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 PEMERINTAH KOTA BEKASI 

SEKOLAH DASAR NEGERI JATIMEKAR VIII 
Komp. Angkasa Puri Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi 

Telp ( 021 ) 847 0527 
 

 
Mapel   : IPA     
Tahun Ajaran  : 2014 / 2015 
Kelas/ Semester : 5 /1   
Tema 2   : Peristiwa dalam kehidupan 
Muatan KD  : 3.6 ; 4.7  
 
Nama   : ________________________ 
Kelas   : V 
 
Kerjakan soal-soal berikut ini! 
 
 

1. Perputaran air secara terus menerus disebut.... 

a. Daur bumi  b. daur air c. Daur alam  d. daur awan 

2. Proses kondensasi disebut juga... 

a. pengembunan b. Penguapan c. pengendapan d. Hujan 

3. Awan pembawa air jatuh kebumi karena factor cuaca… 

a. panas  b. Perkotaan c. dingin  d. petir 

4. Air sepanjang daurnya mengalami … 

a. Perpindahan tempat  c. Perubahan wujud 

b. Pengurangan volume  d. Penambahan volume 

5. Salah satu cara melestarikan air dengan cara, kecuali… 

a. Reboisasi    c. biopori 

b. Pembuatan danau   d. abrasi 

6. Dalam kehidupan sehari-hari, air banyak dimanfaatkan oleh kita. Salah satu manfaat air 

adalah digunakan untuk .... 

a. bahan makanan   c. bahan bangunan 

b. mencuci    d. Bermain 

7. Unsur paling berperan dalam daur air adalah ... . 

a. matahari  b. Bulan c. bintang  d. Planet 

8. Di bawah ini merupakan beberapa manfaat air dalam kehidupan sehari-hari manusia, kecuali 

.... 

a. mencuci  b. Mandi c. minum  d. Mengecat 

9. Perhatikan gambar di bawah. Pada bagian x, air mengalami .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. penguapan   b. Penyubliman  c. pengembunan  d. kondensasi 

10. Uap air di udara berkumpul, jatuh kembali ke bumi disebut .... 

a. petir  b. Hujan  c. uap   d. pasir 
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11. Sumber air dibedakan menjadi dua, yaitu sumber air alami dan sumber air buatan. Yang 

merupakan sumber air alami adalah .... 

a. sumur pompa b. sumur tradisional 

b. danau  d. mata air 

12. Air di permukaan bumi selalu tersedia karena adanya .... 

a. daur air  b. Lautan  c. danau  d. sumber mata air 

13. Di bawah ini merupakan salah satu cara menghemat air adalah .... 

a. menggosok gigi dengan air secukupnya c. menyiram bunga dengan banyak air 

b. menggunakan air untuk bermain-main d. mencuci kendaraan yang masih bersih 

14. Kurangnya cadangan air dapat diatasi dengan cara ... . 

a. penggalian sungai sedalam mungkin c. pembuatan irigasi sebanyak mungkin 

b. penghijauan kembali hutan gundul d. perluasan tanah pertanian 

15. Yang merupakan contoh cara penghematan air adalah, kecuali .... 

a. menutup kran setelah digunakan 

b. menyiram tanaman dengan bekas air cucian 

c. mencuci pakaian sedikit demi sedikit 

d. mencuci kendaraan jika kotor 

16. Kegiatan manusia yang dapat mengganggu proses daur air adalah, kecuali .... 

a. membiarkan lahan kosong tidak ditanami dengan tumbuhan 

b. menggunakan air secara berlebihan untuk kegiatan sehari-hari 

c. Mengubah daerah resapan air menjadi bangunan-bangunan lain 

d. Membuang sampah pada tempatnya 

17. Kegiatan manusia yang dapat menyebabkan terjadinya banjir adalah .... 

a. membuang sampah pada tempatnya c. membuang sampah di sungai 

b. mencuci baju di sungai   d. membersihkan sampah di parit 

18. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir adalah .... 

a. menebang pepohonan yang ada di hutan secara liar 

b. mengadakan penghijauan di lahan-lahan yang kosong 

c. membuang sampah di sungai 

d. menebang pohon yang ada di pinggir jalan 

19. Jika uap air bercampur dengan gas-gas buangan yang berbahaya, akan terjadi.... 

a. pencemaran udara   c. hujan asam 

b. penyakit saluran pernapasan  d. hujan 

20. Gas beracun penyebab hujan asam antara lain berasal dari.... 

a. limbah rumah tangga   c. limbah pengolahan makanan 

b. gas buangan kendaraan bermotor d. gas alam 

21. Uap air naik ke udara membentuk . . . . 

a. Awan  b. pelangi  c. Air  d. Es 

22. Daur air mempunyai 3 unsur pokok yaitu.... 

a. penguapan, presipitasi, pengendapan b. evaporasi, pengendapan, kondensasi 

b. penguapan, evaporasi, presipitasi d. evaporasi, presipitasi, penguapan 

23. Cara mencegah terjadinya hujan asam adalah, kecuali.... 

a. Mengurangi populasi kendaraan  c. menambah hutan kota 

b. Pembatasan cerobong asap pabrik d. Memperbanyak kawasan industri 

24. Hujan asam terjadi karena reaksi  . . . . 

a. Asam nitrat dan asam sulfat  b. reaksi oksigen dan uap air 

b. Asam cuka dan soda api   d. Asam oksigen dan karbondioksida 

25. Akibat yang ditimbulkan hujan asam bagi kehidupan, kecuali.... 

a. Kanker kepala    b. kanker kulit 

b. HIV      d. Polusi bagi sungai 
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Isian singkat 

1. Salah satu kegiatan manusia yang dapat merusak daur air adalah… 
2. Sumur pompa, sumur tradisional, dan air PAM merupakan sumber air.... 
3. Daur air di awali dengan proses penguapan air yang terjadi karena.... 
4. Penebangan pohon yang berada di hutan dapat mengakibatkan terjadinya .... dan .... 
5. Salah satu usaha yang dilakukan untuk menghemat air adalah menggunakan air sesuai dengan.... 
6. Sampah yang dibuang ke sungai dapat menyebabkan terjadinya.... 
7. Peristiwa alam yang terjadi karena meluapnya air laut ke daratan disebut …. 
8. Langkah pertama dalam membuat laporan tentang peristiwa alam adalah …. 
9. Salah satu penyakit yang sering timbul akibat kekurangan air bersih saat banjir  adalah … 
10. Penjernihan air dapat dilakukan dengan proses… 

 
 

Essay 

1. Sebutkan proses terjadinya Hujan asam! 

2. Apa pengertian daur air dan  buatlah diagramnya secara singkat! 

3. Sebutkan upaya-upaya yang dilakukan untuk menghemat air sebagai salah satu sumber kehidupan? 

4. Sebutkan 2 kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan bumi! 

5. Sebutkan 4 dampak akibat terjadinya hujan asam 
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