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SIPENMARU-84-36 
Pengertian biologi yang paling tepat dijabarkan sebagai 
berikut … 
A. Biologi adalah ilmu yang menjelaskan arti keseim-

bangan alam 
B. Biologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan 

antara produsen dan konsumen 
C. Biologi adalah ilmu yang mempelajari semua 

makhluk yang hidup sekarang ini 
D. Biologi adalah ilmu yang mempelajari semua 

makhluk yang hidup di masa kini dan di masa 
silam 

E. Biologi adalah ilmu yang mempelajari adanya 
jaring-jaring kehidupan 

 
SIPENMARU-84-37 

Virus dapat dianggap sebagai makhluk hidup, sebab 
virus ... 
A. hanya dapat hidup dalam sel-sel hidup 
B. dapat dikristalkan 
C. dapat menduplikasikan diri 
D. kulitnya terdiri atas protein 
E. tubuhnya terdiri atas DNA atau RNA 
 

SIPENMARU-84-38 
Bagian-bagian sel tersebut berikut ini terdapat di luar 
nukleus, kecuali … 
A. kloroplas 
B. badan Golgi 
C. ribosom 
D. kromosom 
E. plastida 
 

SIPENMARU-84-39 
Pembuatan tape dari singkong dengan bantuan ragi 
merupakan proses … 
A. fragmentasi 
B. hidrolisa 
C. fermentasi 
D. degradasi 
E. fosforisasi 
 

SIPENMARU-84-40 
Sel api (flame cell) adalah alat ekskresi pada … 
A. cacing hati 
B. cacing tanah 
C. lintah 
D. cumi-cumi 
E. belalang 
 
 
 
 
 
 
 

SIPENMARU-84-41 
Persamaan antara bakteri dan alga biru (Cyanophyceae) 
antara lain ialah bahwa kedua-duanya … 
A. membentuk hifa 
B. inti tidak berdinding 
C. mengandung fikosianin 
D. hidup berkoloni 
E. hidup autotrop 
 

SIPENMARU-84-42 
Seorang siswa menemukan seekor hewan yang mem-
punyai ciri-ciri antara lain sebagai berikut: bentuk tu-
buh pipih memanjang dengan garis-garis memanjang, 
tidak bersayap, tidak ada kaki, habitat di tanah, hewan 
panjangnya sekitar 6 cm dan lebar 0,5 cm. 
Kemungkinan hewan tersebut … 
A. Nematoda 
B. Larva Crustecea 
C. Larva serangga 
D. Turbellaria 
E. Cacing tanah 
 

SIPENMARU-84-43 
Katak di daerah kering akan menggali lubang dan 
tinggal di dalamnya selama musim kering. Hal di 
bawah ini merupakan penjelasan pada kebiasaan terse-
but, kecuali … 
A. suhu tanah di dalam lubang lebih rendah dari pada 

suhu tanah di permukaan 
B. udara dalam lebang lembab, sehingga mengurangi 

penguapan air dari tubuh katak 
C. katak terlindung dari pengaruh sinar matahari se-

hingga penguapan air dapat dbatasi 
D. penguapan air dalam lubang berlangsung cepat, 

sehingga suhu lubang rendah 
E. lubang terlindung dari tiupan angin sehingga air 

tidak mudah menguap 
 

SIPENMARU-84-44 
Sumber gen dari hewan dan tumbuhan yang dilestari-
kan dan digunakan untuk menaikkan mutu hewan 
ternak dan tanaman budaya disebut … 
A. suaka margasatwa 
B. cagar alam 
C. plasma nuftah 
D. hibrida 
E. domestikasi 
 

SIPENMARU-84-45 
Penyerbukan pada tumbuh-tumbuhan yang dibantu 
oleh burung disebut penyerbukan burung atau … 
A. zoidiogami 
B. entomogami 
C. kiroptorogami 
D. malakogami 
E. ornitogami 



SIPENMARU-84-46 
Tidak semua makhluk hidup pada pohon mangga 
memerlukan … 
A. karbohidrat  
B. protein 
C. oksigen 
D. karbon dioksida 
E. air 
 

SIPENMARU-84-47 
Pada ekosistem laut, yang dimaksud dengan komunitas 
nekton adalah semua organisme yang … 
A. hidup di daerah fotik 
B. hidup di permukaan air 
C. dapat berenang bebas 
D. memakan plankton 
E. pergerakannya dipengaruhi oleh arus air 
 

SIPENMARU-84-48 
Protein yang khas terdapat dalam inti sel disebut … 
A. sito protein 
B. fito protein 
C. nukleo protein 
D. bio protein 
E. nuselo protein 
 

SIPENMARU-84-49 
Berdasarkan susunan namanya dapat dipastikan bahwa 
Solamun nigrum, Solanum tuberosum dan Solanum 
lycopersicum termasuk ke dalam satu … 
A. klasis 
B. ordo 
C. familia 
D. genus 
E. species 
 

SIPENMARU-84-50 
Pada kodok, tulang vomer yang bergerigi ini berfungsi 
untuk … 
A. menggigit mangsanya 
B. menahan mangsanya 
C. mencabik mangsanya 
D. mengunyah mangsanya 
E. membunuh mangsanya 
 

SIPENMARU-84-51 
Manakah yang merupakan peristiwa awal dari proses 
fotosintesis ? 
A. terurainya CO2 
B. terurainya klorofil 
C. ionisasi CO2 
D. teraktivasinya klorofil 
E. terurainya molekul H2O 
 

SIPENMARU-84-52 
Syaraf parasimpatik berpengaruh terhadap aktivitas 
beberapa organ tubuh, kecuali ... 
A. kontraksi pembuluh darah 
B. pengecilan pupil 
C. peningkatan sekresi kelenjar saliva 
D. pengecilan bronkus 
E. kontraksi dinding usus 
 

SIPENMARU-84-53 
Dari penyilangan tanaman kapri yang kedua induknya 
berbiji bulat dan berwarna kuning diperoleh hasil 556 
biji yang bervariasi; 315 bulat, kuning; 108 bulat hijau; 
101 keriput, kuning; dan 32 keriput hijau.  
Dari hasil ini dapat diduga bahwa … 
A. kedua induk kapri adalah heterozigot 
B. kedua induk kapri adalah homozigot 
C. induk yang satu homozigot dan yang lain hetero-

zigot 
D. pada pembentukan gamet terjadi mutasi 
E. terjadi penyimpangan dari hukum Mendel 
 

SIPENMARU-84-54 
Pembentukan asam cuka oleh bakteri-bakteri asam 
cuka kurang tepat untuk dianggap sebagai peristiwa 
fermentasi. 

SEBAB 
Asam cuka dihasilkan dari alkohol dengan cara 
oksidasi oleh adanya oksigen 
 

SIPENMARU-84-55 
Ginjal merupakan organ yang paling erat kaitannya 
dengan masalah homeostatis. 

SEBAB 
Ginjal berfungsi sebagai organ ekskresi dan reabsorbsi. 
 

SIPENMARU-84-56 
Bagian retina mata yang tidak memberikan respons ter-
hadap rangsang sinar disebut titik buta. 

SEBAB 
Titik buta merupakan tempat keluarnya saraf mata. 
 

SIPENMARU-84-57 
Pada tumbuhan berbiji terbuka, zigot sebagai hasil 
pembuahan akan tumbuh menjadi embrio. 

SEBAB 
Pada tumbuhan berbiji terbuka tidak terjadi pembuahan 
ganda 
 

SIPENMARU-84-58 
Virus tembakau (tobacco mosaic virus) adalah benda 
hidup meskipun dapat dibuat kristal. 

SEBAB 
Virus tembakau itu memiliki asam nukleat. 
 

SIPENMARU-84-59 
Darah ibu dan darah janin bercampur dalam placenta. 

SEBAB 
Penyediaan oksigen dari sari makanan janin melalui 
darah itu. 
 

SIPENMARU-84-60 
Timbulnya spesies baru dapat disebabkan oleh adanya 
isolasi reproduksi. 

SEBAB 
Isolasi reproduksi dapat terjadi akibat pemisahan 
populasi secara ekologis. 
 



SIPENMARU-84-61 
Teori yang dikembangkan oleh Schleiden dan Schwann 
menyatakan bahwa … 
(1) sel merupakan kesatuan struktyral dari kehidupan 
(2) inti merupakan struktur penting dari sebuah sel 
(3) sel merupakan kesatuan fungsional dari kehidupan 
(4) semua sel berasal dari sel-sel sebelumnya 
 

SIPENMARU-84-62 
Kelenjar endokrin ikut menentukan ciri-ciri fungsional 
organisme, terutama yang menyangkut fungsi … 
(1) nutrisi 
(2) respirasi 
(3) ekskresi 
(4) regulasi 
 

SIPENMARU-84-63 
Ciri khusus Mammalia ditunjukkan oleh … 
(1) tubuhnya terbagi menjadi bagian kepala, lehe, 

badan dan ekor 
(2) sifatnya vivipar 
(3) anggauta tubuh lainnya berjari lima 
(4) adanya kelenjar susu 
 

SIPENMARU-84-64 
Serangga yang dapat berperan dalam penularan 
penyakit pada manusia adalah … 
(1) nyamuk Culex 
(2) nyamuk Anopheles 
(3) nyamuk Aedes 
(4) lalat rumah (Musca) 
 

SIPENMARU-84-65 
Beberapa faktor dalam (interna) yang berpengaruh 
pada pertumbuhan tanaman antara lain faktor … 
(1) hereditas 
(2) nutrisi 
(3) hormon 
(4) oksigen 
 

SIPENMARU-84-66 
Jika dalam kultur sel berhijau daun dialirkan gas CO2 
dan disinari, maka akan terjadi … 
(1) penyerapan sinar, terutama sinar hijau 
(2) fotolisis air dan sintesis ATP 
(3) pembebasan oksigen yang berasal dari CO2 
(4) pengikatan CO2 oleh ribulosadifosfat 
 

SIPENMARU-84-67 
Fungsi klorofil pada proses fotosintesis adalah … 
(1) mentransfer energi matahari 
(2) memfiksasi CO2 menjadi glukosa 
(3) merupakan donor elektron 
(4) membentuk amilum dari glukosa 
 

SIPENMARU-84-68 
Kulit akar atau kulit batang tersusun atas unsur-unsur 
… 
(1) pembuluh tapis 
(2) jaringan penunjang 
(3) sel-sel pengiring 
(4) parenkim kulit 
 

SIPENMARU-84-69 
Pernafasan dada terdapat pada hewan yang tergolong 
ke dalam kelas … 
(1) Amphibia 
(2) Reptilia 
(3) Aves 
(4) Mammalia 
 

SIPENMARU-84-70 
Penyakit “diabetes melitus” disebabkan oleh … 
(1) kekurangan hormon antideuretik 
(2) rusaknya sel-sel pankreas 
(3) kekurangan hormon adrenalin 
(4) rusaknya kelenjar langerhans 
 
 


