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SIPENMARU-86-36 
Untuk mendapatkan keturunan dengan sifat-sifat yang 
sama seperti induknya, dapat diambil meristem dari 
pucuk batang yang ditumbuhkan pada agar-agar yang 
mengandung nutrisi dan zat tumbuh. 
Cara ini dikenal sebagai … 
 . kultur murni 
 . kultur jaringan 
 . hidroponik 
 . hibridisasi 
 . okulasi 
 

SIPENMARU-86-37 
Zat-zat berikut ini merupakan bahan pembangunan 
dinding sel tanaman, kecuali … 
 . pektin 
 . protein 
 . suberin 
 . selulose 
 . liqnin 
 

SIPENMARU-86-38 
Bakteri dan alga biru (Cyanophyceae) kedua-duanya 
termasuk prokarion, karena … 
 . hidup secara autotrof 
 . tidak mengandung klorofil 
 . tidak berdinding sel 
 . tidak berselaput inti 
 . tidak membentuk hifa 
 

SIPENMARU-86-39 
Jenis cacing yang membantu kita di bidang pertanian 
adalah dari kelas … 
 . Polichaeta 
 . Oligochaeta 
 . Hirudines 
 . Turbellaria 
 . Trematoda 
 

SIPENMARU-86-40 
Pada pertumbuhan embrio katak blastula adalah 
stadium yang … 
 . terdiri dari 8 sel 
 . mempunyai 3 lapisan 
 . berupa kumpulan sel dengan rongga di dalamnya 
 . terjadi setelah stadium gastrula 
 . terjadi setelah telr menetas 
 

SIPENMARU-86-41 
Di antara hewan berikut yang dalam keadaan bahaya 
dapat melindungi diri dengan autotomi adalah … 
 . kelelawar 
 . kucing 
 . kura-kura 
 . katak 
 . kadal 

SIPENMARU-86-42 
Hewan-hewan berikut yang memiliki sisik plakoid 
adalah … 
 . ikan gurame 
 . ikan bandeng 
 . ikan hiu 
 . ikan paus 
 . ikan mujair 
 

SIPENMARU-86-43 
Lumut Sphagnum gedeanun yang terdapat di sekitar air 
terjun Cibeureum, gunung Gede, termasuk ke dalam 
kelas … 
 . Hepiticae 
 . Antherecotae 
 . Musci 
 . Equisetinae 
 . Licopodiinae 
 

SIPENMARU-86-44 
Apabila pohon pisang dipangkas dekat tanah, maka 
pada tempat pemangkasan tersebut akan keluar air. Hal 
ini membuktikan bahwa air yang keluar itu disebabkan 
oleh adanya … 
 . prosesminasi 
 . proses gutasi 
 . peristiwa imbibisi 
 . proses menitik 
 . pengaruh tekanan akar 
 

SIPENMARU-86-45 
Suara anak laki-laki yang telah akil balig, berubah, 
kumis dan cambangnya tumbuh lebat. 
Perubahan itu dipengaruhi oleh hormon … 
 . testoteron 
 . progesteron 
 . somatotropin 
 . tiroksin 
 . gonadotropin 
 

SIPENMARU-86-46 
Fungsi utama oksigen yang kita hirup pada waktu 
bernafas adalah untuk … 
E. proses pembentukan air di dalam tubuh 
E. pembentukan ATP di dalam tubuh 
E. mendapatkan tenaga untuk pergerakan tubuh 
E. mengikat hidrogen dari hasil metabolisme tubuh 
E. mengikat amonia yang dihasilkan dalam pe-

mecahan asam amino 
 



SIPENMARU-86-47 
Kecepatan metabolisme yang tidak normal pada pende-
rita, adalah akibat hiperfungsi kelenjar … 
 . anak ginjal 
 . pankreas 
 . pituitaria 
 . tiroid 
 . paratiroid 
 

SIPENMARU-86-48 
Hasil pemeriksaan laboratorium, menunjukkan bahwa 
urine penderita mengandung protein. Gakta ini terjadi 
sebagai akibat gangguan fungs  
E. nefron 
E. glomerulus 
E. tubula kontorti 
E. tiroid 
E. hormon anti deuretika 
 

SIPENMARU-86-49 
Keluarnya air pada peristiwa gutasi terjadi melalui … 
E. luka 
E. mulut daun (stomata) 
E. lentisel 
E. kelenjar usus 
E. hidatoda 
 

SIPENMARU-86-50 
Setelah makanan menjadi sari makanan maka zat 
tersebut akan diserap oleh darah dan dialirkan ke vena 
porta hepatika. Sari makanan yang tidak terdapat dalam 
vena porta hepatika adalah … 
E. vitamin 
E. asam amino 
E. vitamin 
E. asam lemak 
E. mineral 
 

SIPENMARU-86-51 
 
E. gamet betina berisi 6 autusom + 1 kromosom  
E. gamet jantan berisi 3 autusom + kromosom X dan Y 
E. gamet betina berisi 3 autusom + kromosom Y 
E. gamet jantan berisi 3 autusom + 1 kromosom Y 
E. gamet jantan berisi 6 autusom + kromosom X dan Y 
 

SIPENMARU-86-52 
Kucing berekor pendek yang banyak disukai orang, 
merupakan hasil pembastaran antara kucing berekor 
panjang dan yang tidak berekor. Genotip berekor 
pendek ini adalah … 
E. homozigotik, dihasilkan oleh pasangan alela yang 

dominan penuh 
E. homozigotik, dihasilkan oleh pasangan alela yang 

yang semi doninan 
E. heterozigotik, dihasilkan oleh pasangan alela yang 

dominan penuh 
E. heterozigotik, dihasilkan oleh pasangan alela yang 

yang semi dominan 
E. homozigotik, dihasilkan oleh pasangan alela yang 

resesif 
 
 

SIPENMARU-86-53 
Fosil manusia purba yang pernah diketemukan di pulau 
Jawa adalah … 
 . Sinanthropus 
 . Pithecantropus 
 . Australopitheus 
 . Ramapitheus 
 . Homo 
 

SIPENMARU-86-54 
Di suatu negara jumlah anak-anak yang berusia antara 
0 – 15 tahun menempati proposi yang besar dalam 
profil kepandudukannya. Fakta ini menunjukkan 
bahwa di negara itu … 
(0) kematian balita 
(0) umur rata-rata dari populasi tadi besar 
(0) populasi sedang berkembang dengan cepat 
(0) populasi untuk mencapai keadaan stabil 
(0) banyak terjadi emigrasi 
 

SIPENMARU-86-55 
Meningkatnya jumlah lekosit di dalam darah adalah 
suatu petunjuk bahwa ada bagian tubuh yang terkena 
infeksi. 

SEBAB 
Sel darah putih dapat bertindak sebagai fagosit 
terhadap kuman-kuman penyebab infeksi. 
 

SIPENMARU-86-56 
Famili Palmae termasuk golongan monokotil. 

SEBAB 
Palnae mempunyai kambium sehingga batangnya 
dapat bertambah tebal. 
 

SIPENMARU-86-57 
Agar supaya pertumbuhan tanaman padi menjadi baik, 
maka di samping pemberian pupuk dan pembasmi 
hama, penyiangan perlu pula dilakukan. 

SEBAB 
Dengan penyiangan, pupuka yang diberikan akan 
seluruhmya diserap oleh tanaman padi di sawah. 
 

SIPENMARU-86-58 
Pemakaian DDT dengan dosis yang tidak tepat dapat 
menimbulkan resistensi pada lalat. 

SEBAB 
Lalat yang tahan terdapay DDT dalam konsentrasi 
rendah akan mendominasi populasi dan menghasilkan 
ketutunan baru dengan daya tahan yang lebih besar 
terhadap DDT. 
 

SIPENMARU-86-59 
Berubahnya struktur komunitas pada suatu ekosistem 
adalah akibat adanya pendaur ulang libah industri. 

SEBAB 
Komposisi organisme dalam suatu komunitas akan 
menentukan sifat dari komunitas itu sendiri. 
 



SIPENMARU-86-60 
Iribilitas adalah salah satu aspek dari kahluk hidup 
yang dipelajari dalam … 
(5)  
(5)  
(5)  
(5)  
 

SIPENMARU-86-61 
Aktifitas mitosis dalam organisme hidup terdapat pada 
… 
(5) zigot yang sedang tumbuh 
(5) jaringan yang terluka atau rusak 
(5) jaringan meristem 
(5) kelenkar kelamin 
 

SIPENMARU-86-62 
Banyak jenis Flagellata yang hidup sebagai parasit 
dalam darah manusia, antara lain 
(5) Giardia lambia 
(5) Trypanosoma evansi 
(5) Plasmodium falciparum 
(5) Tripanosoma gambiense 
 

SIPENMARU-86-63 
Larva cacing manakah di bawah ini yang menginfeksi 
tubuh manusia ? 
(5) cacing tambang 
(5) cacing hati 
(5) cacing pita 
(5) cacing usus 
 

SIPENMARU-86-64 
Kekerabatan tumbuhan dapat dilihat dari ciri morfologi 
nya. Ciri-ciri morfologi berikut merupakan ciri-ciri 
tumbuhan yang tergolong Monokotil … 
(0) batang tinggi bercabang 
(0) bagian bunganya berkelipatan tiga 
(0) daun bertulang jari 
(0) memiliki kaleoptil 
 

SIPENMARU-86-65 
Gangguan pada sumsum penyambung (medulla 
oblongata) akan menyebabkan gangguan pada sistem 
… 
(5) pernafasan 
(5) penginderaan 
(5) peredaran darah 
(5) koordinasi gerak tubuh 
 

SIPENMARU-86-66 
Adenosin trifosfat (ATP), suatu senyawa kimia 
berenergi tinggi, dihasilkan dari pproses-proses pasa 
sistem … 
(0) fotosentesis 
(0) respirasi 
(0) kemosintesis 
(0) fermentasi 
 
 
 
 
 

SIPENMARU-86-67 
Menel menggunakan kacang ercis untuk eksperimen 
dalam mempelajari hereditas. Alasan memilik kacang 
ercis ialah bahwa ercis … 
(5) memiliki pasangan yang menyolok 
(5) dapat melakukan penyerbukan sendiri 
(5) mudah diadakan penyerbukan silang 
(5) memperoleh keturunan dalam waktu relatif singkat 
 

SIPENMARU-86-68 
Anak yang buta warna dapat dilahirkan dari pasangan 
suami istri dengan sifat … 
(5) suami normal dan istri penderita 
(5) suami penderita dan istri karier 
(5) suami normal dan istri penderita 
(5) suami penderita dan istri normal 
 

SIPENMARU-86-69 
Untuk memperoleh hasil mutassi yang dapat 
diwariskan maka sinar radioaktif harus ditembakkan 
pada organ-organ di bawah ini … 
(0) kepala 
(0) ginjal 
(0) kandungan 
(0) testis 
 

SIPENMARU-86-7 
Dari tahun ke tahun jumlah populasi manusia 
meningkat. Faktor-faktor yang berpengaruh antara lain 
adalah … 
(5) meurunnya angka kematian 
(5) meningkatnya upaya perbaikan pizi 
(5) meningkatnya upaya perbaikan kesehatan 
(5) Kemampuan manusia untuk mengubah 

lingkungannya 
 


