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SKALU-78-51 
Hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya 
merupakan masalah penting dalam biologi. Bidang 
pengetahuan yang mempelajari masalah ini disebut … 
 . fisiologi 
 . ekologi 
 . taksonomi 
 . morfologi 
 . genetika 
 

SKALU-78-52 
Penyerbukan bunga oleh serbuk sari bunga lain yang 
terdapat pada satu tumbuhan disebut … 
 . geitonogami 
 . alogami 
 . otogami 
 . kleistogami 
 . xenogami 
 

SKALU-78-53 
Bagian sel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan dan 
tidak terdapat pada sel hewan adalah … 
 . dinding sel 
 . selaput plasma 
 . nukleolus 
 . benang kromatin 
 . vakuola 
 

SKALU-78-54 
Spora tumbuhan paku yang jatuh di tempat yang 
lembab akan tumbuh menjadi … 
 . sporogonium 
 . sporofit 
 . protonema 
 . sporangium 
 . prothalium 
 

SKALU-78-55 
Difusi oksigen ke dalam darah ikan terjadi pada … 
 . operkulum 
 . spirakulum 
 . daun insang 
 . alveoli 
 . busur insang 
 

SKALU-78-56 
Orang yang mengemumakan teori bahwa zat hidup 
yang pertama terjadi berasal dari reaksi kimia antara 
metana, amonia, hidrogen dan air ialah … 
A. Harold Murey 
B. Stanley Miller 
C. Louis Pasteur 
D. Lapazzo Spallanzani 
E. Francesco Redi 
 
 

SKALU-78-57 
Untuk membuat keju dari susu diperlukan enzim yang 
dihasilkan oleh kelenjar yang berasal dari … 
A. mulut 
B. kerongkongan 
C. lambung 
D. usus dua belas jari 
E. usus tabal 
 

SKALU-78-58 
Pembentukan akar cabang pada tumbuhan dikotil ter-
jadi karena aktivitas … 
 . floem  
 . endodermis 
 . parenkim 
 . perisikel 
 . korteks 
 

SKALU-78-59 
Urutan jalan rangsangan pada busur refleks mengikuti 
pola … 
 . reseptor – serabut saraf sensoris – konektor – sera-

but saraf motoris – efektor  
 . reseptor – serabut motoris – konektor – serabut 

saraf sensoris – efektor  
 . reseptor – konektor – serabut saraf sensoris – sera-

but saraf motoris – efektor  
 . reseptor – serabut sensoris – otak – serabut saraf 

motoris – efektor  
 . reseptor – serabut sensoris – serabut saraf motoris 

– konektor – efektor  
 

SKALU-78-60 
Dalam masyarakat lebah anggotanya umumnya ber-
kromosom diploid, misalnya ratu dan lebah pejantan. 
Tetapi ada juga yang haploid, misalnya lebah jantan. 
Individu yang haploid ini timbul karena peristiwa … 
 . pedogenesis 
 . metagenesis 
 . partenogenesis 
 . mutasi 
 . konjugasi 
 

SKALU-78-61 
Vaksinasi dapat diberikan per oral, misalnya vaksin 
untuk mencegah penyakit … 
E. cacar 
E. rabies 
E. tuberkulosis 
E. polio 
E. disentri 
 



SKALU-78-62 
Tujuan utama pendirian suaka margasatwa adalah 
untuk memenuhi kepentingan … 
E. estetika 
E. rekreasi 
E. pendidikan 
E. penelitian 
E. pelestarian 
 

SKALU-78-63 
Makhluk hidup dan faktor biotik pada suatu lingkung-
an merupakan satu kesatuan yang disebut … 
 . ekosistem 
 . populasi 
 . komunitas 
 . habitat 
 . bioma 
 

SKALU-78-64 
Faktor a dalam keadaam homozigot bersifat letal. Dari 
perkawinan AABb × AaBb dihasilkan 16 keturunan. 
Berapakah dari keturunan itu yang diharapkan dapat 
hidup ? 
 .   3 
 .   6 
 .   9 
 . 12 
 . 16 
 

SKALU-78-65 
Seri fosil paling lengkap yang pernah ditemukan ialah 
fosil … 
E. kuda 
E. gajah 
E. manusia 
E. reptil 
E. burung 
 

SKALU-78-66 
Tembolok pada burung pemakan biji merupakan 
bagian dari … 
 . lambung 
 . kerongkongan 
 . tenggorokan 
 . usus halus 
 . usus tebal 
 

SKALU-78-67 
Kacang tanah yang berjamur hendaknya dibuang saja, 
karena telah mengandung aflatoksin yang dihasilkan 
oleh … 
 . Penicilum 
 . Aspergillus 
 . Fusarium 
 . Rosellina 
 . Rhizopus 
 
 
 
 
 
 
 

SKALU-78-68 
Pada waktu ada halilintar, orang dianjurkan membuka 
mulut. Anjuran ini bermaksud agar … 
 . mengurangi getaran bunyi yang diterima oleh 

selaput timpani. 
 . tekanan yang ditimbulkan oleh getaran bunyi pada 

dua sisi selaput pelangi seimbang. 
 . kepekaan indera pendengar pada alat Corti menurun 
 . indera kesetimbangan tidak ikut terangsang 
 . tidak timbul gema 
 

SKALU-78-69 
Ada suatu galur murni pada kucing yang mengandung 
gen untuk warna bulu hitam dan putih. Jika kucing 
berbulu hitam dikawinkan dengan kucing berbulu putih 
maka semua keturunannya berbulu abu-abu. Jika ke-
turunannya dipersilangkan maka generasi berikutnya 
akan diperoleh anak-anak kucing yang … 
 . semuanya berbulu abu-abu 
 . semuanya berbulu putih atau semuanya berbulu 

hitam 
 . berbulu hitan dan berbulu putih dengan perbanding 

an 1 : 1 
 . 50 % berbulu abu-abu; 25 % berbulu putih; 25 % 

berbulu hitam 
 . berbulu abu-abu, berbulu putih dan berbulu hitam 

dengan perbandingan 1 : 1 : 1 
 

SKALU-78-70 
Perkawinan antara pria bergolongan darah A dengan 
wanita bergolongan darah B ternyata melahirkan anak-
anak yang golongan darahnya bervariasi, yaitu golong-
an darah A, B, AB dan O. Hal ini terjadi jika susunan 
gen pasangan suami istri itu … 
 . pria heterozigot dan wanitanya homozigot 
 . kedua-duanya homozigot 
 . pria homozigot dan wanitanya heterozigot 
 . kedua-duanya heterozigot 
 . prianya homozigot dominan sedangkan wanitanya 

homozigot resesif 
 

SKALU-78-71 
Usus herbivora lebih panjang dari pada usus omnivora. 

SEBAB 
Panjangnya usus hewan dipengaruhi oleh jenis 
makanannya. 
 

SKALU-78-72 
Cacing pita yang hidup di usus halus menghisap sari 
makanan melalui mulut yang terdapat pada bagian 
scolex. 

SEBAB 
Cacing pita, sebagaimana nematoda, mempunyai 
sistem pencernaan. 
 

SKALU-78-73 
Kromosom kelamin manusia hanya terdapat di dalam 
sel-sel kelamin. 

SEBAB 
Pada fertilasi sel telur membawa kromosom X dan sel 
mani membawa kromosom X atau kromosom Y. 
 



SKALU-78-74 
Alang-alang sukar diberantas. 

SEBAB 
Alang-alang mempunyai rhizoma. 
 

SKALU-78-75 
Tomat merah mengandung gizi yang baik untuk 
memelihara kesehatan mata. 

SEBAB 
Warna merah pada tomat ditimbulkan oleh adanya 
vitamin A. 
 

SKALU-78-76 
Pada serangga, oksigen diedarkan ke seluruh tubuh me-
lalui sistem trakea. 

SEBAB 
Serangga tidak mempunyai sistem peredaran darah. 
 

SKALU-78-77 
Untuk menolong penderita muntah berak dapat diguna-
kan garam diare. 

SEBAB 
Diare dapat mengganggu kesetimbangan elektrolit 
dalam tubuh. 
 

SKALU-78-78 
Pada sel tumbuhan terdapat plastida. 

SEBAB 
Sel tumbuhan mempunyai vakuola yang berisi cairan 
sel. 
 

SKALU-78-79 
Terdapat bintil-bintil akar pada akar kacang tanah 
menguntungkan tanaman itu sendiri. 

SEBAB 
Dengan adanya bintil-bintil pada susunan akarnya per-
mukaan akar yang dapat digunakan menyerap zat-zat 
yang diperlukan menjadi luas. 
 

SKALU-78-80 
Biologi merupakan ilmu terapan. 

SEBAB 
Biologi merupakan ilmu dasar bagi perkembangan 
ilmu pertanian dan kedokteran. 
 

SKALU-78-81 
Selaput plasma pada sel hidup bersifat permiabel. 

SEBAB 
Selaput plasma tersusun dari senyawa lipoprotein. 
 

SKALU-78-82 
Untuk mempelajari patologi seseorang memerlukan 
pengetahuan anatomi yang kuat. 

SEBAB 
Kelainan anatomis suatu bagian tubuh selalu disebab-
kan oleh penyakit. 
 

SKALU-78-83 
Susu yang diproses melalui pasturisasi mudah dicerna. 

SEBAB 
Pasturisasi dapat membunuh spora bakteri patogen. 
 
 

SKALU-78-84 
Lichenes adalah bentuk simbiose mutualisme antara 
lumut dan jamur. 

SEBAB 
Dalam jaringan lichenes dijumpai sel-sel lumut yang 
berkloropil yang dilindungi oleh miselia jamur. 
 

SKALU-78-85 
Fitoplankton terdapat di lapisan air laut yang masih 
dapat ditembus sinar matahari. 

SEBAB 
Fitoplankton merupakan sekumpulan mikro organisme 
berklorofil yang pergerakannya dipengaruhi oleh 
gerakan air laut. 
 

SKALU-78-86 
Asam dioksiribonukleat (ADN) dapat dianggap sebagai 
satuan hidup yang terkecil. 

SEBAB 
Asam deoksiribonukleat dapat ditentukan jenis protein 
yang disintesis oleh organisme. 
 

SKALU-78-87 
Penderita penyakit gondok endemik disebabkan oleh 
… 
(0) radang kelenjar gondok 
(0) kekurangan vitamin E pada gisinya 
(0) virus 
(0) kekurangan yodium pada gisinya 
 

SKALU-78-88 
Manakah dari susunan gen di bawah ini yang disebut 
alola homozigot ? 
(0) BB 
(0) Bb 
(0) AA 
(0) Aa 
 

SKALU-78-89 
Pada fotosintesis terjadi proses-proses … 
(0) fotolisis 
(0) pengikatan karbondioksida 
(0) polimerisasi produk sintesis 
(0) pengikatan oksigen dari udara 
 

SKALU-78-90 
Apabila kita cermati secara cermat susunan tubuh 
Planaria, maka dapat kita jumpai … 
(0) sistem pencernaan 
(0) sistem saraf 
(0) sistem reproduksi 
(0) sistem ekskresi 
 

SKALU-78-91 
Medium untuk membiakkan lalat buah akan efektif jika 
ditempatkan di dalam tabung kaca yang bertutup kapas 
steril agar … 
(0) cahaya dapat tembus 
(0) medium bebas dari kontaminasi 
(0) oksigen masih dapat masuk 
(0) lalat yang telah dewasa tidak dapat keluar 
 



SKALU-78-92 
Dikotil dapat dibedakan dari monokotil dengan mem-
bandingkan struktur … 
(0) akarnya 
(0) daunnya 
(0) batangnya 
(0) bunganya 
 

SKALU-78-93 
Pada waktu mencangkok tanaman, kita harus berusaha 
menghilangkan jaringan … 
(0) gabus 
(0) floem 
(0) kambium 
(0) felogen 
 

SKALU-78-94 
Bila saraf kembara dipacu akan timbul efek-efek ber-
ikut … 
(0) denyut nadi bertambah cepat 
(0) laju pernafasan menurun 
(0) gerak peristaltik melambat 
(0) pembuluh darah menyempit 
 

SKALU-78-95 
Matematika diperlukan untuk memahami konsep-
konsep … 
(0) taksonomi 
(0) biometri 
(0) morfologi 
(0) genetika 
 

SKALU-78-96 
Beberapa ciri yang membedakan benda hidup dan 
benda mati antara lain … 
(5) transformasi 
(5) sintesis 
(5) regulasi 
(5) reproduksi 
 

SKALU-78-97 
Kalau suatu sel hidup ditempatkan dalam larutan air 
gula yang berkadar 2 %, maka akan terjadi … 
(5) perpindahan air dari vakuole ke larutan 
(5) penurunan volume sel 
(5) plamolisa 
(5) selnya mati 
 

SKALU-78-98 
Hukum Hardy Weinberg hanya berlaku pada keadaan 
… 
(0) populasinya besar 
(0) tidak ada seleksi 
(0) tidak ada mutasi 
(0) perkawinan secara acak 
 

SKALU-78-99 
Adanya evolusi dapat dibuktikan antara lain dengan … 
(0) adanya variasi pada individu yang berasal dari satu 

keturunan 
(0) fosil-fosil makhluk purnba 
(0) adanya homologi sistem organ 
(0) adanya kesamamaan peda perkembangan embrio 

SKALU-78-100 
Transpirasi pada tanaman dipengaruhi oleh … 
(0) suhu 
(0) luas permukaan 
(0) kelembaban 
(0) tekanan udara 
 
 


