
1. Antena yang terdapat pada bagian kepala semut 
berfungsi untuk ....
A. menyentuh, mencium bau dan merasakan getaran 

bunyi
B. melindungi diri dan memperindah bentuk tubuh
C. menentukan jarak jauh dekatnya musuh
D.  menangkap bunyi pantulan dari benda lain

2.  Perhatikan beberapa tumbuhan di bawah!
-  bambu   
-  jagung  
-  tebu
-  kangkung

 Tumbuhan-tumbuhan di atas digolongkan dalam satu 
kelompok berdasarkan ....
A. cara perkembangbiakannya
B.  bentuk batang yang beruas
C.  bentuk tulang daun yang sejajar
D.  cara menyimpan cadangan makanan

3.  Jahe, kunyit dan kencur adalah contoh tanaman yang 
dapat dimanfaatkan untuk bahan ....
A. makanan  C.  obat-obatan
B.  pengawet  D.  kosmetik

4.  Tujuan dari pelestarian budidaya anggrek hitam adalah 
....
A. meningkatkan koleksi tanaman hias
B.  menyalurkan kegemaran dan hobi
C. menyebarkan populasi anggrek bulan
D.  menjaga anggrek hitam dari kepunahan

5.  Perhatikan gambar berikut!
Tumbuhan tersebut berkem-
bang  biak dengan cara ....

     A.  umbi
     B.  umbi batang
     C.  umbi akar
     D.  umbi lapis

6.  Perhatikan urutan daur hidup hewan berikut!

 Hewan tersebut menghasilkan telur pada fase ....
A. 1 
B.  2 
C.  3 
D.  4

7. Hubungan yang saling menguntungkan kedua belah 
pihak ditunjukkan oleh gambar ....

A.  C. 

Tanaman benalu menempel pada 
pohonh

B. D.  

UJIAN NASIONAL
SD/MI

TAHUN PELAJARAN 2012/2013

       Mata Pelajaran  : IPA (P2)
       Hari/Tanggal  : 
       Waktu    : 120 Menit

PETUNJUK  UMUM
1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) yang tersedia dengan menggunakan pensil 2B sesuai 

petunjuk di LJUN.
2. Hitamkan bulatan di depan nama mata ujian pada LJUN.
3. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya, pastikan setiap lembar soal memiliki nomor paket yang sama dengan 

nomor paket yang tertera pada cover.
4. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, atau tidak lengkap.
5. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut.
6. Jumlah soal sebanyak 40 butir, pada setiap butir soal terdapat 4 (empat) pilihan jawaban.
7. Mintalah kertas buram kepada pengawas ujian, bila diperlukan.
8. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat bantu hitung lainnya.
9. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian.
10. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret.
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8.  Pada ekosistem sawah terbentuk rantai makanan sebagai 
berikut ....
A.  padi – ulat – burung – ular
B. padi – burung – ular – katak
C.  padi – ulat – ular – burung
D.  padi – burung – katak – ular

9.  Getah pohon pinus banyak digunakan untuk bahan baku 
pembuatan ....
A.  spirtus C.  biosolar
B. alkohol D.  minyak cat

10.  Berikut ini adalah dampak buruk yang diakibatkan oleh 
kegiatan penebangan hutan secara liar, kecuali ....
A. kesuburan tanah berkurang
B.  populasi hewan berkurang
C.  terpenuhinya bahan bangunan
D.  terjadinya pemanasan global

11. Tanaman pada gambar banyak  hidup di 
daerah gurun yang berpasir, batangnya 
tebal, daun kecil-kecil seperti duri. Bentuk 
daun seperti duri ini bermanfaat untuk ....
A.  mengusir serangga pengganggu
B. mengurangi penguapan
C.  menyimpan makanan
D.  mengurangi proses fotosintesis

12. Akar pada wortel, selain untuk menyerap dan mencari 
makanan dari dalam tanah, juga berfungsi untuk ....
A. pengambilan udara pernapasan
B. menyimpan cadangan makanan
C. pemanjangan akar ke dalam tanah
D. proses pembuatan makanan

13. Perhatikan gambar berikut!
 Bagian indra peraba yang ditunjuk 

oleh tanda panah berfungsi untuk 
....
A.  menghangatkan tubuh
B. mencegah menguapnya air
C.  mengeluarkan keringat
D.  mencegah masuknya bibit penyakit

14. Proses pernapasan manusia yang terjadi pada bagian 
rongga hidung adalah ...
A.  penghangatan udara
B. peleburan oksigen dalam pembuluh darah
C.  pertukaran oksigen dan karbondioksida
D. penyaringan udara yang masuk

15.  Perhatikan gambar berikut!
 Proses pencernaan yang dihasil-

kan oleh bagian bertanda X 
adalah mengubah ....
A.  zat tepung menjadi gula
B.  protein menjadi pepton
C.  lemak menjadi asam lemak
D. protein menjadi asam amino

16.  Pembuluh vena atau pembuluh balik pada sistem per-
edaran darah berfungsi untuk....
A.  membawa darah yang mengandung karbon 

dioksida ke jantung
B.  memompa darah ke seluruh tubuh
C.  mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru
D.  membawa darah yang mengandung oksigen ke 

seluruh tubuh

17.  Perhatikan gambar berikut!
 Bagian rangka yang ditunjuk oleh 

nomor 1, 2, dan 3 secara ber urutan 
dinamakan tulang ....
A. lengan atas, hasta, dan pengumpil
B.  lengan atas, pengumpil, dan jari 

tangan
C.  lengan atas, hasta, dan jari tangan
D.  lengan atas, pengumpil, dan telapak tangan

18.  Protein bagi tubuh manusia berfungsi untuk ....
A.  melarutkan vitamin A, D, E, K
B. pembentuk sel darah merah 
C. membentuk antibodi
D.  membantu pembekuan darah

19.	 Perubahan	fisik	perempuan	pada	masa	pubertas	ditandai	
dengan ....
A.  pinggul melebar  C.  dada membidang
B.  suara menjadi besar D.  tumbujakun

20. Cara mencegah penyakit TBC adalah dengan pemb.
erian imunisasi ....
A. campak C.  DPT
B.  polio D.  BCG

21. Agar pakaian tidak dimakan ngengat, ibu menyimpan 
kapur bams dalam lemari pakaian. Ibu mengamati 
lama kelamaan kapur barus tersebut jadi mengecil. 
Perubahan wujud zat yang terjadi pada peristiwa 
tersebut adalah ....
A.  cair menjadi gas
B.  padat menjadi cair
C.  padat menjadi gas
D.  cair menjadi padat

22. Alat memasak seperti gambar 
menggunakan bahan yang ber-
sifat ....
A.  berat dan tidak mudah pecah
B.  ringan dan tidak berkarat
C.  elastis dan penghantar panas
D.  keras dan penghantar panas

23.  Andi kesulitan membuka tutup botol sirup dari logam. 
la kemudian memasukkan tutup botol tersebut ke dalam 
air panas, ternyata tutup botol mudah dibuka. Hal ini 
terjadi karena ....
A.  tutup botol memuai lebih besar daripada botol
B.  botol memuai lebih besar daripada tutup botol
C. volume sirup dalam botol bertambah
D. udara dalam botol mengalami pemuaian

24.  Pada saat memasak air di panci sampai mendidih, 
terjadi proses perpindahan kalor pada air mendidih 
yang disebut ....
A.  konduksi C.  induksi
B.  konveksi D.  radiasi

25. Perhatikan gambar berikut!
 Gaya yang dimanfaatkan pada 

kegiatan memanah adalah ....
A.  gaya gesek
B.  gaya pegas
C.  gaya magnet
D.  gaya gravitasi
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26. Akibat terkena tendangan bola, kaca jendela menjadi 
pecah. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa gaya 
dapat mengubah ....
A.  arah benda C.  ukuran benda
B.  bentuk benda D.  gerak benda

27.  Gambar berikut menunjukkan 
Andi dan Dodi yang sedang 
memindahkan batu bata. 
Jenis pesawat sederhana yang 
digunakan adalah ....
A.  tuas
B.  bidang miring
C.  roda berporos
D.  katrol

28.  Perhatikan gambar berikut!
 Sumber bunyi pada alat musik tersebut adalah ....

A.  rongga udara 
B.  dudukan kayu
C.  selaput kulit
D.  simpai tali

29. Kaca spion pada kendaraan bermotor dapat membentuk 
bayangan benda yang ada di belakangnya. Peristiwa 
tersebut menunjukkan sifat cahaya dapat ....
A.  dipantulkan 
B.  dibiaskan 
C.  menembus benda bening
D.  merambat lurus

30.  Perhatikan gambar berikut!
 Perubahan energi yang terjadi 

saat alat tersebut digunakan 
adalah ....
A.  energi gerak menjadi energi bunyi
B.  energi listrik menjadi energi bunyi
C.  energi kimia menjadi energi bunyi
D.  energi kimia menjadi energi gerak

31. Gambar berikut menunjukkan 
kapal yang sedang berlayar. 
Energi alternatif yang digunakan 
pada kegiatan tersebut adalah ....
A.  matahari 
B.  udara
C.  angin
D.  air laut

32.  Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut!

Jika lampu 4 dilepas, maka ....
A.  lampu 1 dan 2, padam
B.  lampu 2 dan 3, padam
C.  lampu 1, 2, 3 dan 5 menyala
D.  hanya lampu 3 dan 5 yang menyala

33.  Tanah yang terbentuk di daerah rawa, bersifat asam, 
kurang subur dan berwarna gelap dinamakan ....
A.  pasir C.  laterit
B.  podzolik D.  gambut

34.  Aspal merupakan salah satu sumber daya alam yang 
berasal dari hasil pengolahan minyak bumi. Manfaat 
dari sumber daya alam tersebut adalah untuk....
A.  bahan pelumas C.  bahan bakar diesel
B.  pengerasan jalan D.  bahan bakar mesin

35.  Kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan 
bumi antara lain ....
A.  memasang panel surya di gedung tinggi
B.  membangun lahan pemukiman penduduk
C.  melakukan tebang pilih pohon
D.  membersihkan sampah di sungai

36.  Jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui 
adalah ....
A.  tumbuhan, cahaya matahari dan logam
B.  logam, batu bara dan tumbuhan
C.  tumbuhan, cahaya matahari dan minyak bumi
D.  logam, batu bara dan minyak bumi

37.  Planet bumi berada diantara ....
A.  Merkurius dan Venus
B.  Mars dan Jupiter
C.  Saturnus dan uranus
D.  Venus dan Mars

38.  Bentuk bumi yang tidak bulat sempurna diakibatkan 
oleh ....
A.  rotasi bumi
B.  revolusi bumi
C.  rotasi bulan
D.  revolusi bulan

39.  Perhatikan gambar berikut ini!

 Jika bulan berada pada posisi nomor 2 dan 4, gerhana 
yang terjadi adalah ....
A.  gerhana matahari total
B.  gerhana matahari sebagian
C.  gerhana bulan total
D.  gerhana bulan sebagian

40. Tahun yang didasarkan pada lamanya bulan melakukan 
revolusi terhadap bumi disebut ....
A.  tahun Masehi
B.  tahun Komariah
C.  tahun Jawa
D.  tahun Syamsiah
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