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soal latihan dan prediksi 

berikut diambil dari 

berbagai sumber buku IPA 

mulai dari kelas 4 sampai 6 

dan di susun berdasarkan 

kisi-kisi Ujian Nasional 

tahun 2009 dari Depdiknas, 

namun kami tidak 

menjamin bahwa soal 

berikut akan sesuai atau 

sama dengan Ujian 

Nasional, harapannya soal 

berikut dapat menambah 

wawasan dan latihan 

dalam menghadapi Ujian 

Nasional bidang studi IPA 
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SIAP UASBN IPA 1 
Berilah tanda silang pada jawaban yang paling benar! 
 
1. Salah satu ciri khusus tumbuhan disamping  

adalah.... 
a. batang menyimpan air 
b. mempunyai duri 
c. akar berongga 
d. mengeluarkan bau busuk 

2. 1) Kuda    3) srigala 
 2) elang    4) ayam 

Kelompok hewan yang tergolong karnivora 
adalah… 
a. kuda dan srigala  
b. elang dan srigala 
c. ayam dan kuda 
d. elang dan ayam 

3. Hewan disamping memiliki ciri-ciri: 
 1) tidak berdaun telinga 
 2)  tidak menyusui anaknya 

Berdasarkan ciri-ciri diatas kedua 
hewan tersebut berkembang biak  
dengan cara…. 
a. melahirkan 
b. bertelur 
c. bertelur dan melahirkan 
d. fragmentasi 

4. Tumbuhan pada gambar disamping 
berkembang biak dengan cara.... 
a. merunduk 
b. geragih 
c. akar tinggal 
d. tunas 

5. Badak bercula satu di Indonesia semakin 
menurun populasinya. Hal ini terjadi karena 
hewan tersebut diburu untuk diambil…. 
a. Gadingnya    
b. Kulitnya    
c. Bulunya 
d. Culanya 

 
6. Jamu tradisional asli Indonesia banyak 

menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai 
bahan bakunya, salah satunya adalah jahe 
dan kunyit. Bagian tumbuhan jahe dan kunyit 
yang dimanfaatkan yaitu…. 
a. umbinya   c. akar tinggal (rizhoma) 
b. batangnya  d. daunnya 

 
7. Orang hutan di Indonesia terancam punah 

populasinya kerana perburuan liar. Upaya 
yang dapat dilakukan untuk menjaga 
kelangsungan hidup Orang hutan adalah…. 

 a. membuat suaka margasatwa 
 b. diperdagangkan 
 c.  dikarantina 
 d. dipelihara di kebun binatang 

 
 
 
 
 
 

 
 
8. Dalam sebuah komunitas terdapat  

padi – serangga – burung pemakan serangga – 
ular – elang. Apabila burung pemakan 
serangga tarancam punah maka akan 
berakibat…. 
a. Populasi ular bertambah 
b. panen padi menurun 
c. elang punah 
d. populasi serangga menurun  

  
9. Kupu-kupu tertarik dengan bunga untuk 

menghisap nektar, sebaliknya bunga terbantu 
dalam hal penyerbukan. Hubungan dua 
makhluk hidup yang berbeda tersebut disebut 
simbiosis…. 
a. parasitisme    
b. mutualisme 
c. komensalisme    
d. epifit 

 
10. Pohon kelapa      tupai      ular      burung elang 
 Dalam rantai makanan diatas, pohon kelapa `
 berkedudukan sebagai…. 

a. Pengurai    c. konsumen I 
b. Produsen    d. konsumen II 

11.                                                 
 
 
             1                2                  3                  4   

Bentuk paruh burung penghisap madu 
ditunjukkan oleh gambar nomor…. 
a. 1      c. 3 
b. 2      d. 4 

12. Bentuk penyesuaian diri tumbuhan teratai yang  
ditunjukkan tanda panah berfungsi…. 
a. menyerap air             
b. memperbanyak penguapan 
c. menyalurkan udara 
d. memperkecil penguapan 

13. Perhatikan gambar persendian dibawah ini 
 Persendian yang cara kerjanya  
 dapat digerakkan kesegala arah       A 

 ditunjukkan huruf….                    B 

a. A 
b. B                                           C 
c. C                             
d.   D                                          D                                      

14. Bagian lidah yang ditunjukkan oleh tanda 
panah berfungsi mengecap rasa…. 
a. manis 
b. asam 
c. asin 

 d. pahit          
15. Hewan yang bernapasnya menggunakan paru-

paru dan kulit adalah…. 
                                                                  

  a.       c. 
 
       
       b.                                   d.   
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16. Perhatikan gambar alat pencernaan  
      disamping! 

Pada bagian yang ditunjuk oleh tanda  
panah, makanan mangalami …. 
a. gerakan peristaltik 
b. pencernaan mekanik 
c. pencernaan kimiawi 
d. penyerapan sari makanan     
 

17. Dalam tubuh manusia sel darah putih (leukosit) 
berfungsi sebagai… 

 a. penawar racun   
 b. mengangkut zat makanan 
 c.  mengikat oksigen 
 d. membunuh kuman 
 
18. Kegunaan bunga bagi tumbuhan adalah… 
 a. alat angkut 
 b.  tempat pembuatan makanan 
 c. alat perkembangbiakan 
 d. tempat memasak makanan 
 
19. Zat makanan yang berfungsi untuk 

membangun tubuh dan pertumbuhan sel baru 
adalah…. 
a. protein            c. karbohidrat        
b. lemak     d. vitamin 

 
20. Untuk mencegah agar tidak terkena penyakit 

rakitis (tulang) maka kita harus banyak makan-
makanan yang mengandung vitamin…. 
a. A                               c. E 
b. D                               d. K 

 
21. Apabila sebuah gelas diisi air dan es, tidak 

lama kemudian seluruh dinding gelas menjadi 
basah hal ini karena peristiwa… 
a. membeku    c.  mencair 
b. mengembun   d. menguap 
 

22. Contoh pemanfaatan perubahan wujud benda  
      dibawah ini yang benar adalah…                           
 a.   penyulingan minyak bumi                          
 b.   pembakaran sampaH 
 c.   menanak nasi 
 d.   pembuatan sengkedan 
 
23. Sambungan rel kereta api dibuat renggang  
 supaya… 

a. rel akan menyusut jika kena panas 
b. rel akan melengkung jika kena dingin 
c. rel akan mendatar jika kena dingin 
d. rel tidak bengkok jika kena panas 

 
24. Perahu layar pada gambar dapat bergerak 

dengan menggunakan energi… 
a. angin       
b. cahaya 
c. panas     
d. air 

25. Yang merupakan tindakan penghematan  
 energi adalah… 
 a.   membakar sampah dengan minyak tanah 
 b.   selalu menggunakan kendaraan bermotor  
      c.   mengganti minyak tanah dengan gas 
      d  menyalakan lampu siang hari 

26. Alat pada gambar disamping bekerja 
mengubah Energi…  
a.   listrik menjadi cahaya (gambar) 
b.   listrik menjadi bunyi 
c.   listrik menjadi gerak 
d.   listrik menjadi panas 
 

27. Energi alternatif yang tepat untuk pembuatan  
 ikan asin  adalah… 

a. kayu bakar   c. matahari 
b. listrik     d. minyak tanah 

 
28. Anak panah yang melesat dari busurnya  

karena adanya gaya… 
a. otot 
b. pegas 
c. gesekan 
d. gravitasi 

 
29. Gaya yang paling besar untuk mengangkat  
 beban ditunjukkan oleh gambar… 

 a.                              c.     
 
 

b.                               d. 
                    

 
30. Jenis pesawat sederhana yang digunakan  
 untuk memindahkan drum keatas truk adalah… 

a. bidang miring 
b. tuas 
c. katrol 
d. roda     

 
31. Percobaan disamping membuktikan sifat  
 cahaya… 

a.   menembus benda 
b.   merambat lurus 
c.   dapat dibiaskan 
d.   dapat dipantulkan                                                      

 
32. Sifat bayangan benda yang terjadi pada cermin       
    cekung adalah… 

a. benda terlihat lebih besar 
b. nyata bila benda dekat dari cermin 
c. maya bila benda dekat dari cermin 
d. simetris dengan bendanya 

 
33. Contoh sumber daya alam yang dapat 

diperbarui adalah… 
a. air dan tanah 
b. tumbuhan dan minyak bumi 
c. tembaga dan batu intan 
d. rumput laut dan batu kapur 

 
34. Bahan tembaga biasanya banyak  
 dimanfaatkan untuk membuat…. 

a. kabel listrik    
b. perhiasan     
c. kerangka pesawat terbang 
d. kerangka gedung bertingkat 
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35. Untuk menjaga kelestarian sumber daya laut  
dapat dilakukan…. 
a. menggunakan bahan peledak 
b. menangkap ikan dengan jaring dan kail 
c. menangkap ikan dengan potasium 
d. menangkap ikan dengan pukat harimau 

 
36. Dampak terjadinya banjir di Indonesia  
 mengakibatkan kerugian bagi masyarakat  
 salah satunya adalah…. 

a. gagal panen karena sawah terendam air 
b. nelayan sulit mencari ikan di laut 
c. rumah dan pohon-pohon tumbang 
d. gelombang pasang 

 
37. Planet yang mempunyai ciri seperti  

  gambar disamping adalah plenet…. 
a. mars   c. saturnus    
b. neptunus  d. jupiter   

 
38. Akibat yang ditimbulkan dari rotasi bumi 

adalah…. 
a. perubahan musim 
b. pasang surut air laut 
c. gerak semu tahunan matahari 
d. terjadinya siang dan malam 

 
39.  
 
                               Matahari 

 

Gambar diatas menunjukkan terjadinya 
peristiwa gerhana… 
a. bulan sebagian  c. bulan total 
b. bulan penumbra  d. bulan mati 

 
40. Tahun masehi adalah tahun yang didasarkan  
      atas perhitungan peredaran…. 

a. bulan mengelilingi matahari 
b. bumi mengelilingi matahari 
c. bulan mengelilingi bumi 
d. bumi mengelilingi bulan                       


