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OSN KOTA TAHUN 2010 

1.   Menurut Harold urey bahwa di alam raya kaya zat-zat kimia 
yang bila terkena bunga api listrik bertegangan tinggi 
menjadi asam amino sebagai bahan dasar mahluk hidup 
zat-zat tersebut adalah. ...
A. Metana, amoniak, hydrogen, dan air
B. Metana, karbondioksida, air dan hydrogen 
C. Amoniak, hydrogen, oksigen dan air 
D. Amoniak, mentana, air dan nitrogen 

2. Louis Pasteur berhasil menumbangkan teori Generatio 
spontanea karena percobaannya yang menggunakan ....
A. Potongan daging segar 
B. Air kaldu ayam 
C. Botol berbentuk leher angsa 
D. Tabung di tutup kain kasa 

3. Makhluk hidup tidak mengalami keracunan zat sisa 
metabolisme, karena tubuhnya memiliki proses….
A. Pernapasan 
B. Asimilasi 
C. Ekskresi 
D. Reproduksi 

4. Perhatikan gambar di bawah ini! 

Ciri makhluk hidup yang ditunjukkan oleh gambar tersebut 
adalah…. 
A. Berkembangbiak 
B. Memerlukan makanan 
C. Tumbuh dan berkembang
D. Peka terhadap rangsang 

5. Kerasnya tulang diakibatkan oleh adanya zat-zat….
A. Kalsium dan zat besi 
B. Zat besi dan fosfor 
C. Kalsium dan fosfor 
D. Zat besi dan magnesium 

6. Perhatikan gambar di bawah ini! 

Bagian diberi tanda huruf A dan B berturut – turut 
adalah….
A. tulang pelipis dan tulang ubun-ubun 
B. tulang baji dan tulang pelipis 
C. tulang tapis dan tulang ubun –ubun 
D. tulang hidung dan tulang 

7.   Perhatikan ciri – ciri otot berikut !
1. Memiliki banyak inti 
2. Bentuk silindris bercabang 
3. Warnanya bening 
4. Bekerja secara tidak sadar 
5. Bentuknya gelendong 
Berdasar data tersebut yang merupakan ciri otot jantung 
adalah….
A. 1, 2 dan 5 
B. 1, 2 dan 4 
C. 2, 3 dan 4 
D. 2, 4 dan 5 

8.    Seorang siswa melakukan kerja mengangkat beban berat 
dengan tangannya. Saat lengan bawah terangkat maka 
yang terjadi pada otot adalah….. 
A. otot bisep kontraksi dan trisep relakksasi 
B. otot bisep relakksasi dan trisep kontraksi
C. otot bisep dan trisep sama – sama kontraksi 
D. otot bisep dan trisep sama – sama kontraksi 

9. Perhatikan gambar di bawah ini! 

Jenis otot seperti pada gambar tersebut terdapat pada 
organ…. 
A. usus halus, lengan atas dan pembuluh darah 
B. saluran pencernaan, paha dan betis 
C. rahim, saluran pencernaan dan saluran pernapasan 
D. jantung, saluran pengeluaran dan pembuluh darah 

10. Perhatikan gambar di bawah ini! 

1
3

2
4

Kelompok hewan yang memiliki rangka luar/eksoskeleton 
adalah….
A. 1, 2 dan 3 
B. 2, 3 dan 4 
C. 1, 3 dan 4 
D. 1, 2 dan 4 

11. Perhatikan gambar di bawah ini! 

Gerak tumbuhan ditunjukkan oleh arah tanda panah 
disebut…

A. Fotoropisme negatif
B. Geotropisme negatif
C. Geotropisme positif 
D. Kemotropisme negatif

12. Apabila di samping tanaman kacang panjang ditancapkan 
batang kayu, maka arah gerak sulurnya…. 
A. membelok menjauhi batang kayu 
B. mendekat ke batang kayu dan melekat 
C. menuju ke bawah batang kayu 
D. tidak terpengaruh oleh batang kayu 
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13. Perhatikan gambar di bawah ini! 

Kelainan tulang pada gambar tersebut diakibatkan oleh 
kekukurangan….. 

A. kalium dan vitamin D
B. vitamin d dan magnesium 
C. fosfor dan mangnesium 
D. kalsium dan vitamin D

14. Berikut ini adalah organ – organ suatu sistem: 
1. Mulut 
2. Tenggorokan 
3. Kerongkongan 
4. Trakea 

5. Lambung 
6. Usus halus 
7. Ginjal 
8. Rectum 

Organ – organ yang menyusun sistem pencernaan 
makanan adlah….. 
A. 1, 2, 4, 5 dan 7 
B. 1, 3, 5, 6 dan 8 
C. 1, 3, 5, 6 dan 7
D. 1, 4, 5, 6 dan 8 

15. Yang bukan fungsi gigi dalam proses pencernaan 
makanan adalah….. 
A. mengunyah makanan 
B. menghaluskan makanan 
C. memotong – memotong makanan 
D. memperjelas keluarnya suara 

16. Perhatikan gambar di bawah ini!

Enzim yang dihasilkan oleh organ yang di beri tanda X 
adalah……
A. pepsin, amylase dan lipase 
B. ptalin, tripsin dan amylase 
C. lipase, amylase dan tripsin 
D. erepsin, pepsin dan amylase 

17. Penyerapan sari – sari makanan berupa asam amino dan 
glukosa dilakukan oleh…..
A. pembuluh kil
B. jonjot usus 
C. mikrovili 
D. pembuluh darah 

18. Tiga macam zat makanan penghasil energi bagi tubuh 
adalah…..
A. karbohidrat, protein, vitamin 
B. karbohidrat, lemak, mineral 
C. karbohidrat, vitamin, lemak 
D. protein, karbohidrat, lemak 

19. Pencernaan secara kimia terhadap karbohidrat terjadi pada 
organ – organ pencernaan…..
A. mulut dan lambung 
B. usus halus dan usus besar 
C. mulut dan usus halus 
D. kerongkongan dan lambung 

20. Hewan – hewan yang pencernaanya terjadi intrasel 
adalah….
A. Amoeba, ubur – ubur dan paramaecium 
B. Bintang laut plasmodium, dan Euglena 
C. Landak laut, bulu babi, dan amoekena 

D. Paramaecium, amoeba, dan Euglena 
21. Bagian perut hewan memamah biak yang dianggap 

sebagai lambung sesungguhnya adalah….
A. perut besar (rumen)
B. perut jala (reticulum)
C. perut kitab (omasum)
D. perut masam (abomasum)

22. Kelainan/penyakit pada kelenjar ludah dikenal dengan 
sebutan….
A. apendiksitis
B. konstipasi 
C. paratitis
D. sariawan 

23. Bahan makanan berikut yang semuanya mengandung 
protein adalah…. 
A. telur, bayam, ketela pohon, kol
B. ikan, hati ayam, kacang panjang, tempe
C. pisang, bayam, kol, agar – agar 
D. ketan hitam, mentimun, kacang polong, kedelai

24. Sikap berikut yang menurut anda paling bijak terkait 
dengan pola makan adalah…..
A. Hanya makan sayur dan buah saja
B. makan makanan yang berlemak tanpa terkendali 
C. tidak memakan makanan yang mengandung 

kolesterol 
D. menjaga pola makan yang seimbang 

25. Berikut ini adalah fingsi vitamin: 
1. Mencegah sariawan mulut 
2. Menjaga kesuburan kulit dan rambut
3. Mencegah penyakit beri – beri 
4. Mencegah kemandulan
5. Mencegah penyakit rakhitis
Fungsi vitamin E bagi manusia adalah…..
A. 1 dan 2
B. 2 dan 3
C. 2 dan 4 
D. 3 dan 5 

26. Kerajaan makhluk hidup (kingdom) berikut yang beberapa 
anggota jenisnya bersifat multiseluler adalah….

A. protista
B. fungsi dan protista 
C. fungsi prostista dan monera 
D. animalia dan plantae

27. Kingdom berikut yang sel –sel penyusun tubuhnya bersifat 
eukariotik adalah…..
A. animalia dan plante 
B. animalia, plante dan protista 
C. animalia, plante dan fungsi  
D. animalia, plante, fungsi dan protista

28. Anggota phylum berikut hanya memiliki dua lapisan tubuh 
(Diploblastik). Phylum yang dimaksud adalah……

A. Coelenterate dan porifera
B. Platyhelminthes, nematode dan annelida
C. Ctenophore, coelenterate dan porifera 
D. Platyheminthes, porifera dan ctenophore 

29. Kelompok hewan berikut yang paling banyak memiliki 
persaman ciri adalah…. 
A. Sapi, gajah dan kucing 
B. Ayam. Gajah dan ikan 
C. Katak, ikan dan burung 
D. Keong, katak dan ikan 

30. Kelompok hewan berikut yang berada pada tingkat takson 
paling rendah adalah….. 
A. kambing, singa dan paus 
B. singa, kucing dan harimau
C. katak, ikan dan burung 
D. keong, katak dan ikan 

31. Hal berikut dapat digunakan untuk memisahkan lumba –
lumba dan hiu ke dalam kelompok yang berbeda, 
kecuali……. 
A. Bentuk ekor 
B. Sistem pencernaan 
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C. Kelenjar susu (mammae)
D. Jumlah ruang pada jantung 

32. Salah satu upaya untuk melindungi keanekaragaman 
hayati adalah menetapkan beraga, kawasan perlindungan, 
antara lain: 
1. Taman nasional
2. Cagar alam
3. Kebun raya
4. Kebun binatang 
5. Taman safari 
6. Taman laut 
7. Suaka margasatwa 

Berikut ini yang bukan kawasan perlindungan ex situ 
adalah…. 
A. 1 dan 2 
B. 1, 2. Dan 6
C. 1, 2, 6, dan 7
D. 3, 4, 5, dan 6 

33. Suatu hewan akan sangat rentan punah karena 
disebabkan beberapa faktor, kecuali….
A. jumlah populasi hewan tersebut kecil 
B. memiliki kemampuan dispersal yang rendah 
C. diburu manusia 
D. wilayah jelajah yang sempit 

34. Bagian sel berikut yang bukan meruapakan strukur umum 
penyusun sel adalah…..
A. sitoplasma
B. membrane plasma 
C. ribosom
D. kapsul 

35. Sel berikut yang tidak mempunyai membran inti adalah…..
A. sel jamur
B. sel lumut 
C. sel ganggang
D. sel bakteri 

36. Organel berikut dapat ditemukan pada sel hewan 
tumbuhan maupun bakteri organel yang di maksud 
adalah….
A. mitokondria dan peroksisom
B. reticulum endoplasma dan vakuola
C. kompleks golgi dan lisosom 
D. ribosom 

37. Perhatikan gambar dibawah ini!

Nama dan fungsi yang ditunjuk adalah….
A. Reticulum endoplasma →    tempat sintesis enzim 

untuk detoksifikasi zat racun 
B. Mitokondria  →    penghasil energi melalui 

pernapasan seluler 
C. Peroksisom   →    mendetoksifasi zat racun
D. Lisosom  →   mencerna partikel makanan 

Untuk menjawab soal no.38 dan 39, silahkan 
memperhatikan gambar berikut! 

38. Organel yang dapat menghasilkan energi metabolisme
ditunjukkan oleh angka……  
A. 1, 2, 3 dan 4
B. 1, 3, dan 4
C. 2 dan 3 
D. 2

39. Aktivasi enzim hidrolitik yang terkandung dalam lisosom 
dilakukan pada organel….
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

40. Jaringan yang berfungsi sebagai pemberi bentuk tubuh 
manusia adalah…..
A. jaringan epidermis
B. jaringan ikat
C. jaringan syarat
D. jaringan otot 

41. Berikut ini yang bukan merupakan organ adalah…..
A. paru – paru 
B. otot diafragma 
C. bronkus
D. trachea 

42. Jika diketahui bahwa anggota komunitas sawah adalah 
ular tikus sawah dan burung elang maka bila suatu saat 
ditemukan fenomena populasi tikus sawah sangat rendah 
maka hipotesis yang kurang tepat untuk diajukan adalah….
A. burung elang sering ditangkapi manusia 
B. ular sering dibunuh oleh manusia
C. sawah sedang tidak ditanami padi 
D. tikus juga merupakan mangsa burung elang 

43. Jika satuan kecil makhluk hidup yang dapat kita temukan 
pada suatu populasi adalah individu, maka satuan terkecil 
yang dapat kita temukan pada suatu ekosistem adalah……
A. komunitas
B. populasi
C. individu
D. habitat

44. Dalam ekologi, kingdom fungi mempunyai peranan 
sebagai….
A. produsen 
B. konsumen tingkat 1 
C. konsumen tingkat 2
D. decomposer 

45. Populasi yang tidak dapat kita temukan pada komunitas di 
padang rumput adalah…..
A. populasi hyena
B. populasi harimau
C. populasi singa
D. populasi zebra

46. Hal – hal berikut yang tidak menunjukkan hubungan erat 
antara habitat dan adaptasi makhluk hidup adalah…..
A. singa memiliki gigi taring dan kuku yang tajam 
B. kelinci memiliki rambut warna putih dan tebal saat 

musim salju 
C. burung air memiliki paruh dan kaki yang panjang 
D. hewan gurun pasir aktif pada malam hari 

47. Aktivitas berikut ini yang bukan merupakan upaya 
mengurangi pencemaran udara adalah….
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A. menanam pohon 
B. mengkonsumsi produk – produk lokal 
C. menggunakan produk terknologi canggih 
D. mendaur ulang bahan – bahan bekas pakai

48. Yang bukan contoh bahan pencemar pada air adalah…..
A. Detergen dari aktivitas rumah tangga 
B. Panas yang dihasilkan PLTU
C. Pestisida dari lahan pertanian 
D. CO2 yang dihasilkan industry 

49. Contoh keterkaitan antara tingginya populasi manusia
dengan kebutuhan lahan adalah:
A. Maraknya pembangunan vila di daerah – daerah 

dataran tinggi 
B. Maraknya kendaraan yang parkir di areal parkir umum 
C. Maraknya pembangunan rumah susun dan bangunan 

bertingkat
D. Maraknya intensifikasi lahan pertanian 

50. Yang bukan merupakan contoh kerusakan lingkungan 
aktibat keterkaitan antara meningkatnya populasi manusia 
dengan kebutuhan pangan adalah…..
A. abrasi pantai 
B. pencermaran pestisida 
C. eutrofikasi yang menyebabkan blooming alga 
D. berlubangnya lapisan ozon 

51. Fungsi organ pernapasan adalah sebagai berikut 
kecuali….
A. regulasi nilai pH plasma
B. tidak berperan dalam membasmi benda asing 
C. produksi suara 
D. pengeluaran gas CO2 dan pemasukan gas O2

52. Organ yang berperan atau berfungsi sebagai jalan utama 
sistem pernapasan dan sistem pencernaan adalah….
A. epiglottis 
B. bronkus 
C. trakea
D. esophagus 

53. Unit ginjal paling fungsional adalah….
A. korteks ginjal 
B. medulla 
C. glomerolus
D. nefron 

54. Zat yang dapat difitrasi dan diabsorbsi 100% oleh tubulus 
ginjal adalah…..
A. natrium
B. air
C. glukosa 
D. urea

55. Luas permukaan difusi gas sempit pada amphibian, karena 
paru – paru tidak bergelembung membentuk alveoli oleh 
karena itu organ pernapasan pada amphibia selain paru –
paru dibantu oleh organ….
A. insang 
B. kulit 
C. kloaka
D. saccus pneumaticus

56. Organ pernapasan pada hewan invertebrata yang 
berkembang paling sempurna adalah pada phyllum….
A. Nemathelminthes
B. Annelida
C. Coelenterate 
D. Arthropoda

57. Dalam urin terdapat berbagai zat sisa. Pada ikan yang 
hidup air tawar, sisa metabolism protein dibuang dalam 
bentuk ....
A. urea 
B. asam urat
C. ammonia
D. nitrogen

58. Fungsi jantung adalah untuk…..
A. Memompa darah yang kaya O2 ke sistem arteri dan 

menampung darah sedikit oksigen dari sistem vena 
serta menerusakan ke paru – paru 

B. Memompa darah yang kaya CO2 ke sistem arteri dan 
menampung darah sedikit oksigen dari arteri 

C. Memompa darah yang kaya oksigen ke sistem arteri 
dan menampung darah sedikit oksigen dari sistem 
arteri 

D. Memompa darah yang kaya akan CO2 ke sistem vena 
dan menampung darah sedikit oksigen dari sistem 
arteri 

59. Yang benar dari pernyataan di bawah ini adalah….
A. Atrium kiri menerima darah kaya CO2 dari paru – paru 

melalui vena pulmonalis 
B. Ventrikel kanan berupa pompa berotot menampung 

darah dari atrium kiri dan memompanya ke paru 
C. Atrium kanan menampung darah yang sedikit yang 

oksigen dari tubuh melalui vena cava superior dan 
inferior 

D. Ventrikel kiri menerima darah kaya CO2 dari paru 
melalui atrium kiri dan memompanya ke sistem 
sirkulasi 

60. Penafasan ada 2 macam yaitu penafasan dada dan 
pernafasan perut pada penafasan perut yang berperan 
adalah…… 
A. diafragma dan otot perut 
B. otot perut dan stermum 
C. diafragma dan costae 
D. diafragma dan muskulus intercostalis 

61. Bagian terluar dari ginjal adalah …..
A. medulla ginjal 
B. korteks ginjal
C. kapsul ginjal 
D. kaliks ginjal 

62. Darah terdiri atas plasma dan sel darah serum darah 
adalah….
A. plasma minus fibrinogen
B. sel darah minus fibrinogen 
C. plasma plus fibrinogen
D. sel darah plus fibrinogen

63. Pernapasan adalah pertukaran gas antara atmosfer, darah 
sel dan sel tubuh tahap-tahap dari sistem pernapasan 
tersebut adalah…..
A. ventilasi paru, pernapasan internal dan pernapasan 

eksternal 
B. pernapasan eksternal ventilasi paru dan pernapasan 

internal 
C. pernapasan internal pernapasan eksternal dan 

ventilasi paru
D. ventilasi paru pernapasan eksternal dan pernapasan 

internal 
64. Satuan yang digunakan untuk menentukan kadar Hb 

seseorang adalah….. 
A. g/cc darah 
B. mg/100cc darah
C. g/100cc darah 
D. g/10cc darah 

65. Urutan sistem penghantar pada kerja jantung manusia 
adalah….. 
A. berkas Hiss. Nodus SA, serat purkinje 
B. nodus AV, berkas His, nodus SA 
C. nodus SA, nodus AV berkas His 
D. serat purkinje, nodus SA, berkas His 

66. Oksigen dari alveolus masuk ke pembuluh darah kapiler 
paru melalui proses….. 
A. difusi 
B. osmosis 
C. transport aktif
D. vesikel 

67. Alat pernafasan hewan berikut menggunakan insang dan 
labirin, kecuali pada…..
A. ikan mas
B. ikan lele
C. ikan gurame
D. ikan gabus
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68. Bagian darah yang mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh 
adalah….
A. sel darah merah
B. sel darah putih 
C. plasma darah 
D. serum

69. Berat jenis urin yang normal adalah…..
A. 1,503 – 1,956
B. 1,033 – 1,500
C. 0,860 – 1,022
D. 1,003 – 1,032

70. Reabsorbsi pada ginjal ada 2 macam yaitu reabsorbsi dan 
fakultatif. Reabsorbsi obligat terjadi tanpa bantunan 
hormon yang dapat berlangsung pada bagian dibawah ini, 
kecuali …..
A. tubulus kolektivus
B. tubulus proksimal 
C. tubulus distal 
D. tengkung henle 

71. Manakah kesimpulan yang mungkin beresiko timbulnya 
kelainan eritroblastosis fetalis di bawah ini….. 

Ayah Ibu Anak Kesimpulan
(A) Rh+ Rh+ Rh+
(B) Rh- Rh+ Rh+
(C) Rh- Rh- Rh-
(D) Rh+ Rh- Rh+

72. Penyakit yang disebabkan banyaknya gas nitrogen yang 
masuk dalam plasma darah dan cairan intertisial adalah 
sebagai berikut, kecuali….
A. anemia 
B. nitrogen narcosis
C. cassion desease 
D. cassion bends 

73. Diuresis adalah keadaan dimana jumlah urin mengingkat 
Hal ini dapat disebabkan oleh faktor dibawah ini, 
kecuali….. 
A. banyak minum 
B. absorbsi air terhamabat 
C. adanya bahan – bahan yang sukar diabsorbsi oleh 

tubulus ginjal 
D. adanya stimulus ADH secara terus menerus 

74. Yang bukan penyakit yang umum terdapat pada saluran 
pernapasan adalah… 
A. sinusitis 
B. pneumonia
C. tuberculosis
D. albuminaria

75. Penderita diabetes mellitus dapat dideteksi dari cairan…. 
A. darah dan feses 
B. feses dan urine 
C. urine dan darah 
D. feses dan sputum

76. Pada jaringan saraf tersusun dari beberapa komponen. 
Neuron adalah….
A. sel – sel saraf yang menyusun jaringan saraf 
B. serabut saraf yang panjang 
C. seabut saraf yang berfungsi sebagai alat rangsangan 
D. serabut saraf yang pendek berfungsi sebagai 

penerima rangsang 
77. Susunan saraf pada cacing planaria adalah….. 

A. sumsum tulang belakang
B. tali saraf dan sumsum tulang belakang 
C. otak dan tali saraf 
D. otak dan sumsum tulang belakang 

78. Pusat kontrol pernapasan dan denyut dalam tubuh 
adalah…..
A. medulla oblongata
B. pons varoli
C. serebrum
D. serebelum

79. Dalam pembuatan tanaman bonsai sering dilakukan 
pemotongan akar sehingga produksi salah satu hormone 
tumbuhan menurun yaitu hormon…..
A. sitokinin 
B. auksin
C. giberelin 
D. etilen 

80. Kerjasama antara hormon sitokinin, gilberalin dan 
berfungsi  untuk….. 
A. memperkecil dormansi apical 
B. membantu mangatur pembelahan di daerah meristem 
C. mengatur proses pertumbuhan dan tunas pada kultur 

jaringan 
D. mengatur pembentukan bunga dan buah 

81. Stele atau silinder pusat adalah….
A. bagian xylem dari ikatan pembuluh 
B. bagian floem dari ikatan pembuluh 
C. ikatan pembuluh yang dikelilingi perisikel dan 

endodermis 
D. bagian dalam dari batang 

82. Dari berbagai macam hormon yang anda kenal ada 
diantaranya yang dihasilkan oleh pankreas yatiu…..
A. insulin 
B. hipofisis
C. tiroksin 
D. adrenalin 

83. Obesitas atau kegemukan yang luar biasa pada orang 
dewasa terjadi karena gangguan pada…… 
A. kelenjar hipofisi 
B. kelenjar adrenal 
C. kelejnar tiroid 
D. kelenjar pankreas 

84. Suatu senyawa yang berperan dalam menghantarkan 
impuls saraf pada sinapsis adalah….. 
A. asetilkolin esterase 
B. neurilema 
C. kolineterase 
D. asetilkolin 

85. Organ korti yang berfungsi sebagai alat pendengaran 
terdapat pada bagian…. 
A. tulang sanggurdi 
B. koklea
C. canalis semisirkularis
D. eustachius

86. Saraf parasimpatik…..
A. mempercepat denyut jantung 
B. tersusun dari deretan ganglion sejajar 
C. mengahasilkan kolinesterase untuk menstimulasi 

kontraksi otot 
D. bekerja berlawanan dengan aktivitas saraf simpatetik 

87. Perhatikan gambar berikut!

Otak amphibi ditunjukkan pada….. 
A. I
B. II
C. III
D. IV

88. Saat musim kawin pada hewan terlihat setiap pasangan 
saling menarik perhatian lawan jenisnya salah satu 
hormone yang berfungsi untuk hal tersebut adalah…. 
A. hormone ekdison
B. hormon feromon 
C. hormone juvenil 
D. hormone somatropin 
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89. Siklus menstruasi dikelompokkan menjadi 4 fase 
menstruasi fase praovulasi, fase ovulasi dan fase 
pascaovulasi di bawah ini yang merupakan salah satu ciri 
dari fase praovulasi adalah…. 
A. corpus lutetium menghentikan produkasi hormon 

estrogen dan progesteron
B. ovum lepas lepas sehingga dinding endometrium 

sobek 
C. gonadotropin merangsang hipofisis untuk 

mengeluarkan FSH 
D. penurunan FSH sehingga menyebabkan hipofisis 

melepaskan LH. 
90. Seseorang yang akan menunaikan ibadah haji haurs 

disuntik vaksin meningitis, Radang pada meninges 
disebabkan oleh. 
A. jamur
B. bakteri 
C. virus 
D. cacing 

91. Perhatikan gambar berikut 

Bagian dari organ tumbuhan yang disebut cambium 
ditunjukkan pada nomor  : 
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

92. Penyebab penyakit mozaik pada tanaman tembakau 
dengan gejala pertumbuhan terhambat dan daun bercak-
bercak adalah…… 
A. Virus TMV
B. Virus CLV
C. Virus CVPD
D. Virus CMV

93. Pernyataan yang benar mengenai fungsi hormon
tumbuhan adalah….
A. asam absisat merangsang proses pembungaan 
B. etilen merangsang perkembangan akar lateral dan 

serabut 
C. auksin memacu pemanjagan sel dan perkembangan 

tumbuhan 
D. giberelin menghamat pertumbuhan batang dan tunas 

94. Hormone paratiroksin berfungsi mengatur kadar ion 
kalsium dan ion fosfat dalam darah dan tulang dengan cara 
seperti dibawah ini, kecuali…. 
A. Meningkatkan penyerapan kembali kalsium di ginjal 
B. Meningkatkan pelepasan kalsium dari tulang 
C. Meningkatkan penyerapan kalsium di usus 
D. Menurunkan pelepasan kalsium dari tulang 

95. Perhatikan gambar dibawah ini!

Hormon yang mengatur pertumbuhan pada manusia 
dihasilkan oleh organ nomor…..

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

96. Bagian yang berinteraksi dengan kelenjar pituitary dan 
berperan sebagai pusat pengendali neuroendokrin 
adalah….. 
A. thalamus 
B. cerebellum 
C. hipotalamus
D. medulla oblongata

97. Neuron berikut yang ditemukan dalam sistem saraf otonom 
yaitu….. 
A. neuron sensori pada kulit 
B. neuron sensori ruas tulang belakang 
C. neuron motor yang berakhir di usus 
D. neuron motor yang berakhir di otot rangka 

98. Kolenkim adalah salah jaringan tumbuhan yang 
mempunyai cirri khas yaitu 
A. bentuk sel memanjang berdinding selulosa dan pectin 
B. bentuk sel membulat dengan penebalan dinding pada 

semua sisi 
C. bentuk sel memanjang dengan penebalan dinding 

pada sudut – sudutnya
D. bentuk sel membulat dan berdinding lignin 

99. Perhatikan gambar dibawah ini! 

Bagian pada daun tumbuhan dikotil yang banyak 
memiliki banyak klorofil adalah….. 

A. 1 dan 2 
B. 2 dan 3 
C. 3 dan 4 
D. 4 dan 5 

100. Warna kulit orang Asia berbeda dengan kulit orang Eropa 
demikinan pula dengan orang yang mengalami 
hipopigmentasi pada kulit wajahnya pigmen yang 
menentukan warna kulit manusia berada pada…… 
A. lapisan tanduk 
B. lapisan malpighi 
C. lapisan dermis 
D. jaringan ikat bawah 











OSN KOTA TAHUN 2010 

1.    Menurut Harold urey bahwa di alam raya kaya zat-zat kimia yang bila terkena bunga api listrik bertegangan tinggi menjadi asam amino sebagai bahan dasar mahluk hidup zat-zat tersebut adalah. ...

A. Metana, amoniak, hydrogen, dan air 


B. Metana, karbondioksida, air dan hydrogen 


C. Amoniak, hydrogen, oksigen dan air 


D. Amoniak, mentana, air dan nitrogen 


2.  
Louis Pasteur berhasil menumbangkan teori Generatio spontanea karena percobaannya yang menggunakan ....

A. Potongan daging segar 


B. Air kaldu ayam 


C. Botol berbentuk leher angsa 


D. Tabung di tutup kain kasa 


3.  
Makhluk hidup tidak mengalami keracunan zat sisa metabolisme, karena tubuhnya memiliki proses….


A. Pernapasan 


B. Asimilasi 


C. Ekskresi 


D. Reproduksi 


4.  
Perhatikan gambar di bawah ini! 




Ciri makhluk hidup yang ditunjukkan oleh gambar tersebut adalah…. 


A. Berkembangbiak 


B. Memerlukan makanan 


C. Tumbuh dan berkembang


D. Peka terhadap rangsang 


5.  Kerasnya tulang diakibatkan oleh adanya zat-zat….


A. Kalsium dan zat besi 


B. Zat besi dan fosfor 


C. Kalsium dan fosfor 


D. Zat besi dan magnesium 


6.   
Perhatikan gambar di bawah ini! 




Bagian diberi tanda huruf A dan B berturut – turut adalah….

A. tulang pelipis dan tulang ubun-ubun 

B. tulang baji dan tulang pelipis 

C. tulang tapis dan tulang ubun –ubun 

D. tulang hidung dan tulang 


7.   Perhatikan ciri – ciri otot berikut !


1. Memiliki banyak inti 


2. Bentuk silindris bercabang 


3. Warnanya bening 


4. Bekerja secara tidak sadar 


5. Bentuknya gelendong 


Berdasar data tersebut yang merupakan ciri otot jantung adalah….


A. 1, 2 dan 5 


B. 1, 2 dan 4 


C. 2, 3 dan 4 


D. 2, 4 dan 5 


8.    Seorang siswa melakukan kerja mengangkat beban berat dengan tangannya. Saat lengan bawah terangkat maka yang terjadi pada otot adalah….. 


A. otot bisep kontraksi dan trisep relakksasi 

B. otot bisep relakksasi dan trisep kontraksi

C. otot bisep dan trisep sama – sama kontraksi 

D. otot bisep dan trisep sama – sama kontraksi 

9.  
Perhatikan gambar di bawah ini! 




Jenis otot seperti pada gambar tersebut terdapat pada organ…. 


A. usus halus, lengan atas dan pembuluh darah 

B. saluran pencernaan, paha dan betis 

C. rahim, saluran pencernaan dan saluran pernapasan 

D. jantung, saluran pengeluaran dan pembuluh darah 

10. Perhatikan gambar di bawah ini! 


		

1
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2
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Kelompok hewan yang memiliki rangka luar/eksoskeleton adalah….


A. 1, 2 dan 3 


B. 2, 3 dan 4 


C. 1, 3 dan 4 


D. 1, 2 dan 4 


11. Perhatikan gambar di bawah ini! 




Gerak tumbuhan ditunjukkan oleh arah tanda panah disebut…


A. Fotoropisme negatif

B. Geotropisme negatif 


C. Geotropisme positif 


D. Kemotropisme negatif 

12. Apabila di samping tanaman kacang panjang ditancapkan batang kayu, maka arah gerak sulurnya…. 


A. membelok menjauhi batang kayu 

B. mendekat ke batang kayu dan melekat 

C. menuju ke bawah batang kayu 

D. tidak terpengaruh oleh batang kayu 

13. Perhatikan gambar di bawah ini! 




Kelainan tulang pada gambar tersebut diakibatkan oleh kekukurangan….. 


A. kalium dan vitamin D 

B. vitamin d dan magnesium 

C. fosfor dan mangnesium 

D. kalsium dan vitamin D 

14. Berikut ini adalah organ – organ suatu sistem: 


		1. Mulut 


2. Tenggorokan 


3. Kerongkongan 


4. Trakea 

		5. Lambung 


6. Usus halus 


7. Ginjal 


8. Rectum 





Organ – organ yang menyusun sistem pencernaan makanan adlah….. 


A. 1, 2, 4, 5 dan 7 

B. 1, 3, 5, 6 dan 8 


C. 1, 3, 5, 6 dan 7


D. 1, 4, 5, 6 dan 8 


15. Yang bukan fungsi gigi dalam proses pencernaan makanan adalah….. 


A. mengunyah makanan 

B. menghaluskan makanan 

C. memotong – memotong makanan 

D. memperjelas keluarnya suara 

16. Perhatikan gambar di bawah ini!




Enzim yang dihasilkan oleh organ yang di beri tanda X adalah……


A. pepsin, amylase dan lipase 

B. ptalin, tripsin dan amylase 

C. lipase, amylase dan tripsin 

D. erepsin, pepsin dan amylase 

17. Penyerapan sari – sari makanan berupa asam amino dan glukosa dilakukan oleh…..


A. pembuluh kil

B. jonjot usus 

C. mikrovili 

D. pembuluh darah 

18. Tiga macam zat makanan penghasil energi bagi tubuh adalah…..


A. karbohidrat, protein, vitamin 

B. karbohidrat, lemak, mineral 

C. karbohidrat, vitamin, lemak 

D. protein, karbohidrat, lemak 

19. Pencernaan secara kimia terhadap karbohidrat terjadi pada organ – organ pencernaan…..


A. mulut dan lambung 

B. usus halus dan usus besar 

C. mulut dan usus halus 

D. kerongkongan dan lambung 

20. Hewan – hewan yang pencernaanya terjadi intrasel adalah….


A. Amoeba, ubur – ubur dan paramaecium 


B. Bintang laut plasmodium, dan Euglena 


C. Landak laut, bulu babi, dan amoekena 


D. Paramaecium, amoeba, dan Euglena 


21. Bagian perut hewan memamah biak yang dianggap sebagai lambung sesungguhnya adalah….


A. perut besar (rumen)

B. perut jala (reticulum)

C. perut kitab (omasum)

D. perut masam (abomasum)

22. Kelainan/penyakit pada kelenjar ludah dikenal dengan sebutan….


A. apendiksitis

B. konstipasi 

C. paratitis

D. sariawan 

23. Bahan makanan berikut yang semuanya mengandung protein adalah…. 


A. telur, bayam, ketela pohon, kol

B. ikan, hati ayam, kacang panjang, tempe

C. pisang, bayam, kol, agar – agar 

D. ketan hitam, mentimun, kacang polong, kedelai

24. Sikap berikut yang menurut anda paling bijak terkait dengan pola makan adalah…..

A. Hanya makan sayur dan buah saja


B. makan makanan yang berlemak tanpa terkendali 

C. tidak memakan makanan yang mengandung kolesterol 

D. menjaga pola makan yang seimbang 

25. Berikut ini adalah fingsi vitamin: 


1. Mencegah sariawan mulut 


2. Menjaga kesuburan kulit dan rambut


3. Mencegah penyakit beri – beri 


4. Mencegah kemandulan


5. Mencegah penyakit rakhitis


Fungsi vitamin E bagi manusia adalah…..


A. 1 dan 2


B. 2 dan 3


C. 2 dan 4 


D. 3 dan 5 


26. Kerajaan makhluk hidup (kingdom) berikut yang beberapa anggota jenisnya bersifat multiseluler adalah….

A. protista

B. fungsi dan protista 

C. fungsi prostista dan monera 

D. animalia dan plantae

27. Kingdom berikut yang sel –sel penyusun tubuhnya bersifat eukariotik adalah…..


A. animalia dan plante 

B. animalia, plante dan protista 

C. animalia, plante dan fungsi  

D. animalia, plante, fungsi dan protista 

28. Anggota phylum berikut hanya memiliki dua lapisan tubuh (Diploblastik). Phylum yang dimaksud adalah……


A. Coelenterate dan porifera


B. Platyhelminthes, nematode dan annelida


C. Ctenophore, coelenterate dan porifera 


D. Platyheminthes, porifera dan ctenophore 


29. Kelompok hewan berikut yang paling banyak memiliki persaman ciri adalah…. 

A. Sapi, gajah dan kucing 


B. Ayam. Gajah dan ikan 


C. Katak, ikan dan burung 


D. Keong, katak dan ikan 


30. Kelompok hewan berikut yang berada pada tingkat takson paling rendah adalah….. 


A. kambing, singa dan paus 


B. singa, kucing dan harimau


C. katak, ikan dan burung 


D. keong, katak dan ikan 


31. Hal berikut dapat digunakan untuk memisahkan lumba – lumba dan hiu ke dalam kelompok yang berbeda, kecuali……. 


A. Bentuk ekor 


B. Sistem pencernaan 


C. Kelenjar susu (mammae)


D. Jumlah ruang pada jantung 


32. Salah satu upaya untuk melindungi keanekaragaman hayati adalah menetapkan beraga, kawasan perlindungan, antara lain: 


1. Taman nasional


2. Cagar alam


3. Kebun raya


4. Kebun binatang 


5. Taman safari 


6. Taman laut 


7. Suaka margasatwa 


Berikut ini yang bukan kawasan perlindungan ex situ adalah…. 


A. 1 dan 2 


B. 1, 2. Dan 6


C. 1, 2, 6, dan 7


D. 3, 4, 5, dan 6 


33. Suatu hewan akan sangat rentan punah karena disebabkan beberapa faktor, kecuali….


A. jumlah populasi hewan tersebut kecil 

B. memiliki kemampuan dispersal yang rendah 

C. diburu manusia 

D. wilayah jelajah yang sempit 

34. Bagian sel berikut yang bukan meruapakan strukur umum penyusun sel adalah…..


A. sitoplasma

B. membrane plasma 

C. ribosom

D. kapsul 

35. Sel berikut yang tidak mempunyai membran inti adalah…..


A. sel jamur

B. sel lumut 

C. sel ganggang

D. sel bakteri 

36. Organel berikut dapat ditemukan pada sel hewan tumbuhan maupun bakteri organel yang di maksud adalah….


A. mitokondria dan peroksisom

B. reticulum endoplasma dan vakuola

C. kompleks golgi dan lisosom 

D. ribosom 

37. Perhatikan gambar dibawah ini!



Nama dan fungsi yang ditunjuk adalah….


A. Reticulum endoplasma →    tempat sintesis enzim untuk detoksifikasi zat racun 


B. Mitokondria  →    penghasil energi melalui pernapasan seluler 


C. Peroksisom   →    mendetoksifasi zat racun


D. Lisosom  →    mencerna partikel makanan 


Untuk menjawab soal no.38 dan 39, silahkan memperhatikan gambar berikut! 



38. Organel yang dapat menghasilkan energi metabolisme ditunjukkan oleh angka……  

A. 1, 2, 3 dan 4


B. 1, 3, dan 4


C. 2 dan 3 


D. 2


39. Aktivasi enzim hidrolitik yang terkandung dalam lisosom dilakukan pada organel….


A. 1


B. 2


C. 3


D. 4


40. Jaringan yang berfungsi sebagai pemberi bentuk tubuh manusia adalah…..


A. jaringan epidermis

B. jaringan ikat

C. jaringan syarat

D. jaringan otot 

41. Berikut ini yang bukan merupakan organ adalah…..


A. paru – paru 

B. otot diafragma 

C. bronkus

D. trachea 

42. Jika diketahui bahwa anggota komunitas sawah adalah ular tikus sawah dan burung elang maka bila suatu saat ditemukan fenomena populasi tikus sawah sangat rendah maka hipotesis yang kurang tepat untuk diajukan adalah….


A. burung elang sering ditangkapi manusia 

B. ular sering dibunuh oleh manusia

C. sawah sedang tidak ditanami padi 

D. tikus juga merupakan mangsa burung elang 

43. Jika satuan kecil makhluk hidup yang dapat kita temukan pada suatu populasi adalah individu, maka satuan terkecil yang dapat kita temukan pada suatu ekosistem adalah……


A. komunitas

B. populasi

C. individu

D. habitat

44. Dalam ekologi, kingdom fungi mempunyai peranan sebagai….


A. produsen 

B. konsumen tingkat 1 

C. konsumen tingkat 2

D. decomposer 

45. Populasi yang tidak dapat kita temukan pada komunitas di padang rumput adalah…..


A. populasi hyena

B. populasi harimau

C. populasi singa

D. populasi zebra

46. Hal – hal berikut yang tidak menunjukkan hubungan erat antara habitat dan adaptasi makhluk hidup adalah…..


A. singa memiliki gigi taring dan kuku yang tajam 

B. kelinci memiliki rambut warna putih dan tebal saat musim salju 

C. burung air memiliki paruh dan kaki yang panjang 

D. hewan gurun pasir aktif pada malam hari 

47. Aktivitas berikut ini yang bukan merupakan upaya mengurangi pencemaran udara adalah….

A. menanam pohon 

B. mengkonsumsi produk – produk lokal 

C. menggunakan produk terknologi canggih 

D. mendaur ulang bahan – bahan bekas pakai

48. Yang bukan contoh bahan pencemar pada air adalah…..


A. Detergen dari aktivitas rumah tangga 


B. Panas yang dihasilkan PLTU


C. Pestisida dari lahan pertanian 


D. CO2 yang dihasilkan industry 


49. Contoh keterkaitan antara tingginya populasi manusia dengan kebutuhan lahan adalah:


A. Maraknya pembangunan vila di daerah – daerah dataran tinggi 


B. Maraknya kendaraan yang parkir di areal parkir umum 


C. Maraknya pembangunan rumah susun dan bangunan bertingkat


D. Maraknya intensifikasi lahan pertanian 


50. Yang bukan merupakan contoh kerusakan lingkungan aktibat keterkaitan antara meningkatnya populasi manusia dengan kebutuhan pangan adalah…..


A. abrasi pantai 

B. pencermaran pestisida 

C. eutrofikasi yang menyebabkan blooming alga 

D. berlubangnya lapisan ozon 

51. Fungsi organ pernapasan adalah sebagai berikut kecuali….


A. regulasi nilai pH plasma

B. tidak berperan dalam membasmi benda asing 

C. produksi suara 

D. pengeluaran gas CO2 dan pemasukan gas O2

52. Organ yang berperan atau berfungsi sebagai jalan utama sistem pernapasan dan sistem pencernaan adalah….


A. epiglottis 

B. bronkus 

C. trakea

D. esophagus 

53. Unit ginjal paling fungsional adalah….


A. korteks ginjal 

B. medulla 

C. glomerolus

D. nefron 

54. Zat yang dapat difitrasi dan diabsorbsi 100% oleh tubulus ginjal adalah…..


A. natrium

B. air

C. glukosa 

D. urea

55. Luas permukaan difusi gas sempit pada amphibian, karena paru – paru tidak bergelembung membentuk alveoli oleh karena itu organ pernapasan pada amphibia selain paru – paru dibantu oleh organ….


A. insang 

B. kulit 

C. kloaka

D. saccus pneumaticus

56. Organ pernapasan pada hewan invertebrata yang berkembang paling sempurna adalah pada phyllum….


A. Nemathelminthes


B. Annelida


C. Coelenterate 


D. Arthropoda


57. Dalam urin terdapat berbagai zat sisa. Pada ikan yang hidup air tawar, sisa metabolism protein dibuang dalam bentuk ....

A. urea 

B. asam urat

C. ammonia

D. nitrogen

58. Fungsi jantung adalah untuk…..

A. Memompa darah yang kaya O2 ke sistem arteri dan menampung darah sedikit oksigen dari sistem vena serta menerusakan ke paru – paru 


B. Memompa darah yang kaya CO2 ke sistem arteri dan menampung darah sedikit oksigen dari arteri 


C. Memompa darah yang kaya oksigen ke sistem arteri dan menampung darah sedikit oksigen dari sistem arteri 


D. Memompa darah yang kaya akan CO2 ke sistem vena dan menampung darah sedikit oksigen dari sistem arteri 


59. Yang benar dari pernyataan di bawah ini adalah….


A. Atrium kiri menerima darah kaya CO2 dari paru – paru melalui vena pulmonalis 

B. Ventrikel kanan berupa pompa berotot menampung darah dari atrium kiri dan memompanya ke paru 


C. Atrium kanan menampung darah yang sedikit yang oksigen dari tubuh melalui vena cava superior dan inferior 

D. Ventrikel kiri menerima darah kaya CO2 dari paru melalui atrium kiri dan memompanya ke sistem sirkulasi 


60. Penafasan ada 2 macam yaitu penafasan dada dan pernafasan perut pada penafasan perut yang berperan adalah…… 


A. diafragma dan otot perut 

B. otot perut dan stermum 

C. diafragma dan costae 

D. diafragma dan muskulus intercostalis 

61. Bagian terluar dari ginjal adalah …..

A. medulla ginjal 

B. korteks ginjal

C. kapsul ginjal 

D. kaliks ginjal 

62. Darah terdiri atas plasma dan sel darah serum darah adalah….


A. plasma minus fibrinogen

B. sel darah minus fibrinogen 

C. plasma plus fibrinogen

D. sel darah plus fibrinogen

63. Pernapasan adalah pertukaran gas antara atmosfer, darah sel dan sel tubuh tahap-tahap dari sistem pernapasan tersebut adalah…..


A. ventilasi paru, pernapasan internal dan pernapasan eksternal 

B. pernapasan eksternal ventilasi paru dan pernapasan internal 

C. pernapasan internal pernapasan eksternal dan ventilasi paru

D. ventilasi paru pernapasan eksternal dan pernapasan internal 

64. Satuan yang digunakan untuk menentukan kadar Hb seseorang adalah….. 


A. g/cc darah 


B. mg/100cc darah


C. g/100cc darah 


D. g/10cc darah 


65. Urutan sistem penghantar pada kerja jantung manusia adalah….. 


A. berkas Hiss. Nodus SA, serat purkinje 


B. nodus AV, berkas His, nodus SA 


C. nodus SA, nodus AV berkas His 


D. serat purkinje, nodus SA, berkas His 


66. Oksigen dari alveolus masuk ke pembuluh darah kapiler paru melalui proses….. 

A. difusi 


B. osmosis 


C. transport aktif


D. vesikel 


67. Alat pernafasan hewan berikut menggunakan insang dan labirin, kecuali pada…..


A. ikan mas

B. ikan lele

C. ikan gurame

D. ikan gabus

68. Bagian darah yang mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh adalah….


A. sel darah merah

B. sel darah putih 

C. plasma darah 

D. serum

69. Berat jenis urin yang normal adalah…..


A. 1,503 – 1,956


B. 1,033 – 1,500


C. 0,860 – 1,022


D. 1,003 – 1,032


70. Reabsorbsi pada ginjal ada 2 macam yaitu reabsorbsi dan fakultatif. Reabsorbsi obligat terjadi tanpa bantunan hormon yang dapat berlangsung pada bagian dibawah ini, kecuali …..


A. tubulus kolektivus

B. tubulus proksimal 

C. tubulus distal 

D. tengkung henle 

71. Manakah kesimpulan yang mungkin beresiko timbulnya kelainan eritroblastosis fetalis di bawah ini….. 


		

		Ayah

		Ibu

		Anak

		Kesimpulan



		(A) 

		Rh+

		Rh+

		Rh+

		



		(B) 

		Rh-

		Rh+

		Rh+

		



		(C) 

		Rh-

		Rh-

		Rh-

		



		(D) 

		Rh+

		Rh-

		Rh+

		





72. Penyakit yang disebabkan banyaknya gas nitrogen yang masuk dalam plasma darah dan cairan intertisial adalah sebagai berikut, kecuali….

A. anemia 

B. nitrogen narcosis

C. cassion desease 

D. cassion bends 

73. Diuresis adalah keadaan dimana jumlah urin mengingkat Hal ini dapat disebabkan oleh faktor dibawah ini, kecuali….. 


A. banyak minum 

B. absorbsi air terhamabat 

C. adanya bahan – bahan yang sukar diabsorbsi oleh tubulus ginjal 

D. adanya stimulus ADH secara terus menerus 

74. Yang bukan penyakit yang umum terdapat pada saluran pernapasan adalah… 


A. sinusitis 

B. pneumonia

C. tuberculosis

D. albuminaria

75. Penderita diabetes mellitus dapat dideteksi dari cairan…. 


A. darah dan feses 

B. feses dan urine 

C. urine dan darah 

D. feses dan sputum

76. Pada jaringan saraf tersusun dari beberapa komponen. Neuron adalah….


A. sel – sel saraf yang menyusun jaringan saraf 

B. serabut saraf yang panjang 

C. seabut saraf yang berfungsi sebagai alat rangsangan 

D. serabut saraf yang pendek berfungsi sebagai penerima rangsang 

77. Susunan saraf pada cacing planaria adalah….. 


A. sumsum tulang belakang

B. tali saraf dan sumsum tulang belakang 

C. otak dan tali saraf 

D. otak dan sumsum tulang belakang 

78. Pusat kontrol pernapasan dan denyut dalam tubuh adalah…..


A. medulla oblongata

B. pons varoli

C. serebrum

D. serebelum

79. Dalam pembuatan tanaman bonsai sering dilakukan pemotongan akar sehingga produksi salah satu hormone tumbuhan menurun yaitu hormon…..

A. sitokinin 

B. auksin

C. giberelin 

D. etilen 

80. Kerjasama antara hormon sitokinin, gilberalin dan berfungsi  untuk….. 


A. memperkecil dormansi apical 

B. membantu mangatur pembelahan di daerah meristem 

C. mengatur proses pertumbuhan dan tunas pada kultur jaringan 

D. mengatur pembentukan bunga dan buah 

81. Stele atau silinder pusat adalah….


A. bagian xylem dari ikatan pembuluh 

B. bagian floem dari ikatan pembuluh 

C. ikatan pembuluh yang dikelilingi perisikel dan endodermis 

D. bagian dalam dari batang 

82. Dari berbagai macam hormon yang anda kenal ada diantaranya yang dihasilkan oleh pankreas yatiu…..


A. insulin 

B. hipofisis

C. tiroksin 

D. adrenalin 

83. Obesitas atau kegemukan yang luar biasa pada orang dewasa terjadi karena gangguan pada…… 


A. kelenjar hipofisi 

B. kelenjar adrenal 

C. kelejnar tiroid 

D. kelenjar pankreas 

84. Suatu senyawa yang berperan dalam menghantarkan impuls saraf pada sinapsis adalah….. 

A. asetilkolin esterase 

B. neurilema 

C. kolineterase 

D. asetilkolin 

85. Organ korti yang berfungsi sebagai alat pendengaran terdapat pada bagian…. 


A. tulang sanggurdi 

B. koklea

C. canalis semisirkularis

D. eustachius

86. Saraf parasimpatik…..


A. mempercepat denyut jantung 

B. tersusun dari deretan ganglion sejajar 

C. mengahasilkan kolinesterase untuk menstimulasi kontraksi otot 

D. bekerja berlawanan dengan aktivitas saraf simpatetik 

87. Perhatikan gambar berikut!







Otak amphibi ditunjukkan pada….. 


A. I


B. II


C. III


D. IV


88. Saat musim kawin pada hewan terlihat setiap pasangan saling menarik perhatian lawan jenisnya salah satu hormone yang berfungsi untuk hal tersebut adalah…. 


A. hormone ekdison

B. hormon feromon 

C. hormone juvenil 

D. hormone somatropin 

89. Siklus menstruasi dikelompokkan menjadi 4 fase menstruasi fase praovulasi, fase ovulasi dan fase pascaovulasi di bawah ini yang merupakan salah satu ciri dari fase praovulasi adalah…. 


A. corpus lutetium menghentikan produkasi hormon estrogen dan progesteron

B. ovum lepas lepas sehingga dinding endometrium sobek 


C. gonadotropin merangsang hipofisis untuk mengeluarkan FSH 


D. penurunan FSH sehingga menyebabkan hipofisis melepaskan LH. 


90. Seseorang yang akan menunaikan ibadah haji haurs disuntik vaksin meningitis, Radang pada meninges disebabkan oleh. 


A. jamur

B. bakteri 

C. virus 

D. cacing 

91. Perhatikan gambar berikut 




Bagian dari organ tumbuhan yang disebut cambium ditunjukkan pada nomor  : 


A. 1


B. 2


C. 3


D. 4


92. Penyebab penyakit mozaik pada tanaman tembakau dengan gejala pertumbuhan terhambat dan daun bercak-bercak adalah…… 


A. Virus TMV


B. Virus CLV


C. Virus CVPD


D. Virus CMV


93. Pernyataan yang benar mengenai fungsi hormon tumbuhan adalah….


A. asam absisat merangsang proses pembungaan 

B. etilen merangsang perkembangan akar lateral dan serabut 

C. auksin memacu pemanjagan sel dan perkembangan tumbuhan 

D. giberelin menghamat pertumbuhan batang dan tunas 

94. Hormone paratiroksin berfungsi mengatur kadar ion kalsium dan ion fosfat dalam darah dan tulang dengan cara seperti dibawah ini, kecuali…. 

A. Meningkatkan penyerapan kembali kalsium di ginjal  


B. Meningkatkan pelepasan kalsium dari tulang 


C. Meningkatkan penyerapan kalsium di usus 


D. Menurunkan pelepasan kalsium dari tulang 

95. Perhatikan gambar dibawah ini!




Hormon yang mengatur pertumbuhan pada manusia dihasilkan oleh organ nomor…..


A. 1


B. 2


C. 3


D. 4


96. Bagian yang berinteraksi dengan kelenjar pituitary dan berperan sebagai pusat pengendali neuroendokrin adalah….. 


A. thalamus 

B. cerebellum 

C. hipotalamus

D. medulla oblongata

97. Neuron berikut yang ditemukan dalam sistem saraf otonom yaitu….. 


A. neuron sensori pada kulit 

B. neuron sensori ruas tulang belakang 

C. neuron motor yang berakhir di usus 

D. neuron motor yang berakhir di otot rangka 

98. Kolenkim adalah salah jaringan tumbuhan yang mempunyai cirri khas yaitu 


A. bentuk sel memanjang berdinding selulosa dan pectin 

B. bentuk sel membulat dengan penebalan dinding pada semua sisi 

C. bentuk sel memanjang dengan penebalan dinding pada sudut – sudutnya

D. bentuk sel membulat dan berdinding lignin 

99. Perhatikan gambar dibawah ini! 




Bagian pada daun tumbuhan dikotil yang banyak memiliki banyak klorofil adalah….. 


A. 1 dan 2 


B. 2 dan 3 


C. 3 dan 4 


D. 4 dan 5 


100. Warna kulit orang Asia berbeda dengan kulit orang Eropa demikinan pula dengan orang yang mengalami hipopigmentasi pada kulit wajahnya pigmen yang menentukan warna kulit manusia berada pada…… 


A. lapisan tanduk 

B. lapisan malpighi 

C. lapisan dermis 

D. jaringan ikat bawah 
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