
1. Ciri-ciri makhluk hidup adalah sebagai berikut:
1. bernafas
2. melakukan fotosintesis
3. bergerak aktif
4. menyerap energi matahari secara langsung
Ciri manakah yang dimiliki oleh hewan?
a. 1 dan 2 c. 2 dan 3
b. 1 dan 3 d. 2 dan 4

2. Perhatikan kunci determinasi di bawah ini:

1a. Mempunyai tulang belakang…………………... 2
1b. Tidak mempunyai tulang belakang……………. 3
2 a. Mempunyai Rambut …………………………. Mamalia
2 b. Tidak mempunyai rambut……………………. 4
3 a. Mempunyai 
sayap……………………..………Lepidoptera
3 b. Tidak mempunyai sayap……………………... 5
4 a. Tubuh ditutupi sisik……………………………Pisces
4 b. Tubuh ditutupi bulu……………………………Aves
5 a. Berkaki 3 pasang………………………………Coleoptera
5 b. Berkaki 4 
pasang……………………………...Arachnoidea

1 2 3 4

Dengan menggunakan kunci determinasi manakah jawaban 
yang paling benar

Gambar 1 Gambar 2 Gambar 3 Gambar 4
a. 1 a-2a 1 a-3b-5b 1a-3b-5b 1 b-3a
b. 1 b-3a 1 a-2a 1 a-2a 1 a-2b-4b
c. 1 a-2b-4b 1 b-3a 1 b-3a 1 b-3b-5b
d. 1 a-3b-5b 1 a-2b-4b 1 a-2b-4b 1 a-2a

3. Pemanasan global yang diakibatkan oleh efek rumah 
kaca, akan menyebabkan masalah besar bagi lingkungan 
dan kehidupan di dalamnya Penyebab terjadi pemasanan 
global adalah …
a. Penggunaan energi matahari oleh tumbuhan
b. pencemaran udara  yang mengakibatkan kadar CO2

meningkat di atmosfer
c. membangun rumah kaca untuk pertanaman
d. penggunaan energi listik dari pembangkit listik 

tenaga uap

4. Di bawah ini yang bukan upaya untuk mengurangi 
terjadinya pemanasan global adalah …
a. melakukan reboisasi hutan yang sudah gundul
b. mengurangi penggunaan bahan bakar fosil
c. mengurangi penggunaan kaca pada bangunan 

bertingkat
d. mengembangkan energi alternatif dari sinar matahari

5. Adaptasi ikan yang hidup di air laut yang berhubungan 
dengan sistem ekskresi adalah….
a. ikan mengeluarkan banyak urin dengan kadar air dan 

garam yang tinggi
b. ikan mengeluarkan banyak urin dengan kadar air 

tinggi namun kadar garamnya rendah
c. ikan mengeluarkan sedikit urin dengan kadar air dan 

garam yang rendah
d. ikan mengeluarkan sedikit urin dengan kadar garam 

yang tinggi

Untuk soal 6 s.d 9
Pada suatu daerah padang rumput yang luasnya 2 Ha 
digunakan sebagai lahan Peternakan. Pada lahan tersebut 
dipelihara 200 ekor sapi, 400 ekor biri-biri dan 50 ekor 
ayam. Kebutuhan rumput setiap harinya untuk makanan 
sapi dan biri-biri masing-masing adalah 20 kg/ekor dan 10 
kg/ekor. Untuk mengembalakan ternaknya, peternak 
dibantu oleh anjing pengembala 3 ekor.

6. Ada berapa spesies hewan mamalia di peternakan 
tersebut:

a. 4 c. 2
b. 3 d. 1

7. Berapa kepadatan populasi sapi di peternakan tersebut
a. 4/ 100 m2 c. 2/ 100 m2
b. 3/ 100 m2 d. 1/ 100 m2

8. Di bawah ini yang bukan anggota komunitas padang 
rumput pada lahan peternakan adalah:
a. sapi c. rumput
b. jerami d. anjing pengembala

9. Pada proses jaring-jaring makanan energi yang diterima 
oleh tingkatan trofik lebih tinggi hanya 10% dari energi 
yang diterima oleh tingkatan trofik yang di bawahnya. 
Apabila pada rantai makanan yang terjadi rumput 
dimakan sapi dan sapi dimakan manusia, dan bila rumput 
mempunyai energi 10.000 Kkal, maka energi yang 
didapatkan oleh manusia adalah….
a. 100.000 kal c. 1000 kal
b. 10.000 kal d. 100 kal

10. Jaringan epitel mempunyai fungsi ….
a. memghubungkan jaringan yang satu dengan yang 

lainnya
b. melindungi jaringan di bawahnya
c. menggerakkan jaringan lainnya
d. menghantarkan rangsang antar sel

11. Jaringan pada tumbuhan yang bentuk selnya berupa 
saluran yang panjang adalah ….
a. epidermis c. floem
b. parenkim d. meristem

12. Berberapa ciri suatu jaringan pada tumbuhan:
1. sel-sel rapat
2. hanya satu lapis sel
3. letaknya di permukaan tubuh tumbuhan

Jaringan yang sesuai dengan ciri tersebut adalah….
a. epidermis c. meristem
b. parenkim d. palisade

Perhatikan gambar skema penampang bujur bunga di bawah 
ini (untuk menjawab soal nomor 13-14)

13. Bagian bunga yang berfungsi menarik serangga untuk 
membantu penyerbukannya adalah bagian yang diberi 
nomor ….
a. 5 c. 6
b. 4 d. 8

14. Bagian yang menghasilkan serbuk sari diberi nomor ….
a. 1 c. 2
b. 3 d. 7



15. Perihatikan gambar sel tumbuhan di samping ini!

Fungsi bagian yang berhuruf B adalah sebagai ….
a. Pusat pengaturan kegiatan sel
b. mengatur keluar masuknya zat
c. pengatur perkembangan sel
d. tempat metabolisme sel

16. Jaringan pada dasarnya disusun oleh
a. sel-sel yang mempunyai bentuk yang sama
b. sel-sel yang mempunyai fungsi yang sama
c. sel-sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang 

sama
d. sel-sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang tidak 

sama

17. Perempuan yang sudah dewasa akan mengalami proses 
menstruasi.

Menstruasi terjadi akibat:
a. ovum tidak dibuahi oleh sperma
b. ovum sudah matang
c. ovarium (indung telur) menghasilkan ovum
d. ovum menempel pada dinding rahim

18. Pada mamalia, tahapan perkembangan dari zigot yang 
siap diimplantasikan ke dinding rahim adalah ….
a. embrio c. blastula
b. morula d. gastrula

19. Bagian sistem reproduksi pria berikut yang berhubungan 
dengan sistem eksresi adalah ….
a. testis c. uretra
b. tubulus semiferus d. epididimis

20. Proses pembentukan sel sperma dikenal dengan istilah ….
a. spermatogenesis c. spermatogonium
b. spermiogenesis d. spermatosit

21. Hal berikut ini yang bukan merupakan aplikasi teknologi 
reproduksi adalah ….
a. inseminasi buatan pada hewan ternak
b. bayi tabung
c. kloning
d. hewan ternak transgenik

22. Keterangan berikut yang tidak berhubungan dengan 
teknologi reproduksi bayi tabung adalah ….
a. fertilisasi terjadi di luar tubuh
b. perkembangan janin tidak terjadi di dalam rahim
c. zigot yang berkembang hingga tahap morula 

diimplantasi ke rahim
d. zigot yang berbentuk dapat disimpan hingga waktu 

tertentu untuk kemudian ditumbuhkembangkan lagi 
sesuai permintaan ‘orang tua ’ yang

23. Berdasarkan besar dan kompleksitas molekulnya, urutan 
yang benar tentang materi genetik berikut adalah ….
a. kromosom  gen  DNA
b. gen  kromosom  DNA
c. DNA  kromosom  gen
d. kromosom  DNA  gen

24. segmen asam nukleat dalam suatu lokus yang 
memberikan ekspresi genetik (fenotip) tertentu dikenal 
dengan istilah ….
a. DNA c. gen
b. kromosom d. RNA

25. Jika keturunan (F1) yang berbunga merah jambu 
dikawinkan dengan sesamanya dan menghasilkan 
keturunan (F2) bunga berwarna merah, merah muda, dan 
putih dengan rasio 1:2:1, maka dapat disimpulkan bahwa 
….
a. gen warna merah muda bersifat dominan
b. gen warna merah dan putih bersifat resesif
c. gen warna merah dan putih bersifat intermediet
d. gen warna merah tidak bersifat dominan

26. Merujuk pada soal nomor 25, jika keturunan (F2) yang 
berbunga merah jambu dikawinkan dengan parental 
berwarna putih maka akan dihasilkan keturunan bunga 
berwarna merah jambu dan putih dengan perbandingan 
yang sama (1:1). Dengan demikian gen warna putih 
dikatakan mempunyai sifat ….
a. dominan c. resesif
b. intermediet d. epistasis

27. Parental heterozigot dengan genotif MmKKHh akan 
menghasilkan jumlah tipe sel gamet yang sama dengan 
parental bergenotif ….
a. MMKKHh c. MMKkHH
b. MmKKHh d. MMKkHH

28. Jika persilangan antar sesama dengan genotif MmBb 
dilakukan, persentase
Dihasilkan keturunan dengan genotif yang sama dengan 
parentalnya adalah ….
a. 50% c. 33%
b. 100% d. 25%

29. Perkawinan parental (P1) berfenotif kuning bulat (KKBB) 
dengan hijau kotak (kkbb) akan menghasilkan keturunan 
(F1) berfenotif kuning bulat (KkBb). Jika persilangan 
antar F1 dilakukan, persentase dihasilkan keturunan 
berikutnya (F2) yang berfenotif sama dengan parental P1-
nya adalah ….
a. 56,3% c. 12,5%
b. 87,5% d. 62,5%

30. Perkawinan parental (P1) berfenotif kuning bulat (KKBB) 
dengan hijau kotak (kkbb) akan menghasilkan keturunan 
(F1) berfenotif kuning bulat (KkBb). Apabila fenotif 
kuning bulat merupakan sifat yang secara komersial lebih 
laku dijual di pasar, maka perkawinan dengan genotif 
berikut yang lebih menguntungkan adalah ….
a. KkBb X KkBb c. KkBb X KKBb
b. KkBb X kkbb d. KKBb X kkbb

31. Penyakit berikut yang bukan disebabkan karena adanya 
kelainan genetik adalah ….
a. sindrom down c. buta  warna
b. anemia d. hemofilia

32. Berdasarkan definisinya, yang tidak termasuk produk 
bioteknologi adalah ….
a. tempe c. tahu
b. tauco d. kecap

33. Yang bukan merupakan contoh dampak negatif 
perkembangan bioteknologi adalah ….
a. resistensi masyarakat terhadap tanaman transgenik

tahan hama karena menyebabkan kematian serangga 
hama

b. resistensi masyarakat terhadap produk transgenik 
karena belum jelasnya penelitian tentang pengaruh 
negatif produk transgenik terhadap kesehatan 
manusia

c. resistensi masyarakat terhadap organisme transgenik 
karena kekhawatiran akan terganggunya 
keseimbangan ekosistem

d. resistensi masyarakat terhadap organisme transgenik 
karena adanya kekhawatiran kesulitan pengendalian 
organisme transgenik tersebut



34. Seraca prinsip, materi genetik yang disisipkan ke materi 
genetik GMO (Genetically Modified Organisms)
adalah ….

a. kromosom c. gen
b. DNA d. nukleotida

35. Hewan atau tanaman transgenik dihasilkan dengan cara 
….

a. pengisian inti sel somatis ke sel telur yang telah 
dihilangkan inti selnya

b. kloning
c. kultur jaringan
d. rekayasa genetika

36. Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap hasil 
fotosintesis adalah ….

a. intensitas cahaya
b. kadar klorofil
c.. kadar oksigen
d. jumlah karbohidrat yang dihasilkan

37. Tahaman kaktus hidup di tempat terang dan panas, 
waalupun tanaman ini tidak berdaun, tetapi dapat tumbuh 
besar dan berbunga. Hal ini terjadi karena ….
a. tanaman ini mampu menyimpan air

  b. klorofil  tersebar pada batang tanaman, sehingga 
masih tetap berfotosintesis

  c. daun berubah menjadi duri untuk mengurangi 
penguapan

d. batangnya dilapisi oleh kutikula

38. Pada percobaan uji hasil fotosintesis dengan menutupi 
sebagaian daun menggunakan kertas timah/karbon, bagian 
daun yang tertutuoi ketika diuji dengan yodium tidak 
menunjukkan warna biru gelap, hal ini terjadi karena ….
a. daun yang ditutupi tidak mengandung klorofil 

sehingga tidak terjadi fotosintesis
b. cahaya tidak mengenai klorofil sehingga tidak terjadi 

fotosintesis
c. oksigen yang dihasilkan kurang banyak sehingga 

tidak terdeteksi
d. karbondioksida yang dihasilkan dari proses 

fotosintesis tidak terdeteksi

39. Penyebab tulang kompak bersifat keras dan kaku adalah 
….

a. adanya sel-sel tulang
b. adanya protein dan kolagen
c. adanya kolagen dan kalsium fosfat
d. adanya kalsium karbonat dan kalsium fosfat

40. Hubungan antar tulang tengkorak termasuk hubungan ….
a. sinartrosis c. diartrosis
b. amfiartrosis d. artikulasi

41. Anak-anak pada saat bermain sering beresiko jatuh yang 
mengakibatkan patah tulang, namun demikian lebih cepat 
sembuh dibandingkan dengan bila orang dewasa yang 
patah tulang. Hal ini mungkin terjadi karena ….
a. pada anak-anak zat kapurnya lebih banyak 

dibandingkan dengan zat perekat
b. pada masa anak-anak zat kapur seimbang dengan zat 

perekat sehingga tulang yang patah cepat sembuh
c. zat kapur yang terdapat pada anak-anak mempercepat 

penyembuhan tulang yang patah
d. pada anak-anak pada tulangnya lebih banyak zat 

perekat atau kolagen

42. pernyatan yang benar tentang otot lurik adalah ….
a. inti terletak di tengah, melekat pada rangka, bekerja 

di bawah kesadaran
b. inti banyak di tengah, terdapat garis gelap melintang, 

berkerja di bawah kesadaran
c. mempunyai banyak inti, terdapat percabangan, 

berkerja dilaur kesadaran

d. inti terletak di tepi, melekat pada rangka, bekerja di 
bawah kesadaran

43. Untuk menguji adanya geotropisme negatif dilakukan 
dengan cara ….

a. pemotongan tunas ujung batang
b. memberikan sinar pada akar tanaman
c. menanam tumbuhan pada pot dengan posisi mendatar 

(horizontal)
d. memberikan penyiraman air pada salah satu bagian 

sisi pot yang berisi tanaman

44. Sistem pencernaan pada manusia terdiri dari ….
a. mulut, faring, laring, kerongkongan, lambung, usus, 

hati, kantong empedu dan pankreas
b. mulut, faring, kerongkongan, lambung, usus, hati, 

kantong empedu dan pankreas
c. mulut, laring kerongkongan, lambung, usus, hati, 

kantong empedu dan pankreas

45. Getah lambung selain membunuh kuman berfungsi juga 
untuk mengaktifkan enzim ….
a. pepsin c. HCI
b. amylase d. ptialin

46. Pencernaan kimiawi pada mulut mengakibatkan nasi yang 
dikunyah akan terasa manis, hal ini disebabkan oleh ….
a. perubahan amilum menjadi maltosa karena kerja 

enzim ptialin
b. adanya gula yang terkandung dalam nasi
c. perubahan maltosa menjadi amilum karena kerja 

enzim amilase
d. gerakan geraham dalam proses pencernaan mekanik

47. Tahap awal pencernaan kimiawi dari makanan yang 
banyak mengandung protein terjadi pada bagian ….
a. rongga mulut dengan air liur
b. lambung melalui kerja enzim pepsin
c. lambung melalui kerja enzim tripsin
d. usus halus melalui kerja enzim amilase

48. Gangguan pada pankreas dapat menimbulkan gangguan 
pada proses pencernaan, hal ini terjadi karena ….
a. gangguan pada pankreas mengakibatkan sembelit
b. gangguan pada pankreas mengakibatkan luka pada 

lambung
c. ganggun pankreas mengakibatkan luka pada usus
d. pankreas berperan dalam menghasilkan enzim yang 

penting untuk proses pencernaan kimiawi

49. Proses pencernaan makanan pada hydra terjadi secara ….
a. ekstraseluler pada rongga gastrovaskuler
b. intraseluler pada rongga gastrovaskuler
c. intraseluler pada vakuola
d. ekstraseluler pada vakuola

50. Zat makanan yang berfungsi untuk pertumbuhan sel dan 
pembangun tubuh diperoleh dari ….
a. kacang tanah, kentang, dan jagung
b. kacang kedelai, ikan, dan roti
c. tempe, telur, dan kacang merah
d. kacang tanah, sagu, dan minyak ikan

51. Kwashiorkor merupakan penyakit yang disebabkan oleh 
….

a. kekurangan protein
b. kekurangan yodium
c. kekurangan Vitamin B
d. kekurang karbohidrat

52. Pengikatan oksigen dan pelepasan karbondioksida dari 
pempuluh darah dalam paru-paru terjadi pada bagian ….
a. bronkus
b. bronkiolus
c. alveoli
d. trakea



53. Perjalan udara pada saat inhalasi adalah ….
a. rongga hidung, faring, trakea, bronkus, bronkiolus, 

alveoli
b. rongga hidung, trakea, faring, bronkus, bronkiolus, 

alveoli
c. rongga hidung, alveoli, bronkus, bronkiolus, trake, 

faring
d. rongga hidung, faring, trakea, bronkiolus, bronkus, 

alveoli

54. Seorang perokok biasanya cepat lelah dan denyut nadinya 
juga cepat, hal ini disebabkan oleh ….
a. karbonmonoksida yang menghambat pengikatan 

oksigen oleh hemoglobinsehingga kebutuhan
kebutuhan oksigen kurang terpenuhi

b. tar yang menumpuk pada paru-paru sehingga terjadi 
iritasi

c. nikotin yang merangsang denyut jantung lebih cepat
d. gangguan penyakit jantung

55. Gangguan sistem pernapasan yang disebabkan oleh virus, 
di antaranya….
a. asma c. tuberkulosis
b. influenza d. kanker paru-paru

56. Perhatikan gambar di dibawah ini!

Dari bagan di atas, darah yang banyak mengandung C02

ditunjukkan oleh nomor….
a. 1 dan 3 c. 3 dan 6
b. 2 dan 4 d. 5 dan 7

57. Sistem transportasi terbuka juga dapat dijumpai pada 
manusia, yaitu….
a. sistem kapiler
b. sistem koroner pada jantung
c. sistem pada pencernaan
d. sistem peredaran getah bening

58. Manakah dan gambar di bawah ini yang merupakan 
jantung reptil dan amphibia:

a. 1 dan 2 c. 1 dan 3
b. 2 dan 3 d. 2 dan 4

59. Dari gambar ginjal di samping ini bagian
Yang berfungsi sebagai 
tempat penyaring darah
ditunjukkan oleh ….

a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

60. Perhatikan gambar sistem pengeluaran pada manusia di 
bawah ini!

Ureter ditunjukkan oleh nomor ….
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

61. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah ….
a. penyakit batu ginjal disebabkan oleh seringnya 

memakanan makanan yang tidak bersih
b. penyakit batu ginjal disebabkan oleh adanya endapan 

kristal kalsium karbonat pada ginjal
c. gagal ginjal terjadi karena saluran darah yang menuju 

ginjal pecah atau rusak
d. gagal ginjal terjadi karena ginjal tidak mensintesis 

urine.

62. Memukul nyamuk yang menempel di tangan kita 
merupakan gerak yang jalan rangsangnya secara 
berurutan adalah….
a. saraf sensorik – rangsang – konduktor – saraf motorik 

– gerak
b. saraf sensorik – rangsang – otak – saraf motorik –
gerak
c. rangsang – saraf sensorik – konduktor – saraf motorik 

– gerak
d. rangsang – saraf sensorik – otak – saraf motorik –
gerak

63. Fungsi saraf sensorik adalah ….
a. membawa rangsang dari otot ke otak
b. membawa rangsang dari otak ke otot
c. membawa rangsang dari otak ke kelenjar
d. membawa dan meneruskan rangsang

64. Perhatikan gambar sel saraf di bawah ini!

Bagian yang berfungsi meneruskan rangsang ke sel otot 
ditunjukkan oleh nomor….
a. 1 c. 3
b. 2 d. 4

65. Perhatikan gambar lidah di bawah ini!
Daerah yang peka terhadap 
rasa manis dan pahit 
ditunjukan oleh nomor….

a. 4 dan 1
b. 3 dan 5
c. 2 dan 4
d. 1 dan 3

66. Perhatikan gambar otak hewan di bawah ini!
Bagian yang ditunjukkan 
oleh nomor 1 adalah sebagai 
pusat saraf….

a. keseimbangan
b. penciuman
c. penglihatan 
d. pendengaran

a

b

c

d



Untuk soal no. 67 dan 68, perhatikan gambar berikut ini !

67. Bagian yang berfungsi 
sebagai pusat pengatur 
denyut jantung, pernapasan, 
pelebaran dan penyempiten 
pembuluh darah, refleks 
menelan, batuk, bersin dan 
muntah ditunjukkan oleh 
nomor ….

a. 1
b. 2
c. 3

d. 4
68. Dari gambar di atas sumsum lanjutan dan medulla spinalis 

ditunjukkan oleh nomor ….
a. 1 dan 2 c. 3 dan 4
b. 2 dan 3 d. 2 dan 4

69. Selain berfungsi sebagai pusat keseimbangan, otak kecil 
juga berfungsi sebagai ….
a. tempat mengatur tekanan
b. alat mengaktifkan sirip
c. pusat koordinasi otot-otot ketika bergerak
d. pusat mengatur rangsang

70. Denyut jantung dan pernapasan seseorang semakin cepat 
setelah berlari. Bagian otak yang mengatur hal tersebut 
….
a. otak besar
b. otak kecil
c. sumsum lanjutan
d. sumsum tulang belakang

71. Indra manusia yang berfungsi sebagai organ 
keseimbangan adalah indra ….
a. penciuman c. pengecapan
b. penglihatan d. pendengaran

72. Serabut saraf yang berjumlah 31 pasang pada sistem saraf 
manusia adalah ….
a. saraf simpatik
b. saraf parasimpatik
c. saraf otak (kranial)
d. saraf sumsum tulang belakang (spinal)

73. Hormon yang berfungsi mempengaruhi kelenjar mamae 
untuk memproduksi air susu ibu adalah ….
a. androgen c. prolaktin
b. estrogen d. kalsitonin

74. Apabila urin seseorang berkadar gula tinggi, hal tersebut 
menunjukkan kekurangan hormon….
a. insulin c. adrenalin
b. tiroksin d. estrogen

Petunjuk:
pilihlah jawaban:
a. bila pernyataan 1, 2 dan 3 benar
b. bila pernyataan 1 dan 3 benar
c. bila pernyataan 2 dan 4 benar
d. bila pernyataan 4 saja yang benar

75. Pernyataan berikut yang benar tentang perbedaan struktur 
anatomi batang dan akar tumbuhan monokotil adalah ….
1. kortek batang tidak memiliki batas yang jelas, 

sedangkan korteks akar memiliki batas jelas.
2. batang tidak memiliki empulur, sedangkan akar 

memiliki empulur.
3. batang tidak memiliki endodermis, sedangkan akar 

memiliki endodermis.
4. batang mempunyai kambium, sedangkan akar tidak 

mempunyai cambium

76. Faktor yang memengaruhi pertumbuhan manusia adalah 
….

1. makanan
2. keturunan (genetis)
3. hormonal
4. tingkah laku

77. Perhatikan gambar disamping! 

Organisme yang temasuk tingkatan konsumen tingkat 
pertama adalah ….

1. burung pipit
2. ular
3. kelinci
4. padi

78. Pemakaian insektisida yang berlebihan dapat 
menyebabkan pencemaran yang berdampak ….
1. terganggunya keseimbangan lingkungan
2. serangga bermanfaat ikut berbunuh
3. hama menjadi kebal terhadap insektisida
4. tanaman menjadi cepat berbuah

79. Faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman makhluk 
hidup adalah ….
1. kemampuan makhluk hidup berkembang biak
2. kemampuan makhluk hidup beradaptasi dengan 

lingkungan
3. kemampuan makhluk hidup menyebar pada habitat 

beragam
4. kemampuan makhluk hidup melakukan metabolisme

80. Kepunahan spesies dalam skala besar (krisis 
biodiversitas) akibat aktivitas manusia pada akhirnya akan 
mengancam kelangsungan hidup manusia. Faktor 
penyebab krisis biodiversitas adalah ….
1. perubahan iklim global
2. introduksi spesies eksotik
3. eksploitasi berlebih sumber daya hayati
4. pembentukan tanam nasional

81. Tapak pelestarian sumber daya hayati secara ex situ
adalah….
1. kebun raya
2. hutan lindung
3. kebun binatang
4. taman wisata alami

82. Bakteri yang tidak berperan dalam siklus nitrogen adalah 
….
1. bakteri penambat nitrogen
2. bakteri nitrifikasi
3. bakteri denitrifikasi
4. bakteri anaerob

83. penampakan ciri-ciri pubertas berikut yang spesifik 
ditemukan pada pria adalah….
1. jakun
2. tumbuhnya rambut di daerah sekitar kemaluan
3. perubahan suara
4. perbesaran pinggul

84. pertumbuhan primer pada tumbuhan adalah pertumbuhan 
yang terjadi pada….
1. jaringan dasar
2. kambium
3. jaringan pengangkut
4. ujung akar



85. Hormon berikut yang berperan dalam sistem reproduksi 
pria adalah ….
1. estrogen
2. FSH
3. progesteron
4. testosteron

86. Fungsi utama reproduksi bagi makhluk hidup adalah ….
1. respons makhluk hidup terhadap lawan jenisnya
2. menjaga kelangsungan hidup
3. adaptasi terhadap lingkungan
4. menjaga kelestarian jenisnya

87. Pernyataan tentang strategi reproduksi hewan akuatik 
berikut yang tidak benar adalah ….
1. umumnya fertilisasi eksternal
2. rasio mortalitas anakan besar
3. jumlah produksi telur besar
4. perawatan anak oleh induk umumnya dilakukan

88. Penyakit menular seksual berikut yang disebabkan oleh 
serangan virus adalah ….
1. gonorea
2. herpes genital
3. sifilis
4. HIV/AIDS

89. prinsip- prinsip ilmu biologi berikut yang sudah sejak 
lama digunakan dalam bioteknologi konvensional adalah 
….
1. mikrobiologi
2. biologi molekuler
3. genetika
4. biokimia

90. Produk bioteknologi konvensional yang tidak diproduksi 
dengan teknologi canggih adalah….
1. yogurt
2. kecap
3. keju
4. tempe

91. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah….
1. tidak semua tumbuhan hijau melakukan fotosintesis
2. tumbuhan air tidak melakukan fotosintesis
3. daun tumbuhan yang tidak berwarna hijau tidak 

berfotosintesis
4. jamur tidak berfotosintesis

92. Fotosintesis terjadi bila….
1. terdapat cahaya yang cukup
2. daun mengandung klorofil
3. ketersediaan karbondioksida yang memadai
4. sinar ultraviolet mencukupi

93. Hasil fotosintesis dapat diuji dengan percobaan….
1. uji karbohidrat dengan menggunakan yodium
2. meniup air kapur untuk mengetahui adanya 

karbondioksida
3. uji oksigen dengan menggunakan bara api
4. meliat adanya gelembung udara dalam air

94. Gerak pertumbuhan yang termasuk esionom pada 
tumbuhan tampak pada….
1. percobaan menyentuh daun putri malu dengan jari
2. sulur yang membelit pada tumbuhan merambat
3. arah pertumbuhan batang menuju sumber cahaya
4. gerak rotasi pada sitoplasma pada sel tumbuhan

95. Kerusakan struktur tulang (keropos) disebabkan oleh….
1. infeksi virus polio
2. kekurangan vitamin D
3. kanker tulang
4. kekurangan kalsium

96. Apabila otot antar tulang rusuk berkontraksi, maka yang 
terjadi adalah….
1. rongga dada membesar karena tekanan udara di 
dalam menjadi lebih kecil
2. tekanan udara atmosfer lebih besar dari pada di 
dalam paru-paru
3. udara luar masuk ke dalam paru-paru
4. paru-paru menyempit karena tekanan udara menjadi 
lebih besar

97. Pada proses pernafasan gerakan relaksasi otot diafragama 
mengakibatkan….
1. rongga dada menyempit sehingga udara keluar
2. tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil daripada 
tekanan udara luar
3. diafragma berbentuk cembung
4. terjadi pemasukan udara dari dalam paru-paru

98. Pernyataan yang benar mengnai eritrosit manusia 
adalah….
1. megandung haemoglobin
2. memiliki inti sel
3. dibentuk di dalam sumsum merah tulang
4. terjadi pemasukan udara dari dalam paru-paru

99. Ciri-ciri yang dimiliki oleh pembuluh arteri adalah….
1. berdenyut
2. berkatup di sepanjang pembuluh
3. terletak agak dalam dari permukaan kulit
4. arah peredaran darah menuju jantung warna kebiru-
biruan

100.Yang merupakan organ ekskresi pada manusia
1. paru-paru
2. ginjal
3. hati
4. jantung



Petunjuk:
Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar dan 

singkat!
101.Perhatikan gambar di atas! Gambar …….. (a)…. adalah 

gambar sel
Tumbuhan. Organel sel yang memvedakan sel tumbuhan 

dan sel hewan
adalah sel tumbuhan mempunyai organel ………….(b) 

………………..
dan …………….(c) …………………...

102. Perhatikan tabel dibawah ini! 

Jaringan Fungsi
1. epidermis A. menyimpan zat makanan
2. parenkim B. membentuk jaringan lain
3. meristem C. mengangkut air dan zat hara
4. floem D. mengangkut senyawa organik
5. xilem E. sebagai pelindung

Jenis jaringan tumbuhan yang sesuai dengan fungsinya adalah 
….

a. 1 dengan …………………
b. 2 dengan …………………
c. 3 dengan …………………
d. 5 dengan …………………

103. Sebagai sistem yang terbuka, komponen ekosistem yang 
berperan   mengembalikan unsur organik menjadi 
anorganik adalah ….

104. Cara kerja otot yang bisep adalah………………… 
terhadap trisep

105. Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak 
ke masa dewasa. Pada masa ini, terjadi perubahan-
perubahan fisik yang dipengaruhi oleh
Hormon …………(a)…. Untuk perempuan dan hormon 

…….(b)……..

106. Pada gambar sel di samping, bagian A adalah 
organel……….(a)………berfungsi sebagai …..(b) …. Sel

107. Organisme yang pergiliran keturunannya memiliki 
generasi gametofit dan sporofitnya yang terpisah dapat 
ditemukan pada ……………………………

108. Pada persilangan parental bergenotif MmBb dan MmBb, 
persentase  didapatkannya keturunan yang homozigot 
tetapi fenotipe beda dengan  parental (bastar konstan) 
sebesar ………………%

109. Sifat sel tumbuhan yang mampu berkembang menjadi 
individu yang baru disebut          ……………………

110. Pada kasus penyakit malaria, komonen sel darah yang 
diserang plasmodiums adalah…………….

111. Istilah sistol digunakan pada saat otot jantung 
…………(a)…………. ,sedangkan
  Diastol pada saat otot jantung ………..(b) …………….

112. Saluran yang berfungsi mengatur keseimbangan tekanan 
udara pada telinga         adalah…………………………..



1.
Ciri-ciri makhluk hidup adalah sebagai berikut:



1. bernafas



2. melakukan fotosintesis



3. bergerak aktif


4. menyerap energi matahari secara langsung



Ciri manakah yang dimiliki oleh hewan?



a. 1 dan 2


c. 2 dan 3



b. 1 dan 3


d. 2 dan 4


2.
Perhatikan kunci determinasi di bawah ini:


1a. Mempunyai tulang belakang…………………... 2


1b. Tidak mempunyai tulang belakang……………. 3


2 a. Mempunyai Rambut …………………………. Mamalia


2 b. Tidak mempunyai rambut……………………. 4


3 a. Mempunyai sayap……………………..………Lepidoptera


3 b. Tidak mempunyai sayap……………………... 5

4 a. Tubuh ditutupi sisik……………………………Pisces


4 b. Tubuh ditutupi bulu……………………………Aves


5 a. Berkaki 3 pasang………………………………Coleoptera


5 b. Berkaki 4 pasang……………………………...Arachnoidea


		

1

		

2

		3

		4





Dengan menggunakan kunci determinasi manakah jawaban yang paling benar


		

		Gambar 1

		Gambar 2

		Gambar 3

		Gambar 4



		a.

		1 a-2a

		1 a-3b-5b

		1a-3b-5b

		1 b-3a



		b.

		1 b-3a

		1 a-2a

		1 a-2a

		1 a-2b-4b



		c.

		1 a-2b-4b

		1 b-3a

		1 b-3a

		1 b-3b-5b



		d.

		1 a-3b-5b

		1 a-2b-4b

		1 a-2b-4b

		1 a-2a





3.
Pemanasan global yang diakibatkan oleh efek rumah kaca, akan menyebabkan masalah besar bagi lingkungan dan kehidupan di dalamnya Penyebab terjadi pemasanan global adalah …


a.
Penggunaan energi matahari oleh tumbuhan



b.
pencemaran udara  yang mengakibatkan kadar CO2 meningkat di atmosfer


c.
membangun rumah kaca untuk pertanaman



d.
penggunaan energi listik dari pembangkit listik tenaga uap


4.
Di bawah ini yang bukan upaya untuk mengurangi terjadinya pemanasan global adalah …


a.
melakukan reboisasi hutan yang sudah gundul


b.
mengurangi penggunaan bahan bakar fosil


c.
mengurangi penggunaan kaca pada bangunan bertingkat


d.
mengembangkan energi alternatif dari sinar matahari


5.
Adaptasi ikan yang hidup di air laut yang berhubungan dengan sistem ekskresi adalah….


a.
ikan mengeluarkan banyak urin dengan kadar air dan garam yang tinggi



b.
ikan mengeluarkan banyak urin dengan kadar air tinggi namun kadar garamnya rendah



c.
ikan mengeluarkan sedikit urin dengan kadar air dan garam yang rendah


d.
ikan mengeluarkan sedikit urin dengan kadar garam yang tinggi

Untuk soal 6 s.d 9



Pada suatu daerah padang rumput yang luasnya 2 Ha digunakan sebagai lahan Peternakan. Pada lahan tersebut dipelihara 200 ekor sapi, 400 ekor biri-biri dan 50 ekor ayam. Kebutuhan rumput setiap harinya untuk makanan sapi dan biri-biri masing-masing adalah 20 kg/ekor dan 10 kg/ekor. Untuk mengembalakan ternaknya, peternak dibantu oleh anjing pengembala 3 ekor.


6.
Ada berapa spesies hewan mamalia di peternakan tersebut:



a.
4



c.
2



b.
3



d.
1


7.
Berapa kepadatan populasi sapi di peternakan tersebut



a.
4/ 100 m2

c.
2/ 100 m2


b.
3/ 100 m2

d.
1/ 100 m2

8.
Di bawah ini yang bukan anggota komunitas padang rumput pada lahan peternakan adalah:



a.
sapi



c.
rumput


b.
jerami


d.
anjing pengembala

9.
Pada proses jaring-jaring makanan energi yang diterima oleh tingkatan trofik lebih tinggi hanya 10% dari energi yang diterima oleh tingkatan trofik yang di bawahnya. Apabila pada rantai makanan yang terjadi rumput dimakan sapi dan sapi dimakan manusia, dan bila rumput mempunyai energi 10.000 Kkal, maka energi yang didapatkan oleh manusia adalah….



a.
100.000 kal

c.
1000 kal



b.
10.000 kal

d.
100 kal

10.
Jaringan epitel mempunyai fungsi ….



a.
memghubungkan jaringan yang satu dengan yang lainnya



b.
melindungi jaringan di bawahnya



c.
menggerakkan jaringan lainnya



d.
menghantarkan rangsang antar sel


11.
Jaringan pada tumbuhan yang bentuk selnya berupa saluran yang panjang adalah ….



a.
epidermis

c.
floem


b.
parenkim

d.
meristem

12.
Berberapa ciri suatu jaringan pada tumbuhan:



1.
sel-sel rapat



2.
hanya satu lapis sel



3.
letaknya di permukaan tubuh tumbuhan



Jaringan yang sesuai dengan ciri tersebut adalah….



a.
epidermis

c.
meristem


b.
parenkim

d.
palisade

Perhatikan gambar skema penampang bujur bunga di bawah ini (untuk menjawab soal nomor 13-14)




13.
Bagian bunga yang berfungsi menarik serangga untuk membantu penyerbukannya adalah bagian yang diberi nomor ….



a.
5


c.
6


b.
4


d.
8

14.
Bagian yang menghasilkan serbuk sari diberi nomor ….


a.
1


c.
2


b.
3


d.
7




15.
Perihatikan gambar sel tumbuhan di samping ini!





 


B





Fungsi bagian yang berhuruf B adalah sebagai ….


a.
Pusat pengaturan kegiatan sel



b.
mengatur keluar masuknya zat



c.
pengatur perkembangan sel



d.
tempat metabolisme sel


16.
Jaringan pada dasarnya disusun oleh



a.
sel-sel yang mempunyai bentuk yang sama



b.
sel-sel
yang mempunyai fungsi yang sama


c.
sel-sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama



d.
sel-sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang tidak sama


17.
Perempuan yang sudah dewasa akan mengalami proses menstruasi.


Menstruasi terjadi akibat:



a.
ovum tidak dibuahi oleh sperma



b.
ovum sudah matang



c.
ovarium (indung telur) menghasilkan ovum



d.
ovum menempel pada dinding rahim


18.
Pada mamalia, tahapan perkembangan dari zigot yang siap diimplantasikan ke dinding rahim adalah ….



a.
embrio



c.
blastula


b.
morula



d.
gastrula

19.
Bagian sistem reproduksi pria berikut yang berhubungan dengan sistem eksresi adalah ….


a.
testis



c.
uretra


b.
tubulus semiferus

d.
epididimis

20.
Proses pembentukan sel sperma dikenal dengan istilah ….



a.
spermatogenesis

c.
spermatogonium


b.
spermiogenesis

d.
spermatosit

21.
Hal berikut ini yang bukan merupakan aplikasi teknologi reproduksi adalah ….


a.
inseminasi buatan pada hewan ternak



b.
bayi tabung



c.
kloning



d.
hewan ternak transgenik

22.
Keterangan berikut yang tidak berhubungan dengan teknologi reproduksi bayi tabung adalah ….



a.
fertilisasi terjadi di luar tubuh



b.
perkembangan janin tidak terjadi di dalam rahim



c.
zigot yang berkembang hingga tahap morula diimplantasi ke rahim



d.
zigot yang berbentuk dapat disimpan hingga waktu tertentu untuk kemudian ditumbuhkembangkan lagi sesuai permintaan ‘orang tua ’ yang

23.
Berdasarkan besar dan kompleksitas molekulnya, urutan yang benar tentang materi genetik berikut adalah ….



a.
kromosom ( gen ( DNA


b.
gen ( kromosom ( DNA



c.
DNA ( kromosom ( gen



d.
kromosom ( DNA ( gen


24.
segmen asam nukleat dalam suatu lokus yang memberikan ekspresi genetik (fenotip) tertentu dikenal dengan istilah ….



a.
DNA



c.
gen



b.
kromosom


d.
RNA

25.
Jika keturunan (F1) yang berbunga merah jambu dikawinkan dengan sesamanya dan menghasilkan keturunan (F2) bunga berwarna merah, merah muda, dan putih dengan rasio 1:2:1, maka dapat disimpulkan bahwa ….


a.
gen warna merah muda bersifat dominan



b.
gen warna merah dan putih bersifat resesif



c.
gen warna merah dan putih bersifat intermediet



d.
gen warna merah tidak bersifat dominan


26.
Merujuk pada soal nomor 25, jika keturunan (F2) yang berbunga merah jambu dikawinkan dengan parental berwarna putih maka akan dihasilkan keturunan bunga berwarna merah jambu dan putih dengan perbandingan yang sama (1:1). Dengan demikian gen warna putih dikatakan mempunyai sifat ….


a.
dominan



c.
resesif



b.
intermediet


d.
epistasis


27.
Parental heterozigot dengan genotif MmKKHh akan menghasilkan jumlah tipe sel gamet yang sama dengan parental bergenotif ….



a.
MMKKHh


c.
MMKkHH


b.
MmKKHh


d.
MMKkHH

28.
Jika persilangan antar sesama dengan genotif MmBb dilakukan, persentase



Dihasilkan keturunan dengan genotif yang sama dengan parentalnya adalah ….



a.
50%



c.
33%


b.
100%



d.
25%

29.
Perkawinan parental (P1) berfenotif kuning bulat (KKBB) dengan hijau kotak (kkbb) akan menghasilkan keturunan (F1) berfenotif kuning bulat (KkBb). Jika persilangan antar F1 dilakukan, persentase dihasilkan keturunan berikutnya (F2) yang berfenotif sama dengan parental P1-nya adalah ….



a.
56,3%



c.
12,5%


b.
87,5%



d.
62,5%

30.
Perkawinan parental (P1) berfenotif kuning bulat (KKBB) dengan hijau kotak (kkbb) akan menghasilkan keturunan (F1) berfenotif kuning bulat (KkBb). Apabila fenotif kuning bulat merupakan sifat yang secara komersial lebih laku dijual di pasar, maka perkawinan dengan genotif berikut yang lebih menguntungkan adalah ….


a.
KkBb X KkBb

c.
KkBb X KKBb


b.
KkBb X kkbb

d.
KKBb X kkbb

31.
Penyakit berikut yang bukan disebabkan karena adanya kelainan genetik adalah ….



a.
sindrom down

c.
buta  warna


b.
anemia



d.
hemofilia

32.
Berdasarkan definisinya, yang tidak termasuk produk bioteknologi adalah ….



a.
tempe



c.
tahu


b.
tauco



d.
kecap

33.
Yang bukan merupakan contoh dampak negatif perkembangan bioteknologi adalah ….



a.
resistensi masyarakat terhadap tanaman transgenik tahan hama karena menyebabkan kematian serangga hama


b.
resistensi masyarakat terhadap produk transgenik karena belum jelasnya penelitian tentang pengaruh negatif produk transgenik terhadap kesehatan manusia



c.
resistensi masyarakat terhadap organisme transgenik karena kekhawatiran akan terganggunya keseimbangan ekosistem


d.
resistensi masyarakat terhadap organisme transgenik karena adanya kekhawatiran kesulitan pengendalian organisme transgenik tersebut


a


b


c


d


 


34.
Seraca prinsip, materi genetik yang disisipkan ke materi genetik GMO (Genetically Modified Organisms) adalah ….


a.
kromosom


c.
gen



b.
DNA



d.
nukleotida

35.
Hewan atau tanaman transgenik dihasilkan dengan cara ….



a.
pengisian inti sel somatis ke sel telur yang telah dihilangkan inti selnya



b.
kloning



c.
kultur jaringan



d.
rekayasa genetika


36.
Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap hasil fotosintesis adalah ….



a.
intensitas cahaya



b.
kadar klorofil



c..
kadar oksigen



d.
jumlah karbohidrat yang dihasilkan


37.
Tahaman kaktus hidup di tempat terang dan panas, waalupun tanaman ini tidak berdaun, tetapi dapat tumbuh besar dan berbunga. Hal ini terjadi karena ….



a.
tanaman ini mampu menyimpan air



  b.
klorofil  tersebar pada batang tanaman, sehingga masih tetap berfotosintesis


  c.
daun berubah menjadi duri untuk mengurangi penguapan



d.
batangnya dilapisi oleh kutikula


38.
Pada percobaan uji hasil fotosintesis dengan menutupi sebagaian daun menggunakan kertas timah/karbon, bagian daun yang tertutuoi ketika diuji dengan yodium tidak menunjukkan warna biru gelap, hal ini terjadi karena ….



a.
daun yang ditutupi tidak mengandung klorofil sehingga tidak terjadi fotosintesis



b.
cahaya tidak mengenai klorofil sehingga tidak terjadi fotosintesis


c.
oksigen yang dihasilkan kurang banyak sehingga tidak terdeteksi



d.
karbondioksida yang dihasilkan dari proses fotosintesis tidak terdeteksi


39.
Penyebab tulang kompak bersifat keras dan kaku adalah ….



a.
adanya sel-sel tulang



b.
adanya protein dan kolagen



c.
adanya kolagen dan kalsium fosfat



d.
adanya kalsium karbonat dan kalsium fosfat


40.
Hubungan antar tulang tengkorak termasuk hubungan ….



a.
sinartrosis


c.
diartrosis



b.
amfiartrosis


d.
artikulasi


41.
Anak-anak pada saat bermain sering beresiko jatuh yang mengakibatkan patah tulang, namun demikian lebih cepat sembuh dibandingkan dengan bila orang dewasa yang patah tulang. Hal ini mungkin terjadi karena ….



a.
pada anak-anak zat kapurnya lebih banyak dibandingkan dengan zat perekat



b.
pada masa anak-anak zat kapur seimbang dengan zat perekat sehingga tulang yang patah cepat sembuh



c.
zat kapur yang terdapat pada anak-anak mempercepat penyembuhan tulang yang patah



d.
pada anak-anak pada tulangnya lebih banyak zat perekat atau kolagen


42.
pernyatan yang benar tentang otot lurik adalah ….


a.
inti terletak di tengah, melekat pada rangka, bekerja di bawah kesadaran



b.
inti banyak di tengah, terdapat garis gelap melintang, berkerja di bawah kesadaran



c.
mempunyai banyak inti, terdapat percabangan, berkerja dilaur kesadaran


d.
inti terletak di tepi, melekat pada rangka, bekerja di bawah kesadaran


43.
Untuk menguji adanya geotropisme negatif dilakukan dengan cara ….



a.
pemotongan tunas ujung batang



b.
memberikan sinar pada akar tanaman



c.
menanam tumbuhan pada pot dengan posisi mendatar (horizontal)


d.
memberikan penyiraman air pada salah satu bagian sisi pot yang berisi tanaman


44.
Sistem pencernaan pada manusia terdiri dari ….



a.
mulut, faring, laring, kerongkongan, lambung, usus, hati, kantong empedu dan pankreas



b.
mulut, faring, kerongkongan, lambung, usus, hati, kantong empedu dan pankreas



c.
mulut, laring kerongkongan, lambung, usus, hati, kantong empedu dan pankreas


45.
Getah lambung selain membunuh kuman berfungsi juga untuk mengaktifkan enzim ….



a.
pepsin



c.
HCI


b.
amylase



d.
ptialin

46.
Pencernaan kimiawi pada mulut mengakibatkan nasi yang dikunyah akan terasa manis, hal ini disebabkan oleh ….



a.
perubahan amilum menjadi maltosa karena kerja enzim ptialin



b.
adanya gula yang terkandung dalam nasi



c.
perubahan maltosa menjadi amilum karena kerja enzim amilase



d.
gerakan geraham dalam proses pencernaan mekanik


47.
Tahap awal pencernaan kimiawi dari makanan yang banyak mengandung protein terjadi pada bagian ….



a.
rongga mulut dengan air liur


b.
lambung melalui kerja enzim pepsin



c.
lambung melalui kerja enzim tripsin



d.
usus halus melalui kerja enzim amilase


48.
Gangguan pada pankreas dapat menimbulkan gangguan pada proses pencernaan, hal ini terjadi karena ….



a.
gangguan pada pankreas mengakibatkan sembelit



b.
gangguan pada pankreas mengakibatkan luka pada lambung



c.
ganggun pankreas mengakibatkan luka pada usus


d.
pankreas berperan dalam menghasilkan enzim yang penting untuk proses pencernaan kimiawi


49.
Proses pencernaan makanan pada hydra terjadi secara ….



a.
ekstraseluler pada rongga gastrovaskuler



b.
intraseluler pada rongga gastrovaskuler



c.
intraseluler pada vakuola



d.
ekstraseluler pada vakuola


50.
Zat makanan yang berfungsi untuk pertumbuhan sel dan pembangun tubuh diperoleh dari ….



a.
kacang tanah, kentang, dan jagung



b.
kacang kedelai, ikan, dan roti


c.
tempe, telur, dan kacang merah



d.
kacang tanah, sagu, dan minyak ikan


51.
Kwashiorkor merupakan penyakit yang disebabkan oleh ….



a.
kekurangan protein



b.
kekurangan yodium



c.
kekurangan Vitamin B



d.
kekurang karbohidrat


52.
Pengikatan oksigen dan pelepasan karbondioksida dari pempuluh darah dalam paru-paru terjadi pada bagian ….



a. bronkus



b. bronkiolus



c. alveoli



d. trakea


a


b


c


d


 


53.
Perjalan udara pada saat inhalasi adalah ….



a.
rongga hidung, faring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveoli



b.
rongga hidung, trakea, faring, bronkus, bronkiolus, alveoli



c.
rongga hidung, alveoli, bronkus, bronkiolus, trake, faring



d.
rongga hidung, faring, trakea, bronkiolus, bronkus, alveoli


54.
Seorang perokok biasanya cepat lelah dan denyut nadinya juga cepat, hal ini disebabkan oleh ….



a.
karbonmonoksida yang menghambat pengikatan oksigen oleh hemoglobinsehingga kebutuhan kebutuhan oksigen kurang terpenuhi



b.
tar yang menumpuk pada paru-paru sehingga terjadi iritasi



c.
nikotin yang merangsang denyut jantung lebih cepat



d.
gangguan penyakit jantung


55.
Gangguan sistem pernapasan yang disebabkan oleh virus, di antaranya….



a.
asma




c.
tuberkulosis


b.
influenza



d.
kanker paru-paru

56.
Perhatikan gambar di dibawah ini!





Dari bagan di atas, darah yang banyak mengandung C02 ditunjukkan oleh nomor….



a.
1 dan 3



c.
3 dan 6


b.
2 dan 4



d. 
5 dan 7


57.
Sistem transportasi terbuka juga dapat dijumpai pada manusia, yaitu….



a.
sistem kapiler



b.
sistem koroner pada jantung



c.
sistem pada pencernaan



d.
sistem peredaran getah bening


58.
Manakah dan gambar di bawah ini yang merupakan jantung reptil dan amphibia:





a.
1 dan 2


c.
1 dan 3


b.
2 dan 3


d.
2 dan 4

59.
Dari gambar ginjal di samping ini bagian

Yang berfungsi sebagai tempat penyaring darah ditunjukkan oleh ….


a.
1


b.
2


c.
3


d.
4

60. Perhatikan gambar sistem pengeluaran pada manusia di bawah ini!


Ureter ditunjukkan oleh nomor ….



a.
1



b.
2



c.
3



d.
4


61.
Pernyataan di bawah ini yang benar adalah ….



a.
penyakit batu ginjal disebabkan oleh seringnya memakanan makanan yang tidak bersih



b.
penyakit batu ginjal disebabkan oleh adanya endapan kristal kalsium karbonat pada ginjal


c.
gagal ginjal terjadi karena saluran darah yang menuju ginjal pecah atau rusak



d.
gagal ginjal terjadi karena ginjal tidak mensintesis urine.


62.
Memukul nyamuk yang menempel di tangan kita merupakan gerak yang jalan rangsangnya secara berurutan adalah….



a.
saraf sensorik – rangsang – konduktor – saraf motorik – gerak



b.
saraf sensorik – rangsang – otak – saraf motorik – gerak



c.
rangsang – saraf sensorik – konduktor – saraf motorik – gerak



d.
rangsang – saraf sensorik – otak – saraf motorik – gerak


63.
Fungsi saraf sensorik adalah ….



a.
membawa rangsang dari otot ke otak



b.
membawa rangsang dari otak ke otot



c.
membawa rangsang dari otak ke kelenjar



d.
membawa dan meneruskan rangsang


64.
Perhatikan gambar sel saraf di bawah ini!





Bagian yang berfungsi meneruskan rangsang ke sel otot ditunjukkan oleh nomor….



a.
1



c.
3



b.
2



d.
4

65.
Perhatikan gambar lidah di bawah ini!

Daerah yang peka terhadap rasa manis dan pahit ditunjukan oleh nomor….



a.
4 dan 1



b.
3 dan 5



c.
2 dan 4



d.
1 dan 3


66.
Perhatikan gambar otak hewan di bawah ini!

Bagian yang ditunjukkan oleh nomor 1 adalah sebagai pusat saraf….



a.
keseimbangan



b.
penciuman



c.
penglihatan 



d.
pendengaran




Untuk soal no. 67 dan 68, perhatikan gambar berikut ini !




67.
Bagian yang berfungsi sebagai pusat pengatur denyut jantung, pernapasan, pelebaran dan penyempiten pembuluh darah, refleks menelan, batuk, bersin dan muntah ditunjukkan oleh nomor ….



a.
1



b.
2



c.
3



d.
4


68.
Dari gambar di atas sumsum lanjutan dan medulla spinalis ditunjukkan oleh nomor ….



a.
1 dan 2



c.
3 dan 4


b.
2 dan 3



d.
2 dan 4


69.
Selain berfungsi sebagai pusat keseimbangan, otak kecil juga berfungsi sebagai ….



a.
tempat mengatur tekanan



b.
alat mengaktifkan sirip



c.
pusat koordinasi otot-otot ketika bergerak



d.
pusat mengatur rangsang


70.
Denyut jantung dan pernapasan seseorang semakin cepat setelah berlari. Bagian otak yang mengatur hal tersebut ….



a.
otak besar



b.
otak kecil



c.
sumsum lanjutan



d.
sumsum tulang belakang


71.
Indra manusia yang berfungsi sebagai organ keseimbangan adalah indra ….



a.
penciuman


c.
pengecapan


b.
penglihatan


d.
pendengaran

72.
Serabut saraf yang berjumlah 31 pasang pada sistem saraf manusia adalah ….



a.
saraf simpatik



b.
saraf parasimpatik


  
c.
saraf otak (kranial)


d.
saraf sumsum tulang belakang (spinal)


73.
Hormon yang berfungsi mempengaruhi kelenjar mamae untuk memproduksi air susu ibu adalah ….


a.
androgen


c.
prolaktin



b.
estrogen



d.
kalsitonin

74.
Apabila urin seseorang berkadar gula tinggi, hal tersebut menunjukkan kekurangan hormon….



a.
insulin



c.
adrenalin


b.
tiroksin



d.
estrogen

Petunjuk:


pilihlah jawaban:

a.
bila pernyataan 1, 2 dan 3 benar


b.
bila pernyataan 1 dan 3 benar


c.
bila pernyataan 2 dan 4 benar


d.
bila pernyataan 4 saja yang benar


75.
Pernyataan berikut yang benar tentang perbedaan struktur anatomi batang dan akar tumbuhan monokotil adalah ….



1.
kortek batang tidak memiliki batas yang jelas, sedangkan korteks akar memiliki batas jelas.



2.
batang tidak memiliki empulur, sedangkan akar memiliki empulur.



3.
batang tidak memiliki endodermis, sedangkan akar memiliki endodermis.



4.
batang mempunyai kambium, sedangkan akar tidak mempunyai cambium

76.
Faktor yang memengaruhi pertumbuhan manusia adalah ….


1.
makanan



2.
keturunan (genetis)



3.
hormonal



4.
tingkah laku


77.
Perhatikan gambar disamping! 







Organisme yang temasuk
tingkatan konsumen tingkat pertama adalah ….



1.
burung pipit



2.
ular



3.
kelinci



4.
padi


78.
Pemakaian insektisida yang berlebihan dapat menyebabkan pencemaran yang berdampak ….


1.
terganggunya keseimbangan lingkungan



2.
serangga bermanfaat ikut berbunuh



3.
hama menjadi kebal terhadap insektisida



4.
tanaman menjadi cepat berbuah


79.
Faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman makhluk hidup adalah ….



1.
kemampuan makhluk hidup berkembang biak



2.
kemampuan makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungan



3.
kemampuan makhluk hidup menyebar pada habitat beragam



4.
kemampuan makhluk hidup melakukan metabolisme


80.
Kepunahan spesies dalam skala besar (krisis biodiversitas) akibat aktivitas manusia pada akhirnya akan mengancam kelangsungan hidup manusia. Faktor penyebab krisis biodiversitas adalah ….



1.
perubahan iklim global



2.
introduksi spesies eksotik



3.
eksploitasi berlebih sumber daya hayati



4.
pembentukan tanam nasional


81.
Tapak pelestarian sumber daya hayati secara ex situ adalah…. 



1.
kebun raya


2.
hutan lindung



3.
kebun binatang



4.
taman wisata alami


82.
Bakteri yang tidak berperan dalam siklus nitrogen adalah ….



1.
bakteri penambat nitrogen



2.
bakteri nitrifikasi



3.
bakteri denitrifikasi



4.
bakteri anaerob


83.
penampakan ciri-ciri pubertas berikut yang spesifik ditemukan pada pria adalah….



1.
jakun



2.
tumbuhnya rambut di daerah sekitar kemaluan



3.
perubahan suara


4.
perbesaran pinggul


84.
pertumbuhan primer pada tumbuhan adalah pertumbuhan yang terjadi pada….



1.
jaringan dasar



2.
kambium



3.
jaringan pengangkut



4.
ujung akar




85.
Hormon berikut yang berperan dalam sistem reproduksi pria adalah ….



1.
estrogen



2.
FSH



3.
progesteron



4.
testosteron


86.
Fungsi utama reproduksi bagi makhluk hidup adalah ….



1.
respons makhluk hidup terhadap lawan jenisnya



2.
menjaga kelangsungan hidup



3.
adaptasi terhadap lingkungan



4.
menjaga kelestarian jenisnya


87.
Pernyataan tentang strategi reproduksi hewan akuatik berikut yang tidak benar adalah ….



1.
umumnya fertilisasi eksternal


2.
rasio mortalitas anakan besar



3.
jumlah produksi telur besar



4.
perawatan anak oleh induk umumnya dilakukan


88.
Penyakit menular seksual berikut yang disebabkan oleh serangan virus adalah ….



1.
gonorea



2.
herpes genital



3.
sifilis



4.
HIV/AIDS


89.
prinsip- prinsip ilmu biologi berikut yang sudah sejak lama digunakan dalam bioteknologi konvensional adalah ….



1.
mikrobiologi



2.
biologi molekuler



3.
genetika



4.
biokimia


90.
Produk bioteknologi konvensional yang tidak diproduksi dengan teknologi canggih adalah….



1.
yogurt



2.
kecap



3.
keju



4.
tempe

91.
Pernyataan di bawah ini yang benar adalah….



1.
tidak semua tumbuhan hijau melakukan fotosintesis



2.
tumbuhan air tidak melakukan fotosintesis



3.
daun tumbuhan yang tidak berwarna hijau tidak berfotosintesis



4.
jamur tidak berfotosintesis


92.
Fotosintesis terjadi bila….



1.
terdapat cahaya yang cukup



2.
daun mengandung klorofil



3.
ketersediaan karbondioksida yang memadai



4.
sinar ultraviolet mencukupi


93. Hasil fotosintesis dapat diuji dengan percobaan….


1.
uji karbohidrat dengan menggunakan yodium



2.
meniup air kapur untuk mengetahui adanya karbondioksida



3.
uji oksigen dengan menggunakan bara api



4.
meliat adanya gelembung udara dalam air


94.
Gerak pertumbuhan yang termasuk esionom pada tumbuhan tampak pada….



1.
percobaan menyentuh daun putri malu dengan jari



2.
sulur yang membelit pada tumbuhan merambat



3.
arah pertumbuhan batang menuju sumber cahaya



4.
gerak rotasi pada sitoplasma pada sel tumbuhan


95.
Kerusakan struktur tulang (keropos) disebabkan oleh….



1.
infeksi virus polio



2.
kekurangan vitamin D



3.
kanker tulang



4.
kekurangan kalsium


96.
Apabila otot antar tulang rusuk berkontraksi, maka yang terjadi adalah….


1.
rongga dada membesar karena tekanan udara di dalam menjadi lebih kecil



2.
tekanan udara atmosfer lebih besar dari pada di dalam paru-paru



3.
udara luar masuk ke dalam paru-paru



4.
paru-paru menyempit karena tekanan udara menjadi lebih besar


97.
Pada proses pernafasan gerakan relaksasi otot diafragama mengakibatkan….



1.
rongga dada menyempit sehingga udara keluar



2.
tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil daripada tekanan udara luar



3.
diafragma berbentuk cembung



4.
terjadi pemasukan udara dari dalam paru-paru


98.
Pernyataan yang benar mengnai eritrosit manusia adalah….



1.
megandung haemoglobin



2.
memiliki inti sel



3.
dibentuk di dalam sumsum merah tulang


4.
terjadi pemasukan udara dari dalam paru-paru


99.
Ciri-ciri yang dimiliki oleh pembuluh arteri adalah….



1.
berdenyut



2.
berkatup di sepanjang pembuluh



3.
terletak agak dalam dari permukaan kulit



4.
arah peredaran darah menuju jantung warna kebiru-biruan


100.Yang merupakan organ ekskresi pada manusia



1.
paru-paru



2.
ginjal



3.
hati



4.
jantung




Petunjuk:


Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar dan singkat!

101.Perhatikan gambar di atas! Gambar …….. (a)…. adalah gambar sel



 Tumbuhan. Organel sel yang memvedakan sel tumbuhan dan sel hewan



 adalah sel tumbuhan mempunyai organel ………….(b) ………………..



 dan …………….(c) …………………...


102. Perhatikan tabel dibawah ini! 

		Jaringan

		Fungsi



		1. epidermis

		A. menyimpan zat makanan



		2. parenkim

		B. membentuk jaringan lain



		3. meristem

		C. mengangkut air dan zat hara



		4. floem

		D. mengangkut senyawa organik



		5. xilem

		E. sebagai pelindung





Jenis jaringan tumbuhan yang sesuai dengan fungsinya adalah ….


a.
1 dengan …………………


b.
2 dengan …………………


c.
3 dengan …………………


d.
5 dengan …………………


103. Sebagai sistem yang terbuka, komponen ekosistem yang berperan
  mengembalikan unsur organik menjadi anorganik adalah ….


104. Cara kerja otot yang bisep adalah………………… terhadap trisep


105. Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak ke masa dewasa. Pada masa ini, terjadi perubahan-perubahan fisik yang dipengaruhi oleh



 Hormon …………(a)…. Untuk perempuan dan hormon …….(b)……..


106. Pada gambar sel di samping, bagian A adalah organel……….(a)………berfungsi sebagai …..(b) …. Sel


107. Organisme yang pergiliran keturunannya memiliki generasi gametofit dan sporofitnya yang terpisah dapat ditemukan pada ……………………………

108. Pada persilangan parental bergenotif MmBb dan MmBb, persentase  didapatkannya keturunan yang homozigot tetapi fenotipe beda dengan  parental (bastar konstan) sebesar ………………%


109. Sifat sel tumbuhan yang mampu berkembang menjadi individu yang baru disebut          ……………………


110. Pada kasus penyakit malaria, komonen sel darah yang diserang plasmodiums  adalah…………….


111. Istilah sistol digunakan pada saat otot jantung …………(a)…………. ,sedangkan



  Diastol pada saat otot jantung ………..(b) …………….


112. Saluran yang berfungsi mengatur keseimbangan tekanan udara pada telinga         adalah…………………………..
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