
SOAL TRY OUT BIOLOGI 

1. Akhir-akhir ini penyakit flu burung kembali menyerang manusia. Pada bulan Januari 2012 ada 

2 warga Jakarta yang meninggal akibat flu burung. Dinas peternakan melakukan pemusnahan 

unggas liar dan  penyemprotan desinfektan terhadap kandang  unggas yang berada di 

pemukiman penduduk.  

Berdasarkan pernyataan di atas, untuk mencegah agar penyakit ini tidak semakin meluas dan 

memakan korban jiwa, maka perlu adanya  beberapa cabang ilmu biologi yang harus  

diaplikasikan secara sinergis ,yaitu… 

A. Virologi, Imunologi, dan Sanitasi 

B. Patologi, Virologi,  dan Sanitasi 

C. Virologi, Ornitologi, dan Sanitasi 

D. Virologi, Imunologi, dan Ekologi 

E. Virologi, Ornitologi, dan Ekologi 

 

2. Berikut ini adalah ciri-ciri Jamur : 

1. Bersel tunggal, berbentuk oval 

2.Berkembang biak dengan pembentukan tunas 

3.Berperan mengubah gula menjadi alcohol. 

Jamur yang memiliki cirri di atas adalah … 

A,Auricularia polytrica 

B,Neurospora crassa 

C,Aspergillus niger 

D,Saccharomyces cerevisiae 

E,Rhizophus oligosporus 

 

3. Perhatikan beberapa lingkungan yang bisa dihuni oleh mikroorganisme: 

1.Usus halus hewan mamalia/manusia 

2.Dasar laut yang sangat dalam 

3.daerah Suhunya sangat tinggi atau sangat rendah 

4.daerah yang salinitasnya tinggi 

5.daerah dataran tinggi 

Yang bukan merupakan ciri khas dari tempat hidup  Archaebacteria adalah... 

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

 

4. Perhatikan gambar hewan berikut ini : 

 

.  

Hewan di atas dikelompokkan dalam ordo yang sama karena memiliki ciri yang sama 

yaitu… 

A.memiliki kelenjar mamae 

B.moncongnya yang panjang 

C.permukaan tubuh tertutup oleh rambut 

D.melahirkan anak 

E.berkaki empat 



5. Cermati beberapa kegiatan manusia berikut ini  : 

 1.mengembangbiakkan kerang hijau di teluk Jakarta 

2.menangkarkan Jalak Bali di Taman Burung Bali. 

3.mengembangbiakkan orang utan di pusat penangkaran orang utan 

4.menangkarkan Komodo di Pulau Komodo 

5.Menyilangkan Harimau dan Singa menghasilkan LIGER di Taman Hewan Siantar. 

Yang merupakan pelestarian In situ adalah… 

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

 

6. Perhatikan gambar berikut: 

   

Organisme yang memiliki alat  seperti gambar di atas adalah dari Phylum … 

A.Porifera 

B.Coelenterata 

C.Protozoa 

D.Mollusca 

E.Echinodermata 

 

7. Perhatikan gambar berikut ini : 

 

Yang merupakan merozoit dan mikrogametosit adalah bagian yang bernomor … 

A. 1 dan 2 

B. 2 dan 3 

C. 3 dan 4 

D. 4 dan 5 

E. 5 dan 1 

 

8. Ketika terjadi kerusakan pada ekosistem mangrove , maka aliran energi tidak akan berjalan 

sebagaimana mestinya. Hal ini akan menyebabkan organisme pada habitat tersebut kehilangan 

sumber energinya ,  

Dalam ekosistem tersebut yang pertama kali terdampak oleh hilangnya  Mangrove adalah… 

A.Burung Bangau 

B.Udang rebon 

C.Ikan kecil 

D.Detritus 

E.Ikan agak besar 



9. Perhatikan gambar berikut ini : 

  
Yang berada pada tingkat trofik ke I adalah … 

A.Sawi dan bunga Sepatu 

B.UlatTikus, dan Belalang 

C.Tikus,Belalang ,dan burung Pipit 

D.Katak, burung Pipit, dan burung Elang 

E.Bunga Sepatu 

 

10. Perhatikan ciri hewan berikut ini : 

1.Permukaan tubuh tertutup oleh rambut 

2.Berkaki empat 

3.Habitat di darat 

4.Gigi seri selalu tumbuh memanjang. 

5.Untuk menjaga agar gigi seri tidak terus memanjang digunakan untuk mengerat 

Hewan yang memiliki ciri seperti di atas tergolong dalam … 

A.Rodentia 

B. Monotremata 

C. Primata 

D. Marsupialia 

E. Insektivora 

 

11. Pengalihfungsian kawasan mangrove menjadi lahan tambak, pertanian, permukiman, dan 

raklamasi pantai untuk kawasan wisata akan mengakibatka pencemaran…. 

A.Udara dan air 

B.Air dan tanah 

C.Suara  dan air 

D.Tanah dan udara 

E.udara dan suara 

 

12. Perhatikan gambar berikut ini : 

 
Yang berperan dalam transport aktif zat dari sel ke sel adalah bagian yang bernomor … 

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



13. Perhatikan gambar berikut ini : 

              

Pernyataan yang benar untuk nama dan fungsi dari bagian yang berlabel X adalah … 

A.retikulum endoplasma, menyimpan sementara hasil sintesis protein 

B.Badan Golgi, untuk pembentukan Lisosom 

C.Lisosom, untuk pencernaan intra sel 

D.vesikel , menyimpan zat-zat sisa 

E.Mitokondria, sebagai tempat respirasi sel 

 

14. Cermati gambar jaringan tumbuhan berikut ini : 

 
Berdasarkan ciri-cirinya gambar di atas adalah jaringan… 

A. parenkim ,yang berfungsi mengisi bagian yang kosong 

B. kolenkim, yang berfungsi sebagai penguat 

C.sklerenkim, yang berfungsi sebagaipenguat 

D.klorenkim.yang berfungsi untuk fotosintesis 

E.epidermis .yang berfungsi sebagai pelindung 

 

15. Perhatikan gambar berikut ini : 

 

Berdasarkan cirinya gambar di atas merupakan sendi … 

A.Peluru 

B.engsel 

C.putar 

D.pelana 

E.mati 



 

16. Perhatikan beberapa penyakit yang berkaitan dengan system sirkulasi berikut ini : 

1.Atherosklerosis 

2.Trombus 

3.Arterioskerosis 

4.Hemofilia 

5.Leukemia 

Yang  merupakan penyakit degeneratif adalah … 

A.1 dan 3 

B. 1 dan 5 

C. 2 dan 3 

D. 2 dan 4 

E. 4 dan 5 

 

17. Perhatikan gambar berikut ini : 

 
Jika terjadi peradangan pada bagian yang berlabel X, orang akan menderita penyakit... 

A.Stomatitis 

B.Amandel 

C.Parotitis 

D.Sariawan 

E.Gondok 

 

18.Perhatikan beberapa penyakit yang berkaitan dengan system respirasi berikut ini : 

1.Asma 

2.Emfisema 

3.Bronkhitis 

4.Pleuritis 

5.Tuberculosis 

Yang bukan disebabkan oleh infeksi adalah … 

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

 

19. Perhatikan gambar nefron berikut ini 

             
Proses filtrasi terjadi pada bagian yang benomor … 

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

 



20 . Perhatikan gambar berikutn ini : 

 
Hormon yang berfungsi untuk mengubah glikogen menjadi glukosa, dihasilkan oleh kelenjar 

yang bernomor… 

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

 

21. Perhatikan gambar berikut ini : 

 
Yang berperan sebagai fotoreseptor adalah bagian yang bernomor … 

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

 

22. Perhatikan gambar berikut ini : 

 

Pria yang menjalani Vasektomi akan dipotang bagian yang berlabel… 

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

 

 

 



23. Perhatikan  grafik perkecambahan berikut ini : 

 

Yang memiliki kandungan asam absisat tertinggi adalah yang bernomor …  

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

 

24.Perhatikan gambar berikut ini : 

  

Berdasarkan gambar di atas, perubahan dari A ke B dipengaruhi oleh kerja hormone… 

A.Giberellin 

B.Asam absisat 

C.Asam traumalin 

D.Sitokinin 

E.Auksin 

 

25. Perhatikan bagan cara kerja enzim  berikut ini: 

 

Jika A dan B adalah asam lemak dan gliserol, maka lemak adalah bagian yang bernomor … 

A.1 

B.2 

C.3 

D.4 

E.5 

 



26. Perhatikan gambar berikut : 

 

Dalam gambar di atas, asam sitrat adalah bagian yang bernomor … 

A.5 

B.4 

C.3 

D.2 

E.1 

 

27. Berikut ini adalah peristiwa yang terjadi pada fotosintesis: 

1) fotolisis air 

2) fiksasi CO2 

3) aktivasi klorofil 

4) reduksi PGAL 

5) Pembentukkan RuBP 

6) pembentukkan ATP dan NADPH2 

Yang terjadi pada stroma  adalah ... 

A. 1, 3, 4         

 B. 1, 2, 4 

C. 1, 3, 6      

D. 2, 5, 6    

       E. 2, 4, 5 

 

28. Perhatikan bagan berikut ini : 

 

Berdasarkan bagan di atas ,yang berperan sebagai akseptor elektron dan hydrogen 

terakhirnya adalah… 

A. asam laktat 

B. asam piruvat 

C. glukosa 

D. NADH 

  E. NAD
+
 

 



29. Perhatikan gambar berikut : 

 

Yang merupakan pasangan Adenin dengan Timin adalah yang bernomor … 

A. 1 dan 3 

B. 1 dan 5 

C. 2 dan 4 

D. 2 dan 5 

E. 3 dan 4 

 

30. Bila urutan basa nitrogen pada rantai ARN-d  adalah sebagai berikut  :  

5’GUA- SSU- AGS- USG3’, maka urutan basa N  pada rantai sense adalah ........ 

A. 3’SSU - GGA - USG – AGS5’ 

B. 3’SAT - GGA - TSA – AGS 5’  

C. 5’SAU - GGA - UGA – AGS3’ 

D. 3’SAT - GGA - TSG – AGS5’ 

E. 3’AAT - AAT - SAA – GAA5’ 

 

31. Cermati gambar berikut ini : 

 

Jika gambar di atas menunujukkan tahap metaphase 2 maka jumlah kromosom pada  

spermatogoniumnya adalah … 

A.2 buah 

B.2 pasang 

C.4 pasang 

D. 8 buah 

E. 8 pasang 

 



32.Jeruk berbuah besar asam disilangkan dengan jeruk berbuah kecil manis menghasilkan F1 

100% berbuah besar manis. Ketika dilakukan test cross dihasilkan biji sebanyak 224 biji. 

Jika biji-biji tersebut ditanam semua, kemungkinan yang berbuah manis kecil sebanyak ... 

A.14 

B. 42 

C.56 

D.84 

E. 126 

 

33. Perhatikan peta silsilah berikut ini 

 
Jika II.1 adalah pria normal dan II.3 adalah wanita buta warna ,maka fenotip  I.1 dan I.2 

secara berurutan yang benar adalah … 

A.pria normal dan wanita buta warna 

B.wanita carier buta warna dan pria buta warna 

C.pria buta warna dan wanita buta warna 

D. wanita buta warna dan pria normal 

E. wanita buta warna dan pria carier buta warna 

 

34. Cermati  gambar berikut ini : 

 
Berdasarkan cirinya, orang pada gambar di atas adalah penderita  sindroma… 

A. Down 

B.Cri du Chat 

C.Klinefelter 

D.Patau 

E.Turner 

 

35. Di suatu populasi yang dihuni oleh 3000 ekor kuda , terdapat 2730 ekor yang berrambut 

normal dan beberapa diantaranya berambut albino. Gen rambut normal  (A) dominan 

terhadap gen albino (a). 

Di dalam kandang  tersebut ,kemungkinan  jumlah kuda yang berrambut normal  bergenotip 

homozigot dan berambut albino secara berurutan sebanyak ....ekor 

A. 90 dan 1740  

B. 1530  dan 270 

C. 1470 dan 90 

D. 90 dan 1260  

E. 270  dan 90 

 



36. Gambar alat gerak berbagai hewan: 

 

Yang merupakan organ yang homolog adalah … 

A. 1 ,3,dan 5              

B. 1, 4 dan  5 

C.  2 ,3 dan 4              

D. 2,4  dan  5 

 E.  3,4  dan 5 

37. Perhatikan gambar berikut ini ; 

 
Pernyataan yang benar untuk gambar di atas adalah perangkat percobaan … 

A. Stainley Miller untuk membuktikan kebenaran teori Urey 

B. Louis Pasteur untuk membuktikan kebenaran teori Biogenesis 

C. Aristoteles untuk membuktikan kebenaran teori Abiogenesis 

D. Stainley Miller untuk membuktikan kebenaran teori Alexander Oparin 

E. Lazzaro Spallanzani untuk membuktikan kebenaran teori Biogenesis 

 

38. Perhatikan beberapa contoh mikroorganisme berikut : 

1. Aspergillus niger  

2. Streptococcus thermophillus  

3 .Lactobacillus bulgaricus 

4. Rhizopus oligosporus 

5. Acetobacter xylinum 

Yang berperan dalam pembuatan Nata de coco  dan Yoghurt secara berurutan adalah… 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 4 

C. 3 dan 2 

D. 4 dan 2 

E. 5 dan 3 

 

 

 



39. Perhatikan gambar teknik rekayasa genetika berikut : 

 

Gambar di atas menunjukkan peran bioteknologi untuk…. 

A.perbanyakan individu melalui teknik transplantasi nukleus 

B.memperoleh Bovin somatotrof hormone melalui teknik fusi sel 

C.pembuatan interferon melalui teknik transplantasi gen 

D. perbanyakan individu melalui teknik hibridoma 

E. pembuatan insulin melalui teknik transplantasi gen 

40. Pernyataan berikut berkaitan dengan Rekayasa Genetika : 

1.Pemindahan DNA transgenik secara horisontal ke mikroorganisme tanah dapat 

mempengaruhi ekologi tanah,  

2. Transgenik yang bersifat pestisida dapat mengakibatkan kerusakan terhadap organisme 

tanah dan serangga yang menguntungkan 

3. Gangguan ekologis akibat transfer gen kepada kerabat liar tanaman,  

4. Meningkatnya resistensi terhadap antibiotik, terutama pada pengguna produk transgenik 

5.Timbulnya virus baru 

6. Meningkatnya kecenderungan allergen dan sifat toksik 

Dampak negatif yang  berkaitan dengan kesehatan manusia adalah pernyataan nomor … 

A.1,2 dan 3 

B.1, 2 dan 4 

C.2,3 dan 5 

D.3,4 dan 6 

E 4,5 dan 6 
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