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1. Dalam suatu kegiatan pengamatan, Mukidi dan kelompoknya menemukan suatu jamur yang menempel pada 

kayu lapuk dan bentuknya seperti kuping. Menurut referensi, jamur tersebut dapat dimakan sebagai sumber 

protein. Jamur tersebut dikelompokkan ke dalam … . 

A. Oomycotina 

B. Zygomicotina 

C. Ascomycotina 

D. Basidiomycota 

E. Deuteromycotina 

 

2. Keanekaragaman warana bulu, misalnya pada burung parkit, merupakan hasil segregasi gen secara bebas. 

Contoh keanekaragaman bulu pada burung parkit tersebut merupakan adanya keanekaragaman tingkat … . 

A. gen 

B. species 

C. populasi 

D. ekosistem  

E. komunitas 

 

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 5 adalah Bryophyta 

B. tumbuhan A adalah Pteridophyta 

C. tumbuhan X adalah Gymnospermae  

D. tumbuhan Y adalah Angiospermae  

E. tumbuhan X dan Y adalah Thraceophyta 

 

4. Data yang diperoleh hasil identifikasi Mukidi siswa kelas X pada seekor hewan adalah sebagai berikut: 

1) Kulit bersisik kering 

2) Fertilisasi internal 

3) Terdapat himepenis pada organ reproduksinya 

4) Poikilotermis 

 

Berdasarkan data tersebut, maka Mukidi dapat memasukkan hewan tersebut pada kelompok … . 

A. aves 

B. pisces 

C. reptilia 

D. mamalia 

E. amphibian 
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5. Ditemukan bioma pada ekosistem darat dengan cirri-ciri sebagai berikut: 

1) Suhu di musim dingin rendah 

2) Tersusun atas satu spesies (homogen) seperti conifer dan pinus 

3) Semak dan tumbuhan basah sedikit sekali 

4) Hewan yang dijumpai umumnya Moose 
 

Berdasarkan cirri-ciri di atas, maka dapat diketahui bioma tersebut adalah … . 

A. hutan tropis 

B. hutan gugur 

C. tundra 

D. gurun  

E. taiga  
 

6. Diagram daur biogeokimia unsur C 

 
Proses yang terjadi pada daur C yang ditunjukkan oleh X dan Y secara berurutan adalah … . 

A. respirasi dan mati 

B. fotosintesis dan mati 

C. respirasi dan fotosintesis 

D. fotosintesis dan respirasi 

E. asimilasi dan fotosintesis 
 

7. Banyaknya zat pencemar yang berasal dari asap pabrik dapat menimbulkan terjadinya hujan asam. Hal 

tersebut disebabkan pada asap pabrik terdapat kandungan zat yang berupa … . 

A. SO2 

B. NH3 

C. CO2 

D. SiO2 

E. CO2  
 

8. Mesin kendaraan bermotor jangan dihidupkan di ruang tertutup, sebab salah satu hasil pembakaran bensin 

dapat membahayakan, yaitu … . 

A. CO yang mudah terbakar                                          

B. CO2 yang mendesak gas O2 

C. NO2 yang menyebabkan smog 

D. CO yang mudah diikat oleh hemoglobin 

E. CO2 yang menyebabkan efek rumah kaca     
 

9. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini! 

1) berkaitan erat dengan pembentukan sentriol 

2) pembentukan silia dan flagel 

3) pengerutan otot 

4) mengandung klorofil 

5) mencerna materi yang diambil secara endositosis 

6) sebagai kerangka sel 
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Pernyataan yang berhubungan dengan mikrotubulus adalah yang bernomor … . 

A. 1), 2), dan 3)            

B. 1), 2), dan 6)               

C. 1), 3), dan 5)                 

D. 2), 3), dan 6)              

E. 2), 4), dan 6) 

 

10. Berikut ini merupakan mekanisme transpor zat pada membran: 

1) Difusi     4)   Pompa ion 

2) Endositosi     5)   Eksositosis 

3) Osmosis    6)   Difusi dipermudah 

 

Mekanisme transpor zat yang  menggunakan energi  adalah ... . 

A. 1), 3), dan 4)  

B. 1), 3), dan 5)  

C. 1), 3), dan 6) 

D. 2), 4), dan 5) 

E. 2), 4), dan 6) 

 

11. Perhatikan gambar di bawah ini! 
 

 
 

Berdasarkan hasil percobaan di atas, dapat disimpulkan bahwa … . 

A. pada kentang terjadi peristiwa osmosis, dimana terjadi perpindahan zat pelarut dari hipotonik ke 

hipertonik 

B. pada kentang terjadi peristiwa osmosis, dimana terjadi perpindahan zat pelarut dari hipertonik ke 

hipotonik 

C. pada kentang terjadi peristiwa difusi, dimana terjadi perpindahan zat pelarut dari hipertonik ke hipertonik 

D. pada kentang terjadi peristiwa difusi, dimana terjadi perpindahan zat pelarut dari hipotonik ke hipertonik 

E. pada kentang terjadi peristiwa difusi, dimana terjadi perpindahan zat pelarut dari hipertonik ke hipotonik 

 

12. Sel-sel meristem ujung batang mengadakan deferensiasi membentuk berbagai macam jaringan. Bagian batang 

yang tersusun oleh beberapa jaringan ada yang disebut silinder pusar atau stele. Stele ini adalah bagian batang 

yang … . 

A. memiliki xilem  

B. paling tengah tanpa xilem 

C. berbatasan dengan korteks 

D. dibatasi oleh lingkaran kambium 

E. memiliki perisikel dan berkas pembuluh 

 

13. Berikut ini adalah ciri-ciri berbagai macam jaringan hewan. 

1) Satu lapis sel berbentuk pipih 

2) Satu lapis sel berbentuk gelembung 

3) Terdapat di seluruh tubuh 

4) Mengandung garam mineral 

5) Memiliki matriks 

6) Membentuk ligament 
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Ciri jaringan ikat adalah yang bernomor … . 

A. 1), 2), dan 3) 

B. 1), 3), dan 4) 

C. 2), 3), dan 4) 

D. 3), 4), dan 5) 

E. 3), 5), dan 6) 

 

14. Perhatikan gambar di bawah ini!  
 

 
 

Sel darah putih yang jumlahnya paling banyak dan mampu membentuk reaksi inflamasi berturut-turut 

ditunjukkan oleh nomor … . 

A. 1 dan 2 

B. 2 dan 4 

C. 3 dan 4 

D. 3 dan 5 

E. 4 dan 5 

 

15. Hasil pencernaan makanan di lambung akan menghasilkan “bubur makanan” yang disebut kim yang bersifat 

asam. Sifat asam ini di dalam usus halus akan dinetralkan oleh … . 

A. renin yang dihasilkan oleh hati 

B. empedu yang dihasilkan oleh hati 

C. nuclease yang dihasilkan oleh pancreas 

D. lactase yang dihasilkan dinding usus halus 

E. natrium bikarbonat yang dihasilkan pancreas 

 

16. Penyakit yang disebabkan oleh antibody yang menyerang otot lurik sehingga otot lurik mengalami kerusakan 

disebut … . 

A. Lupus  

B. Diabetes mellitus 

C. Addison’s disease 

D. Myasthenia gravis 

E. Arthritis rheumatoid 

 

17. Perhatikan gambar berikut! 
 

 
 

Organ yang ditunjuk oleh huruf X merupakan organ yang dapat menghasilkan salah satu hormon yang sangat 

berguna pada tubuh kita. Jika organ tersebut mengalami kerusakan sehingga tidak dapat mereproduksi hormon 

tersebut, maka akan mengakibatkn terjadinya gangguan pada sistem … . 

A. gerak 

B. digesti 

C. ekskresi 

D. respirasi 

E. reproduksi 

https://2.bp.blogspot.com/-P3ZmFyzzfVw/Vy_x-KUrNEI/AAAAAAAAzMI/FlnTVkyvMz07NfWBJrL050r-CG0YEPItQCLcB/s1600/monocyt.jpg
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18. Selama beberapa hari Tini mengalami gejala-gejala penyakit seperti berikut, ketika buang air besar anus terasa 

sakit dan mengeluarkan darah. Setelah di periksakan ke dokter, ternyata terdapat kelainan pada katup-katup 

pembuluh darah balik yang tidak dapat menutup dengan sempurna dan lemahnya diding pembuluh darah, 

sehingga mengakibatkan feses bercampur dengan darah ketika dibuat buang air besar. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa Tini menderita penyakit … . 

A. koronaria thrombosis 

B. thrombosis 

C. hipertensi 

D. sklerosis 

E. varises 

 

19. Pada percobaan perkecambahan , biji jagung dikelompokkan menjadi 2 bagian. Masing – masing kelompok 

ditanam dalam pot berukuran sama dan setiap hari disiram dengan volume air yang sama. Kelompok I diberi 

pupuk A dan kelompok II diberi pupuk B. Jumlah kecambah yang tumbuh dikelompok I ternyata lebih banyak 

dari pada di kelompok II. Dari percobaan di atas, kesimpulan yang dapat dibuat adalah ... . 

A. penyiraman tidak mempengaruhi jumlah kecambah yang tumbuh 

B. penggunaan pupuk A lebih baik pengaruhnya dari pada pupuk B 

C. pemberian pupuk tidak mempengaruhi pertumbuhan kecambah 

D. penanaman dalam pot menyebabkan kecambah tubuh subur 

E. penggunaan pupuk A lebih mudah dari pada pupuk B 

 

20. Beberapa kegiatan metabolisme: 

1) Fotolisis H2O 

2) Reduksi gugus karboksil 

3) CO2 diikat oleh RDP mementuk APG 

4) Molekul glukosa diubah menjadi molekul asam piruvat 

5) Oksigen sebagai akseptor hidrogen terakhir 

6) Asam piruvat menjadi Asetil KoA 

 

Yang merupakan kegiatan anabolisme adalah... 

A. 1, 2, dan 3 

B. 1, 3, dan 4 

C. 2, 4, dan 5 

D. 3, 4, dan 6 

E. 4, 5, dan 6 

 

21. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini: 

1) berperan sebagai biokatalisator 

2) bekerja pada suhu dan pH tertentu 

3) kerjanya dipengaruhi oleh ketersediaan air 

4) terdiri dari zat protein dan lipid 

5) setiap enzim dapat bekerja untuk berbagai zat 

 

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. Seorang siswa melakukan percobaan unutk mengetahui pengaruh aktivitas enzim katalase dengan 

menyediakan lima tabung reaksi berisi larutan H2O2 dengan berbagai konsentrasi. pada tiap-tiap tabung 

ditambah satu potong hati ayam segar. benyaknya gelembung udara yang muncul diukur berdasarkan 

kenaikannya dalam tabung reaksi. hasil pengamatan yang diperoleh sebagai berikut! 

Reaksi 

tabung 

Jumlah 

potongan hati 

Volume (ml) Kenaikan gelembung 

udara (cm) H2O2 Aquades 

A. 1 0 10 0 

B. 1 2,5 7,5 1,3 

C. 1 5,0 5,0 2,7 

D. 1 7,5 2,5 7,5 

E. 1 10 0 8,5 

 

Berdasarkan tabel diatas, kesimpulan yang dapat diambil adalah .... 

A. kerja enzim katalase dipengaruhi oleh konsentrasi enzim  

B. kerja enzim katalase tidak dipengaruhi oleh konsentrasi substrat 

C. kerja enzim katalase dipengaruhi oleh ketinggian gelembung udara 

D. semakin tinggi konsentrasi substrat, kecepatan reaksi semakin cepat 

E. kecepatan reaksi semakin cepat jika konsentrasi substrat semakin rendah 

 

23. Skema berikut adalah salah satu tahapan dalam respirasi aerob! 

 
           

Secara berurutan yang ditunjuk P, Q dan R adalah... 

A. H2O, NADH dan CO2 

B. NADPH, H2O, dan ATP 

C. NADH, CO2 dan koenzim A 

D. NADPH, CO2 dan koenzim A 

E. NADH, koenzim A dan CO2 

 

24. Oksigen yang dihasilkan pada peristiwa fotosintesis terbentuk pada proses...  

A. Reaksi Hill saat fotolisis berlangsung 

B. Reaksi terang saat berlangsung oksidasi CO2 

C. Reaksi Backman saat terjadi fotofosforilasi siklik 

D. Reaksi gelap saat berlangsung proses fiksasi CO2 

E. Reaksi gelap saat berlangsung proses silus Calvin-Benson 

 

25. Berikut gambar pembelahan mitosis berikut! 

 
  

R Q 

P 

https://3.bp.blogspot.com/-_390IjgYcNk/Vfg4gTgNCoI/AAAAAAAAue4/BX1Xcyjel94/s1600/do.jpg
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Tahap anafase dan telofase secara berurutan adalah... 

A. 1  dan 2 

B. 1 dan 3 

C. 2 dan 4 

D. 3 dan 1 

E. 4 dan 2 

 

26. Perhatikan gambar kromosom berikut! 

        
 

Bagian yang ditunjuk oleh nomor 1, 2 dan 5 secara berurutan adalah …. 

A. Sentrosom, lengan kromosom dan matriks 

B. Sentromer, lengan kromosom dan kromonema 

C. Sentriol, matriks dan lengan kromosom 

D. Satelit, lengan kromosom dan matriks 

E. Lekukan sekunder, lengan kromosom dan kromonema 

 

 
27. Perhatikan gambar rantai ADN berikut.! 

   AGA AAT GGA CCG AGA    

Dalam peristiwa translasi untuk pita nukleotida tersebut, diperlukan tRNA sebanyak ….  

A. 3 buah  

B. 4 buah  

C. 7 buah  

D. 8 buah  

E. 12 buah  

 
28. Perhatikan skema Oogenesis berikut ini! 

          
. 

Yang merupakan Oosit primer, Badan kutub I dan Ootid adalah… 

A. 1 ,  2 dan 3          

B. 3,  5 dan  6 

C. 2,  4 dan  5           

D. 2,  3 dan  5 

E. 2,  3dan  6 

 

  

https://1.bp.blogspot.com/-XhIjnpqABJU/VgcSqoh5jrI/AAAAAAAAulQ/Rm2GHZMBpDM/s1600/kromosom+oks.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_aznF6SLKWQA/TTaLOyNh3bI/AAAAAAAAAAQ/2KywzwDQsWA/s1600/bbbbbbbb.png
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29. Ayam berbulu hitam yang salah induknya berbulu putih dikawinkan dengan ayam berbulu putih, 

menghasilkan keturunan berjumlah 8 ekor, maka kemungkinan keturunannya adalah... 

A. Ayam berbulu hitam : ayam berbulu putih = 2 : 6 

B. Ayam berbulu putih : ayam berbulu hitam = 4 : 4 

C. Ayam berbulu hitam : ayam berbulu putih = 6 : 2 

D. Ayam berbulu hitam : ayam berbulu abu-abu : ayam berbulu putih = 2 : 4 : 2 

E. Ayam berbulu hitam : ayam berbulu abu-abu: ayam berbulu putih = 3 : 2 : 3 

 

30. Diketahui H (hitam) epistasis terhadap K (kuning) yang bersifat hipostasis. Pada persilangan antara gandum 

hitam (Hhkk) dan gandum kuning (hhKk) akan menghasilkan keturunan berfenotip putih sebesar  … . 

A. 75% 

B. 50% 

C. 37,5% 

D. 25% 

E. 12,5% 

 

31. Pigmentasi warna kulit pada manusia ditentukan oleh gen yang terpaut autosom dan diturunkan oleh orang 

tua pada keturunannya. Sepasang suami istri yang berkulit normal karier akan memiliki keturunan dengan 

sifat ... . 

A. semua normal seperti orang tuanya 

B. ¼ bagian dari anaknya normal karier 

C. ¼ bagian anaknya albino 

D. ½ bagian anaknya albino 

E. ¾ bagian anaknya normal homozigot 

 

32. Perhatikan peta silsilah pewaris sifat albino berikut ! 

 

          
Berdasarkan peta silsilah tersebut, kemungkinan fenotip yang bernomor 3adalah ... . 

A. Laki-laki normal homozigot  

B. laki-laki normal heterozigot 

C. Laki-laki normal homozigot dan laki-laki albino 

D. Laki-laki albino dan laki-laki normal heterozigot 

E. Laki-laki normal homozigot dan laki-laki normal heterozigot 

 

33. Pernyataan di bawah ini menyebabkan perubahan leher jerapah;  

1) Jerapah berleher panjang berasal dari induk jerapah berleher pendek 

2) Memanjangnya leher jerapah karena pengaruh lingkungan 

3) Pada masa lampau terdapat jerapah berleher panjang maupun berleher pendek 

4) Jerapah berleher pendek mati, sedangkan berleher panjang tetap lestari/hidup 

 

Menurut teori evolusi Lamarck yang ada hubungannya dengan evolusi jerapah adalah …. 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 3 

C. 2 dan 3 

D. 2 dan 4 

E. 3 dan 4 
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34. Kejadian-kejadian yang terdapat di alam, antara lain: 

1) Banyak ditemukan Biston betularia hitam di Inggris setelah revolusi industri. 

2) Paruh burung menjadi lebih pendek karena mencari biji di antara batuan. 

3) Kaki kuda bertambah panjang karena digunakan untuk berlari. 

4) Ditemukan lebih banyak belalang hijau di lapangan rumput. 

5) Leher jerapah bertambah panjang karena digunakan untuk menjangkau dahan yang tinggi. 

 

Kejadian yang merupakan hasil proses adaptasi dan seleksi alamadalah … . 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 4 

C. 2 dan 3 

D. 2 dan 4 

E. 3 dan 5 

 

35. Penelitian dilakukan terhadap dua ekor kelinci dengan gen warna lemak yang berbeda seperti pada tabel 

berikut! 

 

No. Jenis makanan yang diberikan Kelinci dengan gen lemak kuning Kelinci dengan gen lemak putih 

1. 

 

Wortel dan sayuran berhijau 

daun 
Lemak kuning Lemak putih 

2. 
Makanan tanpa pigmen 

kuning 
Lemak putih Lemak putih 

 

Pernyataan yang mendukung hasil penelitian di atas adalah.. 

A. Gen yang menentukan lemak pada kelinci dipengaruhi oleh jenis makanannya 

B. Jenis makanan mempengaruhi fenotip lemak kelinci dan diwariskan 

C. Jenis makanan mempengaruhi fenotip lemak kelinci tetapi tidak diwariskan 

D. Kelinci dengan gen lemak kuning tidak memiliki enzim yang menguraikan pigmen pada bahan makanan 

E. Kelinci dengan gen lemak putih tidak memiliki enzim yang menguraikan pigmen pada bahan makanan 

 

36. Jumlah penduduk kota serang 90.000 dan terdapat 3600 yang albino,makan ferekuensi genetotif heterozigot 

adalah.... 

A. 0,2 

B. 0,04 

C. 0,32 

D. 0,80 

E. 0,64 

 

37. Manakah yang merupakanhubunganevolusikimiadenganawaldarikehidupan? 

A. Senyawa kompleks yang berlimpahd ilautan merupakan sop primordial 

B. Senyawa kompleks yang tertimbun membentuk sop purba sebagai awal kehidupan 

C. Senyawa kompleks yang telah memiliki kemampuan metabolism merupakan awal kehidupan 

D. Bereaksinya bahan organik di atmosfer dapat membentuk senyawa anorganik pada sel hidup 

E. Bereaksinya bahan anoranik diatmosfer dapat membentuk senyawa penyusun komponen sel 

hidup 

 
38. Bioteknologi dalam bidang pertanian bertujuan untuk mendapatkan tanaman yang bersifat unggul dan tahan 

terhadap hama penyakit. Prinsip tersebut diterapkan dengan menggunakan teknik ..... 

A. Biofertilizer 

B. bioremidiasi 

C. Kulturjaringan 

D. Rekombinasi DNA 

E. Rekayasagenetika 
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39. Berikut ini adalah hasil pengembangan bioteknologi: 

1) Kultur jaringan 

2) Hibridoma 

3) Kloning 

4) Fertilisasi invitro 

5) Bioremediasi 

 

Hasil bioteknologi yang dimanfaatkan di bidang pertanian dan lingkungan berturut-turut adalah  … . 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 3 

C. 1 dan 5 

D. 2 dan 3 

E. 4 dan 5 

 

40. Setelah ditemukan tanaman transgenik yang bersifat unggul, sebagian besar orang berkeinginan 

membudidayakan tanaman yang seragam dalam jumlah melimpah. Dampak negatif terhadap lingkungan jika 

hal ini terjadi adalah .... 

A. dapat menimbulkan ketidakseimbangan ekosistem 

B. menimbulkan ketergantungan manusia terhadap bioteknologi 

C. para petani dan peternak tradisional kehilangan mata pencahariannya 

D. dapat mengakibatkan alergi pada manusia yang mengkonsumsi tanaman transgenik 

E. terjadinya kesenjangan dan kecemburuan dalam masyarakat karena produk-produk dari petani tradisional 

mulai tersisih 

 

 


