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1. Di bawah ini adalah gambar objek (skala bebas) yang 
dipelajari dalam biologi. 

  
 Urutan dari tingkat organisasi kehidupan dari yang 

paling rendah sampai dengan yang paling tinggi 
adalah.... 

 A. (1) – (2) – (3) – (4) –  (5)  
 B. (5) –  (1) –  (2) –  (3) –  (4)  
 C. (4) – (3) – (2) – (1) – (5)  
 D. (2) – (1) – (3) – (4) – (5)  
 E. (1) – (5) – (3) – (2) – (4)  
 
2. Berikut adalah beberapa bakteri yang termasuk 

Eubacteria: 
 
  Nama 

Bakteri 
Nama 

Penyakit 
Bentuk 
Bakteri 

Tempat 
Infeksi 

1 Clostridium 
tetani 

tetanus batang otot 

2 Diplococcus 
pneumoniae 

tipus spiral usus 
halus 

3 Mycobacterium 
tuberculosis 

TBC batang paru-
paru 

4 Mycobacterium 
leprae 

sifilis bola paru-
paru 

5 Neisseria 
gonorrhoeae 

raja 
singa 

spiral alat 
kelamin 

6 Pasteurella 
pestis 

Pneumo-
nia 

batang kulit 

 
Hubungan antara nama bakteri, penyakit, bentuk dan 
tempat infeksi yang benar adalah.... 
A. 1, 2, 3  C. 2, 3, 5 E. 4, 5, 6 
B. 1, 3, 5  D. 3, 4, 5 
 

3. Berikut adalah jenis algae dengan warna dominan 
dan pigmennya: 
 

 Jenis Algae Warna 
Dominan Pigmen 

1 Euglenophyta Hijau karoten 

2 Pyrrophyta Cokelat 
kemerahan 

dinosantin, 
fikobilin 

3 Chrysophyta Keemasan santofil 

4 Rhodophyta Kecokelatan fukosantin 

5 Phaeophyta Kemerahan fikoeritrin 

6 Chlorophyta Hijau klorofil 
 
Hubungan antara jenis Algae dengan warna dominan 
dan pigmen yang benar adalah.... 
A. 1, 2, 3  C. 2, 3, 6 E. 4, 5, 6 
B. 1, 3, 5  D. 3, 4, 5 
 

4. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 
Berdasarkan gambar di atas, dasar dari sistem 
klasifikasi yang digunakan adalah.... 
A. ciri morfologi dan ciri anatomi 
B. persamaan yang di milikinya 
C. perbedaan yang dimilikinya 
D. ciri biokimia 
E. manfaat 

 
5. Berikut adalah beberapa aktivitas yang dilakukan 

oleh manusia: 
(1) menggunakan listrik untuk penerangan di siang 

hari yang cerah 
(2) mendesain bangunan yang hemat energi 
(3) menggunakan barang yang biasa diisi ulang, 

dipakai ulang dan di daur ulang  
(4) menangkap ikan dengan menggunakan pukat 

harimau 
(5) memelihara binatang peliharaan yang dilindungi 
(6) membuat sumur resapan dan atau biopori 

 
Yang bukan merupakan upaya dapat kita lakukan di 
rumah dan sekitarnya dalam upaya melestarikan 
sumberdaya alam adalah.... 
A. 1, 3, 4  C. 2, 3, 5 E. 4, 5, 6 
B. 1, 4, 5  D. 3, 4, 5 
 

6. Berikut ciri-ciri tumbuhan Angiospermae: 
 

 Bagian Dikotil Monokotil 

1 Biji 1 kotiledon 2 kotiledon  

2 Akar Serabut Tunggang  

3 Batang 

Tidak beruas-ruas 
dan bercabang. 
Berkambium 
dengan pembuluh 
angkut kolateral 
terbuka 

Beruas-ruas dam 
tidak bercabang. 
Tidak 
berkambium 
dengan pembuluh 
angkut kolateratl 
tertutup 

4 Daun 

Tunggal atau 
majemuk 
Tulang daun 
menyirip atau 
menjari 

Tunggal 
Tulang daun 
sejajar dan 
melengkung 

5 Bunga Kelipatan 3 Kelipatan 2, 4 
atau 5 

 
Ciri-ciri yang tidak benar dari tumbuhan di atas 
adalah.. 
A. 1, 2, 3  C. 1, 2, 5 E. 3, 4, 5 
B. 1, 2, 4  D. 2, 4, 5 
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7. Perhatikan gambar dari daur hidup salah satu cacing 
Platyhelminthes di bawah ini! 
 

 
 
Berdasarkan gambar atas, cacing tersebut adalah…. 
A. Fasciola hepatica D. Wuchereria bancrofti  
B. Trichinella spiralis E. Taenia saginata 
C. Clonorchis sinensis  
 

8. Berdasar alat gerak, vertebrata dibagi menjadi 2 
kelompok yaitu super kelas Pisces dan Tetrapoda. 
Berikut ini adalah hewan yang merupakan kelompok 
super kelas Tetrapoda, kecuali…. 
A. Kelas Amphibia (Katak, salamander) 
B. Kelas Reptilia (Ular, kura-kura, buaya) 
C. Kelas Aves (Burung elang, burung hantu) 
D. Kelas Mammalia (monyet, kuda, babi, manusia)  
E. Kelas Agnatha (Belut laut, ikan hantu) 
 

9. Perhatikan jaring-jaring makanan di bawah ini! 

 
Akibat perburuan oleh manusia, populasi ular 
menjadi punah karena manusia mengambil kulit, 
darah, daging dan empedu ular maka akan 
memberikan dampak pada populasi…. 
A. burung dan tikus meingkat 
B. katak dan elang meningkat 
C. capung dan lalat meningkat 
D. kupu-kupu dan capung menurun 
E. tikus menurun sedangkan belalang meningkat 
 
 
 
 

10. Perhatikan daur biogeokimia di bawah ini! 

 
Proses yang bertanda A, B, dan C adalah… 
A. Presipitasi, Transpirasi, dan Evaporasi 
B Evaporasi, Presipitasi, dan Transpirasi 
C. Evaporasi, Transpirasi, dan  Presipitasi 
D. Transpirasi, Presipitasi, dan Evaporasi 
E. Transpirasi, Evaporasi, dan Presipitasi 
 

11. Berikut adalah efek dari pencemaran karena aktivitas 
manusia: 
(1) tanaman pertanian / tumbuhan dapat mengalami 

kematian jika terkena polutan ini 
(2) bangunan bisa mengalami efek korosif karena 

polutan ini memiliki pH < 5 
(3) membunuh beberapa spesies ikan yang rentan 

dengan perubahan pH air 
(4) jika mengenai kulit langsung membuat gatal-gatal 

dan memerah 
(5) bereaksi dengan air hujan sehingga membentuk 

hujan asam 
 

Jenis bahan pencemar yang dapat mengakibatkan 
efek di atas adalah…. 
A. SO2 dan NOx C.  CO dan CO2  E. pupuk PO4 
B. HCl dan SO4  D. H2O dan H2CO3 
 

12. Berikut adalah unsur anorganik yang dapat 
ditemukan di dalam protoplasma sel, kecuali… 
A.  natrium hidroksida   D.  polisakarida  
B.  natrium klorida    E.  asam  nitrat 
C. kalsium sulfat  
 

13. Perhatikan gambar 2 jenis sel yang berbeda ini! 
 

 
  X      Y 
 
Organel X yang tidak dimiliki oleh Y dan berikut 
sebaliknya organel Y yang tidak dimiliki oleh X 
adalah…. 
A.  1 dan A  D. 10 dan K  
B.  3 dan D   E. 13 dan C 
C. 5 dan E 
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14. Perhatikan gambar melintang dari akar sebuah 
tumbuhan berikut ini! 
 

 
 
Bagian yang menunjukkan pembuluh angkut floem 
dan xilem adalah nomor….. 
A. 1 dan 2  C. 3 dan 2 E. 4 dan 6 
B. 2 dan 3  D. 4 dan 2  
 

15. Perhatikan gambar otot manusia berikut ini! 

 
Yang termasuk pada otot involunter adalah…. 
A. A dan B D. B 
B. A dan C E. C 
C. B dan C   
 

16. Perhatikan gambar organ jantung berikut ini! 
 
Bagian yang merupakan 
katup semilunaris kiri dan 
katup bikuspidalis 
adalah…. 
A. 1 dan 2  
B. 3 dan 2 
C. 4 dan 6 
D. 2 dan 3 
E. 4 dan 3  
 

17. Perhatikan gambar sistem pencernaan berikut ini! 
 

 
Pencernaan di atas terjadi pada bagian bernomor…. 
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5 
 
 
 
 
 
 

18. Berikut adalah tabel nama penyakit dan gejalanya! 
 

 Nama Penyakit Gejala 
1 Dipteri infeksi saluran pernapasan atas, 

kerusakan selaput jantung, 
demam, lumpuh 

2 Faringitis radang  pada  permukaan  dalam  
alveolus sehingga paru-paru  
menggelembung  

3 Sinusitis pembengkakan pada sinus atau 
rongga hidung. 

4 Asma sukar bernapas atau sesak afas 
karena saluran bronkiolus 
menyempit 

5 Emfisema infeksi karena  terlalu  banyak  
merokok,  ditandai  dengan  rasa 
kering dan sakit saat menelan 

6 Kanker paru-
paru 

kelainan sel pada epitel bronkial 
yang tumbuh dengan cepat 
membentuk tumor ganas 

  
Penyakit yang tidak sesuai dengan gejalanya 
adalah…. 
A. 1 dan 4  C. 2 dan 3 E. 3 dan 6 
B. 1 dan 5  D. 2 dan 5  
 

19. Perhatikan gambar nefron berikut ini! 

 
Seorang penderita albuminuria mengalami gangguan 
pada bagian yang bernomor…. 
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5 
 

20. Di antara hormon berikut ini yang dipasangkan  
secara tidak tepat dengan fungsinya adalah…. 

 Hormon Fungsi 
A oksitosin merangsang kontraksi uterus 

selama proses kelahiran bayi 
B tiroksin merangsang metabolisme 
C insulin merangsang perombakan 

glikogen di hati 
D ACTH merangsang pelepasan 

glukokortikoid oleh korteks 
adrenal 

E melatonin memengaruhi ritme biologi, 
reproduksi musiman 

 
21. Perhatikan  gambar  oogenesis  berikut! 

 
Ootid  yang  memiliki  
kromosom  haploid   
ditunjukkan oleh 
nomor… 
A. 1 D. 4 
B. 2 E. 5 
C. 3 
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22. Komponen yang berperan dalam respons nonspesifik 
adalah sebagai berikut: 
(1)   lisozim  (4)   sel NK 
(2)   fagosit  (5)   interferon 
(3)   mukus  (6)   protein komplemen 
 
Komponen yang berperan dalam pertahanan lapis 
pertama adalah .... 
A.  (1) dan (2)       D. (4) dan (5) 
B.  (1) dan (3)      E.  (5) dan (6) 
C.  (2) dan (4) 
 

23. Perhatikan tabel dibawah ini! 
Hari ke- Panjang Tanaman Jagung (cm) 

Tempat Terang Tempat Gelap 
1 0 0 
2 1,0 1,5 
3 2,0 3,0 
4 3,5 4,8 
5 4,5 6,3 
6 5,7 7,5 
7 6,5 9,0 

Berdasarkan data tabel tersebut dapat disimpulkan 
bahwa pertumbuhan tercepat terjadi pada hari…. 
A. 1 ke 2 D. 4 ke 5 
B. 2 ke 3 E. 5 ke 6 
C. 3 ke 4   
 

24. Perhatikan tahapan reaksi glikolisis berikut! 
 

 
 
Bagian yang bertanda X, Y, dan Z adalah…. 
A.  Glukosa, NADPH, dan Asam Piruvat 
B. Glukosa, NADH, dan Asam Piruvat 
C. Glukosa, ATP, dan Asam Piruvat 
D. Asam Piruvat, CO2, dan Asetil Ko A 
E. Asetil Ko A, CO2, dan Asam Piruvat 
 
 
 
 
 
 

25. Perhatikan grafik berikut ini! 

 
Pernyataan tentang hubungan enzim dengan 
temperatur berdasarkan grafik tersebut adalah…. 
A. enzim memiliki rentang temperatur tertentu agar 

dapat bereaksi dengan optimal. 
B. pada temperatur yang tinggi, enzim akan 

terdenaturasi sehingga  dapat  digunakan  lagi 
C. pada  temperatur  yang rendah, enzim berada 

pada kondisi aktif 
D. kerja enzim tidak dipengaruhi oleh temperatur 
E. temperatur tinggi mempercepat kerja enzim 
 

26. Pernyataan  yang tepat mengenai proses Katabolisme 
terdapat pada tabel berikut….  
 Tahapan Tempat Substrat Hasil 
A. Glikolisis Sitoplasma C6H12O6 2ATP 

B. Dekarboksilasi 
Oksidatif 

Krista 
Mitokondria 

Asam 
piruvat 

Asetil  
Co-A 

C. Siklus  
Krebs 

Matriks 
mitokondria 

Asetil 
CO-A 

NADH2  
+ ATP 

D. Transpor 
elektron 

Krista 
Mitokondria 

NADH2, 
FADH2 

30ATP 
+ 4ATP 
+ H2O 

E. Siklus Krebs Matriks 
mitokondria C6H12O6 34 ATP 

 
27. Perhatikan skema tahapan proses fotosintesis berikut 

ini! 

 
 
Berdasarkan gambar tersebut urutan nomor 1, 2 dan 
3 adalah... 
A. CO2, RuBP, dan O2   
B. CO2, Asetil CoA, dan O2   
C. CO2, NADPH, dan O2      
D. H2O, O2, dan C6H12O6   
E. H2O2, O2, dan CO2   
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28. Perhatikan skema proses respirasi anaerob yang 
dilakukan oleh Sacharromyces sp berikut ini! 
 

 
Yang ditunjuk oleh P, Q dan R secara urut dalam 
proses respirasi anaerob adalah .... 
A. 2 Asetil CoA, 2 asam piruvat dan 2 etanol 
B. Asam piruvat, 2FADH dan 2 ADP 
C. 2 CO2  , FADH, dan  2asetil CoA 
D. Glukosa,  2 etanol, dan 2 CO2    
E. Glukosa, 2 CO2  dan 2 etanol  
 

29. Asam nukleat dibedakan menjadi DNA dan RNA. 
Pernyataan berikut yang menunjukkan perbedaan 
DNA dan RNA adalah …. 

 DNA RNA 

A Komponen gula 
ribosa 

Komponen gula 
deoksiribosa 

B Rantai pendek 
tunggal 

Rantai panjang ganda 

C 

Komponen basa 
nitrogen Purin: 
Adenin   dan 
Guanin, Pirimidin: 
Timin dan Sitosin 

Komponen basa nitrogen 
Purin: Adenin   dan 
Guanin, Pirimidin: Urasil 
dan Sitosin 

D Jumlah tidak tetap Jumlah tetap 

E 
Lokasi di nukleus, 
sitoplasma, kloroplas  
dan mitokondria 

Lokasi di nukleus, 
kloroplas dan mitokon-
dria 

 
30. Berikut adalah tahapan sintesis protein di dalam sel: 

(1) dalam pembentukkan polipeptida, asam amino 
yang satu digabung dengan asam amino yang lain 
oleh ikatan peptida. Proses ini berjalan terus 
sampai akhirnya ditemukan stop kodon. 

(2) tRNA  mengangkut  asam  amino  ke  ribosom  
yang  kemudian  disusun menjadi polipeptida 
atau protein. 

(3) di  dalam  sitoplasma  tRNA  mengadakan  
translasi  kodon  pada  mRNA menjadi  
antikodon  pada  tRNA. 

(4) rantai mRNA akan keluar dari DNA menuju 
ribosom di sitoplasma dan menempelkan dirinya 
pada ribosom. 

(5) informasi DNA pada DNA sense (template) 
dialihkan melalui mRNA. 

(6) RNA polimerase akan membuka ikatan double 
helix pada bagian gen yang dikenali. 

(7) pengenalan daerah gen di DNA oleh enzim RNA 
polimerase.  

 
Urutan yang sesuai dengan tahapan sintesis protein 
adalah… 
A. 1-2-3-4-5-6-7 D. 7-6-5-4-2-3-1 
B. 1-3-4-5-2-7-6 E. 7-6-5-4-3-2-1 
C. 3-4-6-5-2-7-1   
 
 
 
 
 

31. Perhatikan tabel perbedaan mitosis dengan meiosis di 
bawah ini! 
 

Perbedaan Mitosis Meiosis 
1 Tempat Sel  somatik Sel  kelamin 
2 Tujuan Pembentukan  

gamet  
Pertumbuhan, 
regenerasi sel  

3 Jumlah  sel  
anak 

4 sel 2 sel 

4 Jumlah  
pembelahan 

Satu  kali Dua  kali 

5 Jumlah  
kromosom 
sel  anak 

Sama  dengan  sel  
induk (2n) 

Setenggah  dari  sel  
induk (n) 

6 Pindah  
silang 

Terjadi  pada  akhir 
profase I  

Tidak  terjadi 

 
Pernyataan yang  benar adalah mengenai perbedaan 
tersebut adalah…. 
A. 1, 2, 3  C. 1, 4, 5 E. 3, 4, 6 
B. 1, 3, 4  D. 2, 3, 6 
 

32. Pada penyilangan tanaman kapri, kedua induknya 
berbiji  bulat  dan  berwarna  kuning.  Dari  hasil 
penyilangan  didapatkan  193  biji  dan  ternyata 
bervariasi: 110 bulat, kuning; 35 bulat, hijau; 37 
kisut kuning; 11 kisut, hijau. Dari hasil ini dapat 
diduga bahwa .... 
A. kedua  induk  kapri  adalah  heterozigotik 
B. kedua  induk  kapri  adalah  homozigotik 
C. induk yang satu homozigot, yang lain heterozigot 
D. pada waktu pembentukan gamet terjadi mutasi 
E. terjadi  penyimpangan  dari  hukum  Mendel 
 

33. Perhatikan  peta  silsilah  berikut! 

 
Individu  X  mempunyai golongan  darah  .... 
A.  B  homozegot    D.  AB 
B.  A  homozigot    E.   O 
C.  A dan B Homozigot 
 

34. Perhatikan  peta  silsilah  berikut! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan peta silsilah di atas, penyakit keturunan 
dalam keluarga tersebut disebabkan oleh…. 
A.  gen resesif pada autosom 
B. gen dominan pada autosom 
C. gen resesif pada kromosom X 
D. gen dominan pada kromosom X 
E. gen pada kromosom Y 
 
 
 
 

Penderita 
 

Pria 
 

Wanita 
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35. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 
menjadi 

 
Peristiwa di atas termasuk mutasi . . . . 
A.  inversi  D.  pindah silang 
B.  translokasi  E.   duplikasi 
C.  delesi 
 

36. Rangkaian percobaan Spallanzani dan Louis Pasteur 

 
 
Keterangan: 
Labu  : I terbuka dan tidak dipanaskan 
  II  terbuka dan dipanaskan 
  III  tertutup dan dipanaskan 
  IV  terbuka dan dipanaskan 

 
Pada hari pertama kaldu di dalam labu semuanya 
jernih. Setelah 3 hari, hasil percobaan tersebut 
menunjukkan bahwa pada labu… 
A. I dan II tetap jernih 
B.  II dan IV tetap jernih  
C. I dan III tetap jernih 
D.  III dan IV tetap jernih 
E. II dan III tetap jernih 
 

37. Suatu  populasi  terdiri  atas  laki-laki  buta  warna  
atau  color  blind  (cb)  sebanyak 30%.  Persentase  
wanita  buta  warna adalah…. 
A.  9% C. 30%   E. 100% 
B. 42% D. 70% 
 

38. Bioteknologi dapat diklasifikasikan menjadi 
bioteknologi tradisional atau konvensional dan 
bioteknologi modern. Bioteknologi modern memiliki 
karakteristik .... 
A. menggunakan teknik fermentasi tradisional 
B. melalui proses kajian ilmiah yang mendalam 
C. ilmu  yang  didapatkan  merupakan  warisan  

turun  temurun   
D. diproduksi dalam skala kecil untuk mencukupi 

kebutuhan masing-masing 
E. teknik masih berdasarkan kebiasaan semata 
 
 

39. Perhatikan gambar berikut! 
 

 
 
Bakteri yang berperan dalam proses pada gambar 
tersebut adalah…. 
A.  Lactobacillus bulgaricus 
B. Penicilium camemberti 
C. Bacillus subtilis 
D. Thiobacillus ferooxidans  
E. Methanobacterium sp 

 
40. Bagi  masyarakat,  bioteknologi  harus  memberikan 

konstribusi  yang  bermanfaat.  Berikut  manfaat 
bioteknologi  bagi  masyarakat  dalam  bidang 
lingkungan  adalah  …. 
A. menghasilkan  bahan  makanan 
B. menghasilkan  bahan  minuman 
C. menghasilkan  organisme  yang  mirip  melalui 

kloning 
D. menemukan  cara  dalam  mengatasi  sampah 

menggunakan  mikroorganisme 
E. menghasilkan  individu  baru  melalui  bayi 

tabung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


