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1. Spesies Protozoa ini hidup di laut, mempunyai cangkang keras, dan dapat di gunakan sebagai indicator
sumber minyak bumi. Spesies yang dimaksud adalah … .
A. Stentor
B. Amoeba
C. Polistomelle
D. Paramecium
E. Trichonympha

2. Anjing Pudel dapat dikawinkan dengan anjing Boner. Anjing-anjing tersebut dapat melahirkan anak-anak
yang fertil karena anjing-anjing tersebut satu … .
A. ordo
B. genus
C. species
D. familia
E. kingdom

3. Perhatikan kunci determinasi tumbuhan berikut!
1. a. Berpembuluh 2

b. Tidak berpembuluh 2
2. a. Mengalami metagenesis 3

b. Tidak mengalami metagenesis 3
3. a. Mempunyai spora 4

b. Tidak mempunyai spora 4
4. a. Memiliki akar, batang, dan daun sejati 5

b. Tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati tumbuhan A
5. a. Bakal biji terlindungi oleh daun buah tumbuhan X

b. Bakal biji tidak dilindungi oleh daun buah tumbuhan Y

Berdasarkan kunci determinasi di atas dapat diketahui bahwa … .
A. tumbuhan A dan 5 adalah Bryophyta
B. tumbuhan A dan 5 adalah Pteridophyta
C. tumbuhan X dan Y adalah Angiospermae
D. tumbuhan X dan Y adalah Gymnospermae
E. tumbuhan X dan Y adalah Spermatophyta

4. Seorang siswa sedang mengidentifikasi seeokor kadal berdasarkan penutup tubuhnya. Maka hasil
identifikasi yang benar yang dapat dituliskan siswa tersebut adalah … .
A. tubuhnya ditutupi rambut
B. kulit bersisik lendir
C. tubuh ditutupi bulu
D. kulit bersisik kering
E. Kulit berlendir

5. Komponen komunitas pada ekosistem laut adalah :
1) Ubur-ubur 6)    Cumi-cumi
2) Bunga karang 7)    Perifiton
3) Zooplankton 8)    Kerang
4) Cacing kecil 9)    Bentos
5) Fitoplankton 10)  Udang

Berdasarkan data di atas produsen yang dapat memenuhi semua kebutuhan komponen adalah … .
A. 1), 2), dan 3)
B. 2), 3), dan 4)
C. 4), 5), dan 6)
D. 5), 7), dan 9)
E. 6), 8), dan 10)
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6. Diagram berikut menunjukkan daur karbon

CO2 pada diagram tersebut berasal dari proses ....
A. pembusukan dan transpirasi tumbuhan
B. penguapan dan pengembunan
C. pembakaran dan pembusukan
D. fotosintesis dan pembusukan
E. pembusukan dan penguapan

7. Sinar ultrafiolet matahari hanya sedikit yang mencapai permukaan bumi, sehingga tidak membahayakan
kehidupan. Hal ini disebabkan sinar ultraviolet di saring dengan gas ....
A. O3

B. CO
C. NH3

D. N2

E. Ar

8. Seiring dengan kemajuan zaman, maka banyak sekali alat-alat rumah tangga yang diproduksi untuk
mempermudah pekerjaan manusia. Salah satunya adalah lemari es atau freezer, yang mengunakan Kloro
Fluoro Karbon (CFC) sebagai gas pendingin. Jika terjadi kebocoran CFC, maka akan berdampak negative
bagi lingkungan salah satunya adalah … .
A. efek rumah kaca
B. menipisnya lapisan ozon
C. menimbulkan hujan asam
D. terjadi peristiwa eutrofikasi
E. berkurangnya kandungan O2 di perairan

9. Beberapa fungsi organel adalah sebagai berikut :
1. mengandung ribosom
2. membentuk jaringan epitel
3. untuk sistem protein
4. sebagai alat ekskresi
5. sebagai alat respirasi

Ciri-ciri retikulum endoplasma adalah...
A. 1) dan 3)
B. 1) dan 4)
C. 2) dan 3)
D. 2) dan 4)
E. 3) dan 5)
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10. Salah satu contoh transport melalui membrane sel adalah pompa ion Na dan K. Ion Na dan K akan di pompa
… .
A. ion Na dan K sama-sama masuk dan keluar
B. ion Na  masuk dan ion K keluar
C. ion Na dan K sama-sama masuk
D. ion Na dan K sama-sama keluar
E. ion Na keluar dan ion K masuk

11. Perhatikan bagan percobaan di bawah ini!

Yang akan terjadi pada percobaan tersebut adalah permukaan … .
A. X berkurang karena hipertonis
B. X bertambah karena hipotonis
C. Y bertambah karena hipertonis
D. Y berkurang karena hipotonis
E. X dan Y tetap

12. Berikut ini merupakan jaringan yang menyusun organ tanaman.
1) Meristem skunder 4)    Folem
2) Epidermis 5)    Parenkim
3) Xilem 6)    Meristem interkalar

Yang termasuk jaringan dewasa pada tanaman adalah….
A. 1), 2), dan 3)
B. 1), 2), dan 4)
C. 1), 3), dan 4)
D. 3), 4), dan 5)
E. 4), 5), dan 6)

13. Berikut cirri-ciri salah satu jaringan pada hewan:
- Sel berbentuk silindris
- Reaksi terhadap rangsang cepat
- Tersusun atas filament aktin dan myosin
- Berinti banyak dan terdapat di tepi sel

Berdasakan ciri-ciri di atas, maka jaringan tersebut berfungsi … .
A. menggerakkan organ-organ dalam tubuh hewan
B. menghubungkan jaringan satu dengan lainnya
C. menerima dan menghantarkan impuls
D. menggerakkan rangka pada hewan
E. menyimpan cadangan lemak
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14. Perhatikan gambar organ pencernaan berikut!

Organ Y adalah kelenjar yang menghasilkan enzim pencernaan. Pernyataan manakah yang tepat berkaitan
dengan enzim dan perannya dari kelenjar tersebut?
A. Renin, mengubah karsinogen menjadi kasein
B. Amilase, mengubah tepung menjadi glukosa
C. Pepsin, merombak protein menjadi polipeptida
D. Renin, mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol
E. Sukrase, mencerna sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa

15. Setelah makanan memasuki usus 12 jari, pancreas akan melepaskan natrium bikarbonat sehingga terjadi
peristiwa … .
A. lemak diemulsikan
B. otot sfinkter pirolus membuka
C. penetralan makanan yang dicerna
D. penggumpln protein susu (kasein)
E. tripsinogen diaktifkan menjadi tripsin

16. Penyakit yang menyerang sistem reproduksi manusis yang diakibatkan oleh virus Herpes simplex dengan
masa tenggang 4-7 hari sesudah virus masuk ke dalam tubuh melalui hubungan sexs adalah … .
A. Gonore
B. Orkitis
C. Prostatis
D. Herpes genetalis
E. Kanker genetalia

17. Artherosclerosis merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah karena
plak lemak. Selain dapat menggangu mekanisme kerja sistem sirkulasi,  artherosclerosis juga dapat
mengakibatkan terganggunya mekanisme kerja pada sistem … .
A. gerak
B. digesti
C. ekskresi
D. respirasi
E. reproduksi

18. Selama beberapa hari Soni mengalami gejala-gejala penyakit seperti berikut, tubuh terasa lelah dan kurang
bertenaga akibat kekurangan sel darah merah, detak jantung tidak teratur, dan sesak napas (terutama setelah
melakukan aktivitas fisik). Setelah dilakukan pengujian darah di labortorium, diketahui bahwa sel darah
merah Soni berbentuk bulan sabit sehingga saling tindih dalam pembuluh darahnya. Akibatnya, sel darah
merah Soni menyumbat pembuluh darah dan terjadi hemolisis. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa
Soni menderita penyakit … .
A. anemia
B. embolus
C. sickle cell
D. leukemia
E. leucopenia
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19. Seorang peneliti menanam masing – masing 50 bibit kacang tanah pada 6 petak yang berbeda. Petak
tersebut terletak dihalaman rumah terbuka. Semua petak disiram dengan air setiap pagi dan sore. Setelah 1
minggu ternyata biji kacang mulai berkecambah. Setelah itu Petak 1, 2 dan 3 diberi pupuk kandang
sedangkan petak 4, 5 dan 6 tidak diberi pupuk. Setelah 4 bulan tanaman kacang dicabut dan diambil kacang
yang dihasilkan dan ditimbang. Hasilnya sebagai berikut :

Perlakuan A
Diberi pupuk kandang (petak 1, 2, 3)

Perlakuan B
Tidak diberi pupuk kandang (petak 4, 5, 6)

Petak Berat Petak Berat
1 50 kg 4 30 kg
2 57 kg 5 32 kg
3 52 kg 6 31 kg

Kesimpulan yang dapat ditarik dari data yang diperoleh pada eksperimen tersebut adalah ….
A. Petak ke 2 menghasilkan berat kacang yang paling besar karena diberi pupuk NPK dan Urea, mendapat

cahaya matahari cukup dan pengairan yang memadai
B. Rata-rata berat kacang pada petak yang diberi pupuk kandang lebih besar dari pada yang tidak diberi

pupuk
C. Berat kacang yang dihasilkan pada masing-masing petak berbeda-beda
D. Pemberian pupuk tidak mempengaruhi berat kacang yang dihasilkan
E. Pemberian pupuk tidak mempengaruhi hasil panen kacang tanah

20. Beberapa kegiatan metabolisme:
1) Glikolisis
2) Siklus Calvin
3) Rantai transfer elektron
4) Siklus Krebs
5) Polimerisasi
6) Fotofosforilasi siklik

Yang merupakan kegiatan anabolisme adalah...
A. 1, 2, dan 3
B. 1, 3, dan 4
C. 2, 4, dan 5
D. 2, 5, dan 6
E. 4, 5, dan 6

21. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini:
1) Setiap enzim hanya bekerja dalam satu arah tertentu
2) hanya bekerja pada suhu tertentu dan pH netral
3) berperan sebagai biokatalisatorpada proses-proses metabolisme
4) kerjanya dipengaruhi oleh ketersediaan air
5) setiap enzim dapat bekerja hanya untuk zat tertentu

Yang merupakan sifat enzim adalah...
A. 1, 2, 3
B. 1, 2, 4
C. 2, 3, 5
D. 2, 4, 5
E. 3, 4, 5
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22. Perhatikan tabel hasil percobaan di bawah ini!

Larutan
Ekstrak hati + H2O2

Gelembung Nyala api
Akuades ++ ++
Air jeruk + -
Air kapur + -
37 oC + +
40 oC +++ +++

Berdasarkan tabel, kesimpulan-kesimpulan berikut sesuai dengan percobaan adalah ....
A. kerja enzim hanya dipengaruhi oleh suhu
B. enzim katalase bekerja optimum pada pH basa
C. kerja enzim tidak dipengaruhi oleh suhu dan pH
D. enzim katalase bekerja secara optimum pada suhu 40oC
E. enzim katalase bekerja optimum pada pH asam

23. Fermentasi merupakan suatu proses pemecahan molekul gula menjadi molekul yang lebih sederhana dengan
menggunakan ....
A. enzim
B. oksigen
C. Karbondioksida
D. enzim dan oksigen
E. enzim tanpa oksigen

24. Organisme kemosintesis seperti bakteri Nitrobacter melakukan reaksi oksidasi sebagai berikut :

Ca(NO2)2 + O2
Nitrobacter Ca(NO3)2 + 132 kal

Energi yang dihasilkan reaksi oksidasi oleh bakteri Nitrobacter dimanfaatkan untuk…
A. Asimilasi karbon
B. Merubah karbondioksida menjadi asam piruvat
C. Mereaksikan karbondioksida dengan fosfogliseraldehid (ALPG)
D. Sintesis NADPH2 untuk merubah karbondioksida menjadi karbohidrat
E. Menguraikan karbohidrat dari sumber karbon anorganik (karbondioksida)

25. Berikut adalah gambaran tentang pembelahan mitosis:
1) Anak inti hilang
2) Terbentuk sentrosom
3) Nukleotida tidak dapat dilihat
4) Benang-benang kromatin memendek dan menebal
5) Kromatid berpisah menuju kutub berlawanan
6) Kromatid mengatur diri di bidang ekuator

Yang terjadi pada fase profase adalah nomor ....
A. 1), 2), dan 3)
B. 1), 3), dan 4)
C. 3), 4), dan 5)
D. 3), 4), dan 6)
E. 2), 3), dan 6)
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26. Pernyataan yang paling tepat untuk menyatakan hubungan antara gen, kromosom, dan molekul DNA adalah
….
A. Kromosom tersusun atas molekul-molekul DNA, RNA dan gen
B. Kromosom adalah benang yang di dalamnya terdapat molekul DNA yang mengikat gen-gen
C. gen-gen terletak dalam lokus kromosom dan urutan basa nitrogen dalam molekul DNA menentukan

macam gen
D. kromosom merupakan benang panjang yang tersusun atas gen, dan di sepanjang kromosom menempel

DNA
E. gen sebenarnya adalah DNA itu sendiri yang tersusun atas untaian nukleotida dan terletak di dalam

kromosom

27. Tabel berikut adalah daftar kodon dengan asam amino!

Kodon Asam amino
CAU serin
CCA Prolin
GGA Glutamin
GUG Valin
GCC alanin

Apabila urutan basa nitrogen DNA yang akan melakukan transkripsi adalah.
CGG CCT GGT GTA CAC

Maka urutan asam amino yang akan dibentuk adalah …
A. alanin – glutamin– prolin-serin- valin
B. glutamin – alanin – prolin- serin – valin
C. alanin – glutamin – valin – serin – prolin
D. valin – glutamin – alanin – serin – prolin
E. valin – glutamin – alanin – prolin – serin

28. Perhatikan gambar spermatogenesis berikut !

Bagian yang bernomor 3, 4dan 5 secara berurutan adalah… .
A. Spermatosit sekunder, Spermatid dan Spermatozoa
B. Spermatogonium, Spermatosit primer, dan Spermatid
C. Spermatogonium, Spermatositsekunder, dan Spermatid
D. Spermatosit primer, Spermatisit sekunder, dan Spermatid
E. Spermatogonium, Spermatosit primer, dan Spermatosit sekunder
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29. Persilangan antara tanaman apel rasa manis berbatang tinggi dengan tanaman apel rasa masam berbatang
pendek masing-masing merupakan galur murni, menghasilkan keturunan pertama(F1) tanaman apel rasa
manis batang tinggi. Jika keturunan pertama(F1) disilangkan dengan salah satu induk yang dominan, maka
persentase tanaman apel yang berfenotip rasa manis batang tinggi adalah ....
A. 0%
B. 25%
C. 50%
D. 75%
E. 100%

30. Pada penyilangan bunga Linaria marocana bunga merah (AAbb) dengan bunga putih (aaBB) menghasilkan
bunga ungu (AaBb). Apabila F1 disilangkan dengan bunga ungu (AaBB), maka akan diperoleh keturunan
bunga berwarna putih sebanyak...
A. 15%
B. 25%
C. 37,5
D. 50%
E. 75%

31. Seorang perempuan menikah dengan laki-laki hypertrichosis (daun telinga berambut).
Berikut diagram pewarisannya:

Bagaimanakah kemungkinan sifat anak-anak yang akan dilahirkan?
A. 25% anak perempuan normal.
B. 25% anak laki-laki normal.
C. 50% anak perempuan normal.
D. 75% anak laki-laki normal.
E. 100% anak laki-laki hypertrichosis.

32. Perhatikan pedigree berikut ini!

Jikanomor 1 golongandarah AB (IAIB) makanomor 2 mempunyaigenotip ...
A. IAIB

B. IOIO

C. IAIA

D. IBIO

E. IBIB

33. Pernyataan berikut yang merupakan teori evolusi Charles Lyell adalah … .
A. setiap periode sejarah bumi selalu dihubungkan dengan bencana alam
B. makhluk hidup akan menyesuaikan diri baik secara fisiologis maupun morfologis
C. sifat yang diwariskan induk kepada keturunan diatur oleh faktor genetik, bukan faktor lingkungan
D. kecepatan dan pengaruh perubahan geologis selalu seimbang dalam kurun waktu tertentu
E. perkembangbiakan memerlukan makanan dan ruang yang cukup
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34. Perhatikan beberapa sisa alat tubuh pada manusia berikut!
1) Telinga berbentuk elips
2) Umbai cacing atau appendiks
3) Alis tebal atau tipis
4) Gigi taring yang runcing
5) Rambut pada dada

Sisa alat tubuh pada manusia dari nenek moyang yang merupakan salah bukti evolusi adalah...
A. 1, 2 dan 3
B. 1, 2 dan 4
C. 2, 3 dan 4
D. 2, 4 dan 5
E. 3, 4 dan 5

35. Pemberian antibiotic dalam kadar rendah padasuatupopulasi yang terdiri dari bermacam-macam bakteri
yang resistensinya berbeda-beda, akan menyebabkan...
A. Tidak ada pengaruh resistensi terhadap daya tahan hidup
B. Hanya bakteri yang resistensinya tinggi dapat hidup terus
C. bakteri yang resistensinya rendah populasinya bertambah banyak
D. bakteri yang resistensinya rendah berubah menjadi resistensinya tinggi
E. bakteri yang resistensinya tinggi berubah menjadi resistensinya rendah

36. Dari suatu survey pada 500 orang laki laki di suatu daerah, 20 orang menderita buta warna,ferekuensi gen
normal dalam populasi tersebut adalah....
A. 0,04
B. 0,2
C. 0,08
D. 0,96
E. 0,48

37. Gambar berbagai macam bagan percobaan konsep tentang hidup.

Bagan percobaan manakah yang menentang teori biogenesis ….
A. I
B. II
C. IV
D. II dan III
E. III dan IV

38. Pak Akhmad ingin mendapatkan bibit tanaman anggrek yang bebas virus dalam jumlah besar dan dalam
waktu singkat. Teknik bioteknologi yang dapat digunakan oleh Pak Akhmad adalah ....
A. DNA rekombinan
B. Rekayasa genetika
C. Teknik hibridoma
D. Fusi protoplasma
E. Kultur jaringan
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34. Perhatikan beberapa sisa alat tubuh pada manusia berikut!
1) Telinga berbentuk elips
2) Umbai cacing atau appendiks
3) Alis tebal atau tipis
4) Gigi taring yang runcing
5) Rambut pada dada

Sisa alat tubuh pada manusia dari nenek moyang yang merupakan salah bukti evolusi adalah...
A. 1, 2 dan 3
B. 1, 2 dan 4
C. 2, 3 dan 4
D. 2, 4 dan 5
E. 3, 4 dan 5
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39. Berikut ini disajikan prosedur teknik kultur jaringan:
1) Pengakaran
2) Intisiasi
3) Pembuatan media
4) Aklamatisasi
5) Sterilisasi
6) Multipikasi

Jika seorang ilmu anakan membiakkan tanaman kentang dengan menggunakan teknik kultur jaringan, maka
urutan langkah yang harus dilakukan adalah ....
A. 3) – 5) – 1) – 6) – 2) – 4)
B. 3) – 1) – 5) – 2) – 6) – 4)
C. 3) – 6) – 5) – 1) – 2) – 4)
D. 3) – 2) – 6) – 5) – 1) – 4)
E. 3) – 2) – 5) – 6) – 1) – 4)

40. Salah satu dampak negatif bioteknologi  adalah …
A. Terciptanya obat untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap penyakit  AIDS
B. Terciptanya varietas baru melalui rekayasa genetika
C. Sarana untuk melestarikan  plasma  nutfah
D. Menghasilkan tanaman  yang memiliki sifat seragam dalam jumlah besar
E. adanya  transfer  gen  menyebabkan munculnya barrier spesies


