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SUMBER : MGMP BIOLOGI SAMARINDA 

 

PILIHLAH SALAH SATU JAWABAN YANG BENAR 

1.  Variasi pada mahkluk hidup menunjukkan adanya keanekaragaman . . . . 

 a. interspesies 

 b. intraspesies   

 c. antar jenis 

 d. antar spesies 

 e. antara spesies 

 

2.  Keanekaragaman tingkat GEN terdapat pada kelompok tanaman . . . . 

 a. padi, pisang dan mahoni  

 b. pepaya, kelapa dan pinang 

 c. pisang raja, pisang kepok dan pisang tanduk 

  d. palem, mangga dan kelapa 

 e. kelapa, nyiur dan pinang 

  

3.  Pengaruh bagi keadaan biodeversitas, bila di hutan dibuat jalan yang membuka hutan 

adalah . . . . 

 a. menurunnya biodeversitas karena habitat makin terbatas 

 b. meningkatnya pengawasan terhadap hutan 

 c. hilang biodeversitas karena manusia akan menyerbu hutan 

 d. biodeversitas tetap terjaga sebab semakin banyak masyarakat yang mengawasi 

 e. biodeversitas tidak berubah sebab penebangan hutan tetap dilarang 

 

4.  Bila ditinjau dari struktur intinya virus termasuk prokariotik, artinya . . . . 

 a. telah memiliki membran sel 

 b. telah memiliki membran inti sel 

 c. belum memiliki membran inti sel 

 d. belum memiliki membran sel 

 e. hanya memiliki DNA dan RNA pada intinya 

 

5. Tumbuhan lumut dapat dibedakan dengan tumbuhan paku, berdasarkan karakteristik               

khas, kecuali    . . . .        

 a. susunan akarnya 

 b. susunan anatomi batangnya 

 c. morphologi sporangiumnya 

 d. bangun dasar daunnya 

 e. sifat haploid sel gametnya 

 

6. Dalam ekosistem kolam ditemukan organisme sebagai berikut . . . . 

 1. zooplankton 4. udang 

 2. fitoplankton                                 5. eceng gondok 

 3. ikan kecil                                 6. clorella 

 

    Yang berperan sebagai produsen di ekosistem kolam adalah  . . . . 

 a. 1,2,5 

         b 1,5,6 

         c. 2,3,6 

         d. 2,5,6 

         e. 3,5,6 

 

 

 

 



 

7.  Seorang siswa mengamati sepotong tempe yang berjamur, memiliki ciri-ciri:  . . . . 

 - hifa tidak bersekat 

 - intinya dua 

 - terdapat sporangium mengandung spora 

  - warna spora kehitaman 

        Maka digolongkan kedalam klas . . . . 

 a. Zygomycota 

         b. Basidiomycota  

         c. Ascomycota  

         d. Deuteromycota 

         e. Mikoriza 

 

8.  Diantara urutan berikut yang merupakan ringkasan dari daur hidup lumut adalah . . . . 

 a. tumbuhan lumut – gamet – zigot – talus 

 b. talus – gemma – gamet – tumbuhan lumut 

 c. tumbuhan lumut – zigot – gemma – talus 

 d. talus – zigot – sel gamet – tumbuhan lumut 

 e. talus – sel gamet – zigot – tumbuhan lumut 

 

9.  Ikan bertelur dalam jumlah banyak. Hal ini disesbabkan oleh penyataan sebagai berikut, 

kecuali . . . . 

 a. banyak pradator di alam bebas 

 b. fertilitas secara eksternal 

 c. kemungkinan banyak telur yang hanyut terbawa air 

 d. tidak semua telur terbentuk sempurna 

 e. mendukung petumbuhan populasi ikan 

 

10. Suatu bioma memiliki ciri-ciri: 

 1. curah hujan tinggi 

 2. jenis tumbuhan beraneka ragam 

 3. pohon membentuk kanopi 

 4. memiliki iklim mikro 

      Berdasarkan ciri-ciri tersebut dapat diasumsikan sebagai bioma  . . . . 

 a. hutan hujan tropis   

 b. hutan gugur    

 c. taiga 

 d. hutan b akau 

 e. savana 

 

11. Proses suksesi pada sebuah hutan berlangsung baik apabila  . . . . 

 a. pertanian dilakukan secra tumpang sari 

 b. perbaikan hutan dibiarkan secara alami 

 c. perladangan secara berpindah 

 d. penebangan liar tetap berlangsung 

 e. pembukaan lahan pertanian secara serampangan 

 

12. Dari pernyataan mengenai klasifikasi makhluk dibawah ini pernyataan yang salah 

adalah...  

        a. mkhluk hidup dengan persamaan ciri-ciri yang sedikit dimasukkan ke dalam takson 

yang lebih tinggi 

        b. mkhluk hidup dengan persamaan ciri-ciri yang banyak dimasukkan ke dalam takson 

yang lebih rendah 

        c. Hewan-hewan Phanthera leo, Panthera tigris, Panthera pardus dalam klasisifikasi 

memiliki genus yang sama 

        d. Jenis makhluk hidup pada takson yang rendah jumlahnya banyak 



        e. Makhluk hidup dengan ciri-ciri yang sama dijadikan satu kelompok dan yang 

memiliki ciri-ciri yang berbeda dikeluarkan dari kelompok 

 

13. Di suatu kebun terdapat tanaman pisang raja, pisang klutuk, pisang ambon dan 

pisangemas. Adanya keanekaragaman tanaman pisang tersebut disebabkan oleh adanya 

variasi . . . . 

 a. gen 

        b. jenis 

        c. populasi  

        d. ekosistem  

        e. Habitat 

 

14. Berbagai pelestarian sumber daya alam hayati yang dilakukan antara lain . . . .  

 1. kebun koleksi anggrek dalam rumah kaca 

 2. kebun plasma nuftah di Kebun Raya Bogor 

 3. penangkaran orang hutan di Samboja 

 4. menanam bunga Raflesia di kebun bunga 

 5. pengembangbiakan badak Jawa di Ujung Kulon 

   Pelestarian tersebut yang bersifat insitu adalah  . . . . 

 a. 1,2  

         b. 2,4 

         c. 3, 5  

         d. 4,1   

         e. 5,2 

 

15. Perhatian gambar berikut! 

 
Berdasarkan gambar daur hidup virus fase x, y dan z secara berurutan adalah ........ 

 a. penetrasi, fisis, sintesis 

 b. penetrasi, absorbsi 

 c. lisis, penetrasi. absorbsi 

 d. absorbsi,penetrasi, sintesis 

 e. absorbsi, sintesis, lisis 

 

16. Terdapat ciri-ciri tumbuhan sebagai berikut: 

 1. mempunyai akar, batang dan daun 

 2. tidak mempunyai pembuluh angkut 

 3. mempunyai spora yang sama bentuk dan ukurannya 

 4. mempunyai klorofil untuk fotosintesis 

 5. tidak mempunyai spora yang sama bentuk dan ukurannya 

       Ciri-ciri tumbuhan lumut adalah . . . . 

 a. 1,4 

         b. 1,5 

         c. 3,4 

         d. 2,3, 5  

         e. 1, 2, 3 

 

17. Untuk melakukan klasifikasi hewan invertebrata, perlu diperhatikan hal-hal berikut, 

kecuali . . . . 

 a. rangka luar   



 b. simetri tubuh  

 c. segmentasi tubuh 

 d. warna eksoskeleton 

 e. tentakel dan antena 

18. Pada pergiliran keturunan pada paku dikenal adanya: 

 1. tumbuhan paku 

 2. spora 

 3. protalium 

 4. sporogonium 

      Urutan yang benar dalam daur hidup paku adalah . . . . 

 a. 2-3-1-4 

        b. 2-1-3-4  

        c. 1-2-3-4  

        d. 3-2-1-4  

        e. 3-1-2-4 

 

19. Dalam siklus hidup plasmodium, reproduksi seksualnya berlangsung dalam . . . . 

 a. eritrosit manusia 

 b. plasma darah manusia 

 c. darah nyamuk Anopheles 

 d. usus nyamuk Anopheles 

 e. kelenjar ludah nyamuk Anopheles 

 

20. Berikut ini yang merupakan komponen abiotik dalam lingkungan adalah . . . . 

 a. suhu, cahaya, garam, mineral dan dekomposer 

 b. cahaya, air, pengurai dan kelembaban 

 c. air, mikroba, suhu dan garam mineral 

 d. garam mineral, tanaman perintis, air dan suhu 

 e. cahaya, kelembaban, garam mineral dan udara 

 

21. Sistem tumpang sari yang dilakukan pada sebidang lahan antara tanaman kopi dan pohon 

turi menunjukkan interaksi . . . . 

 a. merugikan karena saling berkompetisi memperoleh unsur hara 

 b. merugikan karena kopi kurang mendapatkan cahaya 

 c. menguntungkan karena tanaman turi memperoleh zat makanan dari kopi 

 d. mutualisme karena kedua tanaman saling memberi zat makanan 

 e. menguntungkan karena akar turi menghasilkan senyawa nitrogen 

 

22. Salah satu prinsip etika lingkungan yaitu ” manusia adalah bagian dari lingkungan yang 

tidak terpisahkan dan bukan bukan penguasa lingkungan”. Contoh penerapan prinsip 

tersebut dalam kehidupan sehari-hari adalah . . . . 

 a. manusia dapat berbuat sesukanya terhadap lingkungan 

         b. sda harus dijaga karena jumlahnya terbatas dan hanya untuk kepentingan manusia 

         c. sumber energi jumlahnya tak terbatas di negeri kita maka dapat dipakai sesuka kita.  

     d. manusia harus tetap menjaga keanekaragaman hayati agar selalu dalam keadaan   

mantap 

        e. negara mempunyai peranan untuk mengeksploitasi sebanyk-banyaknya agar tidak 

diambil orang. 

 

23. Bagian jamur merang yang dimakan berupa  . . . . 

 a. Basidium 

 b. Basidiokarp 

 c. Konidium 

 d. miselium primer 

 e. miselium sekunder 

 

 



 

 

 

24. Bintil akar pada tanaman polong-polongan terbentuk akibat adanya asosiasi akar dengan 

bakteri . . . . 

 a. Rhizobium 

 b. Azozpirilium 

 c. Nitrosomonas 

 d. Streptomyces 

 e. Methano bacterium 

 

25. Pada tanduk rusa (Plathacerium cernaum) dimanfaatkan orang untuk . . . . . 

 a. tanaman hias 

 b. bahan makanan 

 c. bahan pakaian 

 d. tanaman pelindung 

 e. obat-obatan 

 

26. Kelompok cacing berikut yang cara penularannnya melalui kulit dan makanan adalah .. 

 a. Turbellaria dan Cestoda 

 b. Trematoda dan Turbellaria 

 c. Cestoda dan Nematoda 

 d. Turbellaria dan Nematoda 

 e. Cestoda dan Trematoda 

 

27. Sekelompok siswa mengamati jenis hewan Athroropoda dengan ciri-ciri sebagai berikut: 

 - kepala dada bersatu 

 - memiliki sepasang kalisera, sepasang pedipalpus dan 4 pasang kaki 

 -  bernafas dengan paru-paru buku, trakea, atau kedua-duanya 

 - tidak memiliki antena 

       Hewan tersebut masuk dalam kelas . . . .  

 a. Arachnoidea        

 b. Arachnida 

 c. Insecta 

 d. Diplopoda 

 e. Chilopoda 

 

28. Jenis Alga yang dapat mengikat N2 bebas dan merubahnya menjadi nitrat sehingga dapat 

digunakan untuk sumber N bagi tanaman adalah . . . . 

 a. Nostoc dan Anabaena 

 b. Nostoc dan Rivularia 

 c. Nostoc dan Oscillatoria 

 d. Anabaena dan Oscillatoria 

 e. Rivularia dan Oscillatoria 

 

29. Tindakan manusia yang mendukung terjadinya keseimbangan lingkungan adalah . . . . 

 a. menggunakan pupuk hijau 

 b. menggalakkan industri kayu 

 c. membuka tanah pertanian baru 

 d. menggalakan perdagangan hewan langka 

 e. penggunaan pestisida dan herbisida 

 

30. Eutrofikasi dalam suatu ekosistem air akan mengakibatkan kematian hewan air. Hal ini 

dikarenakan air banyak mengandung . . . . 

 a. Oksigen 

 b. senyawa organik 

 c. CO2 dan sedikit O2 



 d. O2 dan sedikit CO2 

 e. mineral   

 

31. Nama ilmiah lada adalah Piper ningrum, sedangkan nama ilmiah sirih adalah Piper betle. 

Hal ini berarti lada dan sirih adalah . . . . 

 a. spesies sama, genus berbeda 

 b. genus sama, famili berbeda 

 c. genus sama, spesies berbeda 

 d. spesies sama, genus sama 

 e. spesies, genus dan famili berbeda 

 

32. Perhatikan gambar dibawah ini! 

 
     Manakah yang disebut Streptokokus? 

 a. A 

         b. B 

         c. C  

         d. D 

         e. E 

 

33. Perhatikan gambar berikut! 

 
      Proses pencernaan makanan pada protozoa (flagellata) dilakukan oleh bagian yang 

bernomor . . . .  

 a. 1  

        b. 2  

        c. 3  

        d. 4  

        e. 5 

 

34. Jamur yang mendapat julukan khamir raja dan berperan dalam pembuatan roti atau 

alkohol ialah . . . . 

 a. Rhodotorula rubra 

 b. Saccharomyces cerevisae 

 c. Rhizopus oryzae 

 d. Lactobacillus lactis 

 e. Candida albicans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Perhatikan gambar berikut ini! 

  
      Tipe mulut menggigit dan mengunyah ditunjukkan oleh nomor ...... 

 a. (a)  

          b. (b)   

          c. (c)   

          d. (d)  

          e. (e) 

 

36. Dibawah ini adalah cacing yang bersifat parasit, kecuali cacing . . . . 

 a. Fasciola hepatica   

 b. Tanea solium   

 c. Tanea saginata 

 d. Planaria sp. 

 e. Necator americanus 

 

37. Faktor yang mendasari adanya keanekaragaman gen adalah . . . . . 

 a. perbedaan susunan perangkat yang berbeda spesies 

 b. variasi antar individu yangberbeda spesies 

 c. interaksi faktor genetik dengan faktor lingkungan 

 d. Jenis dan jumlah gen yang dimiliki setiap individu makhlus hidup 

 e. kesamaan kerangka dasar penyusun gen setiap individu 

 

38. Kelompok SDH yang berfungsi sebagai penghasil energi adalah . . . . 

 a. belerang, angin dan air 

 b. timah hitam, sinar matahari, dan air terjun 

 c. aluminium, angin dan air laut 

 d. sinar matahari, air terjun dan panas bumi 

 e. batu bara, minyak bumi dan emas 

 

39. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus : 

 1. RSV         2. NCD        3. Adeno virus         4. Parrot fever         5. Herpes 

       Dari daftar penyakit yang menyerang vertebrata adalah  . . . . 

 a. 1,2,3 

        b. 1,3,6 

        c. 2,3,5  

        d. 2,4,5 

        e. 3,4,5 

40.  Gambar daur hidup Fasciola hepatica 

Berdasarkan gambar berikut ini maka no 1, 2, 3, dan 4 adalah .... 

        a. Mirasidium – serkaria bersilia – redia – telur 

        b. Mirasidium – serkaria bersilia – telur – redia 

        c. Telur – redia – mirasidium  sporokis 

        d. Telur – redia – serkaria bersilia – sporokis 

        e. Telur – mirasidium – redia – serkaria 



 

41. Perbedaan antara Hepaticopsida dengan Anthocerotopsida terletak pada bentuk . . . . 

 a. batang        

 b. daun 

 c. sporofit 

 d. spora 

 e. rizoid 

 

42. Berikut ini adalah macam-macm ciri tumbuhan: 

 1. akar serabut   4. ikatan pembuluh menyebar 

 2. tulang daun sejajar    5. daun memiliki jaringan tiang 

 3. batang berkambium 

      Yang merupakan ciri tumbuhan monokotil adalah: 

 a. 1,2,3          

 b. 1,2,4 

.       c.  2,3,4 

 d. 2,4,5 

 e. 3,4,5 

 

43. Kelompok cacing berikut yang cara penularannya melalui kulit dan makanan adalah ... 

 a. Turbellaria dan Cestoda 

 b. Trematoda dan Cestoda 

 c. Cestoda dan Nematoda 

 d. Turbellaria dan Trematoda 

 e. Cestoda dan Trematoda 

 

44. Sekelompok siswa mengamti jenis hewan anthropoda dengan ciri-ciri sebagai berikut: 

 - kepala dada bersatu 

 - memiliki satu pasang klisera, satu pasang pedipalpus dan 4 pasang kaki 

 - bernafas dengan paru-paru buku, trakea atau keduanya   

 - tidak memiliki antena 

       Hewan tersebut termasuk kedalam kelas . . . . 

 a. Arachnoidea         

 b. Arachnida 

 c. Insecta 

 d. Diplopoda 

 e. Chilopoda 

 

45. Aktivitas manusia yang dapat menimbulkan gangguan keseimbangan lingkungan adalah . 

. . . 

 a. ladang berpindah dan pertanian monokultur 

 b. pertanian organik dan hidroponik 

 c. kultur jaringan dan radiasi induksi 

 d. rotasi tanaman dan pembakarn hutan 

 e.  menjaring ikan dengan sistem pukat harimau 

 

46. Di sebuah kolam terdapat populasi: 

 1. ikan kecil      2. fitoplankton    3. zooplankton      4. ikan besar        5. pengurai 

      Aliran energi yang terjadi pada ekosistem kolam tersebut adalah . . . . 

 a. 1 → 3 → 2 → 4 → 5 

 b. 1 → 2 → 4 → 3 → 5 

 c. 2 → 3 → 1 → 4 → 5 

 d. 2 → 1 → 3 → 4 → 5 

 e. 2 → 4 → 3 → 1 → 5 

 

 

 

 



 

47. Dalam klasifikasi, Citrus maxima (jeruk bali), Citrus aurantifolia (jeruk nipis), Citrus 

nobililis (jeruk keprok) termasuk dalam satu kelompok yaitu pada tingkat  . . . . 

 a. spesies        

 b. genus 

 c. familia 

 d. ordo 

 e. kelas 

 

48. Virus dapat dikembangkan menggunakan media . . . . 

 a. agar, kentang, dekstrosa  

 b. agar-agar 

 c. embrio kelinci 

 d. larutan fisiologis 

 e. embryo ayam 

 

49. Ciliata melakukan aktivitas makan melalui  . . . . 

 a. sitosol        

 b. silia 

 c. sitosoma 

 d. vakuola 

 e. sarkolema 

 

50. Ciri khas virus yang tidak terdapat pada organisme lain adalah  . . . . 

 a. memiliki DNA dan RNA                             

 b. bersifat parasitik                              

        c. hanya dapat berkembang biak dalam sel hidup 

 d. merupakan organisme satu sel 

 e. bentuknya beraneka ragam 

 

51. Terdapat ciri-ciri tumbuhan sebagai berikut: 

 1. mempunyai akar, batang dan daun 

 2. talus berklorofil 

 3. menghasilkan spora 

 4. menghasilkan biji 

      Ciri-ciri tumbuhan lumut terdapat pada nomor . . . .  

 a. 1,2        

 b. 1,3 

 c. 1,4 

 d. 2,3 

 e. 2,4 

 

52. Tumbuhan berikut yang berkembang biak dengan cara membentuk strobilus yaitu .... 

 a. pinus dan mangga   

 b. belinjo dan kelapa   

 c. damar dan cemara 

 d. belinjo dan jambu 

 e. cemara dan pinus 

 

53. Lichenes merupakan dua organisme yang hidup bersama, yaitu ganggang dan fungi. 

Fungi membantu ganggang dalam menyerap air dan zat-zat anorganik, sedangkan 

ganggang memberikan hasil fotosintesanya yaitu bahan organik pada fungi. Persekutuan 

hidup demikian disebut . . . . 

 a. predasi         

 b. suksesi 

 c. mutualisme 

 d. parasitisme 



 e. komensalisme 

 

54. Perhatikan nama-nama tumbuhan berikut  : 

  1. kelapa gading  4. lontar       

            2. kelapa hijau              5. kelapa kopyor         

            3. pinang merah                      6. aren 

      Kelompok tumbuhan yang termasuk keanekargaman tingkat jenis adalah . . . . 

  a. 1,2,3       

 b. 1,2,5 

 c. 2,3,4 

 d. 2,3,5 

 e. 2,5,6 

 

55. Faktor-faktor berikut ini dapat meningkatkan keanekaragaman hayati, kecuali . . . . 

 a. perkawinan antar spesies 

 b. interaksi gen dengan lingkungan 

 c. adaptasi 

 d. domestikasi 

 e. klasifikasi 

 

56. Manfaat manfaat keanekaragaman hayati bagi manusia adalah sebagai berikut, kecuali . 

 a. sumber plasma nutfah 

 b. sumber perikanan 

 c. sumber penghasil energi 

 d. sumber pengairan 

 e. sumber hasil pertanian 

 

57. Virus dapat berprosuksi pada organisme lain dengan cara melektakan bagian tubuhnya 

pada inang, kemudian akan memasukkan ADN ke dalam tubuh inang dengan tujuan 

untuk . . . . 

 a. melumpuhkan sel inang agar tidak dapat berproduksi 

 b. mengendalikan sintesa protein dan membentuk bagian-bagian tubuhnya 

 c. memacu produksi enzim untuk memecah sel inang 

 d. mengeluarkan protoplasma sel inang untuk tempat bereproduksi 

 e. mengaktifkan inti sel inang untuk memproduksi enzim 

 

58. Ditinjau dari organel sel Protozoa berbeda dengan bakteri karena sel protozoa memiliki... 

 a. selaput plasma 

 b. inti dengan karioteka 

 c. sitoplasma 

 d. mitokondria 

 e. bahan inti 

 

59. Yang dimaksud bakteriofage adalah virus yang menyerang . . . . 

 a. hewan  

         b. tanaman  

         c. bakteri  

         d. manusia  

         e. virus 

 

60. Pembuatan oncom suatu makanan seperti tempe memerlukan sejenis jamur yang dikenal 

dengan nama ilmiah . . . . 

 a. Ustilago maydis  

 b. Aspergillus wenti   

 c. Newrospora sitophila 

 d. Mucor mucedo 

 e.Polyporus persicolor 



 

61. Makhluk hidup yang dapat menguraikan sampah organik yang berasal dari tumbuhan 

mati dan bangkai adalah . . . . 

 a. bakteri dan jamur 

 b. bakteri dan ganggang   

 c. jamur dan rayap 

 d. ganggang dan cacing tanah 

 e. cacing tanah dan ulat 

 

62. Pergiliran keturunan pada lumut dikenal adanya  

 1. tumbuhan lumut  3. protonema  

 2. spora    4. sporogonium 

        Urutan yang benar dalam daur hidup lumut adalah .... 

 a.  1, 3, 2, 4    

 b.  2, 1, 3, 4  

 c.  2, 3, 1, 4 

 d.  2, 3, 4, 1 

 e.  2, 4, 3, 1 

  

63. Generasi gametofit pada tumbuhan Pteridophita berupa ..... 

         a. zigot  

         b. sporangium 

         c. anteridium 

         d. tumbuhan paku 

         e. protalium 

 

64. Pada daur hidup virus, bagian yang sangat berperan dalam pembentukan virus baru 

adalah  

 a. bagian kepala d. dinding tubuh 

 b. bahan inti DNA e. bagian leher 

 c. bagian ekor 

 

65. Tumbuhan lumut berbeda dengan tumbuhan paku dalam hal . . . . 

 a. menagalami pergiliran keturunan 

 b. mengandung khlorofil 

 c. mempunyai fase sporofit dan genotif 

 d. hidup di tempat yang lembab 

 e. tidak mempunyai pembuluh angkut 

 

66.  Gellidium bagi manusia dapat dimanfaatkan untuk bahan . . . . 

 a. isolasi dinamit  d. pewarna 

 b. agar-agar  e. tekstil 

 c. penggosok 

 

67. Filum berikut ini yang semua anggotanya bersifat triploblastik dan memiliki rongga tubuh 

sebenarnya adalah . . . . 

 a. Filum Coelenterara  d. Filum Porifera 

 b. Filum Nemathelminthes e. Filum platyhelminthes 

 c. Filum Annelida 

 

68. Ciri-ciri Basidiomycotina adalah . . . . 

 a. semua anggotanya bersifat makroskopis 

 b. semua hifanya berinti satu dan bersifat diploid 

 c. hifanya bercabang-cabang tidak bersekat, dan bersifat dikariotik 

 d. basidiospora dan konidiospora sebagai penghasil reproduksi generatif dan vegetatif 

 e. basidium berbentuk papan, payung, benang atau seperti kuping 

 



 

 

69. Pernyataan berikut ini berhubungan dengan siklus fosfor, kecuali . . . . 

 a. terjadi pelapukan tanaman dan hewan menjadi bahan organik 

 b. terbentuk larutan fosfat yang mengendap di air 

 c. larutan fosfat masuk ke dalam tubuh ikan dan burung laut membentuk tulang 

 d. larutan fosfat disintesis dalam protoplasma dalam tubuh tanaman 

 e. larutan fosfat disintesis sebagai sumber karbohidrat 

 

70. Yang menunjukan keanekaragaman tumbuhan pada tingkat gen adalah……. 

 a. pinang, kelapa, dan siwalan 

 b. kelapa gading, kelapa kopyor, dan kelapa hijau 

 c. padi, jagung, dan gandum 

 d. padang lumut, padang rumput, dan padang tundra 

 e. mangga, sawo, dan jeruk 

 

71. Variasi bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat lain pada tingkat jenis menyusun 

     ekosistem yang berbeda – beda, misalnya . . . .                                                             

 a. kelapa di pegunungan basah, siwalan di pantai, dan aren ditempat kering 

 b. kelapa di pantai, siwalan di pegunungan basah, dan aren di tempat kering 

 c. kelapa di pegunungan basah, siwalan di tempat kering, dan aren di pantai 

 d. kelapa di pantai, siwalan di tempat kering, dan aren di pegunungan basah 

 e. kelapa di tempat kering, siwalan di pantai, dan aren di pegunungan basah 

 

72. Tujuan diadakannya klasifikasi makhluk hidup adalah . . . . 

 a. mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan keseragaman ciri yang dimiliki 

 b. mengetahui manfaat makhluk hidup dari segi ekonomi bagi manusia 

 c. membuat tingkatan makhluk hidup dari yang terendah hingga yang tertinggi 

 d. menyederhanakan objek kajian sehingga mempermudah dalam mengenal  

     keanekaragaman makhluk hidup  

 e. mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan perbedaan ciri yang dimiliki 

 

73. Terdapat nama – nama jenis tumbuhan berikut ini : 

 1. Manihot utilissima   4. Citrus aurantifolia 

 2. Citrus nobilis    5. Coccos nucifera 

 3.  Arachis hypogea      

        Diantara nama-nama di atas yang mempunyai hubungan kekerabatan dekat adalah : 

 a. 1 dan 2     

 b. 1 dan 3     

 c. 1 dan 4 

 d. 2 dan 4 

 e. 2 dan 5 

 

74. Pengelompokan tumbuhan di bawah ini yang berdasarkan sistem artifisial ( buatan )  

      adalah . . . . 

 a. mangga, bayam, dan sawi 

 b. padi, bayam, dan jagung 

 c. bayam, kangkung, dan sawi 

 d. mawar, jagung, dan melati 

 e. jambu, mangga, dan jagung 

 

75. Sebagai makhluk hidup virus dapat berkembangbiak jika berada dalam medium kultur 

 a. bangkai burung   

 b. embrio ayam       

 c. agar – agar ditambah vitamin 

 d. telur ayam yang membusuk 

 e. agar-agar dan kaldu ayam 



 

 

76. Pada daur hidup bakteriofage dikenal adanya fase litik dan fase lisogenik. Perbedaan  

      antara kedua fase tersebut adalah . . . . 

 a. pada fase lisogenik DNA virus menempel pada DNA sel inang 

 b. pada fase lisogenik DNA virus menggantikan DNA  sel inang 

 c. pada fase lisogenik, daya tahan sel inang rendah 

 d. pada fase litik DNA virus menempel pada DNA sel inang 

 e. pada fase litik sel inang tidak hancur 

 

77. Berikut ini beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus. 

 1. rabies    4. CVPD 

 2. mosaik   5. tungro 

 3. tetelo 

       Penyakit yang menyerang tumbuhan adalah . . . . 

 a. 1), 3), dan 5)    

 b. 1), 4), dan 5)    

 c. 2), 3), dan 5) 

 d. 2), 4), dan 5) 

 e. 3), 4), dan 5) 

 

78. Berikut ini adalah ciri bakteri, kecuali . . . . 

 a. tubuh tersusun atas satu sel 

 b. tidak memiliki kloroplas 

 c. berkembangbiak dengan membelah diri 

 d. bersifat prokariotik 

 e. hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron 

 

79. Cyanobacteria digolongkan dalam dunia monera karena selnya bersifat prokariotik.  

       Yang dimaksud prokariotik adalah sel yang tidak memiliki . . . . 

 a. nukleus     

 b. dinding sel     

 c. membran sel 

 d. membran inti 

 e. bahan inti 

 

80. Pada jamur terjadi peleburan dua sel hifa yang tidak terdiferensiasi dan membentuk 

 a. oospora      

 b. zigospora     

 c. basidiospora 

 d. aplanospora 

 e. askospora 

 

81. Alga merah yang bermanfaat sebagai penghasil agar – agar adalah . . . . 

 a. Eucheuma dan Gelidium 

 b. Gelidium dan Chondrus 

 c. Eucheuma dan Batachospermium 

 d. Chondrus dan Eucheuma 

 e. Batachospermium dan Gelidium 

 

82. Berikut yang bukan ciri lumut adalah . . . . 

 a. hidupnya ditempat yang basah dan lembab 

 b. berklorofil dan berpembuluh angkut 

 c. memiliki bagian yang menyerupai akar, batang dan daun 

 d. belum memiliki pembuluh angkut 

 e. menghasilkan spora 

 



 

 

83. Tumbuhan paku yang diamati di pot merupakan tumbuhan pada fase .... 

 a. spermatofit 

         b. vegetatif 

         c. generatif 

         d. gametofit 

         e. sporofit 

 

84. Serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna ialah . . . . 

 a. kupu – kupu    

 b. jangkrik    

 c. lalat 

 d. lebah 

 e. keluwing 

 

85. Yang menunjukan keanekaragaman tumbuhan pada tingkat gen adalah . . . . 

 a. pinang, kelapa, dan siwalan 

 b. kelapa gading, kelapa kopyor, dan kelapa hijau 

 c. padi, jagung, dan gandum 

 d. padang lumut, padang rumput, dan padang tundra 

 e. mangga, sawo, dan jeruk 

 

86. Variasi bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat lain pada tingkat jenis menyusun 

       ekosistem yang berbeda – beda, misalnya . . . .                                                             

 a. kelapa di pegunungan basah, siwalan di pantai, dan aren ditempat kering 

 b. kelapa di pantai, siwalan di pegunungan basah, dan aren di tempat kering 

 c. kelapa di pegunungan basah, siwalan di tempat kering, dan aren di pantai 

 d. kelapa di pantai, siwalan di tempat kering, dan aren di pegunungan basah 

 e. kelapa di tempat kering, siwalan di pantai, dan aren di pegunungan basah 

 

87. Tujuan diadakannya klasifikasi makhluk hidup adalah . . . . 

 a. mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan keseragaman ciri yang dimiliki 

 b. mengetahui manfaat makhluk hidup dari segi ekonomi bagi manusia 

 c. membuat tingkatan makhluk hidup dari yang terendah hingga yang tertinggi 

 d. menyederhanakan objek kajian sehingga mempermudah dalam mengenal  

     keanekaragaman makhluk hidup  

 e. mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan perbedaan ciri yang dimiliki 

 

88. Terdapat nama – nama jenis tumbuhan berikut ini : 

 1. Manihot utilissima   4. Citrus aurantifolia 

 2. Citrus nobilis               5. Coccos nucifera 

 3.  Arachis hypogea      

       Diantara nama-nama di atas yang mempunyai hubungan kekerabatan dekat adalah : 

 a. 1 dan 2     

 b. 1 dan 3     

 c. 1 dan 4 

 d. 2 dan 4 

 e. 2 dan 5 

 

89. Pengelompokan tumbuhan di bawah ini yang berdasarkan sistem artifisial ( buatan )  

      adalah . . . . 

 a. mangga, bayam, dan sawi 

 b. padi, bayam, dan jagung 

 c. bayam, kangkung, dan sawi 

 d. mawar, jagung, dan melati 

 e. jambu, mangga, dan jagung 



 

 

90. Sebagai makhluk hidup virus dapat berkembangbiak jika berada dalam medium kultur 

 a. bangkai burung      

 b. embrio ayam       

 c. agar – agar ditambah vitamin 

 d. telur ayam yang membusuk 

 e. agar-agar dan kaldu ayam 

 

91. Pada daur hidup bakteriofage dikenal adanya fase litik dan fase lisogenik. Perbedaan  

      antara kedua fase tersebut adalah . . . . 

 a. pada fase lisogenik DNA virus menempel pada DNA sel inang 

 b. pada fase lisogenik DNA virus menggantikan DNA  sel inang 

 c. pada fase lisogenik, daya tahan sel inang rendah 

 d. pada fase litik DNA virus menempel pada DNA sel inang 

 e. pada fase litik sel inang tidak hancur 

 

92. Berikut ini beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus. 

 1. rabies                4. CVPD 

 2. mosaik    5. tungro 

 3. tetelo 

       Penyakit yang menyerang tumbuhan adalah  . . . . 

 a. 1), 3), dan 5)    

 b. 1), 4), dan 5)    

 c. 2), 3), dan 5) 

 d. 2), 4), dan 5) 

 e. 3), 4), dan 5) 

 

93. Berikut ini adalah ciri bakteri, kecuali . . . . 

 a. tubuh tersusun atas satu sel 

 b. tidak memiliki kloroplas 

 c. berkembangbiak dengan membelah diri 

 d. bersifat prokariotik 

 e. hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron 

 

94. Cyanobacteria digolongkan dalam dunia monera karena selnya bersifat prokariotik.  

       Yang dimaksud prokariotik adalah sel yang tidak memiliki  . . . . 

 a. nukleus     

 b. dinding sel                           

 c. membran sel 

 d. membran inti 

 e. bahan inti 

 

95. Pada jamur terjadi peleburan dua sel hifa yang tidak terdiferensiasi dan membentuk 

 a. oospora     d. aplanospora 

 b. zigospora    e. askospora 

 c. basidiospora 

 

96. Alga merah yang bermanfaat sebagai penghasil agar – agar adalah ; 

 a. Eucheuma dan Gelidium 

 b. Gelidium dan Chondrus 

 c. Eucheuma dan Batachospermium 

 d. Chondrus dan Eucheuma 

 e. Batachospermium dan Gelidium 

 

 

 



 

 

97. Berikut yang bukan ciri lumut adalah . . . . 

 a. hidupnya ditempat yang basah dan lembab 

 b. berklorofil dan berpembuluh angkut 

 c. memiliki bagian yang menyerupai akar, batang dan daun 

 d. belum memiliki pembuluh angkut 

 e. menghasilkan spora 

 

98. Tumbuhan paku yang diamati di pot merupakan tumbuhan pada fase.... 

 a. spermatofit   

         b. vegetatif 

        c. generatif  

        d. gametofit 

 e. sporofit 

 

99. Serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna ialah . . . . 

 a. kupu – kupu    

 b. jangkrik    

 c. lalat 

 d. lebah 

 e. keluwing 

 

100. Tingkat takson yang terkecil menempatkan Allium cepa ( bawang merah) dengan 

Allium sativum (bawang putih) dalam kedudukan yang sistematik adalah  

a. spesies        

b. . genus        

c. famili      

d. ordo        

e. Kelas     

   
  101. Gambar di bawah ini yang menunjukkan arah pengangkutan air .... 

 

 

a. Ekstravasikuler, apoplas 

b. Ekstravasikuler,simplas 

c. Intravasikuler, apoplas 

d. Intravasikuler, simplas 

e. Intravasikuler, kloroplas 

 

 

 

 

102. Generasi gametofit tumbuhan paku berupa .......... 

 a. protalium yang bersifat haploid 

 b. protalium yangbersifat diploid 

 c. protonema yang bersifat haploid 

 d. tumbuhan paku yang bersifat haploid 

 e. tumbuhan paku yang bersifat diploid 

 

103. Di bawah struktur lapisan cangkang pada kerang mutiara untuk mendapatkan mutiara 

dilakukan dengan memasukkan benda asing antara lapisan .......... 

  

   a. 1 dan 2     

   b. 2 dan 3      

   c. 2 dan 4     

   d. 3 dan 1   



   e. 3 dan 4 

 

104. Dibawah ini jamur yang berguna bagi manusia : 

 1. Penicillium comemberti 

 2. Volvariella volvaceae 

 3. Rhyzopus oryzae 

 4. Auricularia polytricha 

 5. Saccharomyces ovale 

        Jamur yang dimakan adalah . . . . 

 a. 1,2           

b. 1,3          

c. 2,4         

d. 2, 5  

e. 3,5 

 

105. Contoh hubungan antara kelompok organisme yang termasuk kompetisi adalah .... 

 a. antara sapi dan kambing di padang rumput 

 b. anggrek dengan pohon yang ditumpanginya 

 c. populasi ayam dengan populasi kambing 

 d. antara populasi srigala dengan populasi rusa 

 e. antara populasi semut dengan populasi kutu 

 

106. Perhatikan bagan suksesi khas darat ini 

          
       Urutan suksesi komunitas yang benar adalah. . . . 

 a. 1,2,3,4,5         

. b.  2,3,1,4,5         

 c. 2,5,4,1,3        

 d.. 3,2,1,4,5           

 e. 3,2,4,5,1   

  

107. Berikut perubahan lingkungan akibat perbuatan manusia kecuali . . . . 

 a. mendirikan pabrik 

 b. membuka hutan untuk lahan pertanian 

 c. kebakaran hutan di waktu kemarau panjang 

 d. mengeringkan rawa dijadikan sawah 

 e. menangkap ikan dengan pukat harimau 

 

108. Jaringan tumbuhan yang aktif membelah dan disebut sebagai jaringan embrional 

        adalah.... 

 a. meristem    

 b. parenkim    

 c. kolenkim 

 d. sklerenkim 

 e. sklereid 

109. Jaringan tulang rawan disebut juga  . . . . 

 a. makrofag    

 b. kondrosit    

 c. osteosit 
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 d. mesentrium 

 e. eritrosit 

110. Impuls yang dari dalam atau luar yang memungkinkan terjadi kontraksi otot diterima  

        oleh..... 

 a. asetilkolin    

 b. miofibril    

 c. sarkoplasma  

 d. aktomiosin 

 e. sarkolema 

 

111. Penyakit karena penimbunan asam urat pada sendi – sendi kecil disebut .... 

 a. artritis       

 b. artritis sika 

 c. eksudatif 

 d. osteoartritis 

 e. artritis goat 

 

112. Sistem peredaran darah manusia disebut, sistem peredaran darah ganda/ rangkap  

        Karena . . . . 

 a. salurannya ganda yaitu vena dan arteri 

 b. peredarannya dua kali melewati jantung 

 c. dalam mengedarkan darah membawa O2 dan juga CO2 bersamaan 

 d. kempuan darah pada saat meninggalkan jantung dua kali lebih kuat 

 e. ruang pada jantung berangkap ganda 

 

113. Organ di bawah ini yang merupakan tempat pencerna lemak adalah..... 

 a. kolon    

 b. hati     

 c. pankreas 

 d. usus buntu 

 e. lambung 

 

114. Pernapasan seluler terjadi di organel sel yaitu . . . . 

 a. sitoplasma    

 b. mitokondria    

 c. ribosom  

 d. badan golgi 

 e. inti sel 

 

115. Reabsorpsi zat – zat yang masih berguna berlangsung di dalam .... 

 a. badan malpighi   

 b. glomerolus    

 c. tubulus kontortus distal 

 d. tubulus kolektus 

 e. tubulus kontortus proksimal 

 

116. Pusat refleksi mata terdapat pada .... 

 a. otak     

 b. otak kecil    

 c. otak tengah 

 d. saraf troklear 

 e. saraf trigeminal 

 

117. Pembentukan sperma pada manusia disebut  . . . . 

 a. spermanisasis   

 b. spermatogenesis   

 c. ovulasi 



 d. oogenesis 

 e. meiosis 

 

118. Suatu sel mempunyai ciri-ciri: bentuk seperti balok, tidak berklorofil dan tersusun rapat. 

Berdasarkan ciri-ciri tersebut fungsi sel itu adalah . . . . . 

 a. melindungi organ  .  

 b. mengangkut air   

 c. menyimpan makanan 

 d. pertukaran gas 

 e. menghsilkan kelenjar 

 

119. Perubahan kimia yang terjadi pada waktu otot berkontrksi adalah . . . . 

 a. glukosa + O2 → CO2 + H2O + energi 

 b. ADP → ATP + asam fosfat + energi 

 c. ATP → ADP + asam fosfat + energi 

 d. glikogen + O2 → asam laktat + CO2 + energi 

 e. ADP + asam fosfat + energi → ATP 

 

120. Golongan darah Tini A, Tono B, Ani AB, Eri O. Dalam eritrosit Susi terdapat 

glutinogen A dan dalam plasmanya terdapat aglutinin B. Jika Susi membutuhkan 

transfusi darah maka yang dapat membantunya adalah ..... 

 a. Tono dan Ani  

 b. Tini dan Tono  

 c. Tono dan Eri 

        d. Tini dan Eri 

        e. Ani dan Tini 

 

121. Pernyataan yang benar mengenai gangguan pencernaan dan penyebabnya adalah . . . . 

 a. sembelit, disebabkan kurang makanan berserat 

 b. diare, disebabkan kelebihan asam lambung 

 c. gastritis, disebabkan iritasi dinding kolon 

 d. ulkus, disebabkan racun yang dikeluarkan arteri 

 e. radang usus buntu, disebabkan adanya gangguan absorbsi air 

 

122. Kantung udara pada waktu burung terbang berfungsi untuk . . . . 

 a. melindungi tubuh dari kedinginan 

 b. mencegah pengeluaran panas tubuh 

 c. meringankan tubuh 

 d. memperkeras suara 

 e. alat bantu pernafasan 

 

123. Pematangan sel telur dalam folikel dipengaruhi oleh hormon . . . . 

 a. LH            

 b. FSH 

 c. estrogen 

 d. progesteron 

         e. eksokrin 

124. Daerah lidah ujung depan dan tengah belakang adalah daerah yang peka terhadap .... 

 a. asam dan manis  

 b. pahit dan manis  

 c. manis dan pahit  

 d. manis dan asam 

 e. asam dan pahit 

 

125. Berikut ini adalah beberapa jenis makanan: 

 1) nasi       2) ikan        3)susu        4) gado-gado        5) pepaya 



        Menu makanan yang mempunyai kandungan zat yang diperlukan manusia dan 

memenuhi 4 sehat 5 sempurna adalah .... 

 a. 1,2,3,4          

 b. 1, 2, 3, 4 

 c. 2, 3, 4, 5 

 d. 1, 2, 3, 5 

 e. 1, 3, 4, 5 

 

126. Perhatikan gambar bagian-bagian dari sistem pernapasan manusia berikut. 

 

 Bagian  yang disebut bronkiolusadalah.....  

            a. 1 

  b. 2 

  c. 3 

  d. 4 

  e. 5 

 

 

127. Buah semangka tanpa memanfaatkan biji memanfaatkan aktifitas hormon..... 

  a. auksin        .  

 b. giborelin 

 c. gas etilen 

 d. sitokinin 

 e. asam absisat 

 

128. Proses pembentukkan urin melalui beberapa tahapan. Proses filtrasi dan augmentasi, 

berturut-turut terjadi pada bagian nomor: 

                          1           2 

a. 1 dan 2 

b. 2 dan 3 

3          c. 3 dan 4 

d. 3 dan 5 

e. 1 dan 3  

           5 

 

      4 

 

 

 

 

129. Perhatikan skema pembekuan darah berikut. : 

   

  Isian yang tepat untuk (1). (2) dan (3) 

adalah: 

a. trombin,protrombin dan tromblipastin 

b. trombokinase, protombin dan     

   fibrinogen 

c. protombin, trombin dan trombokinase  

d. trobokinase,trombin dan Vit.K. 

e. tromboplastin, trombin dan asam sitrat 
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130. Proses pencernaan makanan pada manusia yang berlangsung dalam organ seperti pada... 

 

 a.  penyerapan air 

 b. penetrakan racun 

 c. penyerapan glukosa 

 d. pemecahan protein 

 e. pembentukan asam lemak 

 

131. Ciri pernafasan dada pada waktu inspirasi adalah . . . .  

 a. otot tulang rusuk berkontraksi dan rongga dada mengecil 

 b. otot tulang rusuk berkontraksi dan rongga dada membesar 

 c. otot tulang rusuk berkontraksi dan rongga perut membesar 

 d. rongga dada membesar dan otot tulang rusuk berkontraksi 

 e. rongga dada membesar dan rongga perut mengecil 

 

132. Perhatikan gambar nefron berikut ini!  Yang berfungsi membawa impuls dari reseptor ke 

badan sel adalah nomor . . . . 

 a. 1  

 b. 2 

 c. 3 

 d. 4 

 e. 5. 

 

 

 

133. Hormon yang berperan dalam mengendalikan pertukaran kalsium dan fosfor dalam 

darah dihasilkan oleh kelenjar . . . . 

 a. tiroid       

 b. paratiroid 

 c. hipofisis 

 d. adrenal 

 e. pankreas 

 

134. Pertumbuhan tanaman pada intensitas cahaya yang berbeda: 

 

No Kondisi 

Cahaya 

Penambahan tinggi pada hari ke … 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Gelap 2,1 3,6 5,1 5,4 6,0 8,2 8,4 

2 Remang 1,3 1,9 2,2 2,3 2,7 3,3 4,4 

3 Terang 0,8 0,9 1,5 1,8 2,0 2,4 3,2 

 

            Dari data pada  tabel dapat disimpulkan . . . . 

 a. Pertumbuhan berbanding lurus dengan kenaikan intensitas cahaya. 

 b. Cahaya tidak berpengaruh pada pertumbuhan. 

 c. Semakin gelap intensitas cahaya pertumbuhan semakin cepat 

 d. Cahaya dapat menghambat pertumbuhan tanaman 

 e.  Pertumbuhan tidak memerlukan cahaya 

 

135.Pertumbuhan pada tumbuhan terjadi pada jaringan ..... 

            a. epidermis         

            b. meristem 

            c. gabus 

            d. parenkim 

            e. kollenkim 

 

 

 



136. Berikut ini organel yang terdapat di dalam sel hidup .... 

 P. mitokondria   Q. badan mikro 

 R. lisosom               S. sentrosom 

 T. mikro tubulus 

        Organel yang terdapat dalam sel hewan tetapi tidak ditemukan dalam sel tumbuhan 

adalah....  

 a.  P dan Q    

 b. R dn T 

 c. R dan S 

 d. Pdan S 

 e. S dan T 

 

137. Organel yang menunjukkan sel hewan adalah .... 

 a. mitokondria       

 b. mwmbrran sel 

 c. ribosom 

 d. nukleus 

 e. sentrosom 

 

138. Pada bunga kembang sepatu, letak kotak sari lebih tinggi dari kepala putik. Cara 

penyerbukan yang mungkin terjadi pada bunga tersebut adalah …. 

 a. penyerbukan silang  d. penyerbukan sendiri 

 b. penyerbukan tetangga  e. penyerbukan serangga        

 c. penyerbukan baster 

 d. penyerbukan sendiri 

 e. penyerbukan serangga 

 

139. Gerakan yang terjadi antara ujung tulang ibu jari tangan dan tulang telapak tangan 

adalah dua arah ke depan dan ke belakang atau ke kiri dan ke kanan. Sendi yang 

menghubungkan tulang itu termasuk . . . . 

 a. sendi engsel   d. sendi pelana 

 b. sendi putar   e. sendi rotasi 

 c. sendi peluru 

 

140. Salah satu fungsi darah pada manusia adalah . . . . 

 a. mengangkut CO2 dari paru-paru ke jantung 

 b. mengedarkan O2 dari seluruh tubuh ke paru-paru 

 c. mengedarkan hormon dari kelenjar endokrin ke bagian tubuh tertentu 

 d. mengangkut O2 dari hati melalui vena portae 

 e. untuk mengatur keseimbangan kelenjar pencernaan 

 

141. Sistem pernapasan pada manusia disusun oleh beberapa organ, bagian yang paling 

efektif untuk terjadi difusi oksigen dan karbondioksida adalah . . . . 

 a. rongga hidung  d. alveolus 

 b. laring   e. trakeolus 

 c. pleura 

 

142. Setelah filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi terbentuklah urine yang sesungguhnya, dan 

dikumpulkan pada . . . .. 

 a. tubulus kontortus distal ke pelvis renalis 

 b. tubulus kontortus proksimal ke tubulus kontortus distal 

 c. tubulus kontortus kolekta ke uterus 

 d. tubulus kontortus kolekta ke pelvis renalis 

 e. tubulus kontortus distal ke pelvis renalis 

 

 

 



 

143. Data alat reproduksi wanita: 

 1. infundibulum  4. uterus 

 2. vulva   5. ovarium 

 3. vagina   6. tuba falopi 

        Urutan jalan sel telur sampai terjadinya pembuahan dan embrio adalah ..... 

 a. 1, 2, 3, 4        

         b. 1, 4, 5, 6         

         c.  2, 3, 4, 5        

        d. 3, 4, 6, 1         

        e. 5, 1, 6, 4 

 

144. Oogenesis berbeda dengan spermatogenesis dalam hal ..... 

 a. jumlah gamet yang dihasilkan 

 b. tipe pembelahan selnya 

 c. fase-fase pembelahan selnya 

 d. jumlah kromosomnya 

 e. perangkat kromosomnya 

 

145. Jaringan ini terdapat antara lain pada pembuluh bronki, ujung tulang rusuk, permukaan 

tulang sendi dan membentuk sebagian besar rangka embrional. Jaringan ini digolongkan 

kedalam jaringan . . . . 

 a. ikat longgar   

 b. tulang rawan  

 c. rawan fibrosa   

        d. ikat serabut padat 

        e. rawan hialin 

 

146. Faring adalah bagian yang membentuk sistem . . . . 

 a. pencernaan      

        b. saraf       

        c. pernafasan       

        d. hormon       

        e. gerak 

 

147. Pada organ tumbuhan yang diberi tanda (X) mempunyai fungsi sebagai . . . . 

 

 a. penyimpan makanan             

 b. penyimpan lemak 

 c. jaringan pengiring 

 d. jaringan pelindung 

 e. pengangkut air 

 

 

148. Perhatikan gambar penampang membujur ujung akar berikut. Fungsi bagian akar nomor 

2 adalah untuk . . . . 

 a. membentuk bulu akar  

 b. penyerapan air 

 c. melindungi jaringan didalamnya                             

 d. daerah pendewasaan 

 e. daerah pemanjangan 

 

149. Auksin merupakan hormon pertumbuhan yang berperan dalam . . . . 

 a. merangsang pembelahan sel kambium vaskular 

 b. mempercepat pemasakan buah 

 c. merangsang lapisan aleuron 

 d. menunda pengguran bunga 

3 

1 

2 

X



 e. memacu pertumbuhan akar 

150. Tulang seperti pada gambar berikut dihubungkan oleh . . . . 

 a. sendi engsel   

 b. sendi putar   

 c. sendi pelana  

        d. sendi peluru 

        e. sendi luncur 

 

151. Perhatikan gambar di bawah ini    

        Tendon adalah bagian yang bernomor …. 

 a. 1 dan 2   

 b. 1 dan 6   

 c.  2 dan 6 

 d. 1 dan 3 

 e. 2 dan 3 

 

 

152. Dikenal ada dua macam tekanan darah pada manusia yaitu diastole dan sistole. 

Pernyataan berikut yang benar adalah . . . . 

 a. tekanan sistole diakibatkan oleh kontraksinya otot bilik jantung 

 b. tekanan sistole diakibatkan oleh kontraksinya otot serambi jantung 

 c. tekanan diastole diakibatkan oleh kontraksinya otot serambi jantung 

 d. tekanan diatole diakibatkan oleh kontraksinya otot bilik jantung 

 e. tekanan sistole dan diatole diakibatkan oleh kontraksinya otot bilik jantung 

 

153. Hal-hal berikut dapat meningkatkan jumlah leukosit, kecuali . . . . 

 a. terinfeksi cacing 

 b. terinfeksi kuman tifus 

 c. menderita stress 

 d. menderita radang paru-paru 

 e. menderita kanker 

 

154. Hasil uji biuret pada suatu bahan menunjukkan hasil negatif (tidak timbul warna ungu) 

bila produk pangan dijadikan sumber makanan pokok, maka akan menimbulkan  

 a. penyakit udema (kwashioskor) 

 b. gangguan pada penyerapan kalsium  

 c. gangguan transportasi vitamin A, D, E, K 

 d. rasa tidak cepat lapar 

 e. keasaman darah stabil 

 

155. Seorang siswa melakukan uji makanan terhadap 3 macam bahan makanan dengan hasil 

seperti pada tabel berikut . . . . 

 

        

Bahan 

maka

nan 

Reaksi warna 

Biuret Fehling AB Lugol 

1. 

2. 

3. 

Biru 

Tidak berwarna 

Tidak berwarna 

Biru 

Merah 

Biru 

Coklat 

Coklat 

Biru hitam 

          

        Dari hasil tes uji makanan tersebut dapat disimpulkan bahwa kandungan bahan makanan 

no. 1, 2 dan 3 adalah . . . . 

 a. protein, zat gula dan amylum   

 b. zat gula, protein dan amylum   

 c. zat gula, amylum dan protein 

 d. protein, amylum dan zat gula 



         e. amylum, protein dan zat gula  

156. Bila hati tidak mampu menghasilkan empedu, maka akan menimbulkan gangguan pada  

 a. pencernaan lemak   

 b. pencernaan karbohidrat  

 c. pencernaan protein  

        d. kadar gula darah 

        e. kadar kolesterol darah 

 

157. Pada percobaan respirasi seperti terlihat pada gambar dapat disimpulkan faktor yang 

mempengaruhi perjalanan eosin yaitu . . . . 

 a. berat serangga dan jumlah eosin 

 b. aktivitas serangg dan berat KOH/NaOH 

 c. berat serangga dan aktivitas tubuh 

 d. berat kapas dan berat serangga 

 e. berat serangga dan berat KOH/NaOH 

 

158. Alveolus berfungsi untuk . . . . 

 a. pernafasan perut   

 b. pengatur suhu udara   

 c. penghuibung trakea dan paru-paru 

        d. pembungkus paru-paru 

        e. pertukaran O2 dan CO2 

 

159. Alat ekskresi dengan ciri-ciri berupa corong (cerobong) yang mempunyai saluran 

berliku-liku, tiap sesgmen terdapat sepasang dimiliki oleh . . . . 

 a. belalang       

         b. udang         

         c. planaria        

         d. kerang        

         e. cacing tanah 

 

160. Dibawah ini cara kerja sistem saraf simpatik dan parasimpatik yang bersifat antagonis.  

         Cara kerja yang tidak benar adalah . . . .    

 Parasimpatik Simpatik 

a. Mengecilkan pupil Memperbesar pupil 

b. Mempercepat denyut jantung Memperlambat kerja jantung 

c. Memperbesar bronkus Memperkecil bronkus 

d. Mengerutkan kantong kemih Menghambat kontraksi kantung kemih 

e. Menstimulasikan aliran ludah Menghambat aliran ludah 

 

161.Perhatikan gambar bola mata berikut, bagian bola mata yang bertanda X mempunyai 

fungsi untuk . . . . 

 a. mengatur intensitas sinar 

 b. memberi warna pada mata 

 c. memfokuskan sinar yang masuk 

 d. mengatur daya akomodasi 

 e. mengatur gerakan bola mata 

 

162. Pemencaran biji mahoni dan pinus dapat dibantu oleh . . . . 

 a. burung        

         b. air         

         c. angin        

         d. serangga        

         e. manusia 

 

 

 



163. Penggunaan hormon progesteron dan estrogen dalam KB dimaksudkan untuk .... 

 a. mencegah bertemunya sel sperma dan sel telur 

 b. sel telur yang diovulasi menjadi steril 

 c. mematikan sperma yang masuk ke rahim 

 d. mengganggu implantsi embrio 

 e. mengurangi sekresi LH dan FSH 

 

164. Perhatikan gambar berikut ini 

        Tanda X menunjukkan.. . . . 

 a. xylem yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesa 

 b. floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesa 

 c. xylem berfungsi mengangkut air dan mineral 

 d. floem berfungsi mengangkut air dan mineral 

 e. kambium berfungsi untuk pertumbuhan 

 

165. Berikut ini nama-nama hormon dan bagian tumbuhan : 

 1) rhizokalin  A. Bunga 

 2) kaulokalin  B. Daun 

 3) filokalin  C. Batang 

 4) antokalin  D. Akar 

         Pasangan yang sesuai antara hormon dan bagian tumbuhan yang dipengaruhi adalah  

 a. 4 dan A  d. 1 dan C 

 b. 1 dan B  e. 2 dan D 

 c. 2 dan B 

 

166. Perhatikan gambar di bawah! 

 
        Proses osmosis akan terjadi . . . . 

 a. dari A ke B menjadi C 

 b. dari B ke A menjadi C 

 c. dari A ke B menjadi D 

 d. dari B ke A menjadi D 

 e. dari C menjadi D 

 

167. Macam-macam organ manusia 

 1) atrium kanan   2) atrium kiri   3) ventrikel kanan    4) ventrikel kiri   5) aorta 

 5) paru-paru        6) vena cava     7) arteri pulmonalis 8) Myocardium 

        9) vena pulmonalis                    10) seluruh tubuh 

       Secara urut peredaran darah besar manusia adalah . . . . 

 a. 4-5-10-7-1  d. 3-8-10-9-4 

 b. 4-5-10-8-2  e. 2-8-6-9-2 

 c. 3-8-10-9-4       
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168. Di bawah ini beberapa pernyataan tentang mekanisme pernafasan: 

        1) otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk naik, volume rongga dada 

membesar, tekanan udara turun 

        2) otot sekat rongga dada mengerut, volume rongga dada mengecil, udara keluar 

        3) otot antar tulang rusuk kendur, tulang rusuk turun, volume rongga dada mengecil, 

tekanan bertambah, udara keluar 

        4) otot diafragma mendatar, volume rongga dada membesar, udara masuk 

       Pernyataan yang benar tentang mekanisme pernafasan dada adalah ..... 

 a. 1,2          

        b. 1,3           

        c. 1,4         

       d. 2,3         

       e. 3,4 

 

169. Jika urin seseorang mengandung albumin dan protein lain berarti terjadi .... 

 a. kekurangan hormon insulin 

 b. kekurangan hormon antidiuretik 

 c. kerusakan alat filtrasi dalam ginjal 

 d. kemampuan reabsorpsi nefron rendah 

 e. kerusakan total ginjal 

 

170. Perhatikan skema berbagai macam bentuk persendian diartrosis berikut ini. Yang 

menggambarkan sendi peluru adalah . . . . 

 a. 1  

 b. 2 

 c. 3 

 d. 4 

 e. 5 

 

 

 

171. Pada tumbuhan Angiospermae terjadi pembuahan ganda dengan adanya peleburan inti 

generativ sel telur dan inti generativ dengan . . . . 

 a. inti lembaga primer   

 b. inti sinergid    

 c. inti antipoda 

        d. inti kandung lembaga sekunder  

        e. inti kandung lembaga primer 

 

172. Endosperm sebagai cadangan makanan pada tumbuhan Angiospermae terbentuk dari 

hasil pembuahan . . . . 

 a. inti generativ 1 dengan sel telur 

 b. inti generativ 2 dengan sel telur 

 c. inti generativ dengan antipoda 

 d. inti generativ 1 dengan inti kandung lembaga sekunder 

 e. inti generativ 2 dengan inti kandung lembaga sekunder 

 

173. Sel tumbuhan berbeda dengan sel hewan, sebab sel hewan tidak mempunyai .... 

 a. plasma darah   

 b. membran sel   

 c. dinding sel 

        d. Selaput sel  

        e. ribosoma 

 

 

 

 



174. Semua kegiatan hidup seperti respirasi, ekskresi, sintesis, peka terhadap rangsang dan 

sebagainya terjadi didalam sel. Pernyataan tersebut mendukung teori sel yang berbunyi . 

 a. sel merupakan kesatuan fungsional 

 b. sel merupakan kesatuan pertumbuhan 

 c. sel merupakan kesatuan hereditas 

 d. sel merupakan kesatuan struktural 

 e. sel merupakan unit kehidupan 

 

175. Molekul DNA berbeda dengan molekul RNA dalam hal ....... 

 a. gugus fosfat dan basa purin 

 b. struktur, gugus fosfat dan basa purin 

 c. struktur, gula dan basa pirimidin 

 d. gugus fosfat, basa purin dan basa pirimidin 

 e. basa pirimidin. basa purin, dan jumlah ikatan hidrogen 

 

176. Bagian jaringan floem berupa sel hidup, memiliki noktah dan berisi tepung, damar atau 

kristal adalah . . . . 

 a. sel-sel pengiring 

 b. serabut floem 

 c. parenkim 

        d. buluh tapis 

        e. trakeid 

 

177. Tulang dapat menjadi keras karena adanya penambatan . . . . 

 a. CaCO3      

        b. NaHCO3     

        c. Ca3(PO4)2       

        d. FeCO3      

        e. MgCO3 

 

178. Dalam perkembangan manusia, eritrosit diproduksi oleh organ yang berbed. Tempat 

produksi eritrosit adalah berikut ini, kecuali . . . . 

 a. kantong kuning telur  

 b. hati     

 c. limpa 

        d. Sumsum tulang  

        e. pankreas 

 

179. Nilai gizi suatu makanan dideskripsikan dari hal-hal dibawah ini, kecuali . . . . 

 a. kandungan protein, lemak dan karbohidrat 

 b. kandungan vitamin dan mineral 

 c. klandungan serat nabati 

 d. mudah dicerna dan mudah diolah 

 e. kandungan zat aditif 

 

180. Fungsi silia pada trakea adalah . . . . 

 a. membuat lendir mengalir ke faring 

 b. memperkuat dinding trakea 

 c. menangkap kotoran yang masuk 

 d. membuat dan mengeluarkan lendir 

 e. menghangatkan udara pernafasan yang masuk 

181. Albuminuria adalah suatu gangguan ginjal dimana . . . . 

 a. dalam urin terdapat glukosa 

 b. urin yang keluar terlalu banyak 

 c. urin yang keluar mengandung ureum 

 d. dalam urin mengandung protein 

 e. dalam urin terdapat zat yang membahayakan 



182. Di bawah ini adalah bagian-bagian dari bola mata: 

 1) lensa kristalina    2) retina      3) kornea     4) vitreous humor   5) aqueus humor 

        Jalannya cahaya sampai timbul bayangan benda, berturut-turut melalui . . . . 

 a. 1-4-3-5-2       

        b. 3-1-5-4-2      

        c. 3-4-1-5-2      

        d. 5-3-1-4-2       

        e. 3-5-1-4-2 

 

183. Pengaruh kerja pil KB dalam mencegah terjadinya kehamilan adalah . . . . 

 a. mencegah terjadinya menstruasi 

 b. mencegah terjadinya konsepsi 

 c. meningkatkan daya tahan tubuh 

 d. mencegah terbentuknya folikel Graff 

 e. membunuh sperma yang masuk ke dalam rahim 

 

184. Proses yang tidak lansung dipengaruhi oleh auksin adalah . . . . 

 a. sintesis enzim pengurai pada biji 

 b. pengguran daun 

 c. pertumbuhan akar 

 d. dominasi akar 

 e. perkembangan buah secara partenokarpi 

 

185. Dari gambar di bawah ini, nomor 1 dan 2 adalah ..... 

 a. 1 = calon cabang, 2 = daun  

 b. 1= tunas apical, 2 = prokambium 

 c. 1 = tunas apical, 2 = primordial daun 

 d. 1 = primordial, 2 = tunas 

 e. 1 = calon batang, 2 primordia 

 

186. Perhatikan gambar batang dikotil berikut. Yang merupakan titik tumbuh sekunder pada 

gambar di bawah ini adalah nomor . . . . 

           a. 1      

           b. 2       

           c. 3        

           d. 4         

           e.5 

 

 

 

 

 

 

 

187. Pernyataan yang tepat mengenai enzim adalah . . . . 

 a. enzim meningkatkan energi aktivitas suatu reaksi 

 b. energi aktivitas meningkatkan kerja enzim sehingga reaksi dipercepat 

 c. enzim menurunkan kerja aktivitas sehingga reaksi dipercepat 

 d. energi aktivitas menurunkan kerja enzim sehingga reaksi dipercepat 

         e. energi aktivitas tidak memiliki hubungan dengan kerja enzim sehingga reaksi 

berjalan normal 
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188. Berikut ini merupakan karakter umum enzim kecuali . . . . 

 a. enzim dapat bekerja secara bolak balik 

 b. enzim memiliki tapak pengikatan yang bersifat spesifik 

 c. enzim ikut bereaksi dalam suatu reaksi 

         d. enzim dengan konsentrasi yang rendah dapat menyebabkan reaksi berjalan dengan 

kecepatan yang tinggi 

 e. enzim sederhana tersusun seluruhnya dari protein 

 

189. Perhatikan gambar berikut                                                                                  

        Gelembung-gelembung yang naik pada gambar II 

setelah perlakuan seperti pada gambar I adalah . . . . 

 a. karbondioksida 

 b. oksigen 

 c. korbon monoksida 

 d. hydrokarbon perioksida 

 e. enzim katalaze 

 

190. Gambar berikut menunjukkan daun keladi. Apabila tumbuhan tersebut berfotosintesis, 

daerah pada daun tersebut yang paling banyak menghasilkan 

karbohidrat adalah . . . . 

 a. 1      

         b. 2       

         c. 3       

         d. 1,2       

         e. 2,3 

 

191.  Menurut gambar struktur DNA di samping, 

nukleotida terdapat pada segmen yang 

bernomor …. 

 a. 1-2-3      

 b. 4-5-6       

 c. 7-8-9   

        d. 10-11-12 

        e. 12-4-6 

 

192. M merupakan gen untuk warna merah, m warna putih, O penghambat timbulnya warna, 

dan o gen pendorong munculnya warna. Pembastaran antara individu MmOo akan 

memiliki rasio keturunan . . . . 

 a. 9 putih : 3 merah muda : 3 merah 

 b. 13 putih : 3 merah 

 c. 13 merah : 3 putih 

            d. 9 putih : 7 merah 

 e. 15 putih : 1 merah 

 

193. Seekor mamalia jantan diketahui memiliki 56 buah kromososm. Jika terjadi perkawinan 

dengan  hewan betina, maka anaknya yang jantan akan memiliki rumusan kromosom 

pada bagian ekor . . . . 

 a. 56 AA + XY  

 b. 54 AA + XX  

 c. 54 AA + XY 

        d. 28 AA + XX 

        e. 27 AA + XY 
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194. Rambut lurus merupakan sifat resesif. Apabila terjadi perkawinan dua orang tua yang 

keduanya berambut keriting heterozigotik, kemungkinan anak-anaknya yaitu . . . . 

 a. semua berambut keriting 

 b. semua berambut lurus 

 c. 50% bersmbut keriting dan 50% berambut lurus 

 d. 25% berambut keriting dan 75% berambut lurus 

 e. 75% berambut keriting dan 25% berambut lurus 

 

195. Diketahui 16% orang tidak dapat merasakan pahitnya kertas PTC (tt), maka 

perbandingan genotupe TT : Tt : tt adalah . . . . 

 a. 25:75       

         b. 30:70       

         c. 37:63        

         d. 40:60        

         e. 50:50 

 

196. Bentuk kromosom pada gambar tersebut . . . .     

 a. homolog 

 b. submetasentris 

 c. skrosentris 

 d. telosentris 

 e. metasentris 

 

197. Berdasarkan tahapan pada fase meiosis, anafase I ditunjukkan pada gambar . . . . 

         
 a. A         

        b. B       

        c. C         

        d. D         

        e. E 

 

198. Rekayasa genetika dimulai . . . . 

 a. sejak ditemukannya kembali hukum pewarisan sifat oleh mendel 

 b. sesudah perang dunia II 

 c. segera sesudah struktur molekul DNA ditemukakan oleh Watson dan Crick 

        d. sekitar tahun 1970, yaitu setelah diketahui bahwa bakteriofag dalam strain bakteri 

berlainan walaupun dari jenis yang sama 

 e. beberapa tahun yang lalu setelah tahun 2000 

 

199. Pernyataan yang salah tentang antibiotik adalah . . . . 

 a. ditemukakan pertamakali pleh Alexander Fleming 

 b. menghambat pertumbuhan mikroba 

 c. dihasilkan dari metabolisme primer 

 d. diperoleh dari jamur atau bakteri 

 e. menyembuhkan penyakit infeksi 

 

 

 

 

 

 

 

 



200. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut  : 

 1) Memperoleh tanaman kebal terhadap serangga pengganggu 

 2) Memperoleh kapas transgenik kualitas unggul 

 c) Memperbanyak bibit dari sel-sel tumbuhan 

 4) Meningkatkan metabolit sekunder 

       Manfaat yang diperoleh melalui penerapan genetika rekayasa yaitu . . . . 

 a. 1,2        

        b. 1,4         

        c. 2,3        

        d. 2,4        

        e. 3,4 

 

201. Mikroprotein merupakan bahan makanan sumber protein yang dihasilkan melalui proses 

fermentasi secara berkesinambungan dari miselium jamur . . . . 

 a. Rhizophus sp. 

 b. Saccharomyces cerevisae 

 c. Candida utilis 

 d. Fusarium graminearum 

 e. Acetobacter xylinum 

 

202. Peristiwa yang menunjukkan adanya perkembangan pada tumbuhan yaitu . . . . 

 a. pucuk tanaman semakin tinggi 

 b. batang semakin besar 

 c. daun semakin lebar 

 d. batang semakin besar 

 e. terbentuknya bunga 

 

201. Pembentukan oksigen pada proses fotosintesis terjadi pada tahapan . . . . 

 a. reaksi terang  d. fotosistem I 

 b. reaksi gelap  e. fotosistem II 

 c. reaksi Calvin 

 

202. Lactobacillus merupakan bakteri yang menguntungkan karena dapat digunakan untuk .... 

 a. memberikan aroma keju 

 b. memberikan aroma mentega 

 c. membuat yoghurtr 

 d. pembuatan asam cuka 

 e. pekmuatan alkohol 

 

203. Batang tanaman yang memperoleh sinar dari satu sisi akan tumbuh membengkok. 

Peristiwa ini dipengaruhi oleh aktivitas hormon . . . . 

 a. auksin 

         b. gibirelin 

         c. gas ethilen 

         d. sitokinin  

         e. asam absisat 

  

204. Gambar beberapa tahapan perubahan kromosom pada pembelahan meiosis : Metafase 1, 

Anafase 1 dan Profase 2 secara berturutan ditunjukkan oleh nomor . . . . 

 a. 1,2,3 

 b. 1,3,2 

 c. 2,1,3 

 d. 2,3,1 

 e. 3,2,1 
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205. Perbedaan antara spermatogenesis dan oogenesis terletak pada . . . . 

 a. tahap-tahap pembelahan 

 b. jaringan tempat terjadinya proses 

 c. jumlah sel kelamin yang fungsional 

 d. pola pemisahan kromosom pada tiap fase 

 e. jumlah kromosom pada sperma dan ovum 

 

206. Berdasarkan gambar berikut yang merupakan pasangan alel adalah . . . . 

  

 a. I 

 b. II 

 c. III 

 d. I dan II 

 e. I, II dan III 

 

 

 

207. Perbedaan antara DNA dan RNA terletak pada komponen . . . . 

 a. gula dan basa nitrogen golongan purin 

 b. fosfat dan basa nitrogen pada golongan purin 

 c. gula dan basa nitrogen golongan pirimidin 

 d. fosfat dan basa nitrogen golongan pirimidin 

 e. fosfat, gula dan basa nitrogen golongan pirimidin 

 

208. Persilangan dua sifat  beda pada keturunan F2-nya menghasilkan perbandingan format 

9:3:4. Hal ini terjadi karena peristiwa . . . . 

 a. polimeri    

 b. epistasis – hipostasis   

 c. kriptomeri 

 d. pindah silang 

 e. pautan 

   

209. Perkawinan antara tikus kuning (Aa) dengantikus kuning (Aa), dimana gen A dalam 

keadaan homozygot bersifat letal, akan menghasilkan keturunan yang diharapkan hidup 

sebesar .......... 

 a. 25%  

         b. 50%  

         c. 60%  

         d. 75%  

         e. 100% 

 

210. Jika pada orang Indonesia persentase laki-laki buta warna kira-kira 4% maka pernyataan  

yang tepat adalah . . . . 

 a. persentase perempuan buta warna sama dengan laki-laki buta warna 

 b. persentase perempuan pembawa lebih besar daripada laki-laki buta warna 

 c. persentase laki-laki buta warna lebih besar dari perempuan pembawa 

 d. persentase perempuan buta warna lebih besar dari laki-laki buta warna 

 e. perentase perempuan buta warna lebih besar dari perempuan pembawa 

 

211. Zat / bahan yang bersifat mutagen adalah . . . . 

 a. sinar UV dan Kolkisin 

 b. sinar X dan asam pekat 

 c.  sinar gamma dan logam berat 

 d. pestisida dan sinar neon 

 e. asam pekat dan logamberat 

 



212. Untuk mengembangkan sumber daya hayati yang ada pada suatu daerah tanpa 

mengganggu plasma nutfah yang ada dapat dilakukan dengan . . . . 

 a. mendatangkan bibit unggul yang baru 

 b. meningkatkan daya dukung lingkungan 

 c. mancari bibt unggul dengan pemuliaan 

 d. mencari bibit unggul dengan bioteknologi 

 e. memberantas hama dengan racun 

 

213. Permasalahan-permasalahan berikut dapat diatasi dengan rekayasa genetika, kecuali .. 

 a. membentuk sifat baru pada organisme 

 b. membentuk enzim baru pada organisme tertentu 

 c. mengobati penyakit infeksi baru pada organisme tertentu 

 d. membentuk kemampuan baru pada organisme tertentu 

 e. mencegah munculnya penyakit keturunan baru pada organisme tertentu 

 

214. Bentuk kromosom disebut akrosentik bila letak sentromer . . . . 

 a. ditengah-tengah  d. paling ujung 

 b. agak jauh dari ujung  e. di kedua ujung 

 c. mendekati ujung 

 

215. Perbedaan antara ARN dan ADN yang benar adalah . . . .. 
ARN ADN 

1. Purin: Sitosin dan Guanin  Pirimidin: Sitosin dan Timin 

2. Kecepatan sintesa protein Tidak dipengaruhi oleh kecepatan sintesa 

3. Gula: ribosa Gula: diribosa 

4. Terdapat di sitoplasma, nukleus Terdapat di nukleus, mitokondria 

5. Rantai pendek dan ganda Rantai panjang dan tunggal 

 a.  1  

         b.  2  

         c. 3  

         d. 4  

         e. 5 

 

216. Dari persilangan ayam walnut (Sumpel) genotip RrPp dengan ayam berpial pea (biji) 

genotip rrPp, kemungkinan akan diperoleh keturunan walnut : ros : pea : bilah dengan 

perbandingan . . . . 

 a. 1 : 1 : 3 : 3 

         b. 1 : 3 : 3 : 1 

         c. 3 : 3 : 1 : 1 

         d. 3 : 1 : 3 : 1 

         e. 3 : 1 : 1 : 3 

 

217. Disilangkan tanaman berbatang tinggi daun hijau (TtHh) dengan tanaman berbatang 

pendek daun hijau (ttHh). Adanya denotip hh menyebabkan tidak terbentuknya klorofil 

pada tanaman tersebut maka rasio genotip tanaman yang dapat hidup adalah . . . . 

 a. 1 : 1 

         b. 3 : 1 

         c. 9 : 1 

        d. 13 : 3 

        e.  15 : 1 

 

 

 

 

 

 

 



218. Di bawah ini adalah kelainan atau penyakit menurun pada manusia : 

 1. embisil 2. buta warna 3. albino 4. hemofili 5. thallasemia 

         Penyakit menurun yang terpaut pada autosom adalah . . . .. 

 a. 1 – 2 – 3 

 b. 1 – 3 – 5 

 c. 2 – 3 – 4 

 d. 2 – 4 – 5 

 e. 2 – 3 – 5 

219. Di bawah ini adalah langkah-langkah sintesa protein  

 1. RNA duta bergabung ribosom  

 2. RNA duta dicetak oleh ADN dalam inti dengan cara transkripsi 

 3. RNA transpor membawa asam amino ke ribosom 

 4. terbentuk rangkaian asam amino (polinukleotida) 

 5. RNA duta meninggalkan inti menuju ribosom 

        Urutan sintesa protein yang benar adalah. . . . . 

 a. 1-2-3-4-5    

 b. 4-3-2-5-1   

 c. 5-3-2-4-1 

 d. 2-4-3-1-5 

 e. 2-5-1-3-4 

  

220. Organ – organ tubuh manusia yang digunakan sebagai bukti adanya evolusi adalah... 

 a. tulang ekor dan umbai cacing 

 b. tulang ekor dan jakun 

 c. umbai cacing dan tulang rusuk 

 d. rambut dada pada laki-laki dan tulang rusuk 

 e. tulang ekor dan rambut pada daun telinga 

 

221. Berikut termasuk jenis mutasi karena kerusakan kromosom adalah . . . . 

 a. inversi, aneploid, poliploid, katensi 

 b. aneploid, katensi, duplikasi, aneusomi 

 c. tranlokasi, inversi, poliploid, aneploid 

 d. duplikasi, delesi, tranlokasi, inversi 

 e. poliploid, delesi, tranlokasi, aneploid 

 

222. Ditentukan bioma ekosistem darat dengan ciri – ciri sebagai berikut : 

 - curah hujan rendah 

 - hewannya rodentia, ular, kadal, semut 

 - evavorasi lebih tinggi dari porositas 

 - tumbuhan berdaun jarum atau kecil – kecil 

 - tumbuhan menahun memiliki lapisan kutikula tebal 

        Berdasarkan ciri – ciri di atas, maka bioma tersebut adalah. . . . . 

 a. gurun    

 b. taiga    

 c. padang rumput 

 d. hutan gugur 

 e. hutan basah 

 

223. Keistimewaan pembiakan vegetatif tumbuhan dengan cara kultur jaringan adalah .... 

 a. tidak diperlukan perawatan yang khusus 

 b. merupakan bibit unggu yang cepat berreproduksi 

 c. anakan yang seragam dalam jumlah yang besar dan cepat 

 d. anak yang beragam dan tahan terhadap hama 

 e. merupakan anakan yang memiliki sifat-sifat yang lebih baik dari induknya 

 

 

 



 

224. Berikut adalah produk yang dihasilkan dari bioteknologi tradisional, kecuali . . . . 

 a. keju 

         b. yogurt  

         c. tempe 

        d. kecap 

        e. antibody 

 

225. Terdapat perbedaan antara bioteknologi tradisional dan bioteknologi modern yang 

terletak pada . . . . 

 a. agen biologisnya    

 b. prinsip ilmiah yang digunakan    

 c. produknya 

 d. residu yang dihasilkan 

 e. kegunaannya 

 

226. Banyak makanan yang dihasilkan dari proses fermentasi. Berikut adalah makanan yang 

dihasilkan dari fermentasi susu . . . . 

 a. nata de coco 

        b. bir 

        c. keju  

        d. tape 

        e. roti 

 

227. Mikroorganisme yang fermentasinya menghasilkan asam laktat adalah . . . . 

 a. Saccharomyces cerevisae   

 b. Lactobacilus bulgaricus   

 c. Acetobacter zylinum 

 d. Trichoderma reesii 

 e. Rhizopus oligoporus 

 

228. Mikroorganisme yang berperan dalam proses pemisahan logam dan bijihnya adalah ... 

 a. Thiobacillus ferrooxidan    

 b. Fusarium graminearum    

 c. Monila sitophila 

 d. Neorospora sitophila 

 e. Deinococcus radiodurans  

 

229. Teknik memperbanyak tanaman berdasarkan kemampuan sel tanaman untuk tumbuh 

dan berkembang menjadi individu baru disebut . . . . 

 a. totipotensi sel   

 b. kultur jaringan  

 c. regenerasi 

 d. tehnologi plasmid 

 e. fermentasi 

 

230. Seorang ahli yang pertama kali menemukan teknik DNA rekombinan adallah .... 

 a. Alexander Fleming    

 b. Louis Pasteur     

 c. Stanley Cohen dan Herbert Boyer 

 d. Kohler dan Mistein 

 e. Haqmilton Smith 

 

 

 

 

 



231. Proses pemasukan sel sperma ke dalam tubuh induk betina yang dilakukan dengan 

bantuan alat suntik disebut  . . . . 

 a. teknologi hibridoma  

 b. teknik kultur jaringan  

 c. teknologi plasmid 

 d. tehnologi transplantasi nukleus 

 e. tehnik inseminasi buatan 

 

232. Teknologi yang digunakan untuk mengatasi permasalahan pasangan suami istri yang 

tidak dapat memiliki keturunan, tetapi tidak disebabkan karena kemandulan disebut .. 

 a. monocional antibodi 

 b. in vitro fertilization 

 c. hybridoma technology 

 d. insemination technology 

 e. tissue culture technology 

 

233. Salah satu contoh penerapan bioteknologi modern yaitu . . . . 

        a. penyisipan gen bunuh diri pada mikroba 

        b. menyebar mikroba pengurai pada tempat tercemar 

        c. membuat roti menggunakan ragi 

        d. membuat insulin dari ekstrak pankreas sapi 

        e. fermentasi gula menjadi alkohol 

 

234. Produksi PST memiliki dampak positif salah satunya dapat mengurai pencemaran 

limbah          

        a. produksi PST tidak menghasilkan limbah walaupun dalam skala industri 

        b. PST bersifat sebagai agen biologis yang dapat membersihkan l 

        c. produksi PST menggunakan substrat berasal dari limbah 

        d. PST dapat mengurangi limbah dengan mengubah limbah menjadi makanan ternak 

        e. limbah dicampur PST sebagai makanan ternak 

 

235. Pertumbuhan membesar pada tumbuhan dikenal juga dengan istilah . . . . 

 a. promeristem    

 b. meristem sekunder  

 c. meristem primer 

 d. meristem tersier 

 e. diferensiasi dan spesialisasi 

 

236. Tahapan reaksi pada respirasi sel yang tidak menghasilkan ATP adalah . . . . 

 a. siklus krebs    

 b. dekarboksilasi oksidatif  

 c. transfor elektron 

 d. fermentasi 

 e. glikolisis 

 

237. Perbedaan antara fotosintesis dan kemosintesis terletak pada ............................. 

 a. tempat, sumber energi, dan tahapan reaksi 

 b. tempat, sumber energi, dan sumber karbon 

 c. hasil respirasi, tempat, dan sumber energi 

 d. hasil respirasi, tempat, dan bahan baku 

 e. hasil respirasi, sumber energi, dan tahapan 

 

238. Sepotong ADN yang telah melakukan transkripsi menghasilkan ARN duta, urutan 

       basa nitrogennya  sebagai berikut UGS, ASS, UAU, GGA Urutan basa nitrogen pada 

       rantai jenisnya adalah...... 

 a. AGS,TTG,ATA,SST      b. TGS,ASS,TAT,GGA   c. ASG,UGG,AUA,SSU 

 d. UGS,UGG,AUA,SSU   e. AGS,TSS,AUA,SST 



239. Pada ayam, bentuk pial disebabkan oleh interaksi gen sebagai berikut rrP= biji pial,  

      Rpp = pial ros, RP = pial walnut, rrpp = pial tunggal. Diadakan penyilangan antara  

      ayam berpial biji denga ayam berpial ros. Anak ayam keturunan F1 ada yang berpial  

      tunggal. Dari hasil penyilangan ini diketahui bahwa genotipe dari kedua parental ada- 

      lah..................... 

 a. RrPp  x  rrPp   d. rrPp  x  RRpp 

 b. rrPP   x  Rrpp   e. rrPp  x  rrpp 

 c. rrPp   x  Rrpp 

 

240. Menurut hukum Hardy Weinberg, keseimbangan frekuensi gen dalam suatu populasi 

      dapat terganggu oleh hal-hal di bawah ini yaitu  : 

a. perkawinan acak. 

b. adanyamutasi 

 c. adanya seleksi alam 

 d. adanya hanyutan genetik 

 e. adanya migrasi (aliran energi) 

241. Mikroorganisme yang proses fermentasinya menghasilkan asam laktat adalah.... 

 a. Saccharomyces cerevisiae  d. Tricoderma reesi 

 b. Lactobasillus bulgaricus  e. Rhizopus oligosporus 

 c. Acetobacter xylinum  

 

242. Untuk memperoleh antibodi dalam skala besar dibidang kedokteran dapat dilakukan  

        dengan cara ................................... 

 a. terapi genetik   d. kultur jaringan 

 b. teknologi hibridoma  e. transplantasi 

 c. totipotensi jaringan 

 

243. Konsep dasar dari teknologi kloning adalah................................. 

 a. tranplantasi organ 

 b. tranplantasi gen 

 c. tranplantasi nukleus 

 d. tranplantasi jaringan 

 e. tranplantasi plasmid 

 

 244.  Pertumbuhan pada tumbuhan terjadi pada jaringan ....... 

 a. epidermis  d. parenkim    

 b. meristem  e. pankreas 

 c. gabus 

 

245. Pertumbuhan bersifat irreversible, yang berarti ....... 

 a. terjadi pada jaringan merismatis 

 b. tidak dapat diukur secara kualitatif 

 c. tidak dapat diukur secara kuantitatif 

 d. tidak dapat kembali seperti semula 

 e. terjadi secara terus-menerus 

 

246. Salah satu fungsi hormon auksin yaitu ....... 

 a. merangsang pembentukan buah 

 b. memacu aktivitas kambium 

c. memperbaiki luka pada batang 

 d. mempercepat pengguran bunga 

 e. menyebabkan dormansi 

 

247. Pada fotosintesis non siklik terjadi pemecahan molekul air yang membebaskan oksigen 

dan hydrogen yang diikat oleh molekul akseptor. Berikut ini manakah yang merupakan 

akseptor hydrogen? 

 a. Flavin Adenin Dinukleutida (FAD) 

 



 b. Nikotinamin Adenin Dinukleotida (NAD) 

 c. Nikotinamin adenin Dinukleotida Phosphat (NADP) 

 d. Asam Phospoenolpiruvat (PEP) 

 e. Ribulose Diposphat (RDP) 

 

248. Oksigen yang dihasilkan pada fotosintesis terbentuk pada ........ 

 a. reaksi terang saat fotolisis berlangsung 

 b. reaksi terang pada saat sensibilitas 

 c. reaksi gelap saat berlangsung oksidasi CO2 

 d. reaksi gelap saat berlangsung fiksasi CO2 

 e. reaksi gelap saat pengubahan gliseraldehid 3-P menjadi glukosa 

 

249. Pada reaksi terang fotositesis dihasilkan ......... 

 a. NADPH2, ATP dan glukosa 

 b. NADPH2, ATP dan O2 

 c. ATP, O2 dan RDP 

 d. NADPH2, APG, H2O 

 e. RDP, APG, NADP 

 

250. Perbedaan dasr antara fotosintesis dengan kemosintesis adalah dalam hal ..... 

 a. energi yang dihasilkan 

 b. energi yang digunakan 

 c. zat yang dihasilkan 

 d. bahan baku yang digunakan 

 e. waktu berlangsungnya 

 

251. Dalam molekul DNA .............. 

 a. gula berikatan kovalen dengan fosfat 

 b. basa berikatan kovalen dengan gula 

 c. basa berikatan dengan hydrogen dengan basa lain 

 d. nukleotida berikatn kovalen dengan nukleotida lain 

 e. semua benar 

 

252. Tidak memisahnya gen-gen kromatid saat berlangsung pembelahan sel dikarenakan 

adanya peristiwa ...... 

 a. tautan seks  d. nondisjunction 

 b. kriptomeri  e. crossing over 

 c. intermediet 

 

253. Pernikahan antara wanita dan laki-laki yang keduanya berpenglihatan normal 

menghasilkan seorang anak laki-laki yang buta warna dan dua anak perempuan 

berpenglihatan normal. Dari kasus ini dapat diketahui bahwa ........ 

 a. ibu adalah homozigot dominan 

 b. ibu adalah homozigot resesif 

 c. ibu adalah karier 

 d. ayah adalah karier 

 e. ayah adalah homozigot dominan 

 

254. Pada marmot, warna bulu hitam dominan terhadap albino dan bulu kasar dominan 

terhadap bulu halus. Marmot yang berbulu hitam kasar dikawinkan dengan yang 

berbulu albino halus  menghasilkan keturunan F1 yang semuanya berbulu hitam kasar. 

Kalau marmot dari keturunan F1 tersebut dikawinkan dengan yang berbulu albino halus 

maka keturunannya yang berbulu hitam kasar adalah sebanyak ..... 

 a. 75%       b. 56%      c. 37%       d. 25%        e. 6% 

 



255. Hemofilia disebabkan oleh gen terpaut X. Seorang laki-laki hemofilia kawin dengan 

seorang wanita yang non hemofilia homozigot. Berapa persen lemungkinan terjadinya 

hemofilia kalau anak pertama mereka laki-laki ....... 

 a. 0%         b. 25%        c. 50%       d. 75%       e. 100% 

 

256. Perhatikan tabel tentang kodon dari jenis asam amino berikut ini. 

 

Kodon Asam amino 

AAG Lisin 

CCU Prolin 

AUG Metionin 

UUG Leusin 

GUU Valin 

     a. Lisin – prolin – metionin – leusin – valin 

     b. Prolin – valin – leusin – lisin – metionin 

     c. Metionin – lisin – leusin – prolin – valin 

     d. Metionin – prolin – lisin – valin – leusin  

     e. Metionin – valin – leusin – lisin – prolin  

   

257. Jika kandungan adenin pada suatu molekul DNA sebanyak 20% dari seluruh basa N 

yang ada, maka kandungan guaninnya sebanyak.... 

         a. 20 %     b. 30 %     c. 40 %    d. 60 % e. 80 % 

 

258. Pada tanaman kacang kedelai batang tinggi (T) dominan terhadap batang pendek (t), 

polong masak mudah pecah (M) dominan terhadap polong masak tidak mudah pecah 

(m) dan tahan penyakit karat daun (s) resesif terhadap tidak tahan penyakit karat daun 

(S). Jika disilangkan tanaman kedelai yang heterozigot terhadap sifat-sifat tersebut 

dengan sesamanya dan menghasilkan 1600 butir biji kedelai, berapakah biji kedelai 

yang merupakan bibit unggul galur murni?  

a. 675 butir 

b. 225 butir 

c. 175 butir 

d. 75 butir  

e. 25 butir 

 

259. Seorang anak mempunyai golongan darah O, Rh
+
. Pasangan-pasangan berikut ini 

manakah yang tidak mungkin menjadi orang tua dari anak tersebut?  

a. B, Rh
+
 dengan O, Rh

+
 

b. A, Rh
+
 dengan B, Rh

+
 

c. A, Rh
-
 dengan B, Rh

-
 

d. A, Rh
+
 dengan O, Rh

-
 

e. O, Rh
+
 dengan O, Rh

+ 

 

260. Disilangkan bunga warna merah (Aabb) dengan yang berwarna ungu (AaBb). Dimana 

gen aa bersifat epistasis resesif terhadap B dan b. Perbandingan fenotip keturunannya 

adalah.... 

         a. Merah : ungu = 4 : 4 

b. Merah : putih : ungu = 3 : 3 : 2 

c. Merah : putih : ungu = 3 : 1 : 4 

d. Merah : putih : ungu = 2 : 3 : 3 

e. Merah : putih : ungu = 3 : 2 : 3  

 

 261.  Pembelahan sel secara mitosis mempunyai tahapan atau fase. Ciri-ciri dari interfase  

adalah…. 

         a. Susunan kromatid berpasangan di bidang equator pembelahan  

         b. Kromosom bergerak ditarik menuju ke kutub-kutub pembelahan 

         c. Terjadi penyusunan substansi genetik 

Jika urutan basa N pada rantai templet DNA: 

TAC – CAA – AAC – TTC – GGA. Maka 

urutan jenis asam amino dari protein yang 

disintesanya adalah.... 

 



         d. Terjadi duplikasi kromosom 

         e. Terjadi sitokinesis pada sel 

 

262. Perhatikan gambar berikut ini! 

       
       Aktivitas pembelahan sel yang terjadi pada gambar di atas adalah…. 

        a, Kromosom membelah menjadi 2 (dua) kromatid 

        b. Kromosom homolog  berpasangan di bidang equator  

        c. Kromosom homolog  berpisah ditarik menuju ke kutub- kutub pembelahan 

        d. Sepasang kromatid  berpisah ditarik menuju ke kutub-kutub pembelahan  meiosis II 

        e. Sel  mengalami sitokinesis  pada telofase I meiosis 

 

263. Peristiwa Oogenesis berlangsung di dalam gonade betina  melalui proses meiosis  

        Di bawah ini  penyataan yang masih berkaitan dengan dengan hal di atas , adalah …. 

        a. Oogenesis menghasilkan 4 (empat) kromosom 

        b. Oogenesis terjadi melalui reduksi sehingga terbentuk 4 ovum yang haploid 

        c. Oogensis terjadi reduksi sehingga jumlah kromosom ovum haploid 

        d. Oogenesis terjadi di dalam testis, yang menghasilkan 1 ovum yang fungsional 

        e. Oogenesis terjadi di ovarium menghasikan 4 ovum yang fungsional 

 

264. Pemakaian kolkisin pada bidang pertanian merupakan salah satu penerapan mutasi 

dalam kehidupan manusia.  Pernyataan yang sesuai dengan hal tersebut, adalah…. 

        a. Kolkisin merupakan bahan mutagen dari faktor fisik 

        b  Mutasi dengan kolkisin melalui proses radiasi 

        c. Kolkisin adalah jenis mutagen dari faktor biologi 

        d. Kolkisin dapat menyebabkan tanaman menghasilkan buah tanpa biji 

        e. Kolkisin adalah jenis pupuk bagi tanaman  agar tumbuh subur  

 

265. Perubahan sifat makhluk dapat melalui proses mutasi. 

        Jenis mutasi dari diagram di bawah ini terjadi , karena …. 

       

 A a A D                      a. Translokasi 

                                                                             b. Insersi 

  B b B C                      c. Inversi 

                                                                            d. Delesi  

 C c b c                      e. Katenasi 

 

 D d a d 

 

266. Pernyataan berikut ini yang bukan merupakan hipotesis Ch.Darwin tentang evolusi 

adalah …. 

a. Adanya variasi dalam satu keturunan 

b.  Hanya varian yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang dapat hidup 

survive, sedang varian yang tidak mampu akan punah 

c. Setiap populasi cenderung bertambah  banyak (berkembangbiak) 

d. Makhluk hidup yang meyesuaikan diri dengan lingkungan akan berubah, kemudian 

perubahan tersebut diturunkan kepada turunannya 

e. Setiap populasi cenderung melakukan hidup 

 

 



 

267. Berikut ini organ-organ dari berbagai hewan: 

1. Sayap kelelawar                4.   Sayap kupu-kupu 

2. kaki manusia                     5.   Kaki depan kuda 

3. Sirip ikan paus 

       Diantara organ-organ tersebut yang merupakan organ analogi  adalah …. 

a. 1, 2, dan 3                    

b. 1, 3, dan 4  

c. 1, 3, dan 4 

d. 2, 3, dan 4 

e. 2, 4, dan 5         

           

268. Terhadap suatu populasi yang terdiri dari berbagai serangga yang daya resistensinya 

berbeda-beda disemprotkan DDT, ternyata beberapa spesies serangga tersebut tetap 

adaptif. Hal ini merupakan peristiwa: 

a. Mutasi                      

b. Mutasi dan seleksi   

c. Tidak mengalami mutasi 

d. Gejala adaptasi 

e. Gejala adaptasi konvergensi 

 

269. Suatu daerah terdapat 36% dari penduduk yang menderita albino, sedang sisanya dalam 

keadaan normal. Prosentase normal heterozigot pada penduduk tersebut adalah  

         a.6%        

b.60%         

c.40%            

d.24%            

e.48% 

 

270. Perhatikan diagram berikut: 

 

 
 

        Diagram di atas menunjukkan teknik  rekayasa genetika yang disebut.... 

a. Transplantasi sel 

b. Transplantasi gen 

c. Transplantasi nukleus 

d. Fusi sel 

e. Hibridoma 

 

271. Pada tanaman padi batang tinggi dominan terhadap batang pendek. Bulir pendek 

dominan terhadap bulir panjang dan rasa enak dominan terhadap rasa tidak enak. Jika 

disilangkan tanaman padi batang tinggi, bulir pendek, rasanya enak yang heterozigot 

untuk sifat-sifat tersebut dengan sesamanya dan menghasilkan 32000 butir gabah, 

berapakah gabah-gabah yang merupakan bibit unggul galur murni? 

a. 500 butir 

b. 1500 butir 

c. 4500 butir 

d. 13500 butir 

e. tidak ada yang bibit unggul 

Plasmid 

Agrobacteri tumefacien 

sel tumbuhan 



 

272. Seorang anak bergolongan darah AB, Rh
+
. Pasangan berikut ini manakah yang tidak 

mungkin menjadi orang tua anak tersebut? 

a. B, Rh
+
 dengan A, Rh

+
 

b. A, Rh
+
 dengan B, Rh

+
 

c. A, Rh
+
 dengan AB, Rh

-
 

d. AB, Rh
-
 dengan B, Rh

-
 

e. AB, Rh
+
 dengan A, Rh

+
 

 

273. Disilangkan tikus hitam (RrCc) dengan tikus krem (rrCC), dimana R merupakan gen 

kriptomer. Keturunan yang diperoleh adalah.... 

a. Hitam : Krem : Albino = 2 : 3 : 3  

b. Hitam : Krem : Albino = 4 : 3 : 1  

c. Hitam : Krem : Albino = 3 : 3 : 2  

d. Hitam : Krem : Albino = 2 : 4 : 2  

e. Hitam : Krem : 4 : 4 

 

274. Jumlah sel tubuh selalu dinamis; ada yang rusak, mati dan membelah diri. 

        Pembelahan sel tubuh dilakukan secara mitosis, yang ciri-cirinya  antara lain adalah…. 

        a. Terjadi dua kali pembelahan  

        b. Terjadi pindah silang bagian kromosom 

        c. Setelah telofase sel mengalami interfase 

        d. Terjadi pengurangan jumlah kromosom dari sel induk ke sel anak 

        e. Bertujuan untuk membentuk gamet. 

 

275. Proses pembelahan sel secara meiosis terjadi 2 (dua ) kali pembelahan 

       Tahapan yag paling banyak aktivitas kromosom dan waktu yang dibutuhkan adalah…. 

        a. Interfase 

        b. Profase I 

        c. Telofase II 

        d Anafase I 

        e. Anafase II 

 

276. Peristiwa spermatogenesis melalui proses meiosis pada hewan yang berlangsung di 

dalam gonade jantan. Pernyataan yang sesuai dengan hal tersebut adalah …. 

        a. Spermatogenesis menghasilkan 4 (empat) kromosom. 

        b. Spermatogenesis  terjadi di dalam testis menghasilkan 4 (empat) sel anak yang diploid  

        c. Spermatogenesis mengalami reduksi sehingga terbentuk 4 (empat) ovum yang haploid 

        d. Spermatogenesis berlangsung di ovarium dan menghasilkan 4 (empat) sperma yang    

            haploid 

        e. Spermatogenesis terjadi di dalam testis dan menghasilkan 4 (empat) sel anak dari satu  

           sel induk 

 

277. Perkembangan biologi khususnya bidang genetika sangat pesat seperti adanya mutasi. 

        Jenis mutasi kromosom dari diagram di bawah ini adalah, karena…. 

 

      A a              A   a                     a. Translokasi 

                                                     b. Insersi 

       B b             B  b                   c. Inversi 

                                                                    d. Delesi 

      C c              c  C                              e. Katenasi 

 

      D d             d     D 

   

                              

 

   



                             

278. Banyak sekali produk mutasi dalam kehidupan manusia. 

       Di bawah ini tentang jenis-jenis  mutant dan  penyebab mutasi yang benar adalah…. 

       a. Kolkisin sebagai bahan mutagen untuk jenis semangka tanpa biji 

       b. Sinar X untuk meradiasi bunga padi  Peta Baru untuk memperoleh padi unggul 

       c. Suntikan kolkisin untuk membantu terbentuknya  jenis kedelai Muria Unggul 

       d. Sinar gamma untuk memproduksi kambing Dolly 

       e. Aspegillus wentii sebagai mutant dalam memproduksi kecap 

 

279. Berikut ini, pada fenomena manakah pengamatan Darwin tentang burung Finch di 

Kepulauan Galapagos  menjadi contoh klasik? 

a. Kesetimbangan Hardy-Weinberg 

b. Spesiasi simpatrik 

c. Radiasi  adaptif 

d. Evolusi konvergen 

e. Ketidak mampuan untuk terbang 

280. Fosil kuda yang ditemukan oleh para ahli antara lain: 

4. Pilohipus                    4.   Meryhippus 

5. Mesohippus                5.   Equus 

6. Hyracotherium 

         Menurut urutan dengan  umur fosil dari yang tertua sampai yang muda, adalah …. 

          a.  1, 2, 3, 4, 5                   

          b.  1, 4, 3, 2, 5  

          c.  1, 3, 2, 4, 6 

          d.  1, 2, 4, 3, 5 

         e.  3, 2, 4, 1, 5 

 

281. Berikut ini beberapa peristiwa yang  terjadi, yang dapat menunjukkan proses evolusi dan 

mendukung terjadinya spesiasi, antara lain: 

 1. Jerapah berleher panjang yang mampu menyingkirkan jerapah berleher pendek 

         2. Populasi burung Finch di Kepulauan Galapagos yang memiliki bermacam-macam   

             bentuk paruh 

 3. Populasi Biston betularia  pada waktu revolusi industri 

 4. Resistensi DDT pada serangga 

        Diantara peristiwa tersebut, yang menunjukkan seleksi stabilisasi adalah ……. 

a. 1 saja                           

b. 1 dan 2                         

c. 2 dan 3 

d. 3 dan 4 

e. 4 saja 

 

  282. Suatu  daerah tercatat 64% dari 10.000 penduduk dinyatakan normal, sedang sisanya 

menderita albino. Maka dapat diperkirakan jumlah penduduk yang normal heterozigot 

adalah ……. 

          a. 600 jiwa                      c.  400 jiwa                     e.  600 jiwa 

          b. 2400 jiwa                    d. 4800 jiwa. 

 

283. Perhatikan tabel berikut: 

 

No. Nama Mikroorganisme Peranan 

1. Azotobacter.sp. penambat nitrogen pada leguminose 

2. Bauveria bassiana mengendalikan hama serangga 

3. Thiobacillus ferooksidans melepaskan logam tembaga dari 

bijihnya 

4. Cladosporium resinae menguraikan sampah plastik 

5. Rhizopus oligosporus mengubah kedelai rebus menjadi 

tempe 



         Pernyataan  yang benar untuk mikroorganisme dan peranannya pada tabel di atas 

adalah.... 

         a. No.1 sebagai biofertiliser 

         b. No.2 sebagai biodegradasi 

 c. No.3 sebagai biokontrol 

 d. No.4 sebagai biohidrometalurgi 

 e. No.5 sebagai biofilter 

 

 

284. Pehatikan diagram berikut: 

    
 

        Diagram di atas menunjukkan teknik  rekayasa genetika yang disebut.... 

a. Transplantasi sel 

b. Transplantasi gen 

c. Transplantasi nukleus 

d. Fusi sel 

e. Hibridoma 

 

285. Perhatikan beberapa contoh hasil bioteknologi berikut ini : 

        1. Kapas Bt , merupakan tanaman yang kebal  terhadap hama serangga 

        2. Methanomonas methanica , digunakan untuk membuat biogas dari  kotoran hewan 

        3. Penicillium notatum, digunakan untuk pembuatan antibiotik  

        4. Golden rice/padi emas, merupakan  padi yang banyak mengandung karoten dan   

            vitamin A 

        5. Tikus yang bercahaya, merupakan tikus yang akan bercahaya bila dalam keadaan    

            gelap 

        Yang merupakan contoh bioteknologi sederhana adalah.... 

a. 1 dan 4 

b. 1 dan  5 

c. 2 dan 3 

d. 2 dan 4 

e. 3 dan 5 

 

286. Mutasi tidak selalu diwariskan pada keturunanya. Mutasi yang diwariskan pada 

keturunan apabila mutasi tersebut terjadi pada ......... 

 a. individu yang sudah tua d. jaringan tubuh yang luka  

 b. individu hasil seleksi  e. sel-sel gamet 

 c. sel-sel somatis tubuh 

 

287. Sindroma Down terjadi karena peristiwa ......... 

 a. monosomi      b. nulisomi         c. trisomi       d. aneuploid       e. Poliploidi 

 

288. Pasangan organ yang menunjukkan adanya homologi yaitu ......... 

 a. sirip paus dan kaki depan kuda 

 b. sayap burung dengan sayap angsa 

 c. tangan manusia dengan kaki belakang kuda 

 d. sayap kelelawar dengan sayap kupu-kupu 

 

Plasmid 

sel tumbuhan 



289. Rekayasa genetika terhadap hewan dilakukan untukmengefektifkan sumber daya hewan, 

alasannya karena dapat ........ 

 a. menghasilkan inferon untuk melawan penyakit tertentu 

 b. menghasilkan antibiotik untuk pengobatan penyakit yang disebabkan virus 

 c. memperbaiki kualitas induk hewan peliharaan dan peternakan 

 d. menambah daya tahan tubuh hewan tertentu 

        e. menganekaragamkan jenis hewan yang ada di alam 

290. Keuntungan yang diperoleh manusia dalam memilih protein sel tunggal yang 

dimanfaatkansebagai sumber bahan pangan adalah ....... 

 a. kadar lemak tinggi dan pergantian generasi lama 

 b. kadar lemak rendah dan pergantian generasi singkat 

 c. kadar protein tinggi dan pergantian generasi singkat 

 d. kadar protein tinggi dan pergantian generasi lama 

 e. kadar protein rendah dan jumlah keturunan banyak 

291. Dalam bioteknologi mikro organisme lebih sering digunakan dibanding organisme 

multiseluler. Hal ini karena mikro organisme mempunyai kelebihan ........ 

 a. strukturnya sederhana dan pertumbuhannya cepat 

 b. hanya membutuhkan sedikit media tumbuh 

 c. berukuran kecil dan jumlahnya banyak 

 d. jumlah gen dalam setiap individu banyak 

 e. sel-selnya berukuran besar 

292. Pernyataan yang benar mengenai glikolisis adalah ........ 

         a. berlangsung dalam sitoplasma secara aerob 

  b. berlangsung dalam mitokondria secara anaerob 

  c. menghasilkan energi sebesar 2 ATP, 1 NADH untuk 1 molekul glukosa 

  d. menghasilkan energi sebesar 1 ATP, 2 NADH untuk 1 molekul glukosa 

  e. peristiwa pengubahan 1 molekul glukosa menjadi 2 molekul asam piruvat 

293. Pembentukan DNA baru melalui replikasi DNA semi konservatif adalah ... 

         a. 1 molekul DNA langsung membentuk molekul DNA baru tanpa pemisahan DNA 

         b. 1 molekul DNA terputus putus dan membentuk molekul DNA baru tanpa pemisahan  

         c. 2 rantai DNA yang memisah akan membentuk rantai pasangannya yang baru 

         d. 2 rantai DNA yang memisah terputus-putus dan bergabung dengan DNA yang  

              dibentuk 

         e. 2 rantai DNA yang memisah akan bergabung lagi untuk membentuk DNA yang baru 

 

294. Ali bergolongan darah A heterozigot menikah dengan Wati yang bergolongan darah B 

heterozigot. Kemungkinan golongan darah anak-anak mereka adalah ........ 

        a. A dan B  d. A, B dan O 

        b. A,B, AB dan O e. B dan AB 

        c. AB, A dan B  

 

295. Salah satu contoh hasil mutasi yang mempengaruhi kesejahteraan manusia adalah ... 

        a. buah yang besar poliploid 

        b. tanaman yang bersifat homogen 

        c. tanaman yang berhasil membentuk alat-alat generatif 

        d. buah yang enak rasanya 

        e. tanaman yang berumur panjang 

 

296. Burung Finch yang ada di kepulauan Galapagos meliputi 14 spesies yang asalnya 1 

spesies dari daratan Amerika. Hal ini terjadi karena adanya .... 

        a. variasi  c. seleksi alam                  e. domestikasi 

        b. adaptasi d. variasi dan seleksi alam 

 

297. Penyebaran hewan tertentu yang hanya ada di suatu daerah tertentu, sedangkan hewan-

hewan lain ada yang berada di beberapa tempat yang terpisah jauh. Hal ini disebabkan 

faktor  ....... 

        a. sawar, geografi, reproduksi dan endemisme 



        b. isolasi perkembangan, gamet dan isolasi mekanik 

        c. eliminasi hibrida karena seleksi, isolasi perilaku dan isolasi habitat 

        d. isolasi perilaku, isolasi ekogeografi dan isolasi habitat 

        e. isolasi iklim, isolasi perilaku dan isolasi ekogeografi 

 

298. Pelaksanaan revolusi biru dengan cara pembudidayaan sumber daya hayati dari perairan 

pantai adalah ...... 

        a. budidaya Eucheuma spinosum untuk pembuatan agar-agar 

        b. budidaya Chlorella sebagai sumber makanan baru 

        c. budidaya ikan tuna yang merupakan sumber protein hewani 

        d. budidaya udang galah 

        e. Melakukan sistem rumpon untuk penangkapan ikan 

 

299. Perkawinan silang antara sapi jantan yang sudah diketahui mutunya dengan dengan sapi 

betina setempat dengan tujuan memperbaiki ternak rakyat dinamakan ..... 

        a. cross breeding      b. up breedin   c. inbreeding  d. pure breeding      e. close breeding 

 

300. Perkembangan makhluk hidup dalam evolusi dapat dijelaskan dengan menggunakan 

fosil yang ditemukan yaitu ....... 

        a. fasil dapat merunut umur dan cirri berkesinambungan 

        b. satu-satunya pembuktian evolusi dengan melihat cirri fosil 

        c. fosil berhubungan erat dengan geologi yang stabil strukturnya 

        d. antara satu spesies dengan spesies lainnya pasti terwakili oleh fosil yang ada 

        e. perkembangan makhluk hidup tidak berhubungan dengan evolusi yang terjadi. 

         


