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1. Pengelompokan organisme dapat didasarkan pada Keaneka ragaman tingkat Gen dan tingkat spesies. Tanaman berikut yang menunjukkan 
keanekaragaman tingkat gen adalah…. 
A. melon, mentimun, semangka 
B. jahe, srikaya, mangga 
C. jahe, temuireng, temulawak 
D. bunga mawar, bunga melati,bunga kenanga 
E. kelapa gading, kelapa hybrid, kelapa hijau 
 

2. Bakteri yang berperan mengubah alkohol menjadi asam cuka adalah …. . 
A. Basilicus subtilis 
B. Acetobacter aceti 
C. Clostridium tetani 
D. Lactobacillus bulgarius 
E. Sacharomyces sereviceae 
 

3. Trypanosoma gambiense adalah salah satu protista yang dapat menyebabkan penyakit tidur pada ternak dan manusia. Organisme ini 
memiliki ciri-ciri … . 
A. Uniseluler, berflagel, dan heterotrof 
B. Uniseluler, bersilia, dan prokariotik 
C. Uniseluler,bersilia, dan autotroph 
D. Multiseluler, berkaki semu, dan  eukariotik 
E. Multiseluler, memiliki hifa, dan autotrof 
 

4. Ciri yang dimiliki oleh Marchanthia sp. yang termasuk ke dalam Thallophyta adalah … . 
A. Belum memiliki akar, batang, dan daun sejati 
B. Berkembang biak dengan spora 
C. Mengalami metagenesis 
D. Tubuh berupa kormus 
E. autotrof 

 

5. Berikut ini adalah beberapa aktivitas yang dapat dilakukan manusia: 

1. Menangkap ikan yang akan bertelur 

2. Memanfaatkan hutan semaksimal mungkin  

3. Memberikan bermacam-macam pupuk pada satu jenis tanaman tertentu terus menerus 

4. Tidak berburu secara liar di kawasan hutan lindung 

5. Memberantas hama dengan dosis insektisida yang tepat. 

Tindakan yang meningkatkan daya dukung lingkungan adalah … . 

A. 2, 3 

B. 3, 4 

C. 4, 5 

D. 4, 1 

E. 5, 2 
 

6. Ciri yang dimiliki oleh Marchanthia sp. yang termasuk ke dalam Thallophyta adalah … . 
A. Belum memiliki akar, batang, dan daun sejati 
B. Berkembang biak dengan spora 
C. Mengalami metagenesis 
D. Tubuh berupa kormus 
E. autotrof 

 
7. Perhatikan diagram perkembangbiakan hewan invertebrate berikut ini: 
 

Gambar berikut ini adalah siklus hidup dari Aurelia: 

Fase medusa dan polip berturut-turut ditunjukkan nomor  ... . 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 4 

C. 1 dan 5 

D. 2 dan 5 

E. 2 dan 3 
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8. Perhatikan gambar berikut ini: 

 
 Ketiga organisme organisme tersebut dikelompokkan ke dalam kelas yang sama karena .... 

A. melahirkan anaknya    D. menyusui anaknya 
B. kulitnya berbulu     E. fertilisasi internal 
C. jantung beruang empat 
 

9. Berdasarkan gambar berikut ini, ular menduduki tingkat trofi ... . 

A. I   

B. II   

C. III  

D. IV  

E. V 
  
10. Perhatikan salah satu daur biogeokimia di samping! 

 

Tanda panah yang berlabel X adalah proses .... 

A. dekarboksilasi 

B. pembakaran 

C. fotosintesis 

D. respirasi 

E. pembusukan 

 

 

 
11. Tingkat pencemaran pada masa sekarang relatif tinggi. Air sungai berwarna hitam dan berbau busuk, udara menjadi tidak segar, dan 

kesuburan tanah menurun. Akibat dari perubahan lingkungan tersebut adalah …. 
A.  Penyakit karena virus merajalela 
B.  Reproduksi organisme di sungai meningkat 
C.  Keseimbangan alam terganggu 
D.  Kesejahteraan manusia meningkat 
E.   Kehidupan tumbuhan air pada komunitas sungai stabil 

   
12. Perhatikan gambar membran sel berikut! 

 
Protein perifer, Fospolipida, dan protein integral, secara berurutan adalah …. 
A.  1-2-3 
B.  1-6-4 
C.  2-3-4 
D.  2-6-3 
E.  3-4-5 
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13. Organel sel mempunyai ciri-ciri : terdiri dari dua sub unit, tersebar di sitoplasma maupun di organel yang terhubung langsung dengan inti 
adalah …. 
A. tempat reaksi terang 
B. penghubung inti dan sitoplasma 
C. alat pengeluaran sisa metabolisme 
D. memproduksi protein 
E.  tempat pembentukan energi 
 

14. Berikut ini adalah ciri-ciri jaringan dan fungsinya pada organ tumbuhan 
(1) Bentuk persegi banyak dan fungsinya sebagai penguat organ yang mengalami perkembangan 
(2) Sel tersusun rapat, terdapat stomata yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas 
(3) terdapat ruang antar sel  
(4) Tersusun dari sel yang tidak beraturan dan dapat sebagai cadangan makanan 
(5) Terdiri atas serat dan sel batu dan berfungsi sebagai penguat dan pelindung 
Pada organ batang, yang termasuk struktur dan fungsi jaringan parenkim secara berturut-turut adalah … . 
A.  1 dan 2      D.  3 dan 4 
B.  1 dan 5      E.   4 dan 5 

 
C.  2 dan 3 

 
15. Kontraksi otot melibatkan hal berikut ini: 

1.  rangsang      4.  aktomiosin 
2.  asetilkolin     5.  energi 
3.  aktin dan miosin 
Urutan mekanisme kontraksi otot yang benar adalah … . 
A. 1 – 2 – 3 – 4 – 5      D. 2 – 1 – 3 – 5 – 4 
B. 1 – 2 – 3 – 5 – 4     E. 1 – 2 – 5 – 4 – 3 
C. 2 – 1 – 3 – 4 – 5 

 
16. Perhatikan gambar jantung berikut 

  
 
17. Perhatikan gambar organ berikut ini! 
     

Pernyataan yang tidak tepat dengan organ tersebut adalah  
A.  tempat membentuk urea 
B.  menghasilkan zat untuk mengemulsikan lemak  
C.  menghasilkan enzim untuk menggumpalkan gula susu 
D.  terlibat dalam pengaturan gula darah 
E.   sebagai organ yang bertanggung jawab dalam proses detoksifikasi 

 
18. Reaksi otot antar tulang rusuk pada proses pernapasan manusia menyebabkan tulang-tulang rusuk …. 

A.  mengendur, rongga dada mengecil dan terjadi inspirasi 
B.  mengendur, rongga dada mengecil dan terjadi ekspirasi 
C.  terangkat, rongga dada membesar dan terjadi inspirasi 
D.  terangkat, rongga dada membesar dan terjadi ekspirasi 
E.   mengendur, rongga dada membesar dan terjadi inspirasi 

  
 
 
 
 

 Fungsi   Fungsi Y 

A Menerima darah dari seluruh tubuh Memompa darah ke seluruh tubuh 

B Menerima darah dari paru-paru Menerima darah dari seluruh tubuh 

C Menerima darah dari paru-paru  Memompa darah ke seluruh tubuh  

D Menerima darah dari paru-paru  Memompa darah ke seluruh tubuh 

E Memompa darah ke paru-paru Memompa darah ke paru-paru 
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19. Perhatikan gambar nefron berikut ini 
Hormon antidiuretik bekerja pada bagian … .  
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
E. 5 

  
 
20. Bagian mata yang berfungsi untuk mensuplai nutrient dan oksigen bagi retina ditunjukkan nomer … . 

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

  
21. Perhatikan gambar alat reproduksi berikut ini! 
 

proses meiosis dan pematangan sperma terjadi pada bagian … . 
A. 1 dan 2 
B. 2 dan 3 
C. 2 dan 4 
D. 3 dan 4 
E. 4 dan 1 
  
 

22. Salah satu cara yang dilakukan untuk memperoleh kekebalan secara aktif yaitu . . . . 
A. antibody     D. imunisasi 
B. antigen      E. pemberian serum 
C. imunitas 

 
23. Perhatikan data hasil pengamatan transpirasi di bawah ini. 

 
Berdasarkan data hasil percobaan di atas dapat disimpulkan bahwa laju 
transpirasi tercepat tercapai pada keadaan . . . . 

A. suhu rendah, kelembapan tinggi, tempat terang   
B. suhu rendah, kelembapan rendah, tempat terang    
C. suhu rendah, kelembapan tinggi, tempat teduh  
D. suhu tinggi, kelembapan rendah, tempat terang  
E. suhu tinggi, kelembapan rendah, tempat teduh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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24. Gambar Manakah yang menyatakan bahwa enzim menurunkan energi aktivasi … . 
 

A 

 

 D 

 
B 

 

 E 

 
C 

 

   

  
 
25. Pernyataan yang paling tepat tentang proses yang terjadi pada respirasi aerob yaitu . . . . 

 
 
26. Tiga hasil terpenting dari peristiwa glikolisis pada proses respirasi yaitu … . 

A. asam laktat, asam amino, dan ATP    D. asam piruvat, glukosa, dan ATP 
B. asam laktat, asam piruvat, dan ATP   E. asam piruvat, NADH, dan ATP 
C. asam laktat, NADH, dan glukosa 

 
27. NADPH dan ATP dari reaksi terang digunakan untuk … . 

A. menyebabkan RuBP menangkap CO2   D. menyebabkan elektron berpindah sesuai jalurnya 
B. menguraikan air      E. konversi PGA menjadi PGA 
C. membentuk fotosistem kembali 

 
28. Perhatikan reaksi proses kemosintesis berikut ini. 

2S + 3O2 + 2H2O 2H2SO4 + energi 
Reaksi ini berlangsung karena kemampuan bakteri mengadakan kemosintesis. Bakteri tersebut dinamakan . . . . 

A. Nitrobacter      D. Thiobacillus 
B. Nitrococcus      E.Acetobacter 
C. Lactobacillus 

 

29.  Pernyataan yang benar tentang DNA adalah … . 
A. Monomernya adalah polinukleotida    D. Kadarnya berubah-ubah berdasarkan sintesis protein 
B. Membentuk rantai tunggal dan panjang   E. basa purin dan pirimidin dihubungkan dengan ikatan hidrogen  
C. Dapat menduplikasikan diri pada saat membelah 
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30. Proses di mana kodon pada mRNA digunakan untuk menyusun rangkaian asam amino dari suatu rangkaian polipeptida disebut … . 

A. Translasi      D. Transkripsi 
B. Replikasi      E.Transformasi 
C. Duplikasi 

 
31. Perhatikan peristiwa pembelahan sel berikut ini! 

1. Reduksi kromosom 
2. pembelahan sentromer 
3. crossing-over  
4. pembelahan sitoplasma 
karakter yang sesuai dengan meiosis I adalah … . 

A. 1 dan 3      D. 4 saja 
B. 2 dan 4      E. semua benar 
C. 1, 2, dan 3 

 
32. Pada pengembangan tanaman melon, gen B (licin) dominan terhadap b (kasar) dan K (kuning) dominan terhadap k (hijau).  Penyilangan 

antara tanaman induk galur murni yang berbeda dalam dua karakter menghasilkan hibrid F1 heterozigot untuk kedua karakter. Jika F1 
dibiarkan melakukan penyerbukan sendiri, akan dihasilkan rasio fenotip …. 
A.  9 kuning-licin : 3 hijau-licin : 3 kuning- kasar : 1 hijau-kasar 
B.  9 kuning-licin : 3 hijau-licin : 3 hijau- kasar : 1 kuning-kasar 
C.  9 kuning-licin : 3 hijau-licin : 3 kuning- kasar 
D.  15 kuning-licin : 1 kuning-kasar 
E.   12 kuning-licin : 3 kuning-kasar : 1 hijau-kasar 

 
33. Tanaman sejenis gandum berkulit hitam (HhKk) disilangkan dengan yang berkulit kuning (hhKk). Jika gen H = hitam epistasis  

terhadap gen k = kuning, perbandingan fenotip hitam : kuning : putih yang muncul pada keturunannya yaitu . . . . 
A. 2 : 1 : 1      D. 4 : 3 : 1 
B. 2 : 2 : 1      E. 6 : 2 : 2 
C. 4 : 2 : 2 

 
34. Seorang wanita normal menikah dengan lakilaki penderita buta warna, anak wanitanya normal menikah dengan laki-laki normal. 

Cucu laki-laki yang mengalami buta warna sebanyak … . 
A. 0,0%       D. 50% 
B. 12,5%       E. 75% 
C.  25% 

 
35. Kromosom sebelum mutasi              

  
Mutasi yang terjadi pada  kromosom di atas disebut …. 
A.  translokasi      D. inversi 
B.  duplikasi       E. katenasi 
C.  delesi 

 

36. Perhatikan model eksperimen Stanley Miller berikut ini! 

Bagian yang berlabel X mengandung .... 

A. gas amoniak 

B. gas metana 

C. gas hidrogen 

D. asam asetat 

E. bahan organik 
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37. Perhatikan data berikut ini. 
1. Sayap kupu-kupu dengan sayap burung  4. Kaki depan buaya dengan sayap kelelawar 
2. Sayap kupu-kupu dengan kaki buaya   5. Kaki manusia dan  kaki belakang jerapah 
3. Sayap burung dengan sirip dada depan ikan 

    
Pasangan organ tubuh yang dapat dijadikan bukti evolusi adalah …. 
A.  1 dan 2       D.  3 dan 4 
B.  1 dan 3       E.   4 dan 5 
C.  1 dan 5 
 

38. Pemuliaan tanaman untuk mendapatkan bibit unggul dengan cara memindahkan gen tertentu dari spesies lain dengan 
perantaraan mikroorganisme dikenal sebagai . . . . 
A. kultur jaringan      D. radiasi induksi 
B. rekayasa genetika     E. mutasi buatan 
C. transplantasi 

 
39. Berikut ini adalah contoh mikroorganisme dan manfaatnya dalam bidang bioteknologi : 

 
Hubungan yang benar antara mikroorganisme dengan peranannya adalah …. 
A.     1 dan c       D.     4 dan b 
B.     2 dan a       E.      5 dan e 
C.     3 dan d 

 
40. Bioteknologi tidak selalu aman bagi lingkungan. Tanaman hasil rekayasa genetik (transgenic), juga dikhawatirkan menimbulkan ancaman 

terhadap lingkungan karena … . 
A.  Membutuhkan banyak pestisida untuk membunuh hama D.  Terjadi pencemaran gen bila menyerbuki tanaman sejenis 
B.  Tanah menjadi tandus akibat pemakaian pupuk kimia  E.   Timbulnya wabah penyakit baru yang sulit diobati 
C.  Bakteri dan jamur pembusuk meningkat jumlahnya 
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