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PPI-79-51 
Dalam usaha meningkatkan produksi pangan para 
peneliti telah berhasil mengembangkan bibit unggul 
dengan cara hibidisasi. Ilmu pengetahuan yang 
mendasari cara ini disebut … 
 . taksonomi 
 . fisiologi 
 . genetika 
 . ekologi 
 . botani 
 

PPI-79-52 
Ronal Ross memastikan bahwa Anopheles merupakan 
vektor malaria. Kepastian tersebut diambil berdasarkan 
suatu … 
 . teori 
 . hipotesa 
 . eksperimen 
 . observasi 
 . pengalaman 
 

PPI-79-53 
Bagian sel yang mengatur keluar masuknya zat dari 
dan ke dalam sel adalah … 
 . sitoplasma 
 . motokondria 
 . inti sel 
 . selaput plasma 
 . dinding sel 
 

PPI-79-54 
Orang yang sering makan daging babi yang dimasak 
tidak sempurna dapat terinfeksi oleh cacing pita, sebab 
daging babi dapat mengandung … 
 . heksakant 
 . proglotid 
 . strobila 
 . skoleks 
 . sistiserkus 
 

PPI-79-55 
Pada protozoa air tawar dalam sitoplasmanya terdapat 
organel yang berfungsi osmoregulasi yaitu … 
 . plasmosol 
 . plasmagel 
 . vakuola kontraktif 
 . selaput plasma 
 . plasmodesda 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPI-79-56 
Tumbuhan paku yang merupakan bentuk peralihan 
antara yang homospor dengan heterospor adalah … 
A. Selaginella 
B. Marsilea 
C. Lycopodium 
D. Equisetum 
E. Adiantum 
 

PPI-79-57 
Pada akar tanaman dikotil titik-titik Kaspari terdapat di 
… 
A. floeterma 
B. aksodermis 
C. endodermis 
D. xilem 
E. perisikel 
 

PPI-79-58 
Untuk menguji urine seseorang apakah ia mengidap 
diabet atau tidak digunakan larutan … 
 . garam oralit 
 . Milton 
 . Biuret 
 . Fehling 
 . Yodium 
 

PPI-79-59 
Gizi anak balita perlu diperhatikan, karena pada 
perioda itu terdapat organ yang pesat perkembangan-
nya, yaitu … 
 . jantung 
 . hepar 
 . ginjal 
 . otak 
 . otot 
 

PPI-79-60 
Zat makanan yang pada metabolisme menghasilkan 
energi tertinggi untuk satuan berat yang  sama adalah 
… 
 . protein 
 . vitamin 
 . lemak 
 . karbohidrat 
 . serat kasar 
 

PPI-79-61 
Penyerbukan tumbuhan biji terbuka dan tumbuhan biji 
tertutup dapat terjadi dengan perantara angin. Cara 
penyerbukan semacam ini disebut … 
 . malakogami 
 . otogami 
 . alogami 
 . anemogami 
 . ontomogami 



PPI-79-62 
Sejenis serangga mempunyai sayap panjang dengan 
faktor P yang dominan terhadap faktor p untuk sayap 
pendek dan warna tubuh hitam dengan faktor H yang 
domonian terhadap faktor h untuk warna tubuh abu-
abu. Persilangan antara serangga berfenotip PpHp 
menghasilkan keturunan bersayap panjang dan hitam 
warna tubuhnya dengan 45 jantan 46 betina dan 
keturunan bersayap pendek yang abu-abu warna 
tubuhnya dengan 14 jantan dan 15 betina.  
Dari fenotip keturunannya dapat diketahui bahwa pada 
persilangan tersebut telah terjadi peristiwa … 
 . pindah silang 
 . alela bebas 
 . gagal berpisah 
 . pautan seks 
 . alela berpautan 
 

PPI-79-63 
Jerapah berleher panjang berasal dari perkembangan 
jerapah berleher pendek. Karena makanannya daun 
yang tumbuh di pohon-pohon yang tinggi lama 
kelamaan lehernya menjadi panjang. 
Penalaran tersebut berdasarkan teori … 
E. Charles Darwin 
E. Lamarck 
E. George Cuvier 
E. Hardy - Weinberg 
E. Sutton 
 

PPI-79-64 
Pengaruh suhu terhadap pertumbuhan ikan A dan ikan 
B yang umurnya sama dapat digambarkan dalam grafik 
sebagai berikut. 
 
100 
  75     ikan A 
  50   ikan B 
  25 
 
       0       10      20       30       40 
Salah satu kesimpulan yang dapat diambil dari grafik 
ini adalah … 
 . Pertumbuhan populasi ikan B lebih cepat dari ikan A 
 . Ikan B lebih menguntungkan untuk dipelihera dari 

pada ikan A 
 . Dalam ekosistem ikan B akan menang bersaing 

dengan ikan A 
 . Ikan B dapat berbiak lebih cepat dari ikan A 
 . Ikan B lebih sesuai untuk daerah tropis dari pada 

ikan A 
 

PPI-79-65 
Koloni rayap terdiri dari bermacam-macam individu, 
masing-masing mempunyai tugas tertentu. Di dalam 
sistem koloni rayap tersebut merupakan suatu ... 
E. komunitas 
E. populasi 
E. suksesi 
E. produsen 
E. niche 
 
 

PPI-79-66 
Beberapa jenis Cyanophyceae dapat menbantu 
menyuburkan tanah. 

SEBAB 
Beberapa jenis Cyanophyceae dapat melakukan 
fiksasi N dari udara. 
 

PPI-79-67 
Virus cacar dapat dikultur pada perbenihan agar. 

SEBAB 
Virus cacar dapat hidup dalam substrat asal nabati. 
 

PPI-79-68 
Setelah berudu mengalami metafmorfosis menjadi 
katak, ususnya menjadi panjang. 

SEBAB 
Berudu adalah herbivora sedangkan katak adalah 
carnivora. 
 

PPI-79-69 
Usus karnivora relatif lebih pendek dari pada 
herbivora. 

SEBAB 
Usus herbivora tidak mempunyai jonjot-jonjot usus 
halus. 
 

PPI-79-70 
Sporogonium mempunyai jumlah kromosom 2n. 

SEBAB 
Sporogonium adalah perkembangan lebih lanjut dari 
embrio 
 

PPI-79-71 
Jari-jari empelur adalah jaringan pada batang dikotil 
yang letaknya melingkari berkas pembuluh. 

SEBAB 
Jari-jari empelur berguna untuk mengangkut air yang 
diperlukan oleh berkas pembuluh 
 

PPI-79-72 
Tunas batang Avena Sativa yang koleoptilnya 
dipotong tidak dapat tumbuh memanjang. 

SEBAB 
Konsentrasi zat tumbuh ada di ujung koleoptil. 
 

PPI-79-73 
Pada mammalia ovulasi terjadi setelah kopulasi. 

SEBAB 
Pada mammalia kopulasi merangsang terjadinya 
ovulasi. 
 

PPI-79-74 
Dalam menentukan jenis kelamin anaknya ayah 
mempunyai peranan lebih penting dari pada ibu. 

SEBAB 
Sperma ayah yang menentukan jenis kelamin anaknya. 
 

PPI-79-75 
Banyaknya sampah di sungai menyebabkan kadar 
oksigen yang terlarut dalam air menurun. 

SEBAB 
Proses penguraian sampah oleh bakteri saprofit terjadi 
secara anaerob. 



PPI-79-76 
Aktivitas organisme meliputi proses-proses … 
(5) nutrisi 
(5) sintesis 
(5) respirasi 
(5) reproduksi 
 

PPI-79-77 
Menurut teori Urey terbentuknya zat hidup dari unsur-
unsur C, H, N , O dalam atmosfir terjadi oleh pengaruh 
… 
(5) radiasi sinar kosmis 
(5) energi matahari 
(5) lecutan listrik alami 
(5) reaksi katalitis 
 

PPI-79-78 
Awal pembelahan sel ditandai dengan … 
(0) lenyapnya selaput inti 
(0) lenyapnya sentrosom 
(0) terbentuknya kromosom 
(0) terbentuknya selaput sel 
 

PPI-79-79 
Pada skoleks Cestoda dapat dijumpai … 
(0) strobila 
(0) proglotid 
(0) mulut 
(0) rostelum 
 

PPI-79-80 
Insekta memiliki indera yang berkembang baik. Indera 
tersebut antara lain ... 
(0) tentakell 
(0) antena 
(0) alat pencium 
(0) mata 
 

PPI-79-81 
Lintah (Hirudo medicinalis) berbeda dari Annelida 
lainnya karena pada lintah tidak dijumpai … 
(0) susunan saraf 
(0) alat peredaran darah 
(0) alat eksresi 
(0) rambut-rambut seta 
 

PPI-79-82 
Mammalia ada yang ovipar dan ada yang vivipar. Pada 
kelompok yang vivipar embrio berkembang di dalam 
rahim  induknya. Perkembangan ini dapat berlangsung 
karena embrio dapat memperoleh zat makanan dari 
induknya melalui … 
(0) dinding usus 
(0) kelenjar usus 
(0) amnion 
(0) plasenta 
 
 
 
 
 
 
 

PPI-79-83 
Sisik peidermis yang dijumpai pada reptil, pada hewan 
yang lebih tinggi tingkatannya masih dapat dijumpai 
pada … 
(0) tungkai belakang unggas 
(0) paruh unggas 
(0) ekor tikus 
(0) teracak kuda 
 

PPI-79-84 
Ciri khas manusia adalah menyusui anaknya. Hewan-
hewan berikut yang termasuk mammalia adalah … 
(0) kelelawar 
(0) ikan lumba-lumba 
(0) kuda nil 
(0) ikan pesut Mahakam 
 

PPI-79-85 
Sel darah merah yang tidak berinti terdapat pada … 
(5) ikan mas 
(5) katak 
(5) burung merpati 
(5) tikus 
 

PPI-79-86 
Kloaka adalah suatu rongga yang berhubungan dengan 
sistem … 
(0) pencernaan 
(0) reproduksi 
(0) ekresi 
(0) pernafasan 
 

PPI-79-87 
Pada ikan bertulang rawan terdapat sisik … 
(0) plakoid 
(0) sikloid 
(0) ganoid 
(0) stenoid 
 

PPI-79-88 
Manakah dari daftar nama tumbuhan di bawah ini yang 
benar penulisannya ? 
(0) Oryza stiva 
(0) Zea Mays 
(0) Mangivera indica 
(0) kanabis sativa 
 

PPI-79-89 
Menurut teori histogen Hanstein lapisan pembentuk 
jaringan titik tumbuh batang terdiri dari … 
(4) dermatogen 
(4) periblem 
(4) pleron 
(4) periderm 
 

PPI-79-90 
Batang tumbuhan menjadi kuat karena mengandung 
jaringan … 
(0) parenkim 
(0) epidermis 
(0) korteks 
(0) sklerenkim 
 



PPI-79-91 
Protein spesifik yang membentuk otot adalah … 
(0) aktin 
(0) sarkoplasma 
(0) miosin 
(0) sarkolema 
 

PPI-79-92 
Faktor yang mempengaruhi anabolisme tulang antara 
lain … 
(4) vitamin D 
(4) insulin 
(4) parathormon 
(4) tiroksin 
 

PPI-79-93 
Pelebaran abnormal pembuluh darah balik dapat me-
nimbulkan gangguan kesehatan yang disebut … 
(0) sklerosis 
(0) wasir 
(0) leukimia 
(0) varises 
 

PPI-79-94 
Organ yang bekerja pada waktu kita bernafas antara 
lain … 
(0) paru-paru 
(0) otot sela iga 
(0) sekar rongga dada 
(0) otot-otot leher 
 

PPI-79-95 
Pada percobaan fotosntesis Engelman menggunakan 
ganggang gandar dan bakteri aerob yang ditempatkan 
pada gelas obyek tertutup. Setelah disinari beberapa 
menit terlihat bakteri berkumpul disekitar ganggang. 
Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa pada 
fotosintesa … 
(0) diperlukan klorifil 
(0) dikeluarkan gas oksigen 
(0) diperlukan sinar matahari 
(0) dikelkan karbondioksida 
 

PPI-79-96 
Jenis tumbuhan yang sel-sel akarnya terkenal mempu-
nyai nilai osmotik lebih dari 100 mmHg ialah … 
(0) xerofit 
(0) epifit 
(0) halofit 
(0) higrofit 
 

PPI-79-97 
Keberhasilan Mendel dalam eksperimennya terletak 
pada kecermatannya dalam … 
(0) memilih jenis tanaman 
(0) memilih jenis tanaman yang mempunyai fenotip 

kontras 
(0) mencatat frekuensi fenotip yang tampak pada 

keturunannya 
(0) melakukan analisa kromosom pada tanaman 

percobaan 
 
 

PPI-79-98 
Manakah dari susunan gen di bawah ini yang disebut 
alela heterozigot ? 
(0) MM 
(0) Mm 
(0) BB 
(0) Bb 
 

PPI-79-99 
Prinsip-pronsip yang digunakan Darwin yang dapat 
memberikan petunjuk adanya evolusi antara lain … 
(0) adanya variasi di antara individu dalam satu 

keturunan 
(0) adanya homologi di antara sistem organ pada 

makhluk hidup 
(0) adanya pengaruh penyebaran secara geografis 
(0) diketemukannya fosil diberbagai lapisan batuan 
 

PPI-79-100 
Pada daun fotosintesa berlangsung di jaringan … 
(0) mesofil 
(0) epidermis 
(0) palisade 
(0) hipodermis 
 
 


