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1. Perhatikan gambar macam-macam pisang : 
 
 
 
 
 
 

Pisang-pisang tersebut merupakan keanekaragaman tingkat .... 
A. jenis 
B. genetik 
C. populasi 
D. komunitas 
E. ekosistem 
 

2. Perhatikan gambar! 
 
 
 
 
 
 
 

Hewan-hewan tersebut mempunyai persamaan, sehingga dikelompokkan pada tingkat takson yang 
sama yaitu …. 
A. suku 
B. marga 
C. kelas 
D. filum 
E. bangsa 
 

3. Kekayaan flora dan fauna adalah keanekaragaman hayati yang dapat menunjang kehidupan mahluk 
hidup lain, sehingga dikatakan memiliki nilai …. 
A. biologi 
B. ekologi 
C. ekonomi 
D. estetika 
E. sosial budaya 

 
4. Di tempat lembab, siswa menemukan organisme uniseluler, bentuknya berubah-ubah, bergerak 

dengan kaki semu, organisme tersebut digolongkan ke dalam filum …. 
A. Cilliata 
B. Sporozoa 
C. Flagellata 
D. Rhizopoda 
E. Mastigophora 
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5. Jamur yang berperan dalam fermentasi kedelai adalah …. 
A. 
 
                          
 
 
B. 
 
 
 
 
C.  
 
 
 
 
D. 
 
 
 
 
E. 
 

 
 
 

6. Berikut adalah bagan daur hidup tumbuhan paku.  
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Prothalium dan tumbuhan paku secara berurutan ditunjukkan oleh nomor .... 
A. 1 dan 6 
B. 1 dan 7 
C. 2 dan 5 
D. 3 dan 4 
E. 6 dan 1 

 
7. Perhatikan gambar! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pada tumbuhan yang tergolong Angiospermae, untuk menghasilkan individu baru akan terjadi 
peleburan antara …. 
A. 1 dan x 
B. 2 dan x 
C. 2 dan z 
D. 3 dan y 
E. 4 dan z 

 
8. Tahapan daur hidup Fasciola hepatica yang berenang bebas di air adalah …. 

A. redia dan serkaria 
B. redia dan sporakis 
C. mirasidium dan redia 
D. mirasidium dan serkaria 
E. mirasidium dan sporokis 

 
9. Berikut ciri-ciri hewan Vertebrata : 

 poikiloterm 
 fertilisasi eksternal 
 ovipar 
 ruang jantung terdiri atas 2 atrium dan 1 ventrikel 
Ciri tersebut dimiliki oleh hewan vertebrata dari kelas …. 
A. Aves 
B. Pisces 
C. Reptil 
D. Amphibia 
E. Mammalia 
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10. Tanaman jagung merupakan produsen dalam suatu ekosistem ladang. Jabatan (status fungsional) 
tanaman jagung tersebut dalam ekosistem disebut …. 
A. komunitas 
B. populasi 
C. habitat 
D. individu 
E. niche 

11. Perhatikan sebagian daur nitrogen berikut : 
 

 
 

     X 
 

Proses dan bakteri yang terlibat pada  label X adalah .... 
A. nitratasi - Nitrosococcus 
B. nitritasi - Nitrosomonas 
C. nitratasi - Nitrosomonas 
D. nitritasi - Nitrobacter  
E. nitratasi - Nitrobacter 

 
12. Kegiatan pertanian seperti penerapan intensifikasi pertanian dengan cara Panca Usaha Tani dapat 

memberi dampak positif bagi manusia yaitu …. 
A. meningkatkan produksi 
B. meningkatkan pemupukan 
C. penanaman monokultur 
D. penggunaan bibit unggul 
E. penggunaan pestisida 

 
13. Perhatikan gambar! 

 
 

Kentang dengan berat sama dimasukkan pada wadah dengan konsentrasi cairan yang berbeda. Setelah 
30 menit, kesimpulan dari percobaan tersebut adalah terjadi …. 

NH4 NO2 NO3 

Catatan : 
 Konsentrasi cairan pada wadah x = 5 % 
 Konsentrasi cairan pada wadah y = 15 % 
 1 dan 2 kentang beratnya sama 

1 2 

X Y 
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 Peristiwa Berat kentang pada wadah 
X Y 

A. osmosis bertambah bertambah 
B. osmosis bertambah berkurang 
C. osmosis berkurang bertambah 
D. difusi bertambah berkurang 
E. difusi berkurang bertambah 

 
14. Beberapa ciri sel: 

1. memiliki mitokondria’ 
2. memiliki dinding sel 
3. sentriol nampak jelas 
4. bentuk sel tidak tetap 
5. vakuola besar dan banyak 
6. lapisan terluar berupa membrane sel 

 
Ciri yang dimiliki sel hewan adalah …. 
A. 1, 2, dan 3 
B. 2, 3, dan 5 
C. 2, 4, dan 5 
D. 3, 4, dan 6 
E. 4, 5, dan 6 

 
15. Perhatikan gambar penampang daun berikut ini ! 

 
Berdasar gambar, nama dan fungsi bagian yang berlabel  X  adalah …. 
A. epidermis, pelindung , jaringan di dalamnya 
B. jaringan gabus,menghalangi masuknya air 
C. klorofil,mengatur cahaya yang masuk 
D. palisade, mengikat O2 dan CO2 
E. stomata,pertukaran gas 

 
 
 

X 
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16. Perhatikan gambar anggota gerak berikut ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Macam sendi yang ditunjuk oleh X dan Y secara berurutan adalah sendi .... 
A. peluru dan pelana 
B. kejat dan putar 
C. pelana dan engsel 
D. engsel dan pelana 
E. geser dan pelana 

 
 
17. Tabel hasil tes golongan darah siswa kelas XI IPA : 

 

Siswa Pemberian Aglutinin 
a b a dan b 

1 - - - 
2 + - + 
3 - + + 
4 - - + 
5 + + + 

 
Berdasar hasil tes golongan darah, siswa yang memiliki golongan darah O adalah …. 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
E. 5 

 
18. Perhatikan gambar ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 X 



 7

Organ yang ditunjuk oleh X menghasilkan enzim dan fungsinya adalah …. 
 Enzim Fungsi 
A. ptialin amilum  glukosa 
B. lipase lemak  gliserol + asam lemak 
C. steapsin tripsinogen  tripsin 
D. sukrase sukrosa  asam amino 
E. pepsin, renin protein  glukosa 

 
19. Kelainan atau gangguan pada sistem pernapasan karena pembengkakan kelenjar limfe adalah …. 

A. sianosis dan dipteri 
B. asfiksi, sinusitis 
C. amandel, polip 
D. pleuritis, bronchitis 
E. tonsillitis, faringitis  

 
20. Glikosuria merupakan kelainan yang ditandai dengan masih ditemukannya senyawa glukosa dalam 

urin. Hal ini terjadi akibat rusaknya …. 
A. piala ginjal 
B. korteks ginjal 
C. badan malphigi 
D. tubulus kontortus distal 
E. tubulus kontortus proksimal 

 
21. Hormon masuk ke dalam sistem pembuluh darah untuk mempengaruhi kerja organ-organ lain. 

Hormon yang berfungsi merangsang sintesa protein, pertumbuhan tulang dan otot adalah hormon …. 
A. Parathormon 
B. Somatotropin 
C. Oksitosin 
D. Tirotropin 
E. Tiroksin 

 
22. Hormon yang dihasilkan oleh ovarium dan mempengaruhi terjadinya menstruasi adalah …. 

A. FSH dan LH 
B. estrogen dan FSH 
C. progesteron dan LH 
D. estrogen dan progesteron 
E. oksitosin dan progesteron  

 
23. Petani tanaman hias menginginkan tanamannya berdaun subur dan berbunga, sehingga nilai jualnya 

tinggi, tanaman tersebut diberikan hormon …. 
A. antokalin dan giberelin 
B. giberelin dan rizokalin 
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C. kanlokalin dan filokalin 
D. kanlokalin dan antokalin 
E. filokalin dan antokalin 

 
24. Perhatikan grafik ! 

 
Hubungan pengaruh enzim dengan pemanfaatan energi untuk reaksi metabolisme berikut adalah …. 
A. energi aktivasi meningkatkan kerja 
B. energi aktivasi tidak mempengaruhi kerja enzim 
C. enzim menurunkan pemanfaatan energi aktivasi 
D. enzim meningkatkan pemanfaatan energi aktivasi 
E. kerja enzim tidak ada hubungannya dengan energi aktivasi 

 
25. Proses respirasi secara aerob terjadi melalui empat tahap. Tahap pembentukan ATP secara langsung 

dan berurutan terjadi pada …. 
A. glikolisis dan daur krebs 
B. glikolisis dan transfor elektron 
C. transfor elektron dan daur krebs 
D. dekarboksilasi oksidatif dan daur krebs 
E. dekarboksilasi oksidatif dan transfor elektron 

 
26. Proses fotosintesis terjadi melalui dua tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Tempat terjadinya 

dan hasil dari reaksi terang adalah …. 
 Tempat Hasil 
A.  Stroma O2, RDP, glukosa 
B. Stroma O2, ATP, NADPH2 
C. Stroma RDP, APG, NADPH2 
D. Grana RDP, O2, glukosa 
E. Grana ATP, O2, NADPH2 

 
27. Apabila manusia beraktivitas terlalu berat, maka senyawa asam piruvat dalam sel otot akan menjadi 

asam laktat sehingga timbul rasa kelelahan. Terbentuknya asam laktat akibat …. 
A. membebaskan sedikit CO2 
B. kekurangan oksigen 
C. kelebihan oksigen 
D. glikolisis berkelanjutan 
E. terbentuknya asam oksaloasetat 
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28. Perhatikan gambar ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Basa nitrogen: adenin, sitosin, timin pada 

sepotong molekul DNA dapat ditunjukkan oleh nomor …. 
A. 1, 2, dan 3 
B. 1, 5, dan 4 
C. 2, 3, dan 6 
D. 3, 4, dan 5 
E. 4, 5, dan 6 

 
29. Tahapan sintesa protein : 

1. RNA t  melakukan translasi 
2. DNA melakukan transkripsi 
3. Pembentukan protein 
4. RNA d meninggalkan inti 
5. Perangkaian asam amino 

 
Urutan tahapan yang benar pada sintesis protein adalah …. 
A. 1, 2, 4, 5, dan 3 
B. 1, 5, 3, 2, dan 4 
C. 2, 4, 1, 5, dan 3 
D. 4, 1, 2, 5, dan 3 
E. 4, 2, 1, 3, dan 5 

 
30. Perhatikan gambar ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

1         2 
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Pembelahan sel pada gambar 1 dan 2 berada pada fase .... 
A. metafase mitosis dan anafase mitosis 
B. metafase meiosis I dan anafase I 
C. metafase meiosis II dan anafase II 
D. anafase meiosis II dan metafase I 
E. anafase meiosis I dan metafase II 

 
31. Disilangkan tanaman mangga bentuk besar rasa manis (BBMM) dengan bentuk kecil rasa asam 

(bbmm). F1 mengadakan penyerbukan sendiri. Rasio fenotip turunannya yang berbentuk besar rasa 
asam adalah .... 
A. 0 % 
B. 6,25 % 
C. 18,75 % 
D. 56,25 % 
E. 75 % 
 

32. Gandum sifat hitam (H) epistasis terhadap kuning (K). Sifat hitam dan kuning dominan terhadap (h) 
dan (k) yang bersifat putih. Bila gandum berkulit hitam (HhKk) disilangkan dengan gandum berkulit 
putih (hhkk), maka fenotip keturunannya terdiri atas hitam, kuning, dan putih adalah .... 
A. 1 : 1 : 1 
B. 1 : 2 : 1 
C. 2 : 1 : 1 
D. 9 : 3 : 4 
E. 12 : 3 : 1 

 
33. Laki-laki penderita haemofili menikah dengan wanita normal yang ayahnya haemofili, maka 

kemungkinan prosentase fenotip anak laki-lakinya yang normal dan yang haemofili secara berurutan 
adalah .... 
A. 25,00 % : 75,00 % 
B. 32,50 % : 67,50 % 
C. 50,00 % : 50,00 % 
D. 62,50 % : 37,50 % 
E. 75,00 % : 25,00 % 
 

34. Perhatikan gambar !  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Berdasar gambar, kromosom Drosophyla melanogaster tersebut mengalami .... 
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A. nullisomi 
B. monosomi 
C. trisomi 
D. haploid 
E. triploid 

 
35. Perhatikan model eksperimen Stanley Miller ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tempat air mendidih, sumber daya, dan air yang mengandung bahan organik secara berturut-turut 
ditunjuk oleh nomor .... 
A. 1, 2, dan 4 
B. 1, 3, dan 5 
C. 2, 3, dan 4 
D. 2, 4, dan 5 
E. 3, 4, dan 5 

 
36. Pernyataan yang mendukung teori evolusi Lamarck adalah .... 

A. mutasi merupakan salah satu mekanisme dalam evolusi 
B. proses evolusi merupakan perubahan yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan 
C. jerapah berleher panjang tetap hidup karena mampu beradaptasi terhadap lingkungan 
D. tikus berekor panjang dipotong ekornya beberapa generasi, ekornya tetap panjang 
E. perubahan suatu organisme disebabkan adanya perubahan faktor dalam yang menurun 

 
37. Pada suatu daerah terdapat 4 % penduduknya menderita gangguan mental, maka prosentase penduduk 

yang normal heterozygot adalah ....  
A. 20 % 
B. 32 % 
C. 40 % 
D. 64 % 
E. 80 % 
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38. Berikut produk bioteknologi: 
1. streptomisin 
2. nata de coco 
3. interferon 
4. minuman alkohol 
5. antibodi monoklonal 

 
Produk bioteknologi modern adalah .... 
A. 3 – 4 – 5  
B. 2 – 3 – 4  
C. 2 – 4 – 5  
D. 1 – 2 – 4  
E. 1 – 3 – 5   

 
39. Produk bioteknologi pertama yang menggunakan teknologi hibridoma untuk menghasilkan antibiotik 

adalah .... 
A. Interleukin 
B. Interferon 
C. Eritromisin 
D. Streptomisin 
E. Eritropoietik 

40. Kloning merupakan bioteknologi yang dapat digunakan untuk memperbanyak individu organisme. 
Dampak positif dari teknologi kloning adalah .... 
A. menghasilkan individu dengan sifat sama dengan induk 
B. individu hasil kloning memiliki daya tahan hidup yang tinggi 
C. meningkatkan tingkat keanekaragaman hayati 
D. memudahkan pelacakan garis keturunan 
E. menurunkan tingkat keanekaragaman hayati 


