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SKALU-77-01 
Langkah pertama mennjawab persoalan-persoalan yang 
timbul dalam biologi ialah … 
 . melakukan eksperimen 
 . menyusun hipotesa 
 . mengemukakan teori 
 . merumuskan hukum 
 . mengumpulkan data 
 

SKALU-77-02 
Dalam penelitian-penelitian yang erat hubungannya 
dengan penyakit kanker serta cara pencegahan dan 
pengobatannya, cabang biologi yang memegang 
peranan penting adalah … 
 . ekologi 
 . genetika 
 . bakteriologi 
 . higiene 
 . situlogi 
 

SKALU-77-03 
Ekologi merupakan salah satu cabang biologi. Dalam 
ekologi perairan dipelajari hubungan timbal balik 
antara faktor biotik dan abiotik. Untuk memahami sifat 
fisika-kimia air diperlukan dasar pengetahuan yang 
kuat dalam ilmu-ilmu lain. 
Dari pernyataan di atas dapat diambil kesimpilan 
bahwa … 
 . antara biologi dan kimia tidak ada hubungan sama 

sekali 
 . ekologi 
 .  
 .  
 .  
 

SKALU-77-04 
Untuk membuktikan bahwa teori generatio spontanea 
tidak benar, Louis Pasteur ... 
 . menyusun teori beru 
 . merumuskan hipitesa baru 
 . melakukan eksperimen 
 . mengemukakan masalah baru 
 . mencari dasar hukum 
 

SKALU-77-05 
Teori yang mengatakan bahwa atmosfer merupakan 
tempat dimulainya kejadian makhluk hidup berasal dari 
… 
 . Lazzaro Spallanzani 
 . Francesco Redi 
 . Louis Pasteur 
 . Harold Urey 
 . Aristoteles 
 
 
 

SKALU-77-06 
Setiap sel hidup mempunyai bagian-bagian yang ber-
peran menjalankan fungsi tertentu. Bagian-bagian itu 
ada yang terdapat di dalam inti sel. Ada pula yang 
terdapat di luar inti sel. 
Bagian-bagian tersebut di bawah ini terletak di luar inti 
sel KECUALI … 
A. butir-butir lemak 
B. vakuola 
C. mitokondria 
D. benang-banang kromatin 
E. sentrasoma 
 

SKALU-77-07 
Pembelahan reduksi terjadi pada … 
A. titik tumbuh di ujung akar 
B. titik vegetasi di ujung batang 
C. alat reproduksi 
D. lingkaran kambium 
E. jaringan meristem 
 

SKALU-77-08 
Jenis kelamin pada wanita ditentukan oleh sepasang 
kromosom seks. Bapak akan mempunyai gamet X dan 
Y sedangkan ibu mempunyai gamet X saja, hasil 
perkawinan mereka akan memberikan kemungkinan … 
 . anak laki-laki lebih banyak dari pada anak perem-

puan 
 . anak perempuan lebih banyak dari pada anak laki-

laki 
 . yang sama untuk beranak laki-laki dan beranak 

perempuan 
 . beranak dengan jenis kelamin hermafrodit 
 . yang sulit untuk ditemukan 
 

SKALU-77-09 
Gen adalah substansi hereditas. Bila suatu individu di 
dalam kromosomnya mempunyai gen yang berubah 
dari aslinya, maka perubahan gen semacam itu disebut 
… 
 . modifikasi 
 . adaptasi 
 . hibridisasi 
 . mutasi 
 . evolusi 
 



SKALU-77-10 
Gambar berikut adalah gambar serbuk sari dan 
kandung lembaga beserta innti-intui yang terdapat di 
dalamnya 
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Apabila terjadi pembuahan maka embrionya akan 
mempunyai komposisi inti seperti … 
 . AJ 
 . BH 
 . CJ 
 . CK 
 . AB 
 

SKALU-77-11 
Konyugasi yang terjadi pada Paramaecium berhubung-
an dengan … 
E. reproduksi seksuil 
E. metabolisme 
E. pertumbuhan sel 
E. reproduksi aseksuil 
E. gametogenesis 
 

SKALU-77-12 
Untuk membuat kecap diperlukan bantuan mikro-
organisme yang brasal dari golongan … 
E. Deuteromycetes 
E. Ascomycetes 
E. Basidiomyceter 
E. Myxomyceter 
E. Phycomyceter 
 

SKALU-77-13 
Bakteri penyebab kolera berbentuk … 
 . baccilus 
 . coccus 
 . sterptococcus 
 . soirillium 
 . vibrio 
 

SKALU-77-14 
Hewan-hewan berikut ini termasuk hewan yang 
poikiloterm, kecuali … 
 . salamander 
 . kura-kura 
 . ikan hiu 
 . marmot 
 . buaya 
 
 
 
 
 
 
 

SKALU-77-15 
Proses pertumbuhan larva menjadi hewan dewasa 
disebut … 
E. metameri 
E. pedogenesis 
E. ontogenesis 
E. morfogenesis 
E. metamorfosis 
 

SKALU-77-16 
Golongan vertebrata dikenal karena semuanya … 
 . berdarah panas 
 . menyusui anaknya 
 . bernafas dengan paru-paru 
 . mempunyai tulang belakang 
 . hidup di darat 
 

SKALU-77-17 
Monokotil dapat dibedakan dari dikotil berdasarkan 
ciri-ciri khas yang terdapat pada semua struktur di 
bawah ini, kecuali … 
 . susunan akarnya 
 . susunan anatomi batangnya 
 . morfologi bunganya 
 . sifat haploid sel kelaminnya 
 . bangun dasar daunnya 
 

SKALU-77-18 
Pada pagi hari di tepi daun sering kali timul titik-titik 
air. Apakah sebabnya ? 
 . udara sangat lembab 
 . suhu sangat rendah 
 . menutupnya mulut daun 
 . mengalami gejala klorotis 
 . kekurangan sinar matahari 
 

SKALU-77-19 
Karbuhidrat yang dikandung oleh tumbuhan merupa-
kan energi simpanan. Energi berasal dari … 
 . H2O dan CO2 
 . sinar matahari 
 . klorofil 
 . energi kimia 
 . plastida 
 

SKALU-77-20 
Pembentukan lapisan gabus pada batang suatu tumbuh-
an yang disebut … 
 . perikambium 
 . prokambium 
 . perisikel 
 . felem 
 . felogen 
 



SKALU-77-21 
Andaikan seorang pria mengandung sifat terkait seks 
dalam kromosom X nya, maka ia akan mewariskan 
sifat itu kepada … 
 . 

2
1  dari jumlah anaknya yang laki-laki 

 . 
2
1  dari jumlah anaknya yang perempuan 

 . 
4
1  dari jumlah anaknya yang laki-laki 

 . semua anaknya yang laki-laki 
 . semua anaknya yang perempuan  
 

SKALU-77-22 
Seorang ibu normal mempunyai anak laki-laki, kedua-
nya mempunyai penyakit hemofilia. Maka genotip ibu 
tersebut adalah … 
 . HH 
 . HH atau Hh 
 . Hh 
 . Hh atau hh 
 . hh 
 

SKALU-77-23 
Tuan dan nyonya Hartoyo mempunyai dua orang anak 
laki-laki. Sekarang nyonya Hartoyo hamil tua. Berapa 
kemungkinan nyoya tersebut akan menghasilkan anak 
perempuan ? 
 . 

2
1  

 . 
3
1  

 . 
4
1  

 . 
4
3  

 . 
4
1  

 
SKALU-77-24 

Suatu hipotesis menyebutkan bahwa hipofise dan 
ovurium saling berpengaruh terhadap siklus reproduksi 
seorang wanita. 
Dari hasil pengamatan berikut, manakah yang paling 
mendukung hipotesis itu ? 
 . pengambilan ovarium mengakibatkan degenerasi 

uterus 
 . pengambilan hipofise mengakibatkan kematian 
 . ovarium menghasilkan hormon 
 . hipofise dalam fungsinya mengendalikan fungsi 

tubuh 
 . uterus hanya berkembang bila ada hipofase dan 

ovarium 
 

SKALU-77-25 
Kelompok tumbuhan padi yang hidup di sebidang 
sawah, berdasarkan konsep ekologi merupakan suatu 
… 
 . spesies 
 . individu 
 . ekosistem 
 . komunitas 
 . populasi 
 
 

SKALU-77-26 
Dalam ekosistem kolam terdapat : 

(0) ikan karnivor 
(0) bakteri pengurai 
(0) fitoplankton 
(0) ikan herbivor 
(0) zat-zat organik 

Dari komponen ekosistem tersebut dapat disusun suatu 
mata rantai makanan yang susunannya… 
 . (3), (4), (5), (1), (2) 
 . (2), (5), (3), (4), (1) 
 . (5), (3), (4), (2), (1) 
 . (3), (4), (1), (5), (2) 
 . (3), (3), (4), (1), (2) 
 

SKALU-77-27 
Konsep tentang hidup menurut biologi modern ber-
sumber pada reaksi yang menghasilkan asam amino. 

SEBAB 
Protein yang menyusun protoplasma berasal dari asam 
amino. 
 

SKALU-77-28 
Konsep tentang hidup menurut biologi modern ber-
sumber pada reaksi yang menghasilkan asam amino. 

SEBAB 
Protein yang menyusun protoplasma berasal dari asam 
amino. 
 

SKALU-77-29 
Makanan kita simpan dalam lemari es supaya tahan 
lebih lama. 

SEBAB 
Escherichia coli bakteri pembusuk mati pada suhu 0o C 
 

SKALU-77-30 
Jika beternak lebah madu, akan lebih menguntungkan 
kalau tanpa lebah pekerja. 

SEBAB 
Semua lebah pekerja mandul 
 

SKALU-77-31 
Nasi merah sangat baik untuk makanan 

SEBAB 
Nasi merah dapat mencegah busung lapar 
 

SKALU-77-32 
Pil keluarga berencana mencegah terjadinya kehamilan 

SEBAB 
Pil keluarga berancana mencegahnya terjadi ovulasi. 
 

SKALU-77-33 
Bekerjanya jantung dipengaruhi oleh syaraf otonom. 

SEBAB 
Jantung tersusun oleh jaringan otot polos. 
 

SKALU-77-34 
Seorang penderita miopo dapat ditolong dengan kaca 
mata berlensa negatip. 

SEBAB 
Penderita miopi dapat melihat terang pada jarak dekat. 
 



SKALU-77-35 
Pembuangan sampah ke sungai sama sekali tidak 
membahayakan. 

SEBAB 
Sampah dapat dijadikan pupuk. 
 

SKALU-77-36 
Evolusi dapat terjadi bila keseimbangan frekuensi gen 
dalam suatu populasi terganggu. 

SEBAB 
Evolusi merupakan suatu proses seleksi alam terhadap 
beberapa faktor genetik. 
 

SKALU-77-37 
Peristiwa-peristiwa di bawah ini adalah gejala biologi  
(0) epidemi 
(0) serangan hama wereng 
(0) penyakit gondok 
(0) erosi 
 

SKALU-77-38 
Kalau dalam kultur sel berhijau daun dialiri gas CO2 
dan kemudian disinari, maka akan terjadi pembebasan 
oksigen dari kultur tersebut. Oksigen yang dikeluarkan 
itu berasal dari … 
(0) CO2 yang terurai 
(0) karbohidrat yang terurai 
(0) asam organik yang terurai 
(0) air yang terurai 
 

SKALU-77-39 
Para ahli yang menyangkal teori generatio spontanea 
ialah … 
(0) Lazzaro Spallanzani 
(0) Francescu Redi 
(0) Lois Pasteur 
(0) Aristoteles 
 

SKALU-77-40 
Hewan vertebrata yang berperan sebagai vektor 
penyakit sampar tergolong … 
(0) Ordo Siphonaptera 
(0) Kelas Crustacea 
(0) Filum Athropoda 
(0) Famili Muscidae 
 

SKALU-77-41 
Faciola hepatica tergolong Trematoda. Di antara stadis 
pada siklus hidupnya berbentuk … 
(0) Sporocyate 
(0) Proglottid 
(0) Cercaria 
(0) Cysticercus 
 

SKALU-77-42 
Generasi genetofit pada paku-pakuan menunjukkan 
ciri-ciri sebagai berkut … 
(0) berbentuk Prothallium 
(0) strukturnya mikroskopik 
(0) menghasilkan antheridia dan archegonia 
(0) susunan kromosomnya haploid 
 

SKALU-77-43 
Tumbuhan berikut yang membentuk biji di dalam 
konus ialah … 
(0) Agathus alba 
(0) Acasia auriculliformis 
(0) Pinus merkusii 
(0) Angiopteris evecta 
 

SKALU-77-44 
Fotosintesa adalah proses pembuatan karbohidrat dari 
CO2 dan H2O pada klorofil dengan bantuan sinar mata 
hari. Reaksi pembentukan karbohidrat ini dipengaruhi 
oleh … 
(0) jumlah CO2 yang ada di udara 
(0) suhu udara 
(0) jumlah air dalam tanah 
(0) jumlah oksigen di udara 
 

SKALU-77-45 
Protozoa merupakan hewan bersel tunggal dan mem-
punyai sistem organisasi sel yang memadai untuk 
kelangsungan hidupnya. 
Sistem yang terdapat pada pernyataan di bawah ini, 
dimiliki oleh Protozoa yaitu … 
(0) sistem kerangka 
(0) sistem pencernaan makanan 
(0) sistem hormon 
(0) sistem reproduksi 
 

SKALU-77-46 
Vektor penyakit :Kaki Dajah” (Elephantiasis) adalah 
… 
(5) bakteri 
(5) cacing 
(5) amuba 
(5) nyamuk 
 

SKALU-77-47 
Sumber energi ntuk kontraksi otot adalah … 
(5) glukosa 
(5) amilum 
(5) ATP 
(5) DNA 
 

SKALU-77-48 
Substansi yang terutama dalam mewariskan sifat pada 
konsepsi genetika adalah … 
(0) Sel kembara 
(0) spermatozoa 
(0) vakuola 
(0) gen 
 

SKALU-77-49 
Kesetimbangan glukosa ↔ glikogen di dalam hati 
tidak terpengaruh oleh … 
(0) keadaan sistem hormon 
(0) keadaan sistem otot 
(0) keadaan sistem peredaran darah 
(0) jumlah hormon insulin 
 



SKALU-77-50 
Kekebalan secara pasif pada manusia dapat diperoleh 
dengan … 
(0) serum 
(0) vaksinasi 
(0) anti toxin 
(0) anti biotika 
 
 


