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PPI-81-51 
Salah satu cabang ilmu pengetahuan biologi yang 
mempelajari kehipupan hewan zaman lampau seperti 
ditunjukkan oleh fosil, disebut … 
 . zoologi 
 . taksonomi 
 . paleontologi 
 . geologi 
 . ekologi 
 

PPI-81-52 
Teori sel menunjukkan bahwa sel merupakan unit 
strkturil makhluk hidup. Teori tersebut pertama kali 
diusulkan oleh … 
 . Schleiden dan Schwann 
 . Rorbert Brown 
 . Rudolf Virchow 
 . Max Schutze 
 . Felix Durjadin 
 

PPI-81-53 
Sitokinesis adalah pembagian sitoplasma pada mitosis 
atau keiosis. Proses tersebut terjadi pada fase … 
 . profase 
 . telofase 
 . anafase 
 . metafase 
 . interfase 
 

PPI-81-54 
Salah satu cara untuk membuktikan bahwa bakteri me-
rupakan suatu benda hidup dilakukan dengan … 
 . mengamati dengan mikroskop adanya proses per-

napasan 
 . membiakkan pada medium yang sesuai 
 . mengamati dengan mikroskop elektron adanya 

DNA 
 . mengamati dengan mikroskop elektron bentuk 

strukturnya 
 . manganalisa unsur-unsur kimia pembentuk tubuh-

nya 
 

PPI-81-55 
Dalam usaha mencari sumber enrgi baru, pemerintah 
merencanakan membuat alkohol dari ubi kayu dengan 
bantuan aktivitas mikroba. Mikroba yang digunakan 
adalah yang memiliki kemampuan ….  
 . mengubah gula menjadi alkohol 
 . membuat alkohol dari CO2 dan H2O 
 . mengubah pati langsung jadi alkohol 
 . mengubah pati jadi gula, kemudian gula diubah 

menjadi alkohol 
 . mengubah asam-asam organik menjadi alkohol 
 
 
 

PPI-81-56 
Binatang berikut ini termasuk Annelida, KECUALI … 
A. lintah 
B. pacet 
C. cacing palolo 
D. cacing tambang 
E. cacing tanah 
 

PPI-81-57 
Ubur-ubur merupakan binatang lunak yang hidup di 
alutan dan termasuk dalam golongan … 
A. Mollusca 
B. Enchinodermata 
C. Porifera 
D. Coelenterata 
E. Chordata 
 

PPI-81-58 
Di antara pasangan hewan di bawah ini, pasangan 
manakah yang hubungan kerabatnya paling dekat ? 
 . katak dengan ular 
 . burung dengan kelelawar 
 . ikan paus dengan ikan lumba-lumba 
 . lumba-lumba dengan ikan hiu 
 . kuda dengan kuda laut 
 

PPI-81-59 
Hewan berikut tergolong Vertebrata KECUALI … 
 . Platypus 
 . kangguru 
 . kelelawaw 
 . Amphioxus 
 . ikan paus 
 

PPI-81-60 
Biawak Komodo, satu-satunya kadal raksasa yang 
hidup di negara kita perlu dilindungi dari kepunahan. 
Untuk maksud ini tempat hidup biawak Komodo perlu 
dijadikan … 
 . taman nasional 
 . daerah prioritas reboisasi 
 . cagar alam 
 . suaka matgasatwa 
 . hutan lindung 
 

PPI-81-61 
Semua organ di bawah ini menghasilkan hormon 
KECUALI … 
 . hipofisa 
 . pankreas 
 . limpa 
 . ovum 
 . testis 
 



PPI-81-62 
Testir adalah alat kelamin jantan pada Mammalia.  
Testis ini menghasilkan … 
 . air seni dan sperma 
 . air seni, sperma dan hormon 
 . sperma dab hormon 
 . sperma, hormon dan enzim 
 . sperma 
 

PPI-81-63 
Tananam kapri (Pisum sativum) yang digunakan oleh 
Mendel untuk percobaan genetika, sefamilia dengan … 
 . bawang putih (Allium sativum) 
 . nanas (Ananas sativus) 
 . mendimun (Cucumis sativus) 
 . kedelai (Soja max) 
 . SEMANGKA (Citrullus vulqriss) 
 

PPI-81-64 
Pada tumbuhan paku, bagian yang memiliki jumlah 
kromosom 2n (diploid) adalah … 
 . tumbuhan pakunya sendiri 
 . spora 
 . protalium 
 . aekegonium 
 . rizoid 
 

PPI-81-65 
Jaringan berikut termasuk silinder pusat batang 
tumbuhan dikotil KECUALI … 
 . perisikel 
 . ikatan pembuluh 
 . kambium 
 . endodermis 
 . empulur 
 

PPI-81-66 
Seorang yang mempunyai golongan darah B ditransfu-
si dengan darah seorang yang mempunyai golongan 
darah O, maka … 
E. akan terjadi aglutinasi karena darah resipien 

mengandung aglutinin a dan b 
E. tidak terjadi aglutinasi karena darah resipien tidak 

mengandung aglutinin a dan b 
E. tidak terjadi aglutinasi karena darah donor dan resi 

pien masing-masing mengandung aglutinogen B 
E. tidak terjadi aglutinasi karena darah donor tidak 

mengandung aglutinogen 
E. terjadi aglutinasi karena darah donor mengandung 

aglutitin a dan b dan darah resipien mengandung 
aglutinin a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPI-81-67 
Tanaman kacang disimpan di tempat gelap selama 2 
hari, daunnya dipetik dan disinari dengan sinar hijau 
selama beberapa menit, kemudian dilakukan uji 
amilum dengan lugol. Dari percobaan ini, daun 
tersebut akan tampak … 
E. berwarna  karena terbentuk molekul tepung 
E. tidak berwarna biru karena dalam fotosintesa 

dibentuk molekul gula 
E. tidak berwarna biru karena klorofil akan rusak 

kalau disimpan di tempat gelap 
E. tidak berwarna biru karena sinar hijau tidak 

dimanfaatkan untuk fotosintesa 
E. tidak berwarna biru karena tepung yang terbentuk 

terurai menjadi gula 
 

PPI-81-68 
Urutan perkembangan sel telur yang telah dibuahi 
adalah sebagai berikut … 
 . zigot, morula, gastrula, blastula 
 . zigot, morula, grastula, blastula 
 . zigot, gastrula, blastula morula,  
 . zigot, gastrula, morula, blastula 
 . zigot, morula, blastula, gastrula 
 

PPI-81-69 
Jika seorang wanita normal kawin dengan seorang pria 
penderita hemofilia, maka kemungkinan anak-anak 
yang dilahirkan … 
 . semua anak perempuannya normal  
 . semua anak perempuannya normal tetapi pembawa 

hemofilia (carrier) 
 . semua anak laki-lakinya normal tetapi pembawa 

hemofilia 
 . semua anak laki-lakinya menderita hemofilia 
 . semua anak perempuannya menderita hemofilia 
 

PPI-81-70 
Jumlah kromosom manusia yang normal adalah … 
E. 22 pasang 
E. 25 pasang 
E. 23 pasang 
E. 23 pasang + XX atau 23 pasang + XY 
E. 24 pasang 
 

PPI-81-71 
Pada pembentukan gamet dari individu yang 
bergenotip AaBbCCDD (semua gen bebas) akan terjadi 
… 
 . dua macam gamet 
 . tiga macam gamet 
 . empat macam gamet 
 . delapan macam gamet 
 . enam belas macam gamet 
 



PPI-81-72 
Rumusan teori evolusi yang berjudul “Mewariskan 
sifat-sifat yang diperoleh dari lingkungan hidup” 
sebenarnya berasal dari … 
E. Gregor Mendell 
E. Von Baer 
E. Jean Baptiste de Lamarck 
E. Franz Weidenreich 
E. Charles Darwin 
 

PPI-81-73 
Bila orang sedang marah, jantungnya berdebar-debar, 
pernafasan lebih cepat dan gerakan-gerakan serba cepat 
Hal tersebut disebabkan pengaruh hormon … 
E. insulin 
E. sekretin 
E. adrenalin 
E. tiroksin 
E. asetikolin 
 

PPI-81-74 
Menurut teori evolusi organik, asal-usul kehidupan 
bermula dari lautan. 

SEBAB 
Banyak hewan tingkat rendah selain mempunyai habi-
tat akuatik, cairan tubuhnya mengandung garam NaCl 
 

PPI-81-75 
Dengan menggunakan sumber listrik bertegangan ting-
gi, Stanley Miller berhasil membentuk asam amino dari 
campuran uap air, amonia dan metana. Penemuan ini 
sangat penting. 

SEBAB 
Asam amino adalah satu-satunya bahan pembentuk 
jasad hidup. 
 

PPI-81-76 
Penyakit malaria tersiana mudah berjangkit di daerah 
rawa. 

SEBAB 
Di daerah berawa banyak Anopheles yang dapat 
menularkan parasit penyakit itu. 
 

PPI-81-77 
Klasifikasi alga antara lain didasarkan pada kandungan 
zat warna. 

SEBAB 
Ada alga yang memiliki klorofil dan ada yang tidak. 
 

PPI-81-78 
Pembelahan meiosis sel induk spora pada tumbuhan 
paku, terjadi dalam protalium. 

SEBAB 
Dalam protalium dibentuk anteridium dan arkegonium. 
 

PPI-81-79 
Oksigen yang dikeluarkan pada proses fotosintesis 
berasal dari CO2. 

SEBAB 
CO2 dipakai oleh tumbuhan (daun) pada waktu foto-
sintesis. 
 
 

PPI-81-80 
Orang-orang yang hidup di daerah pegunungan mem-
punyai lebih banyak butir darah merah dibandingkan 
dengan orang-orang di daerah dataran rendah. 

SEBAB 
Di daerah pegunungan konsentrasi oksigen dalam 
udara lehih rendah, sehingga harus lebih banyak butir 
darah merah yang dibuat oleh tubuhnya sebagai kom-
pensasi. 
 

PPI-81-81 
Sel tumbuhan dapat memanfaatkan secara langsung 
energi matahari tanpa menunggu terbentuknya karbo-
hidrat. 

SEBAB 
Sel tumbuhan mengandung klorofil. 
 

PPI-81-82 
Hormon adalah suatu senyawa organik yang berperan 
dalam menggiatkan proses faali dalam sel. 

SEBAB 
Hormon berfungsi mempercepat reaksi-reaksi kimia 
dalam sel. 
 

PPI-81-83 
Untuk mempelajari evolusi, orang harus mengetahui 
embriologi perbandingan. 

SEBAB 
Perkembangan embrio merupakan cerminan singkat 
dari kejadian suatu evolusi. 
 

PPI-81-84 
Tinja manusia selain dapat digunakan sebagai pupuk 
dapat juga digunakan sebagai pengadaan enrgi di masa 
datang. 

SEBAB 
Tinja manusia dapat menghasilkan gas bio. 
 

PPI-81-85 
Fisiologi ialah ilmu yang mempelajari segala sesuatu 
yang berhubungan dengan … 
(5) regulasi 
(5) reproduksi 
(5) eksresi 
(5) nutrisi 
 

PPI-81-86 
Pembelahan meiosis pada mamalia terjadi pada pem-
bentukan sel 
(5) otot 
(5) telur 
(5) hati 
(5) mani 
 

PPI-81-87 
Cumi-cumi (Cephalopoda) … 
(5) adalah makanan yang merupakan sumber protein 
(5) banyak dipelihara di daerah pantai dalam tambak-

tambak 
(5) terdapat cukup banyak di lautan dalan zone 

ekonomi Indonesia 
(5) dapat diolah menjadi minyak ikan (levertraan) 
 



PPI-81-88 
Hewan-hewan yang memiliki ciri simetri radial adalah 
… 
(5) landak laut dewasa 
(5) ubur-ubur dewasa 
(5) mentimun laut dewasa 
(5) lintah dewasa 
 

PPI-81-89 
Homologi terdapat antara organ-organ berikut ! 
(5) sayap burung dengan sayap kupu-kupu 
(5) sayap burung dengan sayap kelelawar 
(5) kaki manusia dengan kaki depan anjing 
(5) tangan manusia dengan sirip ikan paus 
 

PPI-81-90 
Generasi gametofit tumbuhan lumut daun mempunyai 
ciri-ciri sebagai berikut … 
(0) mampu melakukan fotosintesis 
(0) susunan kromosomnya haploid 
(0) menghasilkan anteridium dan arkegonia 
(0) terdiri dari protalium 
 

PPI-81-91 
Pada tubuh manusia terdapat otot sebagai alat gerak. 
Dari jenis otot tersebut yang kontraksinya tidak 
dipengaruhi oleh kehendak kita adalah .. 
(4) otot polos 
(4) otot rangka 
(4) otot jantung 
(4) otot lurik 
 

PPI-81-92 
Fungsi atriuk kiri pada jantung manusia antara lain … 
(0) menerima darah dari paru-paru 
(0) menerima darah  dari usus 
(0) mengalirkan darah ke ventrikel kiri 
(0) menerima darah dari daerah kepala 
 

PPI-81-91 
Masuknya zat asing ke dalam tubuh akan mendapat 
perlawanan dari dalam tubuh sendiri. Perlawanan ini 
dilakukan oleh … 
(4) lekosit 
(4) eritrosit 
(4) antibodi 
(4) trombosit 
 

PPI-81-94 
Yang berperan dalan kontraksi otot adalah … 
(0) asetikolin 
(0) ATP 
(0) aktomiosin 
(0) AMP 
 

PPI-81-95 
Naik turunnya tekana turgot dari sel tergantung dari … 
(0) Banyak sedikitnya air dalam sel 
(0) Tebal dan tipisnya dinding sel 
(0) Kepekatan isi sel 
(0) Macam sel 
 
 

PPI-81-96 
Mengembangbiakan suatu tanaman dengan cara 
vegetatif, dapat dilakukan dengan … 
(4) Membuat potongan batang atau stek 
(4) menyilangkan jenis yang satu dengan jennis yang 

lain 
(4) membuat kultur jaringan 
(4) penyerbukan secara alami 
 

PPI-81-97 
Pada tumbuhan berbunga, setelah pembuahan terjadi 
perubahan … 
(0) daun bunga layu 
(0) makal buah tumbuh menjadi buah 
(0) bakal biji tumbuh menjadi biji 
(0) tangkai putik dan kepala outik menjadi dinding 

buah 
 

PPI-81-98 
Seorang anak bergolongan darah O kemungkinan 
mempunyai orang tua yang … 
(0) keduanya bergolongan darah A 
(0) seorang bergolongan A, dan yang lain bergolongan 

darah B 
(0) keduanya bergolongan B 
(0) seorang bergolongan darah O, yang lain 

bergolongan darah AB 
 

PPI-81-99 
Seorang wanita buta warna merah-hijau, menikah 
dengan pria normal, maka … 
(0) semua anak perempuannya normal 
(0) 50 % anak perempuannya normal 
(0) semua anak laki-lakinya buta warna 
(0) 50 % anak laki-lakinya normal 
 

PPI-81-100 
Beberapa kali terbetik kabar dalam koran, bahwa di 
daerah transmigrasi di Sumatera Barat, terdapat 
harimau yang mengganas dan menewaskan beberapa 
orang. Mauknya harimau tersebut ke pemukiman 
manusia tadi dapat disebabkan beberapa hal yang logis 
di antaranya … 
(0) ruang lingkup kehidupan manusia dipersempit 

oleh ulah manusia 
(0) hewan-hewan kecil yang menjadi mangsanya 

menjadi langka 
(0) harimau yang mengganas tadi kalah dalam per-

saingan dengan harimau lainnya dalam memper-
rebutkan sumber energi di hutan 

(0) ruang gerak dan proteksi makin sempit karena 
penggundulan hutan 

 
 


