
ULANGAN TENGAH SEMESTER (UTS) 1 

SDN MEKARWANGI 

TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Nomor Absen : .......... 

Hari, Tanggal : Selasa, 19/09/2017 Nama Siswa : ...................................  

Alokasi Waktu : 90 Menit Kelas : VI (Enam) 

 

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

1. Ciri khusus yang dimiliki hewan berhubungan dengan... 

a. tempat hidup c. cara melihat  dan mendengar 

b. cara memenuhi kebutuhan d. tempat hidup dan cara memenuhi kebutuhan 

2. Tumbuhan yang memakan serangga untuk memenuhi nitrogen adalah... 

a. kaktus b. teratai c. raflesia d. kantung semar 

3. Hewan yang aktif melakukan kegiatan di malam hari adalah... 

a. belalang b. semut c. kelelawar d. kupu-kupu 

4. Kaki bebek berselaput memiliki fungsi untuk… 

a. mengais b. mencengkram c. berenang d. melompat 

5. Supaya mempercepat penguapan, daun teratai berbentuk... 

a. tebal b. lebar dan tipis c. sempit d. menjarum 

6. Punduk pada punggung unta memiliki fungsi untuk... 

a. memudahkan bergerak di padang pasir  

b. menyimpan air dan makanan cadangan dalam bentuk lemak 

c. sebagai pegangan bagi orang yang menaikinya 

d. mengangkut barang 

7. Tumbuhan yang memiliki ciri khusus berupa akar yang sangat panjang dan daun berbentuk duri 

adalah... 

a. kaktus b. teratai c. mawar d. kangkung 

8. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya disebut… 

a. adaptasi b. asimilasi c. rehabilitasi d. abrasi 

9. Pada manusia, awal akan beranjak dewasa terjadi pada masa... 

a. balita b. lansia c. janin d. pubertas 

10. Adaptasi yang dilakukan oleh pohon mahoni, randu dan jati di musim kemarau adalah dengan 

cara menggugurkan daunnya (meranggas). Hal tersebut bertujuan untuk... 

a. mempercepat penguapan c. melindungi diri dari musuh 

b. mengurangi penguapan d. berkembangbiak 

11. Bunyi tinggi yang dikeluarkan kelelawar pada saat terbang disebut... 

a. supersonik b. infrasonik c. ultrasonik d. diatonik 

12. Cumi-cumi memiliki banyak tangan pendek yang disebut... 

a. tentakel b. probosis c. kutikula d. klorofil  

13. Kemampuan kelelawar tidak bertabrakan saat terbang di malam hari disebut... 

a. autotomi b. langkah seribu c. mimikri d. ekolokasi 

14. Ciri masa pubertas pada laki-laki antara lain, kecuali... 

a. suara membesar c. dada dan pinggul membesar  

b. dada bidang d. tumbuh jakun  

15. Perubahan fisik pada wanita pada masa pubertas antara lain... 

a. tumbuh jakun b. pinggul membesar c. suara membesar d. tumbuh kumis  

 

II.   Jawablah Soal berikut dengan tepat! 

16. Saat diserang musuh, cicak memutuskan ekornya. Hal tersebut adalah contoh Adaptasi... 

17. Tujuan utama makhluk hidup beradaptasi adalah untuk... 



18. Penyesuaian fungsi alat-alat tubuh makhluk hidup dengan lingkungannya disebut Adaptasi... 

19. Adaptasi makhluk hidup berupa penyesuaian bentuk tubuh terhadap lingkungannya disebut... 

20. Ciri khusus yang dimiliki Kantung Semar untuk menarik perhatian serangga adalah... 

21. Alat kelamin betina pada bunga adalah... 

22. Tujuan utama makhluk hidup berkembang biak adalah untuk... 

23. Perkembangbiakan tumbuhan yang diawali proses kawin disebut... 

24. Alat kelamin jantan pada bunga adalah... 

25. Sel telur yang telah dibuahi disebut... 

 

III.   Jawablah Soal berikut dengan tepat dan jelas! 

26. Adaptasi makhluk hidup dibedakan menjadi 3 (tiga). Sebutkan beserta contohnya masing-

masing! 

27. Penyerbukan dibedakan menjadi beberapa jenis. Sebutkan beserta pengertiannya masing-

masing! 

28. Perkembangbiakan hewan dibedakan menjadi 3 (tiga). Sebutkan beserta pengertiannya masing-

masing! 

29. Sebutkan cara-cara yang termasuk perkembangbiakan tumbuhan vegetatif buatan! 

30. Sebutkan 3 (tiga) keuntungan dari mencangkok pada tumbuhan! 

 

Selamat Mengerjakan! 


