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SIPENMARU-85-36 
Suatu daerah terserang wabah muntaber. Penyebab 
penyakit ini dipelajari dalam cabang biologi yang 
disebut … 
A. virologi 
B. bakteriologi 
C. parasitologi 
D. patologi 
E. sanitasi 
 

SIPENMARU-85-37 
Trenggiling (Manis javanica) termasuk hewan yang 
dilindungi. Hewan tadi termasuk kelompok … 
A. Reptilia karena kulitnya bersisik 
B. Rodentia karena bersusunan gigi pengerat 
C. Carnivora karena makanannya berupa hewan-

hewan lain 
D. Herbivora karena makanannya berupa tumbuhan 
E. Mammalia karena menyusui anaknya 
 

SIPENMARU-85-38 
Omne vivum ex ovo, omne ovum ex vivo adalah per-
nyataan suatu yang menjelaskan bahwa … 
 . kehidupan selalu berasal dari organisme yang ber-

telur 
 . kehidupan dapat berasal dari benda mati 
 . tak ada kehidupan tanpa telur 
 . sebelum ada individu, harus ada telur dahulu 
 . kehidupan ada karena telah ada kehidupan 

sebelumnya 
 

SIPENMARU-85-39 
Organisme yang berhasil berkembang biak tanpa 
melalui proses meiosis antara lain adalah … 
 . lalat buah 
 . nyamuk 
 . belalang 
 . cacing tanah 
 . amoeba 
 

SIPENMARU-85-40 
Pembuatan oncom, suatu makanan seperti tempe, me-
merlukan jenis jamur yang dikenal dengan nama ilmiah 
… 
 . Ustilago maydis 
 . Aspergilus wentii 
 . Monilia sitophila 
 . Mucor mucedo 
 . Polyporus versicolor 
 
 
 
 
 
 
 

SIPENMARU-85-41 
Suatu hewan berbentuk bilateral simetris, tidak mem-
punyai rangka, bersegmen-segmen dan hidup di air 
tawar. Berdasarkan sifat-sifat tersebut hewan itu dapat 
kita golongkan ke dalam filum … 
E. Coelentarata 
E. Platyhelminthes 
E. Annelida 
E. luscaMolu 
E. Arthopoda 
 

SIPENMARU-85-42 
Banyak jenis hewan memperbanyak diri dengan cara 
partenogenesis yang artinya … 
 . cara memperbanyak diri dengan regenerasi 
 . sel telur berkembang menjadi individu normal 

tanpa didahului pemuahan 
 . pertumbuhan sel telur yang cepat setelah terjadi 

pembuahan 
 . terjadi individu baru tanpa melalui stadium telur 
 . larva yang dapat menghasilkan keturunan 
 

SIPENMARU-85-43 
Tingkatan takson yang paling rendah yang menempat-
kan padi dalam satu kedudukan sistematik adalah … 
E. Divisi 
E. Klas 
E. Ordo 
E. Famili 
E. Genus 
 

SIPENMARU-85-44 
Adanya lingkaran tahun pada pohon disebabkan oleh 
… 
E. aktifitas felogen di korteks 
E. kelanjutan aktifitas dari tunas 
E. pembelahan aktif sel-sel xilem yang hidup 
E. penambahan lignin pada xilem sekunder 
E. adanya jaringan meristem di antara jaringan 

pembuluh 
 

SIPENMARU-85-45 
Hasil pencernaan tersebut di bawah ini siap diabsorpsi 
oleh usus halus, KECUALI … 
 . gliserol 
 . asam lemak 
 . monosakarida 
 . vitamin 
 . polipeptida 
 

SIPENMARU-85-46 
Tekanan darah pak Akhmad yang ditunjukkan oleh 
tensimeter adalah 140/80 mmHg. 
Ukuran 140 mmHg menunjukkan tekanan … 
E. sistolis 
E. diastolis 
E. darah yang keluar dari jantung 
E. oto jantung mengembang 
E. jantung waktu menghisap darah dari pembuluh 

balik 
 



SIPENMARU-85-47 
Di antara getah pankreas berikut, manakah yang 
langsung diangkut oleh darah ? 
E. Tripsinogen 
E. Enterokinase 
E. Amilase 
E. Insulin 
E. Lipase 
 

SIPENMARU-85-48 
Salah satu hal yang terjadi pada proses kehidupan 
adalah peyusunan senyawa yang sederhana menjadi 
yang lebih kompleks. 
Proses tersebut dinamakan … 
 . respirasi 
 . anabolisme 
 . katabolisme 
 . transpirasi 
 . disimilasi 
 

SIPENMARU-85-49 
Pada daun tumbuhan akan terlihat gejala klorosis jika 
kekurangan unsur … 
 . Ca 
 . Cu 
 . K 
 . Mg 
 . P 
 

SIPENMARU-85-50 
Pengaruh kerja pil kontrasemsi oral ialah … 
E. mencegah terjadinya haid 
E. mencegah pematangan sel telur 
E. mematikan sperma yang masuk ka dalam rahim 
E. manambah daya tahan tubuh 
E. mengurangi jumlah sel telur dalam ovarium 
 

SIPENMARU-85-51 
Pada pembastaran dua jenis tanaman (jenis K dan L) 
yang masing-masing berbunga merah muda, 
didapatkan 985 tanaman berbunga putih dan 3128 
berbunga merah muda. 
Hasil menunjukkan bahwa … 
 . dalam hal ini merah muda resesif terhadap bunga 

putih 
 . K dan L adalah homozigot dominan 
 . K dan L adalah heterozigot 
 . K adalah homozigot dominan dan L heterozigot 
 . K adalah homozigot resesif dan L adalah homo-

zigot dominan 
 

SIPENMARU-85-52 
Diketahui bahwa gen tinggi pada tumbuhan polong 
dominan terhadap gen pendek. Pada penyilangan 
monohibrida keturunan pertama (F1) didapatkan ke-
turunan kedua (F2) dengan perbandingan antara tinggi 
dan pendek 3 : 1. Hasil persilangan tersebut men-
dukung kebenaran adanya … 
E. gas dalam kromosom 
E. peristiwa hipoststis 
E. hukum rekombinasi gen 
E. hukum kebebasan 
E. hukum segresi 

SIPENMARU-85-53 
Dasar proses evolusi menurut Darwin ialah bahwa … 
E. nenek moyang kera adalah monyet 
E. spesies yang kuat membunuh yang lemah 
E. spesies baru timbul terus menerus 
E. perubahan perlahan-lahan dalam waktu yang lama 
E. perubahan yang bersifat menurun 
 

SIPENMARU-85-54 
Bila karbondioksida dalam ekosistem jumlahnya makin 
berkurang maka organisme yang pertama-tama akan 
mengalami dampak negatif adalah … 
 . pengurai 
 . produsen 
 . herbivora 
 . karnivora 
 . karnivora puncak 
 

SIPENMARU-85-55 
Kalau terjadi pencemaran insektisida pada ekosistem 
air tawar, dalam beberapa tahun kadar bahan itu yang 
paling tinggi akan didapatkan dalam … 
 . air 
 . tumbuhan air 
 . tubuh serangga air 
 . tubuh hewan-hewan carnivora 
 . tubuh hewan-hewan herbivora 
 

SIPENMARU-85-56 
Perkembangan Biologi ditunjang oleh kemajuan di 
bidang ilmu pengetahuan lain. 

SEBAB 
Kerjasama yang baik antara ahli berbagai disiplin ilmu 
sangat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan. 
 

SIPENMARU-85-57 
Papain yang dihasilkan pepaya dapat digunakan untuk 
melunakkan daging. 

SEBAB 
Papain merupakan sustu enzim 
 

SIPENMARU-85-58 
Para penderita malaria tropika akan mengalami kenaik-
an suhu badan secara berkala. 

SEBAB 
Plasmodium vivax mengadakan sporulasi setiap 2 (dua) 
hari. 
 

SIPENMARU-85-58 
Dari hewan-hewan yang termasuk filum Coelentarata, 
Hidra merupakan suatu contoh yang tidak dapat hidup 
di laut. 

SEBAB 
Dalam lingkaran hidupnya, Hydra tidak pernah 
mengalami stadium medusa yang dapat berenang. 
 

SIPENMARU-85-60 
Unsur kalsium menpunyai arti penting dalam memper-
tahankan permebilitas membran sel. 

SEBAB 
Kekurangan unsur kalsium dapat menghambat pem-
belahan sel. 
 



SIPENMARU-85-61 
Daun dari banyak tumbuhan Mimosaceae pada sore 
hari menutup. 

SEBAB 
Menutupnya daun pada sore hari merupakan gerak 
niktisasi sebagai akibat adanya perubahan tekanan 
turgor. 
 

SIPENMARU-85-62 
Test golongan darah dapat dipergunakan untuk menye-
lesaikan perselisihan mengenai siapakah ayah seorang 
anak. 

SEBAB 
Golongan darah ayah sama dengan golongan darah 
anak. 
 

SIPENMARU-85-63 
Penanaman pohon kaliandra (Callindra sp.) dalam 
penghijauan tanah kritis sangat menguntungkan. 

SEBAB 
Di samping dapat dimanfaatkan kayunya, pohon kali-
andra dapat pula menyuburkan tanah. 
 

SIPENMARU-85-64 
Manakah di antara alat-alat ini yang berperan pada 
waktu ikan berenang ? 
(5) Otot segmental 
(5) Sirip-sirip 
(5) Ruas tulang belakang 
(5) Gurat sisi 
 

SIPENMARU-85-65 
Otot-otot yang aktif bekerja mengepakkan sayap pada 
saat burung sedang terbang adalah otot … 
(5) paktora mayor 
(5) diafragma 
(5) paktoralis minor 
(5) trisep lengan 
 

SIPENMARU-85-66 
Pohon Agahis alba (damar) dewasa dapat meng-
hasilkan … 
(5) mikrosporofil 
(5) makrosporofil 
(5) strobilus jantan 
(5) strobilus betina 
 

SIPENMARU-85-67 
Bagian akar tumbuhan yang memiliki sifat 
meristematis adalah … 
(5) endodermis 
(5) kambium 
(5) korteks 
(5) perisikel 
 

SIPENMARU-85-68 
Untuk mengubah energi kimia yang terdapat dalam 
makanan menjadi energi mekanik yang berupa gerakan 
otot, dilibatkan senyawa … 
(5) glikogen 
(5) aktomiosin 
(5) ATP 
(5) fibrinogen 

SIPENMARU-85-69 
Manakah di antara sifat-sifat di bawah ini yang 
disebabkan oleh mutasi gen pada kromosom X ? 
(5) Buta warna merah-hijau 
(5) Albinisme 
(5) Hemofilia 
(5) Kembar siam 
 

SIPENMARU-85-70 
Para ahli biologi menyatakan bahwa antara manusia 
dengan primata yang lain terdapat kekerabatan. Hal ini 
antara lain ditunjukkan oleh adanya sifat … 
(5) mempunyai rambut pada kulitnya 
(5) ibu jari tangannya dapat bergerak ke segala arah 
(5) mempunyai 5 jari pada tangan dan 5 jari pada kaki 
(5) mempunyai mata yang menghadap ke depan 
 
 


