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LATIHAN UJIAN NASIONAL SD/ MI / SDLB 

 

 

 

LEMBAR SOAL 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Hari/ Tanggal : - 

Waktu   : 120 Menit 

Dimulai Pukul : 08.00 WIB 

Diakhiri Pukul : 10.00 WIB 

 

Petunjuk Umum 

1. Berdoalah dulu sebelum mengerjakan. 

2. Tulislah terlebih dahulu nomor ujian di kolom lembar jawaban yang disediakan. 

3. Periksalah dan bacalah soal-soal sebelum menjawab. 

4. Laporkan kepada pengawas tulisan yang kurang jelas, rusak, atau jumlah soal kurang. 

5. Dahulukan soal-sola yang kamu anggap mudah. 

6. Kerjakan di lembar jawaban yang disediakan, menggunakan pensil 2B computer 

7. Jumlah soal sebanyak 40a butir soal dengan bentuk soal pilihan ganda. 

8. Apabila ada jawaban yang kamu anggap ragu-ragu dan belum mantap, berilah tanda titik 

dahulu pada lingkaran pilihan jawaban. 

Contoh:  

 

Setelah kamu cermati dan mantap silanglah dengan menggunakan pensil 2B computer 

 

   

9. Mintalah kertas buram kepada pengawas bila diperlukan. 

10. Periksalah kembali pekerjaan sebelum diserahkan kepada pengawas. 

 

 

 

 

 

 

 

a b c d 

a b c d 
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SELAMAT MENGERJAKAN 

 

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang tepat! 

1. Pada waktu malam hari yang gelap kelelawar mampu terbang tanpa menabrak benda-benda 

di sekitarnya, bahkan mampu menentukan arah makanan yang dituju. Hal ini disebabkan 

kelelawar …. 

a. penglihatannya sangat tajam 

b. mempunyai system sonar 

c. penciumannya sangat peka 

d. sayapnya berupa selaput tipis 

 

2. Perhatikan jenis-jenis hewan berikut! 

1) Lumba-lumba 

2) Paus 

3) Kambing 

4) Sapi 

Hewan-hewan di atas digolongkan dalam satu kelompok berdasarkan …. 

a. tempat hidupnya 

b. jenis makannya 

c. cara mencari makan 

d. cara perkembangbiakan 

 

3. Berikut merupakan manfaat tanaman cendana adalah …. 

a. untuk bahan obat-obatan 

b. kayunya dapat digunakan sebagai bahan kerjainan 

c. digunakan sebagai bahan konstruksi bangunan 

d. dijadikan bahan makanan 

 

4. Orang utan merupakan hewan khas Indonesia. Habitat asli hewan ini adalah hutan-hutan di 

pulau Sumatera dan Kalimantan. Pemerintah melarang adanya perburuan liar terhadap 

hewan tersebut dengan tujuan …. 

a. agar berkembang biak 

b. agar tidak mengalami kepunahan 

c. untuk dimanfaatkan kulitnya 

d. untuk diekspor ke luar negeri 
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5.  

 

Tumbuhan pada gambar di samping berkembang 

biak dengan cara …. 

a. merunduk  

b. geragih (stolon) 

c. stek akar 

d. rhizome 

 

6. Tahap-tahap daur hidup katak adalah …. 

a. telur – katak muda – berudu – katak dewasa 

b. berudu – katak muda – katak dewasa – telur 

c. telur – berudu – kecebong – katak dewasa 

d. telur – berudu – katak muda – katak dewasa 

 

7. Hubungan antara dua makhluk hidup di bawah ini yang termasuk simbiosis parasitisme 

adalah …. 

a. anemon laut dan ikan badut 

b. tanduk rusa dan pohon akasia 

c. benalu dan pohon mangga 

d. ikan hiu dan ikan remora 

 

8. Rantai makanan yang terdapat dalam ekosistem padang rumput adalah …. 

a. rumput – kelinci – serigala – bakteri 

b. kelinci – rumput – serigala – bakteri 

c. bakteri – rumput – kelinci – serigala 

d. serigala – kelinci – rumput – bakteri 

 

9. Perhatikan rantai makanan di bawah ini! 

Daun – ulat – ayam – musang – bakteri. Kedudukan bakteri pada rantai makanan tersebut 

sebagai …. 

a. produsen    c. konsumen puncak 

b. konsumen 4    d. Pengurai 

 

10. Kegitan berikut ini yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan lingkungan adalah …. 

a. mengolah limbah sebelum dibuang ke lingkungan  

b. menebang pohon dengan sistem tebang pilih 

c. membangun rumah di daerah resapan air 

d. membatasi penggunaan plastik 
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11. Bentuk adaptasi pohon tebu untuk bertahan hidup di musim kemarau adalah …. 

a. menggulung daunnya untuk mengurangi penguapan 

b. menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan 

c. berdaun lebar dan panjang untuk memperbanyak penguapan 

d. batangnya panjang untuk mengurangi penguapan 

 

12.  

 

Perhatikan tanaman kentang di samping! 

Bagian yang ditunjukkan oleh nomor 1 berfungsi  

sebagai …. 

a. tempat fotosintesis 

b. tempat melekatnya daun 

c. alat menyerap air dan zat hara 

d. tempat menyimpan cadangan makanan 

 

13. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Bagian mata yang ditunjuk oleh nomor 3 berfungsi  

untuk …. 

a. mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke 

mata 

b. menerima rangsang dan meneruskan ke bagian yang 

lebih dalam 

c. memfokuskan cahaya agar bayangan tepat jatuh di 

retina 

d. menyampaikan pesan ke otak 

 

14. Perhatikan gambar di bawah ini 

 

K : tempat keluar masuknya udara pernafasan 

L : tempat pertukaran oksigen dan karbondioksida 

M : menyesuaikan suhu 

N : menyaring udara 

Pasangan yang tepat antara bagian alat pernafasan dengan prose pernafasan yang 

berlangsung di tunjukkan oleh huruf …. 

a. K    c. M 

b. L    d. N 
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15. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Enzim yang dihasilkan tanda x beserta fungsinya yang 

benar adalah …. 

a. hel membunuh bibit penyakit 

b. amylase mengubah zat tepung menjadi zat gula 

c. lipase mengubah lemak menjadi asam lemak 

d. erepsin berfungsi unruk menguraikan protein 

 

 

16.  Perhatikan gambar berikut ini!  

 

 

Aliran darah yang mengandung oksigen dari paru-paru ke 

seluruh tubuh ditunjukkan oleh nomor …. 

a. 1 – 3 – 4 – 6 – 7  c. 3 – 4 – 6 – 7 - 8 

b. 2 – 5 – 1 – 3 – 4  d. 8 – 2 – 5 – 1 – 3 

 

 

17. Perhatikan gambar berikui ini!  

 

Tulang yang merupakan bagian dari anggota gerak bawah 

ditunjukkan oleh nomor …. 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

 

18. Vitamain E banyak terkandung dalam kecambah. Fungsi utama vitamin E adalah ….  

a. menjaga kesehatan sistem reproduksi 

b. meningkatkan kinerja otak 

c. menjaga fungsi jantung 

d. menjaga fungsi hati 

 

19. Ciri-ciri fisik berikut yang menandai masa pubertas pada laki-laki adalah …. 

a. tinggi dan berat bertambah 

b. tumbuh kumis dan suara berat 

c. pinggul dan suara membesar  

d. mengalami menstruasi 
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20. Demam berdarah merupakan penyakit yang ditularkan oleh nyamuk. Cara yang dapat 

dilakukan untuk mencegah penularannya adalah …. 

a. banyak minum air putih       

b. memakai pakaian bersih  

c. menguras bak mandi minimal seminggu sekali 

d. menghindari kontak langsung dengan penderita 

 

21. Sekar merebus air dalam panci. Air dalam panci lama kelamaan berkurang. Jenis perubahan 

wujud yang terjadi pada air dalam panci disebut …. 

a. mencair    c. mengembun 

b. menguap    d. Melebur 

 

22. Bahan dan sifat bahan yang paling tepat untuk membuat jas hujan adalah…. 

a. karet karena bersifat kedap air  

b. plastik karena bersifat kedap air 

c. meningkatnya suhu yang tiba-tiba 

d. terjadi peningkatan tekanan udara dalam gelas 

 

23. Dimas sedang membuat kopi untuk bapaknya menggunakan air mendidih. Saat menuangkan 

air ke dalam gelas, tiba-tiba gelas tersebut pecah. Hal ini terjadi karena …. 

a. pemuaian yang tidak merata 

b. terjadi penyusutan pada dinding gelas 

c. meningkatnya suhu yang tiba-tiba 

d. terjadi peningkatan tekanan udara dalam gelas 

 

24. Peristiwa berikut yang merupakan perpindahan panas secara konduksi adalah …. 

a. tangan terasa panas saat menyentuh panci yang digunakan untuk memasak 

b. badan terasa hangat saat berdiri di dekat perapian 

c. tubuh terasa panas di bawah terik matahari 

d. naiknya air ketika mendidih 

 

25.  Perhatikan gambar berikut! 

 

Gaya yang dimanfaatkan pada gambar di samping  

adalah …. 

a. otot dan magnet 

b. magnet dan gravitasi 

c. otot dan gravitasi 
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d. gravitasi dan gesek 

 

 

 

26. Putri membuat bermacam-macam mainan dari plastisin. Gaya yang diberikan oleh tangan 

Putri pada plastisin membuktikan bahwa gaya dapat mengubah …. 

a. bentuk benda    c. wujud benda 

b. gerak benda    d. warna benda 

 

27. Pada saat libur, Aji ikut ayahnya memancing di danau kecil dekat rumahnya. Pesawat 

sederhana yang digunakan untuk memancing berupa …. 

a. katrol     c. pengungkit 

b. bidang miring    d. roda berporos 

 

28.  

 

Sumber bunyi pada alat musik di samping berupa …. 

a. bilah kayu   c. lubang udara 

b. rongga udara  d. dawai 

 

29. Perhatikan gambar berikut! 

 

Gambar di samping menunjukkan bahwa cahaya dapat …. 

a. dibiaskan  

b. dipantulkan 

c. merambat lurus 

d. menembus benda bening 

 

30.   

 

Perubahan energi yang terjadi pada gambar di samping 

adalah …. 

a. energi panas menjadi listrik 

b. energi kimia menjadi energi listrik 

c. energi gerak menjadi energi listrik 

d. energi panas menjadi energi kimia 
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31.  Perhatikan tabel berikut ini! 

Berikut ini adalah macam-macam sumber energi. 

Sumber energi yang termasuk energi alternatif adalah …. 

a. 1, 2 dan 6 

b. 1, 5 dan 6 

c. 3, 5 dan 6 

d. 4, 5 dan 6 

 

 

32.  Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut ini!  

 

Jika sakelar S2 pada lampu L2 diputus, yang terjadi 

adalah... 

a. Lampu L3 dan L4 yang menyala 

b. Lampu L1 dan L3 yang padam 

c. LI, L3, dan L4 padam 

d. LI, L3, dan L4 menyala 

 

33. Tanah yang terbentuk dari hasil pelapukan tumbuh-tumbuhan di rawa adalah tanah …. 

a. humus    c. kapur 

b. gambut   d. Vulkanik 

 

34.  

 

Sumber daya alam seperti pada gambar di samping 

dimanfaatkan untuk …. 

a. membuat hiasan 

b. dijadikan makanan 

c. bahan dasar kain sutera 

d. bahan dasar kain katun 

 

35. Meningkatnya jumlah kendaraan dan padatnya transportasi mengakibatkan manusia 

melakukan suatu kegiatan untuk memberikan kenyamanan dalam bertransportasi. Namun 

manusia kurang menyadari bahwa kegiatan tersebut dapat mengakibatkan perubahan 

permukaan bumi. 

Kegiatan yang dimaksud adalah …. 

a. pembangunan pusat perkantoran 

b. pembangunan gedung bertingkat 

c. pembukaan tanah pertanian 

d. pembangunan jalan layang 

 

1.  Solar 

2.  Avtur 

3.  Biosalar 

4.  Aspal 

5.  Biogas 

6.  Angin 
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36. Pengelompokann jenis tanah sumber daya alam yang benar adalah …. 

 Dapat diperbarui Tidak dapat diperbarui 

a. Minyak bumi, emas, batu bara Hewan ternak, tumbuhan, air 

b. Hewan ternak, tumbuhan, air Minyak bumi, emas 

c. Biogas, batu bara, emas Bensin, batu bara, air 

d. Hewan, air, bensin Timah, air, tanah 

 

37. Memiliki cincin dan termasuk planet luar dalam tata surya. 

Planet yang dimaksud adalah …. 

a. Merkurius 

b. Neptunus 

c. Saturnus 

d. Uranus 

 

38. Belahan bumi selatan pada waktu tertentu mengalami siang lebih lama dibandingkan malam.  

Hal ini disebabkan oleh …. 

a. rotasi bumi 

b. revolusi bumi 

c. rotasi bulan 

d. revolusi bulan 

 

39. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

 

Gerhana bulan sebagian apabila bulan ada pada posisi …. 

a. I dan II  c. III dan IV 

b. II dan III   d. II dan IV 

 

40. Pada kalender tahun syamsiyah, satu tahun terdiri dari 12 bulan. Hal tersebut didasarkan 

pada …. 

a. Bumi mengelilingi Matahari  

b. Bulan mengelilingi Bumi 

c. Bumi mengalami rotasi 

d. Bulan mengelilingi Matahari 

 


