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SIPENMARU-88-11 
Dalam tubuh makhluk hidup reaksi-reaksi kimia meta-
bolisme dapat berlangsung antara suhu 0 – 40o C, 
karena reaksi-reaksi itu mendapatkan bantuan … 
A. energi 
B. medium air 
C. oksigen 
D. enzim 
E. hormon 
 

SIPENMARU-88-12 
Untuk menjamin kehidupannya, dalam metabolisme-
nya tidak semua bakteri memerlukan … 
A. vitamin 
B. protein 
C. mineral 
D. oksigen 
E. air 
 

SIPENMARU-88-13 
Pada pemeriksaan air minum untuk memeriksa ada dan 
tidaknya pencemaran oleh tinja manusia digunakan 
tolok ukur kehadiran salah satu bakteri usus yang 
bukan patogen tetapi keluar bersama tinja, yaitu … 
A. Vibrio cholerae 
B. Escherichia coli 
C. Salmonella Typhi 
D. Balantidium coli 
E. Streptomyces sp. 
 

SIPENMARU-88-14 
Seorang siswa membelah isi lambung katak. Di dalam-
nya ditemukan bagian-bagian dari hewan yang dimang-
sanya, yaitu satu pasang kaki yang beruas-ruas, kepala 
lonjong, satu antena dan bagian sayap yang tebal 
berwarna hitam. Maka dapat dipastikan bahwa hewan 
tersebut adalah … 
A. tawon 
B. kumbang 
C. belalang 
D. capung 
E. kupu-kupu 
 

SIPENMARU-88-15 
Susunan alat tubuh amfibi lebih berkembang daripada 
susunan alat tubuh ikan. Hal ini tampak jelas pada 
sistem … 
A. pencernaan makanannya 
B. reproduksinya 
C. ekskresinya 
D. sarafnya 
E. pernafasannya 
 
 
 
 

SIPENMARU-88-16 
Adaptasi paus terhadap lingkungan air terlihat pada … 
A. pasangan kaki yang membulat untuk berenang 
B. permukaan tubuh yang kasar 
C. daun telinga yang tebal dan besar 
D. bentuk sirip punggung yang melebar 
E. lubaang hidung yang memanjang sempit dan dapat 

ditutup 
 

SIPENMARU-88-17 
Teneman yang kekurangan unsur besi akan berdaun 
pucat dan cepat mati. Dalam hal unsur besi itu … 
A. penting untuk proses fotosintesis 
B. merupakan bagian dari klorofil 
C. penting untuk membawa hasil fotosintesis ke 

bagian lain 
D. penting dalam pembuatan klorofil 
E. mempercepat penyerapan air oleh akar 
 

SIPENMARU-88-18 
Bagian bunga tumbuhan berbiji tertutup (anak divisi 
Angiospermae) tempat tejadinya penyerbukan disebut 
… 
A. tetes serbuk sari 
B. mikropil 
C. kepala putik 
D. ruang serbuk sari 
E. bakal buah 
 

SIPENMARU-88-19 
Manakah dari fungsi hati berikut yang berkaitan 
dengan fungsi pencernaan makanan ? 
A. meteralkan racun 
B. menghasilkan empedu 
C. menghasilkan sel darah 
D. menyimpan makanan 
E. menghancurkan eritrosit tua 
 

SIPENMARU-88-20 
Jika berdasarkan konsumsi oksigennya kita ingin mem-
bandingkan kecepatan respirasi tikus dengan kelinci, 
maka satuan yang dipakai adalah 
A. mol O2/jam 
B. mol O2/individu 
C. mol O2/gram berat tubuh 
D. mol O2/individu/jam 
E. mol O2/gram berat tubuh/jam 
 



SIPENMARU-88-21 
Ke dasar makanan buatan untuk jamur Penicillium 
selain zat-zat anorganik juga ditambahkan zat organik. 
Zat organik ditambahkan karena Penicillium adalah 
tumbuhan yang bersifat … 
A. parasit fakultatif 
B. parasit obligat 
C. kemoautotrop 
D. fotoautotrof 
E. heterotrof 
 

SIPENMARU-88-22 
Lalang (Imperata cylindrica) merupakan tumbuhan 
yang sukar diberantas dengan pembakaraan karena … 
A. bijinya kecil dan ringan 
B. mempunyai rizom 
C. mempunyai umbi 
D. akarnya keras 
E. bagian batangnya mudah tumbuh 
 

SIPENMARU-88-23 
Pada Drosophila (lalat buah) gen untuk mata putih 
adalah resesif terpaut seks (X), sedangkan mata merah 
disebabkan oleh sel dominannya. Dalam percobaan 
mengawinkan Drosophila betina bermata putih dengan 
Drosophila jantan bermata merah dihasilkan keturunan 
F1: lalat betina yang semuanya bermata merah dan 
lalat jantan yang semuanya bermata putih. Hal ini 
disebabkan karena … 
A. anak jantan hanya dapat kromosom X dari induk 

jantan 
B. anak jantan hanya dapat kromosom X dari induk 

betina 
C. anak jantan hanya dapat kromosom X dari induk 

betina dan jantan 
D. anak betina hanya dapat kromosom X dari induk 

betina 
E. anak betina hanya dapat kromosom X dari induk 

jantan 
 

SIPENMARU-88-24 
Proses evolusi dari suatu spesies dapat berlangsung 
menjadi lebih cepat jika … 
A. ada pemilihan pada perkawinan 
B. keadaan lingkungan stabil 
C. populasinya besar 
D. tidak ada persaingan di antara individu 
E. frekuensi gen konstan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIPENMARU-88-25 
Ayam ras jenis leghorn yang telah dibudidayakan oleh 
manusia berpotensi untuk memproduksi telur yang 
besar dan banyak. Jika 10 pasang ayam leghorn 
dilepaskan ke hutan suaka yang telah dihuni oleh ayam 
hutan, maka yang diperkirakan akan terjadi adalah … 
A. ayam leghorn akan beradaptasi pada lingkungan 

hutan 
B. ayam leghorn akan kalah bersaing dengan ayam 

hutan 
C. ayam leghorn akan mengganti populasi ayam 

hutan 
D. ayam leghorn dan ayam hutan akan punah dari 

hutan tersebut 
E. populasi ayam leghorn akan mencapai kesetim-

bangan dengan ayam hutan 
 
 


