, lampu   (3)   dan  ( 4)   redup

30. Salah satu contoh energi alternatif antara lain....

a. gas alam

b. gas elpiji

c. gas cair

d. biogas
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31. Perhatikan gambar di bawah ini!

Kegiatan olahraga seperti pada gambar diatas memanfaatkan gaya gravitasi. Gaya gravitasi 
menyebabkan penerjun akan....

a. turun dengan cepat kebumi

b. berputar-putar di angkasa

c. tetap terbang di angkasa

d. turun perlahan kebumi.

32. Perhatikan gambar dibawah ini!

Kuasa,  titik tumpu, dan beban  berturut-turut  ditunjukkan oleh huruf....

a.   c, b, a

b.   a, b, c

c.   b, a, c

d.   c, a, b
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33. Perhatikan gambar dibawah ini!

Untuk memudahkan pemindahan petikemas yang berat di pelabuhan, maka diperlukan pesawat 
sederhana berupa....

a. tuas

b. roda berporos

c. bidangmiring

d. katrol

34. Listrik tidak dapat diambil langsung dari alam. Listrik dihasilkan dari stasiun pembangkit listrik. 
Untuk menghasilkan energi listrik dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga harga listrik tidaklah 
murah. Oleh karena itu, kita harus menghemat energi listrik. Berikut ini merupakan salah satu cara untuk 
menghemat energi listrik, adalah....

a. menghidupkan mesin pompa air setiap kali akan membuka kran

b. menyetrika pakaian  setelah mencapai jumlah yang banyak

c. menyetrika pakaian baru setiap setiap kali akan memakainya

d. menghidupkan penyejuk ruangan pada siang hari

35.  Para wisatawan dari Amerika sangat menyukai benda-benda asli hasil kerajinan dari Indonesia 
seperti kendi, vas bunga, guci, poci, dan laen-lain. Benda-benda tersebut terbuat dari....

a.plastik fiber

b. pasir silikon

c. emas putih

d. tanah liat 

36. Perhatikan tabel berikut ini!

No. Kegiatan

1.

2.

3.

4.

5.

Membuang sampah di sungai

Menebang hutan besar-besaran

Memelihara ikan di karamba

Membangun rumah di bantaran sungai

Menanam pohon di pinggir sungai
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 Kegiatan tersebut diatas yang dapat mengganggu kelestarian sumber daya alam ialah....

a. 1, 2, 5

b. 2, 3, 4

c. 1, 2, 4

d. 2, 3, 5

37.     Bencana alam banjir dan gelombang tsunami dapat menyebabkan terjadinya erosi. Dampak yang 
ditimbulkan oleh erosi yaitu....

a.  hanyutnya lapisan humus

b. meningkatnya populasi hewan

c. meningkatnya populasi tumbuhan

d. bertambahnya lapisan humus

38. Perhatikan gambar di bawah ini!

                                                                                                

Planet Mars mempunyai dua buah satelit pengiring, yaitu....

a.Miranda dan Ariel

b. Phobos dan Deimos

c. Triton dan Nereid

d. Europa dan Callisto

39. Disamping melakukan rotasi pada porosnya, bumi juga melakukan revolusi terhadap matahari. 
Secara berturut-turut, peristiwa tersebut menyebabkan....

a. gerak semu tahunan matahari dan pergantian musim

b. gerak semu harian matahari dan pergantian siang - malam

c. pergantian siang - malam dan perbedaan daerah waktu

d. gerak semu harian matahari dan pergantian musim 

40. Penanggalan dari bulan Januari sampai Desember dibuat berdasarkan periode....

a. kala revolusi bumi

b. kala revolusi bulan

c. kala rotasi bulan

d. kala rotasi bumi
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SEKILAS TENTANG PENYUSUN NASKAH SOAL

Nama   : SUMANTO

Unit kerja   : SD Warureja 01

Alamat Rumah  :   Perumnas Bojongbata 

Kelurahan Bojongbata  Kec. Pemalang   Kab. Pemalang    52319

e-mail : sumanto.mantos@yahoo.co.id 

Facebook : Sumanto   Mantos  Sumantomantos

Website / Blog  Asli :  www.sumantomantos.wordpress.com 

Website / Blog  Bayangan :  www.gurusd.co.cc       

   www.sumantos.wordpress.com 

   www.sumantomantos.blogspot.com 
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