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SIPENMARU-87-11 
Hewan yang termasuk Ordo Rodentia mempunyai 
sepasang gigi pengerat berbentuk seperti pahat. Gigi 
pengerat itu tergolong … 
A. geraham 
B. gigi seri 
C. gigi taring 
D. gigi susu 
E. gigi sulung 
 

SIPENMARU-87-12 
Pada siklus kehidupan sel benang kromosom tidak 
ditemukan pada tahap … 
A. profase 
B. metafase 
C. anafase 
D. telofase 
E. interfase 
 

SIPENMARU-87-13 
Pada tubuh manusia organ yang dapat berfungsi 
sebagai kelenjar eksokrin dan endokrin adalah … 
A. kelenjar ludah 
B. kelenjarpankreas 
C. kelenjaradrenal 
D. kelenjar tiroid 
E. kelenjar paratiroid 
 

SIPENMARU-87-14 
Auksin yang dibentuk pada ujung kecambah akan 
dipengaruhi oleh cahaya. Apabila disinari pada satu 
ssisi saja kecambah tersebut akan … 
A. tidak tumbuh 
B. tumbuh lurus 
C. tumbuh membengkak 
D. tumbuh ka arah datangnya cahaya 
E. tumbuh menjauhi datangnya cahaya 
 

SIPENMARU-87-15 
Charles Laveran yang secara tekun dan terus menerus 
memeriksa darah penderita penyakit malaria, akhirnya 
menemukan badan aneh berbentuk cincin. Badan aneh 
tersebut diperkirakan ada hubungannya dengan penya-
kit malaria. Perkiraan ini merupakan … 
A. hasil observasi 
B. hasil eksperimen 
C. suatu hipotesa 
D. suatu teori 
E. hasil penelitian 
 
 
 
 
 
 
 

SIPENMARU-87-16 
Penggolongan (klasifikasi) pada tumbuhan tinggi ter-
utama berdasarkan pada perbedaan … 
A. penyebaran geografisnya 
B. ukuran dan warnanya 
C. struktur alat reproduksinya 
D. susunan akarnya, batang dan daunnya 
E. daur hidupnya 
 

SIPENMARU-87-17 
Chlamydomonas, organisme berl satu, mempunyai 
bintik mata dan bergerak ke arah batangnya cahaya. 
Gerakan macam ini termasuk … 
A. kemotropi 
B. geotropi 
C. fototropi 
D. fototaktis 
E. fotonasti 
 

SIPENMARU-87-18 
Nelayan yang suka makan ikan setengah masak banyak 
yang kena infeksi … 
A. Ascaris lumbricoides 
B. Ankylostoma duodenale 
C. Clonochis sinensis 
D. Fasiola hepatica 
E. Necator americanus 
 

SIPENMARU-87-19 
Gula adalah suatu karbohidrat yang sumber bahan baku 
nya berasal dari lingkungan berupa … 
A. C, H, O 
B. CO2, O2 ,H2 
C. C dan H2O 
D. CO2 dan H2O 
E. CO2, H2O dan O2 
 

SIPENMARU-87-20 
Seekor cumi yang ketemu dengan predatornya akan 
menghamburkan cairan berwarna hitam sementara 
tubuhnya menjadi lebih pucat dan berenang menjauh. 
Bentuk adaptasi seperti itu disebut adaptasi … 
A. morfologi 
B. fisiologi 
C. tingkah laku 
D. divergensi 
E. konvergensi 
 



SIPENMARU-87-21 
Apabila rambut lurus adalah sifat resesif maka dari 
perkawinan dua oang tua yang keduanya berambut 
keriting teterozigotik kemungkinan anak-anaknya ... 
A. semua berambur keriting 
B. 50 % berambut keriting dan 60 % berambut lurus 
C. 25 % keriting 25 % berambut lurus 
D. 75 % berambut keriting dan 25 % berambut lurus 
E. semua berambut lurus 
 

SIPENMARU-87-22 
Sopofit pada tumbuhan paku mempunyai jumlah 
kromosom yang diploid. 

SEBAB 
Sporofit pada paku tumbuh dari hasil pembuahan sel 
telur oleh spermatozoid. 
 

SIPENMARU-87-23 
Dalam pengendalian hama tanaman pertanian, 
pemakaian insektisida yang berlebihan dapat 
mengakibatkan … 
(1) hewan musuh alami dari hama ikut terbunuh 
(2) hawa menjadi rentan (peka) terhadap insektisida 
(3) hewan bukan sasaran ikut terbunuh 
(4) adanya residu (sisa) insektida pada tubuh hama 

tanaman 
 

SIPENMARU-87-24 
Mamalia berbeda dengan burung karena mamalia 
mempunyai … 
(1) diafragma 
(2) kantong empedu 
(3) kelenjar susu 
(4) usus bentu 
 

SIPENMARU-87-25 
Vitamin A penting untuk … 
(1) pertumbuhan sel epitel 
(2) proses oksidasi dalam tubuh 
(3) regenerasi rodopsin dalam retina 
(4) memperlancar pembekuan darah 
 
 


