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1. Pak Ali memiliki sebidang ladang yang ditanami tanaman kacang-kacangan diantaranya 
tanaman kacang buncis, kacang kapri dan kacang panjang. Walaupun tanaman tersebut semua 
memiliki bunga berbentuk kupu-kupu namun bila dilakukan penyerbukan silang diantaranya 
tidak meng-hasilkan keturunan. Tanaman-tanaman pada ladang tersebut menunjukkan adanya 
keanekara-ragaman tingkat .... 
A. genetik 
B. spesies 
C. sel 
D. ekosistem 
E. habitat 
 

2. Diantara kelompok nama-nama tumbuhan berikut ini kelompok manakah yang jumlah 
anggotanya paling sedikit? 
A. Palmae 
B. Cocos  
C. Cocos nucifera 
D. Monokotil 
E. Angiospermae 
 

3. Hewan-hewan Anthozoa dalam ekosistem laut membentuk terumbu karang yang harus 
dilestarikan,  karena karang berfungsi untuk .... 
A. mencegah terjadinya gelombang tsunami 
B. mengurangi pencemaran minyak 
C. tempat berlindung dan bertelurnya ikan 
D. menghasilkan oksigen bagi organisme lain 
E. menghasilkan mineral penting untuk alga 
 

4. Suatu organisme berbentuk seperti tumbuhan yang ditemukan di laut dangkal memiliki ciri-
ciri : 
1. inti sel eukariotik 
2. dapat berfotosintesis tetapi belum memiliki akar, batang dan daun 
3. memiliki pigmen dominan fikoeritrin 
4. dimanfaatkan oleh penduduk di tepi pantai untuk membuat agar-agar 

     
 Dari ciri-ciri yang dimiliki organisme tersebut adalah alga..... 

A. hijau  
B. pirang 
C. biru 
D. merah 
E. keemasan 
 

5. Seorang Ibu ingin membuat tempe kedele, untuk itu ia menaburkan ragi kedalam kedele  yang 
telah direbus lalu dibungkus dengan daun pisang. Ragi itu adalah spora jamur .... 
A. Rhizopus oryzae 
B. Aspergillus wentii 
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C. Neurospora crassa 
D. Penicillium camemberti 
E. Saccaromyces cereviceae 

 
6. Perhatikan diagram metagensis lumut berikut ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nama fase yang bernomor 1, 2, 3 dan 4 masing-masing adalah .... 
A. protalium, ovum, spermatozoid dan protonema 
B. protonema, spermatozoid, ovum dan zigot 
C. protonema, ovum, spermatozoid dan protalium 
D. protalium, spermatozoid, ovum dan zigot 
E. zigot, protalium, protonema dan sporogonium 

 
7. Perhatikan diagram reproduksi vegetatif tumbuhan berikut! 

 
 
 
 
 
 
 

Alat reproduksi vegetatif tumbuhan tersebut adalah .... 
A. stolon 
B. rhizoma 
C. bulbo 
D. tuber 
E. sulur 
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8. Perhatikan daur hidup salah satu cacing yang parasit pada manusia di bawah ini! 

     
     

Cacing yang daurnya seperti diagram di atas adalah cacing .... 
A. hati (Fasciola hepatica) 
B. perut (Ascaris lumbricoides) 
C. tambang (Ancylostoma duodenale) 
D. kremi (Oxyuris vermicularis) 
E. pita (Taenia saginata) 
 

9. Berikut beberapa ciri-ciri hewan pada Vertebrata: 
1. suhu tubuh berubah-ubah sesuai dengan suhu lingkungan 
2. memiliki tulang tengkorak untuk melindungi otak 
3. memiliki kelenjar keringat 
4. pembuahan berlangsung di dalam tubuh induk betina 
5. anak yang dilahirkan  menyusu pada induk betina 

 
Ciri khas yang dimiliki oleh hewan kelas Mammalia adalah .... 
A. 1 dan 2 
B. 2 dan 3 
C. 2 dan 4 
D. 3 dan 5 
E. 4 dan 5 

 
10. Perhatikan jaring-jaring makanan di bawah  yang dibentuk oleh komponen biotik! 
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Komponen biotik yang menduduki taraf trofi II adalah .... 
A. fitoplankton dan zooplankton 
B. kepiting dan siput 
C. ikan dan udang karang 
D. udang dan kepiting 
E. remis dan zooplakton 

 
11. Perhatikan diagram daur nitrogen di bawah ini! 

       
 

  Aktifitas yang dilakukan oleh bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus adalah yang      
berlabel .... 
A. I 
B. II 
C. III 
D. IV 
E. V 

 
12. Bila hutan lindung di lereng gunung dijadikan daerah pemukiman dan perladangan maka 

dampak  negatif yang akan terjadi pada daerah tersebut adalah .... 
A. pengurangan jumlah hama pada areal perladangan 
B. perubahan pola cuaca dan pemanasan global 
C. banjir bandang dan tanah longsor 
D. polusi udara dan pengurangan jumlah oksigen 
E. migrasi hewan-hewan liar ke daerah lain 

 
13. Perhatikan gambar selaput plasma di bawah ini! 
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 Berdasar gambar, dwi lapis fosfolipida, protein integral dan glikolipida berturut-turut adalah 
yang berlabel .... 
A. X, Y dan Z 
B. X,  Z dan Y 
C. Y,  X dan Z 
D. Y,  Z dan X 
E. Z, Y dan X 

 
14. Perhatikan gambar sel tumbuhan berikut!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berdasar gambar, alkaloid, kristal mineral dan sisa metabolisme terdapat pada bagian yang 
bernomor  .... 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
E. 5 

 
15. Perhatikan gambar penampang melintang batang dikotil!  
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Jaringan pengangkut adalah yang bernomor .... 
A. 1 dan 2 
B. 2 dan 3 
C. 3 dan 4 
D. 4 dan 5 
E. 5  dan 3 

 
16. Lengan dapat diluruskan dan dibengkokkan disebabkan oleh karena aktivitas otot bisep dan 

trisep yang bekerja secara antagonis. Selain itu juga ditunjang oleh sendi yang 
menghubungkan antara tulang lengan atas dan bawah. Sendi tersebut adalah sendi .... 
A. engsel 
B. peluru 
C. pelana 
D. atlas 
E. putar 

 
17. Perhatikan skema proses pembekuan darah! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urutan yang benar nomor 1, 2 dan 3 adalah .... 
A. trombokinase, anti hemofili dan fibrin 
B. anti hemofilia, fibrin dan trombokinase 
C. trombikinase, fibrin dan antihemofilia 
D. anti hemofilia, trombikinase dan fibrin 
E. fibrin, trombokinase dan anti hemofilia 

 
18. Agar dapat diserap oleh usus halus zat-zat makanan dicerna terlebih dahulu baik secara 

mekanik dan kimiawi. Pencernaan secara kimiawi dilakukan oleh enzim atau sekret lain dari 
alat-alat atau kelenjar pencernaan.  Pencernaan lemak secara kimiawi dilakukan oleh sekret 
yang dihasilkan oleh .... 
A. mulut dan lambung 
B. lambung dan hati 
C. hati dan pankreas 
D. pankreas dan usus halus 
E. usus halus dan hati 

 
19. Pada saat peristiwa inspirasi  pernapasan dada yang terjadi adalah …. 

A. paru-paru mengempis 
B. rongga dada mengembang 
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C. otot diafragma berkontraksi 
D. tulang-tulang rusuk turun kembali 
E. tekanan udara dalam rongga dada besar 
 

20. Bila urine yang dikeluarkan seseorang mengandung sel darah merah, hal ini menunjukkan 
adanya peradangan pada .… 
A. glomerulus 
B. korteks 
C. tubulus kolektivus 
D. pelvis renalis 
E. vesica urinaria 

 
21. Jika proses gerak yang diatur oleh sistem saraf disadari, maka impuls akan menempuh jalan 

sebagai berikut .… 
A. reseptor → neuron sensorik → otak → neuron motorik → efektor 
B. reseptor → neuron sensorik → interneuron →neuron motorik → efektor 
C. reseptor → neoron motorik → otak → neuron sensorik → efektor 
D. reseptor → neoron motorik → sumsum tulangbelakang → efektor 
E. reseptor → neuron sensorik → neuron konektor →otak → efektor 

 
22. Pada laki-laki  terdapat alat-alat reproduksi sebagai berikut: 

1. Vas deferens 
2. Testis 
3. Uretra 
4. Epididimis 
5. Penis 

 
Jalannya sperma dari mulai dibentuk sampai dikeluarkan dari tubuh (ejakulasi) adalah .... 
A. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 
B. 1 – 4 – 2 – 3 – 5 
C. 2 – 1 – 4 – 3 – 5 
D. 2 – 4 – 1 – 3 – 5 
E. 4 – 2 – 1 – 3 – 5 

 
23. Dari hasil penelitian sekelompok siswa ternyata kecambah yang diletakkan di tempat gelap 

memiliki batang yang lebih panjang dari pada kecambah yang diletakkan di tempat terang. 
Kelompok  siswa dapat mengambil kesimpulan bahwa …. 
A. pada kecambah terdapat hormon tumbuh giberelin 
B. keasaman tanah mempercepat pertumbuhan kecambah 
C. cahaya menghambat kecepatan pertumbuhan kecambah 
D. suhu tinggi adalah faktor yang mempercepat  pertumbuhan 
E. pertumbuhan kecambah sangat dipengaruhi oleh kelembapan 
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24. Enzim merupakan protein yang berperan sebagai biokatalisator dalam berbagai reaksi 
metabolisme sel. Berikut ini yang merupakan sifat enzim adalah .… 
A. memerlukan sifat asam 
B. bekerja spesifik 
C. memerlukan suhu tinggi 
D. memecah barbagai substrat 
E. menyusun berbagai substrat 

 
25. Perhatikan skema respirasi berikut! 
       

 
 

 
       
     

Dari skema di atas bagian yang berlabel X dan Y adalah .... 
A. glukosa dan daur Krebs 
B. glukosa dan transpor elektron 
C. glukosa dan dekarboksilasi 
D. asetil ko-A dan fermentasi 
E. asetil ko-A dan daur Krebs 

 
26. Perhatikan diagram reaksi gelap fotosintesis!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berdasarkan bagan tersebut, bagian yang berlabel X adalah .... 
A. gas karbondioksida 
B. gas oksigen  
C. uap air 
D. enzim rubisco 
E. senyawa PGAL 

Glukosa 

X 
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27. Dalam proses fermentasi alkohol tahap perubahan asam piruvat menjadi asetaldehide 
menghasilkan .... 
A. etanol 
B. NADH 
C. FADH 
D. ATP 
E. CO2 

 
28. Perbedaan antara DNA dan RNA di bawah ini yang benar adalah .... 
 

 RNA DNA 
A. Purin : Sitosin dan Gunanin Pirimidin : Sitosin dan Timin 
B. Kadar tetap Kadar berubah-ubah 
C. Gula Ribosa Gula Deoksiribosa 
D. Terdapat di nukleus, mitokondria Terdapat di sitoplasma, ribosom 
E.  Rantai pendek dan ganda Rantai panjang dan tunggal 

 
29. Perhatikan diagram proses sintesis protein!         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bagian yang berlabel 1 dan 2 adalah proses .... 
A. replikasi dan translasi 
B. replikasi dan transkripsi 
C. translasi dan replikasi 
D. transkripsi dan translasi 
E. translasi dan replikasi 
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30. Berikut ini adalah beberapa gambaran tentang tahapan pembelahan mitosis : 
1. nukleus tidak lagi dapat dilihat 
2. benang-benang kromatin memendek dan menebal 
3. terlihat adanya sepasang bangunan yang disebut sentriol 
4. semua kromitida mengatur diri di bidang pembelahan 
5. kromatid berpisah menuju kutub yang berlawanan 
6. nukleus dapat dilihat kembali 

 
Proses yang terjadi pada profase adalah …. 
A. 1 – 2 - 3 
B. 2 – 3 - 4 
C. 3 – 4 - 5 
D. 3 – 4 - 6 
E. 4 – 5 – 6 

 
31. Pada semangka bentuk buah bulat (B) dominan terhadap lonjong (b), sedangkan warna hijau 

(H) dominan terhadap warna bergaris-garis. Semangka bentuk buah bulat warna  hijau 
bergenotip heterozigot mengadakan penyerbukan sendiri dan menghasilkan 320 batang 
keturunan. Berapa banyak keturunan yang bentuk buah lonjong bergaris-garis ? 
A. 180  
B. 160 
C. 120 
D. 60 
E. 20 

 
32. Pada gandum gen H (hitam) epistasis terhadap gen K (kuning). Apabila kedua gen H dan K 

tidak muncul, gandum memperlihatkan fenotip putih. Bila gandum hitam (HHkk)  
disilangkan dengan gandum kuning (hhKK), kemudian F1-nya disilangkan sesamanya,  maka 
akan dihasilkan gandum hitam, kuning dan putih dengan rasio .… 
A. 12 : 1 : 3 
B. 12 : 3 : 1 
C. 9 : 4 : 3 
D. 9 : 3 : 4 
E. 3 : 1 : 12 

 
33. Perhatikan peta silsilah (pedigree) kelainan buta warna berikut ! 
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Dari peta silsilah tersebut genotip parental : A dan B adalah .... 
A. X  Y   dan   X  X 
B. X  Y   dan   X* X 
C. X* Y  dan   X* X* 
D. X* Y  dan   X* X 
E. X* Y  dan   X  X 

 
34. Perhatikan diagram mutasi kromosom berikut ! 
 
 
 
 
 
 

Mutasi kromosom ini disebut .... 
A. delesi 
B. duplikasi 
C. inversi 
D. translokasi 
E. katenasi 

 
35. Menurut Harold Urey atmosfir purba banyak mengandung senyawa anorganik diantaranya 

H2, CH4, H2O dan NH3. Dengan adanya bantuan energi halilintar dan sinar kosmis senyawa 
tersebut membentuk molekul organik yang akhirnya berkembang menjadi makhluk hidup. 
Pendapat tersebut adalah teori .... 
A. kosmozoa 
B. biogenesis 
C. generatio spontanea 
D. evolusi biologi 
E. evolusi kimia 

 
36. Alat-alat yang tersisa pada organisme dapat dianggap sebagai petunjuk adanya evolusi. Pada 

manusia yang bukan merupakan alat tubuh yang tersisa adalah .... 
A. rambut pada dada 
B. tulang telapak tangan 
C. umbai cacing (usus buntu) 
D. gigi taring yang runcing 
E. otot-otot (penggerak) telinga 

 
37. Pendapat-pendapat para ahli berkaitan dengan evolusi : 

1. Mutasi kecil-kecilan lebih mempunyai arti dalam proses evolusi 
2. Proses evolusi terjadi melalui seleksi alam 
3. Organ yang digunakan akan berkembang, sedang yang tidak akan menyusut 
4. Frekuensi gen dari generasi ke generasi tetap konstan pada kondisi ideal 
5. Spesies yang hidup sekarang ini berasal dari spesies yang hidup di masa silam 
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Pendapat Charles Darwin adalah .... 
A. 1 dan 2 
B. 1 dan 3 
C. 2 dan 4 
D. 2 dan 5 
E. 3 dan 5 

 
38. Bioteknologi sangat erat kaitannya dengan mikrobiologi. Berikut nama-nama 

mikroorganisme dengan perannya dalam berbagai bidang. 
 

Nama mikroorganisme Peran dalam bioteknologi 
1. Thiobacillus ferrooxidans 
2. Rhizobium sp 
3. Bacillus thuringiensis 
4. Penicillium chrysogenum 

a. biopestisida 
b. biofarmasi 
c. pupuk biologis 
d. biometalurgi  

 
Pasangan yang sesuai antara nama mikroorganisme dengan peranannya adalah .... 
A.  1 – d 
B.  1 – c 
C.  2 – b  
D.  3 – d 
E.  4 – a  

 
39. Enzim endonuklease restriksi dan perekat ligase dalam bidang bioteknologi digunakan dalam 

teknik .... 
A. fermentasi makanan 
B. hibridoma  
C. plasmid rekombinan 
D. kultur jaringan 
E. kloning mamalia 

 
40. Penggunaan tanaman transgenik secara terus menerus dalam bidang pertanian dapat 

menimbulkan dampak negatif bagi keseimbangan lingkungan karena .... 
A. tanah pertanian mudah mengalami erosi 
B. meningkatnya polusi udara oleh pestisida  
C. populasi bakteri tanah meningkat drastis 
D. berkurangnya keanekaragaman hayati 
E. meningkatnya populasi hama penyakit 


