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 Latihan Soal UN SD/MI 2012 

Mata Pelajaran  : IPA 
                                                   Jumlah Soal  : 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Di dalam akumulator terkandung energi.... 

a. kalor     
b. kimia   
c. listrik  
d. potensial 

 
2. Perubahan energi yang terjadi pada pengering rambut adalah... 

a. energi cahaya-energi gerak 
b. energi listrik-energi gerak 
c. energi gerak-energi listrik 
d. energi listrik-energi panas 

 
 
 
 

3. Pemanfaatan energi yang tidak menggunakan energi listrik adalah.... 
a. manyalakan televisi 
b. menggerakan mixer 
c. memanaskan setrika 
d. menimba air sumur 

 
4. Berikut ini adalah tabel pemanfaatan sumber energi. Energi listrik yang diubah menjadi energi gerak adalah.... 

No Nama Alat Listrik 
1 lampu neon 
2 lemari es 
3 mesin obras 
4 kompor listrik 
5 kipas angin 

 
a. 1 dan 3 c.  1 dan 2 
b. 2 dan 4 d.  3 dan 5 

 
5. Pengaruh negatif dari penggunaan minyak tanah sebagai bahan bakar diantaranya.... 

a. membutuhkan ruangan luas untuk menyimpannya 
b. harganya tidak terjangkau karena sangat mahal 
c. sisa pembakarannya membuat ruangan menjadi kotor 
d. sulit dibeli karena pusat penjualannya di kota besar 

 
6. Berikut ini adalah beberapa macam gaya, kecuali.... 

a. gaya otot c.  gaya pegas 
b. gaya gesek d.  gaya getar 

 
7. Kipas angin merupakan alat yang bekerja dengan mengubah energi ... menjadi energi gerak 

a. cahaya c.  potensial 
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b. kalor d.  listrik 
 

8. Energi matahari sering digunakan sebagai energi alternatif dalam.... 
a. proses pembuatan gula pasir 
b. proses pengeringan gabah 
c. pembuatan arang kayu 
d. pengolahan lahan persawahan 

 
9. Bunyi merambat paling cepat dalam.... 

a. benda gas 
b. ruang hampa 
c. benda cair 
d. benda padat 

10. Bunyi yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli disebut.... 
a. gema c.  gaung 
b. nada d.  desah 

 
11. Di dalam gedung bioskop tidak terdengar gaung atau gema, sebab dinding-dindingnya dilapisi.... 

a. semen tebal c.  karpet tebal 
b. batu genting d.  bata merah 

 
12. Bayangan yang dibentuk cermin cembung adalah.... 

a. nyata, terbalik, diperbesar 
b. maya, terbalik, diperkecil 
c. nyata, tegak, diperbesar 
d. maya, tegak, diperkecil 

 
13. Cahaya bersifat gelombang dan merambat dengan kecepatan....di udara. 

a. 3.000 km/detik 
b. 30.000 km/detik 
c. 300.000 km/detik 
d. 3.000.000 km/detik 

 
14. Di antara alat optik berikut yang memiliki lensa pembalik adalah.... 

a. mikroskop c.  teropong medan 
b. lup d.  episkop 

 
15. Benda-benda yang sangat kecil dapat dilihat dengan jelas jika menggunakan.... 

a. kamera c.  periskop 
b. mikroskop d.  teleskop 

 
16. Kacamata berlensa ganda, yaitu cembung dan cekung dipakai oleh penderita cacat mata.... 

a. presbiopi c.  astigmatisma 
b. miopi d.  hipermetropi 

 
17. Benda berikut ini termasuk konduktor, kecuali.... 

a. tembaga c.  baja 
b. ebonit d.  kuningan 
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18. Perhatikan gambar di bawah ini! Agar menjadi magnet maka paku harus terbuat dari.... 
 

 
all rights reserved 
 
 

a. alumunium 
b. kuningan  
c. perak 
d. baja 

 
19. Jenis pesawat sederhana yang cocok untuk menaikkan drum seberat 150 kg ke atas truk adalah.... 

a. roda dan poros 
b. bidang miring 
c. katrol 
d. pengungkit 

 
20. Alat untuk mengukur tekanan udara adalah.... 

a. termometer 
b. respirometer 
c. hidrometer 
d. barometer 

 
21. Supaya jungkat-jungkit seimbang, maka beban di A harus dikurangi.... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 kg 

15 kg 

3,5 m 

5 m 

A 

B 

a. 9 kg c.  9, 4 kg 
b. 8, 5 kg d. 5, 6 kg 

 
22.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Air yang direbus di dalam bejana mengalami pemanasan yang merata. Peristiwa ini dinamakan.... 
a. induksi c.  radiasi 
b. konveksi d.  konduksi 

 
23. Suatu zat memiliki sifat bentuknya tidak teratur, susunan partikelnya sangat renggang, dan dapat bergerak bebas. Zat tersebut 

adalah.... 
a. udara c.  air 
b. pasir d. uap 

 
 



Copyright ©www.enersi.com 
all rights reserved 

 

Copyright ©www.enersi.com

24.  
 
 
 
 
 
 
Pada gambar dapat dilihat bahwa balon menggelembung. Hal ini menunjukkan jika udara dipanaskan akan.... 
a. mengembun c.  menyusut 
b. mengembang d.  menyublim 
 

25. Sumber daya alam yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan pesawat terbang adalah.... 
a. besi  c. nikel 
b. alumunium d. tembaga 

 
26. Pelapukan biologi pada batuan diantaranya disebabkan oleh.... 

a. genangan air 
b. perubahan suhu 
c. cahaya matahari 
d. lumut kerak 

 
27. Jenis batuan yang memiliki sifat sangat keras, putih, butirnya tidak jelas, dan agak seperti kaca adalah batu.... 

a. marmer c.  kuarsa 
b. sabak d.  pualam 

 
28. Usaha-usaha untuk menghemat penggunaan minyak bumi diantaranya.... 

a. penambangan secara besar-besaran 
b. memperbanyak jumlah kendaraan sebagai tanda kemakmuran 
c. menggunakan secara tepat 
d. mengundang negara lain untuk mengolah minyak bumi 

 
29. Jika di Jakarta menunjukkan pukul 13:30, maka di Jayapura menunjukkan pukul.... 

a. 14. 00 c.  15. 00 
b. 14. 30 d.  15. 30 

 
30. Setiap planet bergerak pada lintasannya masing-masing. Hal ini memungkinkan planet tersebut.... 

a. tidak bergerak leluasa 
b. bergerak leluasa ke orbit lain 
c. tidak berbenturan satu sama lain 
d. berbenturan satu sama lain 

 
31. Planet yang membutuhkan waktu paling singkat untuk mengelilingi matahari satu kalinya adalah.... 

a. venus c.  merkurius 
b. bumi d.  pluto 

 
32. Callisto adalah nama satelit yang berada di sekitar planet.... 

a. mars c.  uranus 
b. saturnus d. yupiter 

 
33. Komet yang muncul setiap 76 tahun sekali dan terakhir muncul tahun 1986 adalah komet.... 

a. kahoutek c.  halley 
b. shoumaker-levy d.  switt-tuttle 
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34. Benda langit yang berupa batu-batu kecil yang mengapung di angkasa dan bergerak dengan kecepatan tinggi tanpa mempunyai 
lintasan tertentu adalah.... 
a. meteor c.  meteoroid 
b. meteorit d.  asteroid 

 
35. Gerhana matahari terjadi karena.... 

a. sinar matahari yang menuju bulan terhalang oleh bumi 
b. sinar matahari yang menuju bumi terhalang oleh bulan 
c. pantulan sinar matahari dibiaskan oleh udara sekitar 
d. bumi tidak dapat memantulkan cahaya matahari 

 
36. Alat pencernaan makanan yang bertugas menyerap sari-sari makanan adalah.... 

a. usus besar c.  lambung 
b. usus halus d.  anus 

 
37. Sel darah yang berfungsi untuk membunuh kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh adalah.... 

a. sel darah merah c.  keping darah 
b. sel darah putih d.  plasma darah 

 
38. Otak dilindungi oleh rangka.... 

a. tengkorak  c.  tulang rusuk 
b. gelang panggul d. tulang leher 

 
39. Orang dengan golongan darah O dapat menerima transfusi darah dari orang dengan golongan darah.... 

a. A  b.  AB 
b. B d.  O 

 
40. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah.... 

a. stroberi dan rumput teki 
b. jahe dan kunyit 
c. pisang dan bambu 
d. cemara dan cocor bebek 

 


