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PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 

UPTD DIKPORA KECAMATAN WARUREJA 

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

TRY OUT SD 
TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012 

 

UTAMA 
Mata Pelajaran : IPA 

Hari / Tanggal : ..................., ...............................2012 

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 
 

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. Perhatikan gambar dibawah ini!  

Yang bukan ciri khusus yang sama pada kedua hewan tersebut disamping 

adalah 

a.  Termasuk hewan omnivora 

b  Menyusui karena termasuk hewan mamalia 

c  Memiliki penciuman dan pendengaran yang tajam 

d. Giginya berfungsi memotong,mengunyah dan mengerat makanan 
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2. Perhatikan tabel berikut ini 

No A B C 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sapi 

Kelinci 

Kambing 

Sapi 

Serigala 

Harimau 

Elang 

Srigala 

Ayam 

Bebek 

Rubah 

Tikus 

 

 Dari tabel diatas, pengelompokan berdasarkan..... 

 a. Tempat hidupnya  c. Penutup tubuhnya 

 b. Jenis makanannya  d. cara geraknya 

 

3. Tanaman kunyit selain digunakan sebagai bahan pewarna dan penyedap masakan juga dimanfaatkan 

untuk bahan.... 

 a. Pelunak daging  c. Pengawet makanan  

b. Pembuinuh serangga d. Obat tradisional 

4. Pemerintah melindungi hewan dan tumbuhan langka dan perburuan liar agar hewan dan tumbuhan 

tersebut 

a. Jumlahnya semakin banyak  c. Populasinya semakin berkurang 

b. Tetap dapat dimanfaatkan manusia d. Tidak mengalami kepunahan 

 

5. Perhatikan gambar dibawah ini! 

 

 

 

 Hewan tersebut diatas berkembang biak dengan cara.... 

a. 1.Ovipar dan 4. Vivipar  c.  5. Ovovivipar dan 3 Vivipar 

b. 3. Vivipar dan 2. Ovovivipar d. 2. Ovipar dan 4. Ovipar 

 

6. Manakah pernyataan yang tidak benar tentang masa pubertas.... 

a. Perubahan fisik sangat kelihatan 

b. Hormon-hormon seksual mulai berfungsi 

c. Masa puber pada laki-laki lebih cepat dari pada perempuan 

d. Mulai terjadi ketertarikan dengan lawan jenis 

 

7.                Tumbuhan yang ada pada gambar disamping berkembang biak dengan cara.... 

a. Genetatif alami   c. Vegetatif alami 

            b. Genetatif buatan   d. Vegetatif buatan 

 

 

 

 

8. Hubungan antara dua makhluk hidup yang termasuk simbiosis mutualisme adalah... 

a. Burung jalak memakan kutu di kulit kerbau 

b. Kutu kepala tinggal dikepala manusia 

c. Benalu menyerap sari makanan pada tumbuhan yang di tumpangi 

d. Tali putri membelit tumbuhan inang 

 

9. Perhatikan rantai makanan berikut 

       Padi - X - Ayam-musang 

     Mahluk hidup yang paling tepat menduduki variabel X yaitu 

a. Kelinci  c. Belalang 

b. Katak  d. Burung pipit 

 

10. Perhatikan Gambar dibawah ini! 

 

 

 

 Pada rantai makanan disamping ular berkedudukan sebagai.... 

a. Produsen  c. Konsumen II 

b. Konsumen I  d. Konsumen III 



11. Demi mendapatkan makanan, harimau sumatra sering memasuki perkampungan dan memakan 

ternak penduduk. Hal ini menunjukan harimau sangat tergantung kepada hewan ternak, hal tersebut 

dilakukan harimau karena.... 

 a. Sumber makanannya sudah banyak dimakan oleh hewan lain 

 b. Rusaknya ekosistem dan terjadinya penyempitan habitat 

 c. Banyaknya pemburu liar 

 d. Agar lebih leluasa dan banyak mendapat sumber makanan.  

 

12.Pada gambar dibawah ini ! 

Tanaman seperti pada gambar disamping mempunyai daun yang lebar, hal 

tersebut berfungsi untuk... 

a.Terapung diatas permukaan air     c. Mudah berkembang biak 

    b.Memperbesar penguapan            d. Agar dapat bernapas dengan leluasa 

 

13.Perhatikan gambar dibawah ini! 

 

 Bagian yang ditujukan huruf A merupakan kantong tipis yang 

terdapat di ujung brokiolus. Di bagian tersebut berlangsung 

proses... 

a. Keluar masuk O2 dan CO2 c. Pertukaran O2 dan CO2 

b. Penyaringan udara   d. Penyesuaian suhu dan   

                                                                  kelembaban 

 

14. Perhatikan gambardibawah ini! 

Bagian alat indra yang ditunjukan huruf P pada gambar di atas berfungsi untuk.... 

a. Memfokuskan cahaya agar bayangan jatuh ke retina 

b. Mengatur sedikitnya cahaya yang masuk ke mata 

c. Mengatur gerakan bola mata 

d. Menerima rangsang cahaya 

 

15.Perhatikan gambar dibawah ini! 

Pada saat terjadinya proses pernapasan, yang tidak terjadi pada saat di nomor 1 

ialah.... 

         a. Penyesuaian kelembaban        

         b. Penyesuaian suhu 

         c. Terjadinya pertukaran oksigen dan karbondioksida 

                        d. Penyaring dari kotoran debu yang berasal dari udara 

 

16. Perhatikan gambar dibawah ini! 

Pada alat pencernaan yang ditunjukan gambar diatas terjadi pencernaan secara 

kimiawi yang dilakukan oleh.... 

a. Getah empedu dan pankreas c. Enzim renin dan amilase 

b. Pepsin dan lipase   d. Pepsin dan tripsin 

 

 

17. Perhatikan gambar disamping! 

Urutan aliran darah pada sistem peredaran darah besar adalah.... 

   a.1-2-3-4  c. 3-4-5-6 

   b. 2-3-4-5  d. 3-6-1-2 

 

 

18. Perhatikan gambar dibawah ini! 

Bagian tulang rangka yang berfungsi melindungi bagian-bagian penting 

ditunjukan oleh no.... 

a. 4,2 dan 8 c. 2,4 dan 7 

b. 5,6 dan 8 d. 2,4 dan 5 

 

 

 

 



19. Manfaat vitamin A bagi tubuh manusia adalah untuk mencegah penyaklit.... 

 a. Rabun senja  c. Rakitis 

 b. Beri-beri  d. Sariawan 

 

20. Flu merupakan penyakit yang dapat menular. Agar tidak mudah terserang penyakit flu sebaiknya.... 

 a. Tidur minimal 8 jam sehari 

 b. Menjaga kekebalan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi 

 c. Berolah raga seperlunya 

 d. menghindari makanan berlemak 

 

21.    Perubahan wujud zat yang terjadi pada dgambar disamping adalah…. 

    a. Penguapan c. Pencairan 

    b. Pembakuan d. Pengembunan 

 

 

22. Bahan ini mempunyai sifat lentur (elastis) tidak menyerap air serta tidak mudah robek dan patah. 

Kegunaannya sebagai bahan baku utama pembuat ban adalah..... 

 a. Plastik  c. Logam 

 b. Karet  d. Kertas 

 

23. Ketika musim kemarau tiba jumlah garam yang dihasilkan nelayan sangat banyak apabila 

sibandingkan dengan musim hujan. Hal ini terjadi karena musim kemarau yang panas 

mengakibatkan..... 

 a. Air laut sering pasang  c . Penguapan air laut cepat 

 b. Penguapan air laut lambat d. Angin bertiup lebih kencang 

 

24. Peristiwa yang menunjukan perpindahan panas yangterjadi secara konveksi adalah…. 

 a. Tubuh terasa hangat bila duduk disekitar api unggun 

 b. Sendok terasa panas bila dicelupkan ke dalam air panas 

 c. Kepala terasa panas ketika berjalan dibawah terik matahari 

 d. Air dalam panci akan mendidih ketika direbus 

 

25.               Perhatikan gambar disamping! 

              Karet ketapel yang ditarik dengan kuat, kemudian dilepaskan maka kerikil akan                       

                                    meluncur cepat. Gaya apa yang dimanfaatkan kegiatan tersebut? 

                              a. Gaya pegas dan Otot  c. Gaya otot dan gravitasi 

                               b. Gaya otot dan Gesek  d. Gaya panas dan Magnet 

 

 

26 Di bawah ini pernyataan yang tepat mengubah gerak suatu benda dengan gaya tarikan adalah..... 

 a. Gitar , ayunan, sepeda  c. Membuka pintu, ayunan, menutup almari 

 b. Ketapel,pembuka botol,gitar d. Biola,dram, mengayuh becak 

 

27.       Pesawat sederhana yang sesuai pada gambar disamping ini termasuk jenis .... 

       a. Katrol   c. Bidang miring 

       b. Pengungkit  d. Roda berporos 

 

 

28.       Perhatikan gambar di samping ini! 

       Alat musik disamping memiliki sumber bunyi yang ditunjukan oleh nomor...... 

       a. 1     c. 3 

                   b. 2     d. 4 

 

 

29. Pada saat kita bermain air sabun ditiup dibawah sinar matahari akan membentuk balon dengan 

kilauan warna pelangi. Peristiwa ini membiktikan bahwa cahaya memiliki sifat.... 

 a. Dapat di uraikan  c. Dapat di biaskan 

 b. dapat dipantulkan  d. Merambat lurus 

 



30. Radio salah satu media elektronik. Perrubahan enrgi yang terjadi pada saat alat tersebut digunakan 

adalah.... 

 a. Energi kimia menjadi energi gerak 

 b. Energi listrik menjadi energi bunyi 

 c. energi listrik menjadi energi kimia 

 d. Energi kalor menjadi energi bunyi 

 

31. 1. matahari 

 2. Minyak bumi 

 3. Angin 

 4. solar 

 5. Air 

 Daftar sumber energi diatas yang menghasilkan energi alterntif adalah.... 

 a.1-2-3  c. 1-3-5 

 b.1-4-5  d. 2-4-5 

32.     Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut! 

     Apabila lampu 4 mati maka ..... 

     a. semua lampu mati  c. Hanya lampu 1 dan 2 yang menyala 

     b. Lampu 3 mati  d. Lampu1,2,3,dan 5 menyala 

 

 

 

33. Bagian jenis tanah yang terdapat dikawasan hujan tropis dan merupakan lapisan tanah yang paling 

cocok untuk pertanian adalah... 

 a. Humus  c. Kapur 

 b. Vulkanik d. Pasir 

 

34. Salah satu hasil pengolahan minyak bumi yang dimanfaatkan untuk bahan bakar mesin diesel 

adalah.... 

 a. Bensin  c. Oli 

 b. Solar  d. Bensol 

 

35. Untuk pengendalian banjir dan menampung air hujan serta irigasi maka upaya manusia mengubah 

permukaan bumi dari hamparan tanah menjadi daratan yang digenangi air adalah.... 

 a. Pembakaran hutan c. Pembangunan waduk 

 b. Pembangunan jembatan  d. Pembuatan tambak 

 

36. Perhatikan daftar dibawah ini 

 1. Air 

 2. Tembaga 

 3. Hutan 

 4. Minyak bumi 

 5. Batubara 

 6. Hewan 

 Manakah daftar diatas yang termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? 

 a. 1-2-4 c 3-4-5 

 b. 1-3-6 d. 2-4-5 

 

37. Planet yang disebut tubuh raksasa berwarna merah kecoklatan dan memiliki 16 satelit adalah.... 

 a. Yupiter  c. Venus 

 b. Mars  d. Uranus 

 

38. Akibat adanya revolusi bulan terhadap bumi dan bulan bersama bumi berevolusi terhadap matahari 

maka dibumi sewaktu-waktu mengalami... 

 a. Gerhana bulan dan sunami c. Gerhana matahari dan banjir 

 b. Gerhana bulan dan matahari d. Sunami dan badai topan 

 

 

 

 



39. Yang bukan pernyataan terjadinya gerhana matahari adalah.... 

 a. Posisi bulan diantara matahari dan bumi 

 b. Posisi matahari,bulan dan bumi membentuk garis lurus 

 c. Posisi bumi diantara matahari dan bulan 

 d. Sinar matahari yang  jatuh kebumi terhalang oleh bulan 

 

40. Kala revolusi bumi terhadap matahari oleh manusia dijadikan sebagai pedoman dalam pembuatan.... 

 a. Kalender jawa  c. Kalender hijryah 

 b. Kalender imlek  d. Kalender masehi 
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KUNCI JAWABAN : 

IPA ( Ilmu Pengetahuan Alam ). 

 

1. A 

2. B 

3. D 

4. D 

5. D 

6. C 

7. C 

8. A 

9. C 

10. C 

11. B 

12. B 

13. C 

14. A 

15. C 

16. A 

17. D 

18. B 

19. A 

20. B 

21. A 

22. B 

23. C 

24. D 

25. A 

26. B 

27. C 

28. D 

29. A 

30. B 

31. C 

32. D 

33. A 

34. B 

35. C 

36. D 

37. A 

38. B 

39. C 

40. D 

 

 

 

TEAM  PENYUSUN : 
1.  CICIK YULIASTUTI, S. Pd. SD. 
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. SAYIDI, S. Pd. SD. 

 
 

 
TEAM EDITOR TAHAP II  (FINALISASI) :  
1.  SAIRI, S.Pd. SD. 
2.  SAHUDI, S. Pd. 
3.  IMRON, S. Pd. 
4.  HARTONO, S. Pd. 

 
 
(NASKAH TRY OUT UJIAN NASIONAL INI MENGACU PADA KISI-
KISI UJIAN ANASIONAL TINGKAT SEKOLAH DASAR TAHUN 2012 ) 
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