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PETUNJUK UMUM

1. Bacalah dengan cermat aturan dan tata cara menjawab setiap tipe soal !
2. Memakai pensil 2B pada saat ujian berlangsung.
3. Tulislah jawaban Anda kepada lembar jawaban ujian yang tersedia sesuai dengan petunjuk yang

diberikan !
4. Anda dapat menggunakan bagian yang kosong dalam berkas soal untuk keperluan corat-coret. Jangan

menggunakan lembar jawaban ujian untuk keperluan coarat-coret.
5. Selama ujian berlangsung Anda tidak diperkenankan menggunakan alat hitung dalam segala bentuk.
6. Selama ujian berlangsung, Anda tidak diperkenankan menggunakan alat komunikasi dalam segala

bentuk.
7. Selama ujian berlangsung, Anda tidak diperkenankan untuk bertanya atau minta penjelasan kepada

siapapun tentang soal-soal ujian, termasuk kepada pengawas ujian.
8. Selama ujian berlangsung, Anada tidak diperkenankan keluar masuk ruang ujian.
9. Waktu yang ujian yang disediakan adalah 90 menit.
10. Harap diperhatikan agar lembar jawaban ujian tidak kotor, tidak terlipat, tidak basah, dan tidak robek.
11. Setelah ujian selesai, Anda diminta tetap

duduk sampai pengawas selesai
mengumpulkan lembar jawaban ujian. Anda dipersilahkan keluar ruangan setelah mendapat isyarat dari
pengawas untuk meninggalkan ruangan.



PETUNJUK KHUSUS

PETUNJUK A Pilih jawaban yang yang paling benar

PETUNJUK B Soal terdiri atas tiga bagian, yaitu PERNYATAAN, SEBAB, dan
ALASAN yang

disusun secara berurutan. Pilihlah
(A) Jika pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan

hubungan sebab akibat
(B) Jika pernyataan benar, alsan benar, tetapi keduanya tidak
menunjukkan hubungan

sebab akibat
(C) Jika pernyataan benar, alasan salah
(D) Jika pernyataan salah, alasan benar
(E) Jika pernyataan dan alasan, keduanya salah

PETUNJUK C Pilihlah
(A) Jika jawaban (1), (2), dan (3) benar
(B) Jika jawaban (1) dan (3) benar
(C) Jika jawaban (2) dan (4) benar
(D) Jika jawaban (4) saja yang benar
(E) Jika semua jawaban (1), (2) ,(3), dan (4) benar



Gunakan PETUNJUK A untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan nomor 100

1. Tempat pematangan sel-sel spermatozoa di

a. Tubuli seminiferi c.Epididimis e.Urethra

b. Tuctus afferens d.Duktus differen

2. fungsi nucleus pada sel eukariot adalah

a.Aktifitas respirasi c.Pengendali genetik e.Proses glikolisis

b.Sistesis protein d.Proses fotosintesis

3. ciri khas otot jantung yang juga sebagai pembeda dengan otot rangka adalah

a. Bergaris-garis c. Strukturnya Bercabang e. Berinti Banyak

b. Tidak Bergaris-garis d. Inti Sel Terletak Ditepi

4. Penyusutan ekor berudu pada saat metamorphosis disebabkan oleh aktifitas

a. Lisosom c.  Mitokondria e. Retikulum

Endoplasma

b. Badan Golgi d. Ribosom

5. Jaringan permanen di bawah ini merupakan jaringan yang sel-selnya sudah berhenti

tumbuh, Kecuali

a. Sklerenkim b. Epidermis c. Kambium d. Xilem

e.Floem

6. Pemberantasan nyamuk, secara tidak langsung dapat juga mencegah penyebaran

penyakit yang disebabkan oleh cacing

a. Ascaris c. Ancylostoma e. Wuchereria

b. Necator d. Enterobius

7. Tingkat takson terendah yang diduduki oleh tanaman kacang tanah, kacang hijau dan

kacang panjang bersama-sama adalah

a. Genus c. Ordo e. Divisio

b. Familia d. Clasis



8. Uji biuret pada suatu produk makanan menunjukkan hasil negative ( tidak timbul

warna merah / ungu ) bila produk makanan tersebut dijadikan sumber makanan satu-

satunya, maka akan menimbulkan

a. Penyakit kwashiorkor d. Rasa cepat lapar

b. Gangguan penyerapan kalsium e. pH darah tidak stabil

c. Gagguan transportasi vitamin A, D, E, K

9. Petunjuk evolusi dari golongan hewan reptilia menuju golongan aves ditandai dengan

adanya struktur organ pada aves berbentuk

a. Paruh b. Buli c. Cakar d. Kaki e.

Sisik

10. Pembentukan senyawa nitrogen secara alami di udara dari bahan dasar gas nitrogen

sesuai dengan teori asal usul kehidupan dikemukakan oleh

a. Stanley Miller c. A. I. Oparin e. Louis Pasteur

b. Harorld Urey d. Aristoteles

11. Filum berikut yang anggotanya bersifat triploblastik dan memiliki rongga tubuh yang

sebenarnya adalah

a. Coelenterata c. Nemathelminthes e. Anellida

b. Porifera d. Platyhelminthes

12. Pada tumbuhan lumut, meiosis terjadi didalam

a. Zigot b. Gametofit c. Sporangium d. Arkegonium e.

Anteridium

13. Pada respirasi aerob oksigen berperan pada proses

A. Glikolisis c. Siklus krebs e.

Pembentukan ATP

b. Pembentukan Asetil CoA d. Sistem transpor elektron

14. Penyimpangan perbandingan Fenotip F1 pada persilangan dengan dua sifat beda

misalnya dari 9 : 3 : 3 : 1 menjadi 9 :3 : 4 disebut



a. Pindah silang c. Epistasis e. Kliptomeri

b. Hipostasis d. Polimeri

15. Secara teoritis, suatu pulau akan memiliki kekayaan jenis paling besar bila pulau

tersebut

a. Kecil dan terpencil d. Kecil dan dekat daratan utama

b. Besar dan terpencil e. Kecil dan terpencil dengan vegetasi

lebat

c. Besar dan dekat dengan daratan utama

16. Penyakit di bawah ini disebabkan oleh virus, kecuali

a. Pneumonia b. Influenza c. Rabies d. Herpes e.

Morbili

17. Tumbuhan gymnospermae dan angiospermae memiliki bagian-bagian berikut

a. Berkas pengangkut c. Ovarium e. Karpela

b. Polen d. Ovulum

18. Berikut ini merupakan contoh hasil bioteknologi, Kecuali

a. Domba cloning c. Protein sel tunggal e. Bakteri

penghasil insulin

b. Bayi tabung d. Kapas transgenik

19. Jaringan penyimpan udara aerenkim pada tumbuhan banyak dijumpai pada jaringan

a. Epidermis b. Kortek c. Endodermis d. Pengangkut e.

Perisikel

20. Jika dalam urin seseorang terdapat glukosa sedangkan ia menderita diabetes militus

maka kemungkinan terjadi kerusakan pada bagian

a. Glomerulus c. Tubulus proksimal e. Lengkung

Henle

b. Kapsula bowman d. Tubulus distal



21. Penderita penyakit osteoporosis kemungkinan disebabkan kelebihan hormon

a. Kalsitonin c. Parathormon e. Epineprin

b. Prolaktin d. Kortikoid

22. Cacing dengan bentuk tubuh seoerti daun dan dilengkapi dengan alat isap ventral

termasuk dalam kelas

a.Tubellaria b.Trematoda c. Cestoda d. Nematoda e.

Polychetae

23. Gen diekspresikan dalam bentuk senyawa

a. Karbohidrat c. Protein e. Hormon

b. Lemak d. Asam nukleat

24. Kapas yang dibuat benang untuk kain merupakan modifikasi dari sel

a. Epidermis b. Parenkim c. Kolenkim d. Sklerenkim e.

Meristem

25. Diantara hewan invertebrata berikut yang dapat memenfaatkan energy sinar matahari

secara langsung adalah

a. Nochtiluca milliarism c. Amoeba proteus e. Entamoeba

histolytica

b. Paramaeciu caudatum d. Euglena viridis

26. Perkawinan lalat buah, warna abu-abu, sayap panjang dengan lalat buah warna hitam

sayap pendek. Memperoleh keturunun lalat buah denga fenotip warna abu-abu sayap

panjang dan warna hitam, sayap pendek. Keadaan demikian dapat terjadi karena

adanya peristiwa

a. Dominasi c. Gen terikat sempurna e. Epistasis

b. Gagal pisah d. Gen terikat tidak sempurna

27 Manakah pernyataan berikut ini yang mencerminkan proses saat ujung

telomerik dari kromosom direplikasi

a. Suatu molekul RNA unik berperan sebagai primer untuk sintesis.

b. Suatu molekul RNA unik berperan sebagai cetakan untuk sintesis.



c. Blok DNA template-independent berukuran pendek diligasi pada ujung-

ujungnya menggunakan ikatan 5′-5′.

d. Telomer direplikasi sebagai rantai short tandem-repeat ribonukleotida serta

deoxyribonucleotida.

e. Telomer direplikasi dalam proses template-independent.

28. Vektor yang umum digunakan dalam rekayasa genetika adalah

a. Mitokondria b. Kromosom c. Plasmid d. Kloroplast e.

Ribosom

29. Selama proses sintesis protein, faktor eEF-2 menginduksi hidrolisis GTP.

Energi dari hidrolisis ini dipasangkan dengan peristiwa yang mana

a. Aktivasi asam amino dengan melekat pada suatu tRNA

b. Penjajaran yang benar dari mRNA pada ribosom 40S

c. Pembentukan kompleks inisiasi 80S

d. Pembentukan ikatan peptida

e. Translokasi ribosom

30 Dalam daur hidup katak, stadim yang paling muda ditandai dengan

a.Terbentuknya kaki depan d.Bernafas dengan ingsang luar

b.Terbentuknya kaki belakang e.Bernafas dengan ingsang dalam

c.Menghilangnya ekor

31 Kandungan spesifik dinding sel bakteri adalah

a. Peptidoglikan c. Kitin e. Lignin

b. Selulosa d. Pektin

32 Bagian lambung domba yang serupa atau sama dengan lambung manusia adalah

a. Abomasum b. Rumen c. Retikulum d.Omasum e.

Ileum

33 Akar  yang muncul pada stek berasal dari perkembangan

a. Epidermis c. Korteks e. Perikambium

b. Parenkim d. Kambium



34 Kelompok cacing berikut ini yang berguna dalam bidang pertanian adalah

a.Oligochaeta b.Polychaeta c.Hirudinae d.Termatoda

e.Tubel

35 Pada marmut, warna bulu hitam dominan terhadap albino dan bulu kasar dominan

terhadap bulu halus. Marmut yang berbulu hitam kasar, dikawinkan dengan yang

berbulu albino halus menghasilkan keturunan.F-1 yang semuanya berbulu hitam

kasar. Kalau marmut dari keturunun F-1 tersebut dikawinkan ganang yang berbulu

albino halus maka keturunannya yang berbulu hitam kasar adalah sebanyak

a.75% b.56% c.37% d.25%

e.65%

36 Penemuan fosil pada berbagai lapisan bumi yang dapat menerangkan adanya evolusi

dengan jelas adalah fosil

a. Kera b. Manusia c. Dinosaurus d. Kuda e.

Gajah

37 Berdasarkan kategori kehidupan pada ekosistem hewan yang aktif berenang tanpa

terpengaruh oleh arus air dinamakan

a. Nekton b. Plankton c. Neuston d. Bentos e.

Perifiton

38 Sel-sel yang diperoleh dengan cara peleburan dua tipe sel somatik hasil isolasi dari

jaringan yang berbeda menjadi satu sel tunggal, disebut

a. Zigot c. Khimera e.

Hibridoma

b. Sel yang diklon d. Sel hasil rekombinasi

39 Pada percobaan pangkal batang yang telah dipotong dalam larutan eosin, dapat

dipastikan jaringan yang lebih dahulu berwarna merah adalah

a. Epidermis b. Parenkim c.Sklerenkim d. Xilem e.

Floem



40 Berikut ini, manakah yang akan menyebabkan reduksi tiba-tiba pada jumlah

keluar dari sel

a. Meningkatnya permeabilitas membran terhadap kalium

b. Hiperpolarisasi potensial membran

c. Menurunnya konsentrasi kalium ekstraseluler

d. Penurunan aktivitas pompa natrium-kalium

e. Menurunnya konsentrasi natrium ekstraseluler

41 Ciri khas struktur anatomi daun yang berbentuk lembaran adalah

a. Berkas pengangkutnya pipih d. Pada epidermisnya banyak stomata

b. Xylem berada di sisi atas e. Sel-sel epidermisnya berkloroplas

c. Floem berada di sisi atas

42 Seekor hewan berbentuk bulat, tubuhnya berbentuk duri yang panjang, tubuhnya

bersimetri radial, hidup di laut, maka hewan tersebut termasuk dalam kelas

a. Ophiuroidea c. Asteroidea e.

Holothuroidea

b. Echinoidea d. Crinoidea

43 Pada tumbuhan kormofita berbiji tertutup, mikrospora terdapat di dalam

a. Serbuk sari c. Kepala sari e. Bakal

biji

b. Kepala putik d. Dasar putik

44 Organisme berikut ini termasuk kelas Mammalia, yang hidup di perairan KECUALI

a. Pesut c. Kuda laut e. Lumba-

lumba

b. Paus d. Dugong

45 Terapi paling efektif saat ini untuk pasien AIDS adalah menggunakan azidothy

dideoxynosine (DDI), dan saquinavir atau agen-agen serupa. Penggunaan tiga

obat diatas menghambat proses virus yang mana

a. Rnase, Dnase

b. Pembentukan gp120

c. Ekspresi antibodi p24



d. Sintesis semua membran

e. Transkriptase balik, protease

46 Sebelum terbentuk ovum secara bertahap terjadi pembentukan (gambar)

a. Oogonium, ootid, oosit d. Oosit, oogonium, ootid

b. Ootid, oosit, oogonium e. Oogonium, oosit, ootid

c. Oogonium, polosit, oosit

47 Apabila rambut lurus adalah sifat resesif, maka dari perkawinan dua orang tua yang

keduanya berambut keriting heterozigotik, kemungkinan anak-anaknya adalah

a. semua berambut keriting d. 25 % berambut keriting dan 75%

berambut lurus

b. semua berambut lurus e. 75% berambut keriting dan 25%

berambut lurus

c. 50% berambut keriting dan 50% berambut lurus

48 Efek Pasteur, suatu penurunan pada laju konsumsi glukosa ketika sel ragi secara

anaerob didedahkan pada O2 , dapat disebabkan oleh

a. Inhibisi dari fosfofructokinase oleh ATP dan sitrat

b. Peningkatan konsentrasi ADP dan AMP karena hidrolisis ATP

c. Penurunan perolehan ATP per molekul glukosa

d. Ketidakberpasangannya fosforilasi oksidatif dari transport-elektron

e. Stimulasi pemecahan glikogen

49 Instabilitas yang menanggapi rangsangan sentuhan disebut pada tumbuhan putrimalu

disebut.

a. Fototropisme c. Hidrotropisme e.

Geotropisme

b. Tigmotropisme d. Kemotropisme

50 Pada tahapan tertentu dari siklus hidup Fasciola hepatica memerlukan keong air

tawar lymnaea sebagai hospes perantara nama tahapan tersebut adalah

a. Dewasa b. Sistiserkus c. Mirasidium d. Onkosfer

e. Serkaria



51 Transportasi apoplas pada tumbuhan adalah transportasi air

a. Dari sel ke sel melalui plasmodesmata d.Yang melalui ruang-ruang antar

sel

b. Di dalam berkas pembuluh kayu e. Didalam berkas pengangkutan

c. Yang menembus sitoplasma dan fakuola

52 Omne vivum ex ovo, omne ovum ex vivo adalah suatu pertanyataan yang

menjelaskan bahwa

a. Tidak ada kehidupan tanpa telur

b. Sebelum ada individu, harus ada telur dahulu

c. Kehidupan dapat berasal dari benda mati

d. Kehidupan ada karena telah ada kehidupan sebelumnya

e. Kehidupan selalu berasal dari organisme yang bertelur

53 Yang dimaksud dengan bakteriofag adalah virus yang menyerang

a. Hewan

b. Tanaman

c. Bakteri

d. Manusia

e. Hewan dan manusia

54 Tumbuhan lumut yang sehari-hari tampak bewarna hijau adalah bagian

a. Sporofit d. Protalium

b. Gametofit e. Sporofil

c. Protonema

55 Dalam tubuh manusia reproduksi aseksual plasmodium malaria berlangsung di

a. Plasma darah c. Trombosit e. Eritrosit

b. Pembuluh darah d. Leokosit

56 Sendi yang terbentuk akibat hubungan scapula dan humerus adalah ....

a. sendi putar

b. sendi engsel

c. sendi pelana



d. sendi kaku

e. sendi peluru

57 Lapisan ektodem yang terbentuk pada fase gastrula, pada tahapan selanjutnya

mengalami diferensiasi menjadi

a.otot dan rangka c.usus dan hati e.jaringan ikat dan alat

reproduksi

b.kulit dan sistem saraf d.kilit dan otot

58 Pada ekosistem laut daerah komponen biotik tingkat produsen paling banyak adalah

a. Abisal b. Batial c. Fortik d. Afotik e.

Termoklin

59 Dari berbagai macam hormon yang anda kenal ada diantaranya yang dihasilkan oleh

pankreas

a. Tripsin b. Eripsin c. Insulin d. Amilase

e. Pepsin

60 Pergiliran keturunan pada lumut dikenal adanya

1. Tumbuhan lumut

2. Spora

3. Protonema

4. Sprogonium

Urutan yang benar pada daur hidup lumut adalah

a. 1-3-2-4 b. 2-1-3-4 c. 2-3-1-4 d. 2-3-4-1

e. 2-4-3-1

61 Pernikahan antara wanita dan laki-laki yang keduanya berpenglihatan normal

menghasilkan seorang anak laki-laki yang buta warna dan dua anak perempuan

berpenglihatan normal. Dari kasus ini dapat diketahui bahwa

a. Ibu adalah homozigot dominan

b. Ibu adalah homozigot resesif

c. Ibu adalah karier

d. Ayah adalah karier



e. Ayah adalah homozigot dominan

62 Hewan yang tidak mempunyai alat pencernaan makanan termasuk kelompok

a. Nematoda b. Turbelaria c. Anelida d. Trematoda e.

Cestoda

63 Kelompok tumbuhan sejenis yang hidup disebidang tanah berdasarkan konsep ekologi

merupakan suatu

a. Ekosistem b. Komunitas c. Populasi d. Spesies endemik e.

Gulma air

64 Teori asal usul kehidupan disusun berdasarkan

a. Pengamatan peristiwa yang sedang terjadi

b. Hipotesis terhadap kemungkinan yang akan terjadi

c. Hasil analisis data peristiwa masa lampau

d. Kenyaataan kehidupan yang ada sekarang

e. Hipotesis terhadap keadaan bumi sekarang

65 Pertukarn gas pada alfeoli paru-paru terjadi secara

a. Difusi c. Endositosis e.

Transpor aktif

b. Osmois d. Inbibisi

66 Seorang anak dengan ciri-ciri sering kejang, pertumbuhan tulang tidak normal, dan

pembekuan darahnya lambat. Kemungkinan kekurangan

a. Vitamin K c. Vitamin D e. Unsur P

b. Unsur Ca d. Unsur Na

67 Oogenesis berbeda dengan spermatogenesis dalam hal

a. Jumlah gamet yang dihasilkan

b. Tipe pembelahan selnya

c. Fase-fase pembelahan selnya

d. Jumlah kromosonnya

e. Perangkat kromosomnya



68 Suatu hutan didaerah tropis banyak ditumbuhi oleh Sonneratia alba dengan daun

yang rimbun. Ekositem yang dimaksud adalah hutan

a. Hujan tropis b. Bakau c. Pantai d. Gurun e.

Musim

69 Mana yang benar diantara pernyataan dibawah ini?

a. Ujung akar menunjukan geotropisme positf dan fofotropisme positif

b. Tunas menunjukan geotropisme positif dan fototripisme pisitif

c. Ujung akar menunjukan fototropisme positif dan geotropisme negaitf

d. Tunas menunjukan geotropisme positif dan fototropisme negatif

e. Ujung akar menunjukan geotropisme positif dan fototropis negatif

70 Orang diRRC yang makan ikan yang dimasak kurang sempurna dapat terinfeksi jenis

cacing

a. Scihistosoma sp c. Chlonorchis sinensis e. Teania saginata

b. Fasciolopsis sp d. Fasciola hepatica

71 Dalam suatu ekosistem perairan Rhodophyseae berperan sebagai

a. Penyedia O2 c. Konsumen primer e.

Pengurai

b. Produsen d. Konsumen sekunder

72 Adaptasi tumbuhan tehadap lingkungannya dengan cara menekan pertumbuhan daun

tetapi memacu pertumbuhan akar, terdapat pada habitat

a. Hutan basah c. Hutan gugur e.

Gurun

b. Padang rumput d. Hutan tropis kering

73 Suatu enzim yang terdapat dalam hati dengan konsentrasi yang tinggi, bekerja pada

teroksida air dengan menghasilkan air dan oksigen adalah enzim

a. Peroksidase c. Oksigenase e.

Dehidrase

b. Katalase d. Degidrogenase



74 Pada fotosintesis reaksi pengikatan CO2 berlangsung di dalam

a. Klorofil b. Kloroplas c. Amiloplas d. Sitoplasma

e. Stomata

75 Apabila terjadi perkawinan antara parental bergolongan darah A hetererozigot dengan

B heterozigot maka kemungkinan golongan darah anak-anaknya adalah

a. A dan B c. A, B dan O e.

B dan AB

b. A dan AB d. AB, A,B, dan O

76 Penyusunan zat-zat pembentuk protoplasma oleh makhluk hidup merupakan

manifestasi fungsi

a. Nutrisi b. Regulasi c. Sintesis d. Reproduksi e.

Adaptasi

77 Tembolok pada burung dara berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan

sementara pada burung pemakan biji tembolok merupakan bagian dari

a. Tenggorokan c. Lambung e.

Usus tebal

b. Kerongkongan d. Usus halus

78 Pada meiosis dan mitosis harus ada pertambahan materi genetik yang disebut replikasi

DNA. Proses ini terjadi pada

a.Interfse b. Profase c. Metafase d. Anafase e.

Telofase

79 Pada tumbuhan pembelahan reduksi terjadi pada

a. Lingkaran kambium c. Pucuk batang e.

Ujung akar

b. Jaringan meristem d. Alat berkembang biak

80 Akromegali merupakan kelainan pertumbuhan pada seseorang yang usianya diatas 25

tahun. Kelainan



tersebut disebabkan oleh

a. hipofungsi paratiroid d. hiperfungsi pancreas

b. hipofungsi adrenal e. hiperfungsi tiroid

c. hiperfungsi hipofisis

81 Yang bersifat hidrifob ditunjukkan oleh bagian yang bernomor

a. 1 dan 3 b. 1 dan 4 c. 2 dan 3 d. 3 dan 5

e. 4 dan 5

82 Gejala asidosis pada penderita pneumonia adalah manifestasi dari gangguan proses

pengangkutan

a. Oksigen c. Karbondioksida e.

Oksihemoglobin

b. Karbonmonoksida d. Karbohidrosa



Untuk menjawab soal nomor 83 dan 85 perhatikan gamber berikut!

83 Perhatikan gambar berikut!

Jaringan yang terdapat pada nefron ginjal dan kapiler darah adalah ... .

a. 1 b. 2 c. 3 d. 4

e. 5

84 Pembuluh darah yang ditunjuk nomor 6 adalah ... .

a. vena cava inferior d. vena porta hepatica

b. vena cava superior e. arteri pulmonalis

c. vena pulmonalis

85 Sistem pembuluh darah yang membawa hasil pencernaan dari usus halus vertebrata

adalah sistem vena yang ditunjukkan oleh nomor ... .

a. 1 b. 2 c. 4 d. 5

e. 6

86 Untuk melakukan klasifikasi pada hewan invertebrata, perlu diperhatiakan hal-hal

berikut, KECUALI

a. Rangka luar c. Segmentasi tubuh e. Tentakel dan

antenae

b. Simetri tubuh d. Warna eksoskeleton

87. Dalam ekosistem tambak ikan air tawar terdapat beberapa komponen yaitu

1. ikan karnivora, 2. Bakteri pengurai., 3. Fitoplankton, 4. Ikan herbivora, 5. Zat-zat

organik

Untuk menjawab soal nomor 83 dan 85 perhatikan gamber berikut!

83 Perhatikan gambar berikut!

Jaringan yang terdapat pada nefron ginjal dan kapiler darah adalah ... .

a. 1 b. 2 c. 3 d. 4

e. 5

84 Pembuluh darah yang ditunjuk nomor 6 adalah ... .

a. vena cava inferior d. vena porta hepatica

b. vena cava superior e. arteri pulmonalis

c. vena pulmonalis

85 Sistem pembuluh darah yang membawa hasil pencernaan dari usus halus vertebrata

adalah sistem vena yang ditunjukkan oleh nomor ... .

a. 1 b. 2 c. 4 d. 5

e. 6

86 Untuk melakukan klasifikasi pada hewan invertebrata, perlu diperhatiakan hal-hal

berikut, KECUALI

a. Rangka luar c. Segmentasi tubuh e. Tentakel dan

antenae

b. Simetri tubuh d. Warna eksoskeleton

87. Dalam ekosistem tambak ikan air tawar terdapat beberapa komponen yaitu

1. ikan karnivora, 2. Bakteri pengurai., 3. Fitoplankton, 4. Ikan herbivora, 5. Zat-zat

organik

Untuk menjawab soal nomor 83 dan 85 perhatikan gamber berikut!

83 Perhatikan gambar berikut!

Jaringan yang terdapat pada nefron ginjal dan kapiler darah adalah ... .

a. 1 b. 2 c. 3 d. 4

e. 5

84 Pembuluh darah yang ditunjuk nomor 6 adalah ... .

a. vena cava inferior d. vena porta hepatica

b. vena cava superior e. arteri pulmonalis

c. vena pulmonalis

85 Sistem pembuluh darah yang membawa hasil pencernaan dari usus halus vertebrata

adalah sistem vena yang ditunjukkan oleh nomor ... .

a. 1 b. 2 c. 4 d. 5

e. 6

86 Untuk melakukan klasifikasi pada hewan invertebrata, perlu diperhatiakan hal-hal

berikut, KECUALI

a. Rangka luar c. Segmentasi tubuh e. Tentakel dan

antenae

b. Simetri tubuh d. Warna eksoskeleton

87. Dalam ekosistem tambak ikan air tawar terdapat beberapa komponen yaitu

1. ikan karnivora, 2. Bakteri pengurai., 3. Fitoplankton, 4. Ikan herbivora, 5. Zat-zat

organik



Dari beberapa komponen diatas dapat disusun suatu mata rantai makanan yang

susunannya sebagai berikut

a. 3, 4, 1, 5, 2

b. 5, 3, 2, 1, 4

c. 5, 3, 4, 2, 1

d. 3, 4, 5, 1, 2

e. 2, 5, 3, 4, 1

88. Serangga bersayap dua, tipe mulut penghisap metamorfasis sempurna dan menjadi

vektor demam berdarah, termasuk ordo

a. Hemiptera

b. Homoptera

c. Neuroptera

d. Siphonaptera

e. Diptera

89. Pertumbuhan jaringan abnormal pada tulang yang disebabkan oleh sumber lain atau

bukan dari sel tulang disebut ....

a. multiple myeloma

b. osteosarkoma

c. nekrosis

d. kanker tulang primer

e. kanker tulang sekunder

90. Dasar utama yang digunakan untuk membedakan jaringan tulang rawan menjadi tiga

macam tulang rawan hialin, elastis dan fibrosa adalah

a. Macam sel tulang rawan

b. Kandungan matrik

c. Fungsi tulang

d. Lokasi tulang

e. Ada tidaknya rongga tulang

91. Tumbuhan yang termasuk dalam subdivisio Gymnospermae, tetapi pada floem

terdapat sel pengiring adalah...



a. Cycadinae c. Gnetinae e.

Bombacaceae

b. Caniferinae d. Convolvulaceae

92. Perhatikan gambar berikut.

Bagian yang ditunjuk disebut

a. Lamela

b. Osteosit

c. Lakuna

d. Periosteum

e. Kanal harvers

93. Doping adalah penggunaan zat kimia buatan dengan tujuan untuk meningkatkan

kinerja tubuh. Doping dibedakan beberapa macam sesuai fungsinya. Berikut dampak

negatif dari doping yang berfungsi meningkatkan daya ikat terhadap oksigen dan

peningkatan produksi eritrosit ....

a. kemandulan

b. kebotakan

c. ketagihan

d. serangan jantung dan stroke

e. koordinasi dan keseimbangan tubuh terganggu yang berlanjut gangguan jiwa

94. Suhu dan derajat keasaman ( pH ) sangat mempengaruhi kerja suatu enzim dibawah

ini grafik hubungan aktifitas enzim dan pH yang benar adalah



95. Pada Physalia pelagica mempunyai 3 bentuk polip yaitu :

a. Gastrozoid, gonozoid, nemazoid

b. Hidrizoid, gastrozoid, daktilozoid

c. Daktilozoid, nemazoid, hidrozoid

d. Gastrozoid, daktilozoid, planulazoid

e. Gatrozoid, gonozoid, daktilozoid

96. Perhatikan hal berikut!

1) letak berkas pembuluh

2) ada atau tidak adanya empulur

3) ada atau tidak adanya jari-jari empulur

4) ada atau tidak adanya cambium

Hal yang dapat digunakan sebagai pembeda batang monokotil dan dikotil adalah ... .

a. 1, 2, 3

b. 1, 3

c. 2, 4

d. 4 saja

e. 1, 2, 3, 4

97. Komponen dasar penyusun tubuh jamur adalah

a. Miselium b. Hifa c. Septa d. Filamen e. Tubuh

buah



98. Komunitas terumbu karang dapat kita temui pada zona

a. Neritik b. Litoral c. Batial d. Abisal e.

Profundal

99. Suksesi akan berakhir jika terbentuk

a. Komunitas tanpa adanya dominasi

b. Populasi yang berbeda dengan semula

c. Habitat baru

d. Komunitas tanpa persaingan

e. Komunitas klimaks

100. Pada ekosistem air, CO2 berikatan dengan air membentuk

a. Asam bikarbonat c. Asam nitrat e. Asam

asetat

b. Asam sulfat d. Asam karbonat



Gunakan PETUNJUK B untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan nomor 20

1. Tumbuhan yang berasal dari proses partenogenesis dan apogami memiliki ploidisasi

yang sama.

SEBAB

Embrio dapat tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan yang haploid maupun

diploid.

2. Kompetisi antar individu dari spesies yang sama biasanya kurang kuat jika

dibandingkan dengan kompetisi antar individu dari spesies yang berbeda

SEBAB

Invidu dari spesies yang sama memiliki kebutuhan hidup yang sangat mirip satu sama

lain.

3. Plasdmid adalah DNA inti bakteri yang berukuran kecil dan berbentuk melingkar

SEBAB

Plasmid sangat penting dalam proses pembentukan DNA rekombinan pada rekayasa

genetika.

4. Seseorang dapat menderita anemia jika terinfeksi cacing tambang

SEBAB

Cacing tambang selain menghisap juga mengeluarkan zat anti pembekuan darah.

5. Budi daya rumput laut akan sangat menguntungkan jika dilakukan didaerah prifundal

SEBAB

Pada daaerah profundal, intesitas cahaya dapat menenbus sampai kedasar laut.

6. Endonuklease restriksi digunakan bakteri untuk melindungi diri terhadap infeksi virus

SEBAB

Endonuklease restriksi memotong-motong DNA virus menjadi potongan yang tidak

membahayakan.

7. Melalui proses isolasi reproduksi dapat terbentuk spesies baru

SEBAB



Isolasi reproduksi dapat mencegah pertukaran gen antar polulasi yang mempunyai

sifat genotif berbeda.

8. Pada siklus hidup tumbuhan gimnospermae, spirofit akan menghasilkan megaspora

dan mikrospora dalam suatu konus tunggal

SEBAB

Pada tumbuhan gymnospermae, pembentukan biji terjadi melalui proses pembuahan

tunggal.

9. Proses nutrifikasi adalah perubahan amonia menjadi senyawa nitrat karena adanya

bakteri Nitrosomonas di tanah

SEBAB

Senyawa nitrat yang larut di dalma air akan di absorbsi oleh tumbuhan yang

kemudian akan di ubah menjadi karbohidrat.

10. Aktin dan meiosin merupakan protein yangb dapat diekstraksi dari serabut otot

SEBAB

Aktin merupakan protein yang mengandung enzim ATP-ase yang bersama kalsium

dapat merubah ATP menjadi ADP.

11. Dengan teknik penyisipan gen pembentuk insulin, sel bakteri mampu menghasilkan

hormon insulin

SEBAB

Gen pembentuk insulin pada sel penkreas manusia dapat disisipkan pada plasmid

bakteri secara teknik penyisipan gen.

12. Pada mekanisme inspirasi, masuknya udara dari luar menyebabkan rongga dada

mengembang sehingga posisi diafragma tertekan ke bawah

SEBAB

Tekanan udara di luar tubuh lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara pada

paru-paru sehingga diafragma akan berkontraksi.

13. Setelah mempelajari sejarah kehidupan dibumi, dapat diambil kesimpulan bahwa

kehidupan binatang dan tumbuhan tidak bergantung pada manusia.



SEBAB

Manusia baru muncul dibumi pada akhir era Pleistosin sedangkan binatang dan

tumbuhan sudah muncul pada era sebelumnya.

14. Didaerah afotik tidak dapat dijumpai organisme yang berperan sebagai produsen

SEBAB

Didaerah afotik tidak tersedia CO2 yang digunakan untuk fotosintesis.

15. Macan tutul padang rumput afrika ( cheetah ) merupakan hewan darat yang terkenal

larinya cepat

SEBAB

Disamping otot dan tulang yang dimilikinya bentuk tulang punggung yang

melengkung memberikan kekuatan tambahan pada waktu lari.

16. Pada akar dan batang tumbuhan dikotil, kambium menghasilkan unsur-unsur xylem

kearah dalam dan unsur floem kearah luar

SEBAB

Kegiatan kambium ke arah dalam, jauh lebih besar dari pada ke arah luar sehingga

bagian kayu akan lebih tebal dari pada bagian kulit.

17. Pembelaha meiosis sel induk spora pada tumbuhan paku terjadi dalam protalium

SEBAB

Dalam protalium dibentuk artheridium dan arkegonium.

18. Hemofilia disebabkan oleh gen teraput X resesif. Apabila seorang pria penderita

hemofilia dapat bertahan selamat hingga perkawinan, maka 50% dari anak perempuan

yang diperoleh adalah penderita hemofilia

SEBAB

Anak laki-laki tidak pernah mendapat kromosom X dari ayahnya.

19. Sel-sel perisikel dari akar tumbuhan mampu membentuk akar cabang

SEBAB

Jaringan perisikel dan kambium memilikisifat meristematis.

20. Menurut pendapat para ahli, biosfer merupakn tempat asal kejadian makhluk hidup



SEBAB

Unsur-unsur pembentuk protoplasma makhluk hidup yang penting adalah carbon,

hidrogen, oksigen, dan nitrogen.

Gunakan PETUNJUK A untuk menjawab soal nomor 21 sampai dengan nomor 40

21. Di dalam vakuola sel tumbuhan terdapat...

1) Cadangan makanan

2) Pigmen

3) Minyak asin

4) Kromoplas

22. Ragi yang digunakan untuk pembuatan protein sel tunggal sebagai pakan ternak

adalah...

1) Candida albicans

2) Candida utilis

3) Trichordema reesei

4) Saccharomyces cerevisiae

23. Pencernaan lingkungan pada ekosistem perairan sungai terjadi akibat pembunangan

limbah dari kegiatan

1) Rumah tangga



2) Industri

3) Perrtanian

4) Peternakan

24. Kulit tubuh virus terbentuk dari bahan

1) Karbohidrat

2) Lemak

3) Vitamin

4) Protein

25. Marsilea crenata adalah

1) Salah satu contoh bryophyta

2) Tumbuhan air tawar

3) Penghasil satu macam spora

4) Tumbuhan air yang heterospor

26. DNA ditranskripi membentuk RNA duta yang

1) Membwa informasi berupa kodon

2) Berlangsung pada fase S dari siklus sel

3) Meninggalkan inti menuju ribosom

4) Membawa asam amino ke ribosom

27. Bakteri dapat hidup pada berbagai macam habitat. Jika keadaan lingkungan tidak

sesuai, maka bakteri akan membentuk

1) Selaput lendir

2) Kapsid

3) Endospora

4) Flagela

28. Gerakan lengan bawah hingga telapak tangan, menengadah dan tertelungkup

disebabkan oleh aktifitas otot

1) Pronator

2) Adduktor

3) Supinator



4) Ekstensor

29. Hasil akhir dari proses spermatogeenesis yang terjadi pada testis adalah

1) Gamet yang diploid

2) Gamet dengan n kromosom

3) 1 sel spermatozoa fungsional

4) 4 sel spermatozoa fungsional

30. Pernyataan berikut ini yang sesuai dengan pokok-pokok pikiran Darwin ialah

1) Segala jenis kehidupan di dunia ini tidak ada yang sama

2) Besarnya populasi organisme tergantung dari faktor migrasi

3) Perkembangan populasi suatu organisme dibatasi oleh adanya ruang

4) Setiap jenis kehidupan selalu berusaha untuk mengembangkan organ tubuhnya

agar dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya.

31. Organisme yang hidup di dalam suatu ekosistem perairan dapat merupakan

1) Plankton

2) Neuston

3) Perifiton

4) Benthos

32. Karakeristik berikut ini yang dimiliki tumbuhan paku adalah

1) Sporofit mempunayi akar, batang, dan daun sejati.

2) Sporofit mempunayi pembuluh pengangkut dan klorofil

3) Gamerofitnya disebut protalus

4) Gametofitnya bersifat fotoautotrof

33. Sisik pada ikan yang mempunyai lapisan dentin dan bentuknya belah ketupat adalah

sisik

1) Plakoid

2) Sikloid

3) Stenoid

4) Ganoid



34. Meiosis yang terjadi pada tumbuhan jagung dapat diamati pada proses

1) Perpanjangan ujung batang

2) Pembentukan biji

3) Perpanjangan ujung akar

4) Pembentukan tepung sari

35. Pertentangan pendapat antara aliran biogenesis dengan abiogenesis menghasilkan

penemuan cara

1) Sterilisasi daengan autoklaf

2) Pasterurisasi

3) Sterilisasi secara filtrasi

4) Tyndallisasi

36. Jonjot usus halus bertugas untuk memperluas bidang penyarapan sari makanan. Yang

diserap oleh jonjot usus halus antara lain

1) Protein

2) Glukosa

3) Zat pati

4) Asam amino

37. Pada sistem reproduksi manusia, peristiwa berikut yang terjadi pada fase ovulasi

adalah

1) Kadar estrogen meningkat, produksi FSH dihambat

2) Kadar estogen meningkat, LH dihasilakan

3) Folikel mengkerut berunah menjadi korpus luteum

4) Endimetrium menjadi tipis

38. Bila dalam sirkulasi darah seseorang terdapat leukosit dalam jumlah besar, maka

orang ini mendeita penyakit

1) Leukopenia

2) Leukositosis

3) Sianosis

4) Leukomia



39. Proses keluarnya zat pada tumbuahn yang merupakan peristiwa eliminasi adalah

1) Penetesan air pada peristiwa gutasi

2) Penguapan air atau transpirasi

3) Keluarnya CO2 dan H2O pada peristiwa pernafasan

4) Keluarnya getah perca dari tempah yang dilukai

40. Selama interfase atau fase istirahat

1) Terjadi duplikasi ADN

2) Struktur kromosom nampak dengan jelas

3) Sel tumbuh dan bertambah volumenya

4) Sel tidak melakukan sintesis protein



SOAL TAHAP 3

1. Sebutkan urutan jaringan penyusun batang dari luar ke dalam

2. Pada akar bawang merah sel yang sedang aktif tumbuh disebut............

3. A. Preparat tersebut termasuk golongan darah........

B. Mengandung aglutinogen............. dan aglutinin ....................

4. A. Apa nama bagian yang ditunjuk............

B. Jelaskan fungsinya...............

5. A. Apa nama bagian yang ditunjuk .................

B. Berfungsi sebagai ...............

6. A. Apa nama bagian yang ditunjuk ..................

B. Fungsi bagian tersebut adalah…..............

7. Bagian apa saja yang terlihat pada preparat tarsebut....................

8. Deskripsikan terjadinya proses fermentasi ......................



9. A. Apa nama bagian yang ditunjuk............

B. Berfungsi sebagai .................

10. A. Apa nama alat tersebut............

B. Fungsi dari KOH adalah ..................

11. A. Apa nama latin dari bunga tersebut…………………..

B. Bunga tersebut mengandung pigmen……………………

12. Apa nama bagian yang ditunjuk

a. ……………….

b. ……………….

13. Bagian apa saja yang terlihat pada preparat tersebut ....................

14. Deskripsikan tentang daun tersebut .............

15. A. Apa nama bagian yang ditunjuk...............

B.Sebutkan fungsinya…...........



16. A. Sebutkan nama latin dari benda tersebut…………….

B. Termasuk kedalam kelas…….

17. A. Apa nama bagian yang ditunjuk…………….

B. Fungsinya adalah……………………….

18. Bagaimana tipe penyerbukan bunga tersebut……………….atau

disebut……………

19. Bagian apa saja yang terlihat pada preparat tersebut……………….

20. A. Sebutkan dari bagian yang ditunjuk...tulang pendengaran...........

B. Berfungsi untuk..............



PEMBAHASAN PETUNJUK A (PILIHAN GANDA)

1. Jawab C
Epydidimis merupakan saluran tempat penyimpanan sperma untuk sementara waktu
dan sekaligus sperma yang menjadi matang dapat bergerak menuju saluran berikutnya
yaitu vas deferens.

2. Jawab C
Sel eukariotik : sel yang memiliki membran inti di dalam nukleus terdapat
nukleoplasma, kromosom dan nukleus fungsinya sebagai tempat pengendalian
aktifitas dan tempat ADN yang berfungsi sebagai faktor keturunan.

3. Jawab A
Penyusutan ekor berudu disebabkan oleh aktifitas lisosom. Lisosom mengandung
enzim pencerna hidrolitik yang berfungsi untuk mencerna bahan-bahan dari luar sel (
eterofagi ) dan mengeluarkan bahan-bahan yang tidak terpakai ( autofagi ) juga dapat
melakukan proses penghancuran diri sel dengan cara membebaskan semua isi litosom
di dalam sel ( autolisis ).

4. Jawab C
Jaringan otot di bedakan atas tiga macam yaitu
1. Otot polos : terdiri atas sel otot dengan satu inti di tengah terdapat pada dinding

saluran pencernaan, pembuluh darah dan lain-lain.
2. Otot lurik (otot rangka) disebut juga otot serat lintanng terdiri atas sel otot dengan

banyak inti.
3. Otot jantung terdiri atas serabut otot serat lintang tetapi antara sel-sel yang

berdampingan membran selnya beranyaman dan merupakan jembatan
penghubung yang disebut sinsitium. Otot jantung disebut juga otot lurik
involunter.

5. Jawab C
Jaringan pada tumbuhan dibedakan menjadi dua macam yaitu :
1. Jaringan meristem yaitu jaringan muda yang senantiasa membelah (tumbuh),

jaringan meristem terdapat pada ujung akar, ujung batang dan kambium. Jaringan
meristem yang terdapat ujung akar dan ujung batang menyebabkan pertumbuhan
primer sedangkan pada kambium menyebabkan pertumbuhan sekunder.

2. Jaringan dewasa
Termasuk jaringan dewasa adalah :
Jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, jaringan gebus,
jaringan pengangkut (floem dan xilem).

6. Jawab E
Cacing yang penyebarannya oleh nyamuk adalah filaria ( wuchereria bancrofti )
cacing ini dapat menyebebkan penyakit kaki gajah atau elephantiaris.

7. Jawab B
Kacang tanah ( Arachis hipogaeae ), kacang hijau ( Phaseolus radiatus ) dan kacang
panjang ( Vigna sinensis ), menempati takson yang sama pada tingkat famili, yaitu
familli Papilionaseae.



8. Jawaban A
Uji biuret adalah untuk mewnguji kandungan protein pada makanan apabila hasilnya
positif ( warna ungu ) berarti mengandung protein, bila negatif berarti tidak
mengandung protein. Apabila makanan yang tidak mengandun ng protein dikonsumsi
sebagai satu-satunya sumber makanan maka akan menyebabkan penyakit busung
lapar ( kwashiorkor ).

9. Jawaban E
Salah satu petunjuk evolusi dari golongan reptil menuju golongan aves adalah adanya
sisik pada golongan aves. Sisik pada golongan aves sudah tidak berguna lagi, karena
merupakan alat tubuh yang tersisa organ fertigial.

10. Jawaban B
Dikemukakan oleh Harold Urey dan didukung oleh muridnya Stainley Miler.
Teori Urey menyatakan bahwa :
a. Makhluk hiduo yang pertama kali terbentuk adalah sejenis virus.
b. Virus tersebut berevolusi selama jutaan tahun dan makhluk hidup sekarang ini
c. Virus tersebut berasal dari atmosfer yang kaya akan gas-gas yang berupa :

1. Metana (CH4)
2. Amonia ( NH3)
3. Hidrogen ( H2 )
4. Air (H2O)

Eksperimen Stenley miller

CH4 + NH3 + H2 + H2O asam amino

Jadi, asal usul kehidupan di udara sesuai dengan teori Harold Urey.

11. Jawaban E
Anellida adalah hewan cacing yang tubuhnya beruas-ruas seperti cincin. Cirinya :
merupakan hewan triploblastik selomata berarti hewan yang mempunyai lapisan
ektoderm, mesoderm, dan endoderm yang memiliki rongga tubuh (selom).

12. Jawaban C
Pada tumbuhan lumut, meiosis Terjadi di sporangium (kotak spora) yaitu pada fase
sporangium menjadi spora
Sporangium spora
( 2n )                reduksi        ( n )



13. Jawaban D
Ciri-ciri transpor elektron respirasi :
1. O2 merupakan akseptor elektron terakhir yang menghasilkan H2O/

e- + H+ + O2 H2O
2. Berlangsung secara aerob
3. Terjadi di krista mitokondria
4. Terjadi perombakan NADH2 dan FADH2 menjadi ATP
5. Menghasilkan : 12 molekul H2O

34 molekul ATP
14. Jawaban E

Penyimpangan perbandingan fenotip F1 pada persilangan dua sifat berbeda misalnya
dari 9 : 3 : 3 : 1 menjadi 9 : 3 : 4 disebut KRIPTOMERI yaitu gen dominan yang
seolah-olah tersembunyi ap[abila berdiri sendiri dan pengaruhnya baru tampak
apabila berada bersama-sama dengan dominan lainnya.

15. Jawaban C
Pulau lautan yang baru dibentuk pada jarak tertentu dari suatu daratan utama akan
berfungsi sebagai sumber spesies pengkolonisasi. Dua faktopr yang menentukan
jumlah spesies yang menempati pulau adalah laju imigrasi dan laju kepunahan. Selain
itu dipengaruhi oleh ciri penting pulau tersebut ukuran dan karak dari daratan utama.
Spesies lebih besar kemungkinannya menempati pulau yang lebih besar daripada
pulau yang kecil. Suatu pulau yang lebih dekat akan memiliki laju imigrasi yang lebih
tinggi dibandingkan dengan pulau yang lebih jauh.

16. Jawaban A
Konsep: mikroorganisme
A. Peumoni; meruoakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri, yaitu diplococcus

pneumonia
B. Influenza; merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus, yaitu orthomyxovirus

type A, B dan C
C. Rabies; merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus, yaitu rhabdovirus
D. Herpes; merupakn penyakit yang disebabkan oleh virus, yaitu herpes simplek type

1 dan 2
E. Morbili disebut juga penyakit camplak; disebabkan oleh virus, yaitu

paramyxovirus atau virus rubella
17. Jawaban D

Tumbuhan gymnospermae dan angiospermae termasuk ke dalam kelompok tumbuhan
biji. Tumbuhan biji merupakan tumbuhan cormus sejati dan memiliki berkas
pembuluh angkut
A. Pada gymnospermae, alat perkembangbiakannya berupa badan yang disebut

strobilus (rujung).stobilus jantan merupakan kumpulan kantong-kantong sari yang
berisi serbuk sari (pollen) yang mengandung sel sperma. Strobllus betina
mengandung bakal biji yang berisi sel telur (ovulum)

B. Pada angiospermae, biji diselubungi oleh suatu badan yang berasal dari daun buah
(karpela) yaitu bakal buah. Bunga merupakan organ penting pada tumbuhan ini



karena terdapat alat perkembangbiakan berupa putik dan benang sari. Putik terdiri
dari kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah yang berisi bakal biji. Benang sari
terdiri dari tangkai sari dan kepala sari dan terdiri dari 2 kotak sari berisi serbuk
sari.
Jadi, bagian yang tidak dimiliki oleh tumbuhan gymnospermae dan angiospermae
adalah ovarium. Ovarium adalah alat kelamin dalam yang membentuk sel telur,
umumnya dimiliki oleh hewan betina tingkat tinggi.

18. Jawaban B
Bioteknologi adalah pemanfaatan organisme dan agen-agen biologi untuk
menghasilkan barang atau jasa untuk kepentingan manusia. Contoh hasil bioteknologi
antara lain:
A. Domba clonning, dikenal sebagai domba domba dolly
B. Protein sel tunggal (PST)
C. Tumbuhan transgenik, seperti kapas transgenik
D. Bakteri penghasil insulin

Bayi tabung (fertilisasi in vitro) bukan merupakan hasil bioteknologi akan tetapi
termasuk ke dalam salah satu teknik bioteknologi, yaitu teknologi reproduksi.

19. Jawaban B
Ciri dari jaringan tumbuhan yang merupakan jaringan penyimpan udara (aerenkim)
adalah jaringan yang memiliki banyak ruang antar sel dan berfungsi sebagai tempat
untuk terjadinya pertukaran gas. Jaringan tumbuahan yang memiliki ciri dan fungsi
tersebut adaalah jaringan korteks.

20. Jawaban C
Pembentukan urine dimulai dengan proses penyaringan (filtrasi) darah oleh
glomerulus menghasilkan filtrat glomerulus atau urine primer. Urine primer masih
banyak mengandung zat yang bermanfaat bagi tubuh, salah satunya adalah glukosa,
oleh karena itu zat tersebut (glukosa) direabsorpsi oleh tubulus proksima
menghasilkan urine yang sesungguhnya atau urine sekunder. Pada urine sekunder,
glukosa sudah tidak ditemukan lagi. Apabila ternyata pada urine seseorang masih
ditemukan glukosa, sedangkan ia tidak menderita diabetes militus, maka
kemungkinan terjadi kerusakan pada tubulus proksimal yang bertugas untuk
menyerap kembali glukosa yang terdapat di dalam urine primer.

21. Jawban D
Osteoporosis adalah penyakit yang mempunyai sifat yang khas berupa massa tulang
yang rendah dan penurunan kualitas jarinagan tulang yang dapat menimbulkan
kerapuhan tulang. Osteoporosis dapat disebabkan oleh beberapa keadaan yaitu
hormon, merokok, dan mengkonsumsi obat-obatan narkoba (khususnya
glukokotikoid). Osteoporosis yang disebabkan oleh hormon terjadi apabila di dalam
tubuh terdapat kelebihan hormon kortikoid.



22. Jawaban B
Cacing yang memiliki ciri-ciri bentuk tubuhnya seperti daun dan dilengkapi oleh alat
penghisap disebelah ventral adalah Fasciola hepatica (cacing hati). Fasciola hepatica
termsuk dalam klas Trematoda

23. Jawaban D
Gen adalah faktor pembawa sifat menurun yang diwariskan dari induk ke
keturunaanya. Gen terdapat didalam kromosom. Setiap gen disusun oleh substansi
genetik yang dikenal sebagai asm nukleat, yaitu DNA dan RNA. Jadi gen
diekspresikan dalam bentuk senyawa asam nukleat.

24. Jawaban A
Kapas merupakan pelindung biji, karena itu kapas merupakan modifikasi dari jaringan
pelindung (epidermis).

25. Jawban D
Hewan yang dapat memanfaatkan energi sinar matahari secara langsung adalah hewan
yang memiliki klorofil. Hewan yang memilki klorofil adalah euglena viridis.

26. Jawaban C
Lalat buah abu-abu sayap panjang (AaPp) dikawinkan dengan yang hitam sayap
pendek (aapp)
(AaPp) gamet yang mungkin AP, Ap, aP, dan ap
aapp : gamet yang mungkin ap

AP Ap aP ap

Ap AaPp Aapp aaPp aapp

Menurut hukum Mendel harus dihasilkan lalat buah abu-abu sayap panjang, AaPp,
abu-abu sayap pendek Aapp, hitam sayap panjang aaPp, dan hitam sayap pendek aapp
Dalam perbandingan 1:1:1:1. Kenyataannya yang dihasilkan hanya abu-abu sayap
panjang AaPp dan hitam sayap panjang aapp. Ini berarti pada saat pembentuk gamet
tidak terbentuk gamet Ap dan Ap. Hal ini terjadi karena terjadi pautan antara gen A
dan P.

27. Jawaban C
28. Jawaban C

Istilah vektor dalam rekayasa genetika berarti: DNA yang membawa ADN target ya g
berfungsi seperti kendaraan. Vektor yang umum digunakan plasmid dan kosmid

29. Jawaban D
30. Jawaban D

Daur hidup katak dibagi menjadi 2:
1. Zigot tumbuh menjadi larva
2. Larva mengalami metamorfosa menjadi katak.

Stadium paling muda dari larva adalah memiliki insang luar.
31. Jawaban A



Dinding sel bakteri disusun oleh asam amino (peptidoglikan dan polisakarida) dinding
sel tumbuhan disusun oleh selulosa. Sedangkan kitin merupakan penyusun dinding sel
jamur.

32. Jawaban A
Lambung pada domba ( hewan memamahbiak) terdiri atas 4 bagian, yaitu :
Perut besar (rumen) yang berfunsi sebagai gudang sementara.
Dari perut besar makanan masuk ke perut jala (retikulum). Untuk dilunakkan dan
mengalami proses fermentasi. Makanan yang masih kasar kembali ke mulut untuk di
mamah. Dari perut jala makanan masuk ke perut kitab (omasum) untuk dicerna secara
mekanik.
Dari omasum makanan masuk ke perut masam (abomasum) untuk dicena secara
enzimatik oleh getah lambung yang mengandung berbagai enzim. Jadi, bagian
lambung domba yang serupa dengan lambung manusia adalah abomasum.

33. Jawaban E
Akar yang muncul pada steak berasal dari perkembangan perikambium yaitu jaringan
meristematis pada tumbuhan dikotil yang mengadakan pertumbuhan lateral ke atas.

34. Jawaban A
Cacing yang berguna pada bidang pertanian adalah cacing tanah (lumbricus terrestis)
dari klas oligoseta (cacing berambut sedikit). Cacing tanah hidup ditanah dan
membuat lubang-lubang dan membawa daun-daunan kedalam lubangnya untuk
dibiarkan agar membusuk sebagai bahan makanannya, sehingga tanah menjadi
gembur.

35. Jawaban D
Diketahui marmut bulu hitam dominan terhadap albino dan bulu kasar dominan
dengan bulu halus. Misalkan
H = gen untuk warna hitam
h = gen untuk warna albino
K = gen untuk bulu kasar
k = gen untuk bulu halus
diketahui marmot berbulu hitam kasar dikawinkan dengan yang berbulu albino halus
menghasilkan 100% berbulu hitam kasar. Berarti marmot yang berbulu hitam kasar
adalah homozigot.

HHKK X  hhkk (albino)

F-1 HhKk  (Hitam kasar 100%)

F-1 dikawinkan dengan yang berbulu albino halus maka:
Hh Kk gametnya : HK, Hk, hK, hk
hh kk gametnya : hk



Hh Kk = berbulu hitam kasar (1/4 = 25%)
Hh kk = berbulu hitam halus (1/4 = 25%)
hhKk = berbulu albino kasar (1/4 = 25%)
hh kk = berbulu albino halus (1/4 =25%)

36. Jawaban D
Fosil yang secara lengkap ditemukan pada setiap zaman geologi adlah fosil kuda. Dari
fosil tersebut dapat dilihat dengan jelas adanya proses evolusi.

37. Jawaban A
Berdasarkan cara hidupnya organisme air dapat dikelompokkan menjadi:

 Plankton : organisme yang mengapung/ melayang-layang di permukaan air
dan sangat dipengaruhi oleh arus air.

 Nekton : organisme yang dapat aktif bergerak bebas di dalam air dan dapat
bergerak sesuai yang dikehendaki (contohnya ikan)

 Neuston : organisme yang diam atau berenang di permukaan air.
 Bentos : organisme yang melekat atau merayap di dasar perairan
 Perifiton : organisme yang melekat pada daun atau cabang tumbuhan yang

menjulang di permukaan air.
Jadi hewan yang dapat aktif berenang di dalam air tanpa dipengaruhi oleh arus
air adalah nekton.

38. Jawaban E
Hibridoma : teknik penggabungan 2 jaringan yang berbeda untuk menghasilkan
produk tertentu seperti hormon, antibodi dll. Hasil penggabungan 2 sel yang berbeda
tersebut dinamakan hibridoma.

39. Jawaban D
Transportasi air dan mineral pada tumbuhan diangkut melalui xylem, karena itu
jaringan yang lebih dulu berwarna merah adalah xylem.

40. Jawaban B
41. Jawaban A

Daun yang berbentuk lembaran adalah daun tumbuhan monokotil. Daun tumbuhan
monokotil memiliki ciri berkas pengangkutannya pipih.

42. Jawaban B
Hewan yang memiliki ciri-ciri seperti yang disebutkan pada soal adalah hewan dari
kelas Echinoidea phylum Ekinodermata. Contoh spesiesnya:
1. Echimus esculentus ( landak laut berduri pendek )
2. Diadema sexatik ( berduri panjang )
3. Echino chardium ( berbentuk jantung )

HK Hk hK hk

Hk HhKk Hhkk hhKk hhkk



43. Jawaban C
Mikrospora pada tumbuhan biji tertutup disebut serbuk sari ( polen ) jadi letaknya ada
pada kepala sari

44. Jawaban C
Kuda laut termasuk super klas pisces ( ikan ), jadi bukan mamalia

45. Jawaban E
46. Jawaban E

Tahap pembentukan sel telur ( ovum) adalah sebagai berikut:
Oogonia (sel induk telur) oosit primer          oosit sekunder         ootid
ovum

47. Jawaban E
Rambut lurus bersifat resesif, maka sifat tersebut akan muncul apabila homozigot
Misalkan gen pembawa sifat rambut keriting K dan rambut lurus k, maka:

K k

K KK kK

K Kk Kk

Fenotifnya :
Keriting : lurus = 3       :     1

75% : 25%
48. Jawaban A
49. Jawaban B

a). Fototropisme, instabilitas yang menanggapi rangsang cahaya.
b). Tigmotropisme atau haptotropisme, gerak akibat rangsang berupa sentuhan.
c). Hidrotropisme, gerak bagian tumbuhan yang arahnya ditentukan oleh  air atau
faktor kelembaban.
d). Kemotropisme, gerak bagian tumbuhan yang disebabkan atas ransangan kimia
e). Geotropisme, gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh gaya tarik bumi.

50. Jawaban C
fasciola hepatica : cacing hati
Daur hidup fasciola hepatica adalah:
telur miracidium (masuk ke dalam siput air)          nedia cercaria meta
cercaria

hewan dewasa (termakan oleh hewan / manusia) kista (melekat pada
rumput)

51. Jawaban D



Transportasi apoplas adalah transportasi di luar bukan pengangkutan ( ekstra
vaskuler)yaitu transportasi air melalui ruang antar sel.

52. Jawaban D
Kehidupan ada karena ada kehidupan sebelumnya.

53. Jawaban C
Bakteriofag atau sederhananya fage yaitu virus yang menginfeksi atau menyerang
bakteri, ditemukan secara terpisah oleh freedrikc W.Tewort di inggris (1915) dan oleh
felix d’herelle di institut pasteur paris (1917)

54. Jawaban B
Tumbuhan lumut yang sehari-hari tampak hijau adalah merupakan bagian penghasil
alat kelamin ( antheridium dan arkegonium) atau disebut gametofit.

55. Jawaban E
Plasmodium malariae adalah merupakan protozoa yang dapat berkembang biak secara
seksual berlangsung di dalam tubuh nyamuk (anhopeles sp yang betina) dan secara
aseksual berlangsung di dalam tubuh manusia (menyerang sel darah merah atau
eritrosit)

56. Jawaban C
57. Jawaban B

Lapisan ektoderm ( lapisan luar )merupakan lapisan yang sel-selnya akan mengalami
diferensiasi dan berkembang menjadi kulit, sistem saraf, dan indra.

58. Jawaban C
Ekosistem laut berdasarkan keberadaan produsen di bagi 2:
1. Fotik, adalah daerah yang terkena cahaya matahari, sehingga akan terdapat banyak

sekali produsen
2. Afotik adalah daerah yang tidak terkena cahaya matahari sehingga tidak ada

produsen
Batas antara fotik dan afotik disebut termoklin, sedangkan ekosistem laut
berdasarkan kedalaman di bagi menjadi : litoral, neuritik, batial, dan abisial.

59. Jawaban C
Pankreas merupakn kelenjar endokrim dan sekaligus kelenjar eksokrin. Karena
menghasilkan hormon insulin di bagian pulau-pulau langerhans. Endokrin karena
menghasilkan enzim-enzim pencernaan seperti tripsin, erepsin dan amilase. Pepsin
adalah enzim yang dihasilkan oleh lambung jadi hormon yang dihasilkan oleh
pankreas adlah insulin.



60. Jawaban C

Jadi urutan daur hidup lumat yang benar adalah: spora, protonema, tumbuhan lumut, dan
sporongium.

61. Jawaban C
Anak laki-laki hanya mendapat gonosom X dari ibu, sedangkan anak perempuan
mendapat gonosom X dari ibu dan ayahnya. Karena 1 anak laki-laki buta warna dan 2
anak perempuan normal, maka dipastikan ibunya adalah normal carier (pembawa gen
buta warna).

62. Jawaban E
Cestoda: matemeri sempurna; tanpa saluran pencernaan ( asobrsi nutrien dari seluruh
permukaan tubuh )

63. Jawaban C
Sekelompok orgnisme yang sejenis disuatu tempat tertentu.

64. Jawaban E

Spora (n)
Sporongonium (2n) (kotak
spora)

protonema

Tumbuhan lumut
dewasa(n)

Lumut
betina

Lumut
jantan

Ovum(n) Sperma(n)

Zygot (2n)

Sporofit (2n)



Hipotesis ( asumsi ) terhadap keadaan bumi mendasari disusunnya teori asal usul
kehidupan.

65. Jawaban A
Proses pertukaran gas O2 atau CO2 dialfeolus paru-paru terjadi dari konsentrasi tinggi
kerendah ( difusi )

66. Jawaban B
Ca untuk kontraksi otot, pembentukan tulang dan pembentukan darah

67. Jawaban A
Oogenesis menghasilakn 1 gamet fungsional, seadngkan spermatogenisis 4 gamet
fungsional.

68. Jawaban B
Sonneratia alba adlah vegetasi hutan alba.

69. Jawaban E
Ujung akar menunjukkan geotropisme positif karena akar tumbuh searah gaya
grafitasi dan fototropisme negatif (karena menghindari cahaya matahari)

70. Jawaban C

Ikan merupakan rumah perantara bagi Chlonorcis sinensis jadi ikan yang dimasak
kurang sempurna akan dapat menginfeksi larva cacing tersebut

71. Jawaban B
Rhudopiciae mampu berperan sebagai produsen dalam suatu ekosistem perairan
karena memiliki khlorophyl, sehingga mampu berfotosintesa(produsen)

72. Jawaban E
Penekanan pertumbuhan daun dan memacu pertumbuahan akar adlah ciri tumbuahn
yang hidup pada bioma gurun akibatnya ukuran daun relatif lebih kecil, stomatanya
relatif sedikit dengan kutikila yang tebal: serta sistem akar yang dalam.

73. Jawaban B
2H2O2 katalase      2H2O + O2

Katalase berfungsi menguraikan H2O2 (peroksida), karena H2O2 didalam tubuh
bersifat racun.

74. Jawaban B
Pada fotosintesis reaksi penguraian CO2 dilakukan oleh enzim ribolusa dipospat yang
berlangsung pada stoma yang merupakan materi di dalam kloroplas.

75. Jawaban D
1. IAIB ( golongan darah AB )3.   IBIO ( golongan darah B )
2. IAIo ( golongan darah A ) 4.   I0IO ( golongan darah O )

76. Jawaban C
Penguraian (katabolisme) akan terjadi apabila nutrisi masuk ke dalam sel.
Penguraian ini akan menghasilkan energi. Energi ini digunakan dalam sintesis
proplasma sel.

77. Jawaban B



Tembolok (ingluvis) berfungsi menyimpan makanan sementara, dan merupakan
pelebaran dari kerongkongan (esofagus).

78. Jawaban A
Interfase terdiri dari 3 sub fase, yaitu subfase G1,G2, dan S
Subfase G1: terjadi sintesa enzim dan substrat, untuk replikasi DNA
Subfase S : terjadi replikasi dan duplikasi DNA
Subfase G2: merupakan akhir dari duplikasi DNA dan bertambah kompleksnya
sitoplasma.

79. Jawaban D
Pemblahan reduksi terjadi pada alat berkembangbiak (terjadi oogenesis atau
spermatogenesis yang berlangsung secara meiosis).

80. Jawaban A  : cukup jelas
81. Jawaban D (gambar daun)

82. Jawaban C
Asidosis adalah kenaikan kadar asam dalam darah Pneumonia = radang paru-paru.
Yang mempengaruhi kadar asam darah adalah CO2 yang diangkut dalam darah. CO2

tersebut berada dalam bentuk H2CO3, HCO3, dan HbCO2
-.

83. Jawaban C
84. Jawaban A
85. Jawaban C
86. Jawaban D

Invertebrata dapat di klasifikasikan berdasarkan:
Simetri tubuh (bilateral atau radial)
Susunan tubuh
Siklus hidup
Bentuk dan jenis rangka luar (bukan warnanya)
Tentakel

87. Jawaban E
88. Jawaban E

Aedes aegepti adalah serangga bersayap 2,tipe mulut menghisap, metamorfosis
sempurna, menjadi vektor demam berdarah. Aedes aigepti termasuk ordo diptera.

89. Jawaban C
90. Jawaban B

91. Jawaban C
Subdivisio Gymnospermae merupakan tumbuhan berkayu, berkambium, dan
pembuluh kayu terdapat trakheida. Floem tidak terdapat sel-sel pengiring dan
floeterma, kecuali pada melinjo (gnetum gnemon) yang termasuk dalam Gnetinae.

92. Jawaban E (sudah jelas)
93. Jawaban B
94. Jawaban B (scan gambar)



95. Jawaban E
Gastrozoid (untuk makan), gonozoid (untuk reproduksi), dan daktilozoid (untuk
menangkap mangsa)

96. Jawaban B
Komponen biotik ekosistem adalah semua makhluk hidup yang bersifat makroskopis
maupun mikroskopis yang ada disekitar organisme, yaitu berupa mikroorganisme,
tumbuhan, hewan, dan manusia.

97. Jawaban B
Tubuh jamur terdiri dari komponen dasar berupa hifa. Hifa membentuk jaringan yang
disebut miselium. Selanjutnya, misellium menyusun jalinan-jalinan semu yang
disebut tubuh buah.

98. Jawaban A
Komunitas terumbu karang dapat dijumpai di daerah tropis pada zona neritik, dimana
cahaya matahari masih dapat menembusnya.

99. Jawaban A
Proses suksesi komunitas akan berakhir setelah terbentuknya komunitas klimaks yang
mantap, yaitu suatu komunitas yang homeostatis. Artinya komunitas tersebut mampu
mempertahankan kestabilan komponennya dan dapat bertahan terhadap berbagai
perubahan dalam sistem seacara keseluruhan.

100. Jawaban D
CO2 berikatan dengan air membentuk asam karbonat yang kemudian akan terurai
menjadi ion bikarbonat. Saat organisme air melakukan respirasi,CO2 dikeluarkan
sebagai ion bikarbonat. Jumlah bikarbonat dan CO2 dalam air adalah seimbang.



PEMBAHASAN PETUNJUK B (PERNYATAAN DAN ALASAN)

1. Jawaban B

Pernyataan benar: parteogenesis adalah pembentukan embrio dari sel telur yang tidak

dibuahi, sedangkan apogami = embrio terjadi dari bagian-bagian lain kandung

lembaga tanpa dibuahi misalnya sinergit atau antipoda. Tumbuhan yang bersal dari

parteogenesis maupun apogami memiliki ploidisasi yang sama.

Alasan benar : embrio dapat tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan yang

haploid dan diploid.

2. Jawaban D

Pernyataan salah : kompetisi antar individu dari spesies yang sama biasanya lebih

kuat dibandingkan dengan kompetisi antar individu dari spesies yang berbeda.

Alasan benar : individu dari spesies yang sama memiliki keebutuhan hidup yang mirip

satu sama lain.

3. Jawaban D

Pernyataan salah : plasmid adalah DNA bakteri yang berbentuk lingkaran yang berada

diluar  kromosom bakteri

Alasan benar : plasmid berguna sebagai vektor (pembawa ruas / segmen DNA asing

pada rekayasa generika.)

4. Jawaban A

Pernyataan benar : cacing tambang hidup parasit pada manusia dengan cara

mengaitkan diri pada dinding usus halus. Cacing ini menghisap darah manusia

sehingga menyebabkan anemia pada penderitanya.

Alasan benar : cacing ini juga mengeluarkan zat yang menyebabkan darah tidak

membeku (zat anti pembekuan darah)

Pernyataan dan alasan berhubungan.

5. Jawaban E

Pernyataan salah : daerah profundal terdapat dibagian paling bawah (dasar, sehingga

cahaya matahari tidak dapat menjangkaunya. Karena tidak ada cahaya matahari maka

sangat cocok dijadiakan sebagai tempat untuk budidaya rumput laut karena rumput

laut tidak akan bertahan hidup.

Alasan salah : pada daerah profundal cahaya matahari sudah tidak dapat

menjangkaunya.

6. Jawaban A



Sebab secara normal endonuklese restriksi digunakan oleh bakteri untuk melindungi

dirinya terhadap infeksi virus dengan cara memotong-motong DNA virus

7. Jawaban C

Pembentukan spesies baru ( spesiasi ) dapat terjadi salah satunya melalui proses

isolasi reprodusi. Hal ini terjadi klarena susunan kimiawi dan molekul yang berbeda

antara 2 sel gamet dari spesies yang berbeda. Jadi, pernyataan benar pernyataan salah.

8. Jawaban D

Pada siklus hidup tumbuhan gynnospermae, sporofitnya akan menghasilkan

megaspora dan mikrospora. Megaspora dan mikrospora terdapat pada konus yang

berbeda. Proses pembentukan biji pada gymnospermae etrjadi melalui pembuahan

tunggal. Jadi, pernyataan salah, alasan benar.

9. Jawaban C

10. Jawaban C

Meiosin merupakan protein yang mengandung enzim ATP-ase bukan aktin.

11. Jawaban A

Pada rekayasa genetika, gen dapat disisipkan pada plasmid bakteri untuk

menghasilkan suatu produk sesuai dengan gen yang disisipkan.

12. Jawaban E

Pada mekanisme inspirasi udara dari luar dapat masuk. Hal ini disebabkan oleh

rongga dada mengembang akibat diafragma berkontrasi, sehingga posisi diafragma

tertekan kebawah dan otot sela rusuk luar berkontraksi ( pernyataan salah ) kaerna

hasil tersebut mengakibatkan tulang rusuk keatas kesemuanya menyebabkan anggota

dada membesar, sedangkan tekanan dirongga dada kecil dan menyebabkan udara

musuk ( inspirasi ) alasan salah.

13. Jawaban C

Dari hasil mempelajari sejarah kehidupan dibumi, dapat diambil kesimpulan bahwa

kehidupan binatang dan tumbuhan tidak tergantung pada manusia. Manusia baru

muncul pada epoch miocene.

14. Jawaban C

Daerah afotik merupakan daerah yang tidak ada cahaya lagi dengan kedalama diatas

2000 m sehingga tidak ditemukan adanya organisme yang berperan sebagai produsen.

Didaerah afotik tidak terdapat cahaya yang dapat digunakan untuk fotosintesis.



15. Jawaban A

Macan tutul adalah hewan darat yang terkenal larinya cepat ( betul ). Bentuk tulang

punggungnya melengkung dapat menambah kekuatan waktu lari dengan cepat ( betul

). Jada pernyataan benar, alasn benar dan keduanya menunjukkan hubbungan sebab

akibat.

16. Jawaban A

Akar dan batang tumbuhan dikotil mengandung kambium yang terletak antara kulit

dan kayu, fungsinya

Kearah luar menghasilkan xylem untuk membentuk kayu

Kearah dalam menghasilkan floem untuk membentuk kayu

Aktifitas kearah dalam jauh lebih besar dari pada arah luar sehingga kayu lebih besar

dari pada kulit.

17. Jawaban D

Pernytaan salah, tumbuhan paku adala sporofit dan bukan protalium ( gametofit )

Alasan benar dalam protalium dibentuk anteridium dan arkegonium.

18. Jawaban D

Hemofilia merupakan suatu penyakit keturunan dimana darah sukar membeku.

- Laki-laki hemofilia ( hy ) bila menikah dengan wanita normal (HH)

Hy ><   HH

Keturunannya : Hh 100% wanita normal ( carrier )

Hy 100% laki-laki normal

- Laki-laki hemofilia ( Hy ) menikah dengan wanita normal carrier

Hh ><  Hh

Keturunannya : Hh 50% wanita normal carrier

hh 50% wanita hemofilia

Hy 50% laki-laki normal

Hy 50% laki-laki hemofilia.

19. Jawaban B

Sel-sel perisikel dari akar tumbuhan mampu membentuk akar cabang (betul). Dan

jaringan perisikel serta kambium memiliki sifat meristematis (betul). Jadi pernyataan

betul dan alasan jega betul tetapi tidak ada hubungan sebab akibat.

20. Jawaban D

Pernayataan salah : sebab biosfer terbentuk setelah ada makhluk hidup

Alasan benar : unsur pembentuk protoplasma adalah C, H, O, N, S, P, dll



Jawaban petunjuk C

21. Jawaban A

Dalam cairan vakuola sel tumbuhan terdapat:

1. Air

2. Zat organik dan anorganik

3. Pigmen antosiani

4. Tanin/ zat penyamak/ zat anti busuk

5. Alkaloid

6. Minyak esteris

Sedangkan kromoplas adalah plastida berpigmen yang mengandung karotehnoid

22. Jawaban C

Protein sel tunggal untuk makanan ternak dihasilkasn dari Candida utilis atau

saccharomyces cerevisiae

23. Jawaban E

Yang bisa menyebabkan polusi perairan adalah kegiatan rumah tangga, industri,

pertanian, peternakan, pertambangan

24. Jawaban D

Kulit virus disebut kapsid, yang merupakan selubung protein yang membungkus asam

nukleat

25. Jawaban C

Marsilea crenata (semanggi) termasuk tumbuhan paku yang hidup di air tawar yang

menghasilkan 2 macam spora (heterospor)

26. Jawaban B

RNA duta yamg ditrankripsi oleh DNA mempunyai tugas untuk membawa informasi

berupa kodon dan meninggalkan inti menuju ribosom dalam sintesis protein

27. Jawaban B

Pada keadaan lingkungan yang tidak menguntungkan baketri dapat mempertahankan

dirinya dengan mengeluarkan lendir atau membentuk endospora.



28. Jawaban B

Otot supinator untuk menengadahkan lengan bawah, sedangkan otot pronator untuk

menelungkupkan lengan bawah. Otot adoktorr untuk menimbulkan arah gerak

mendekati badan. Otot ekstensor untuk arah gerak yang meluruskan.

29. Jawaban C

Pada spermatogenis terjadi proses meiosis dimana jumlah kromosom anak menjadi

setengahnya dari 2n (diploid) menjadi n (haploid). Karena terjadi dua kali

pembelahan, maka akan terdapat 2n x 2= 4n = 4 sel

30. Jawaban B

31. Jawaban E

Penggolongan organisme yang hidup di dalam suatu ekosistem berdasarkan kebiasaan

hidupnya, dapat dibagi menjadi : bentos, perifiton, plankton, neukton, neuston.

32. Jawaban A

Ciri-ciri tumbuhan paku adalah sebagai berikut:

1. Mengalami metagenesis antar fase sporofit dan fase gametofit. Dimana yang

dikenal sebagai tumbuhan pakunya adalah fase sporofitnya.

2. Tumbuhan paku (sporofit) sudah mempunyai akar, batang, dan daun sejati.

Daunnya berwarna hijau karena mengandung klorofil.

3. Tumbuhan paku (sporofit) termasuk dalam golongan berpembuluh

4. Fase gametofitnya msih berupa talus, disebut protalus.

5. Gametofit tumbuhan paku disebut protalium. Protalium mengahasilakan sel

gamet.

33. Jawaban D

Ganoid : berbentuk mirip belah ketupat

Sikloid : bentuk mirip lingkaran

Stenoid : bentuk mirip bujur sangkar

34. Jawaban D

Meiosis adalah pembelahan reduksi, meiosis terjadi dalam pembentukan sel telur dan

tepung sari



35. Jawaban A

Pertentangan pendapat antara biogenesis dan abiogenesis menghasilkan penemuan

cara steril. Sterilisasi dapat dilakukan dengan:

5) Sterilisasi daengan autoklaf

6) Pasterurisasi

7) Sterilisasi secara filtrasi

Sedangkan tyndallisasi adalah kemampuan protopalasma yang bersifat koloid untuk

memantulakn cahaya.

36. Jawaban C

Jonjot usus halus meyerap : glukosa, asam amino, H2O, mineral, asam lemak dan

gliserol serta vitamin

37. Jawaban A

Ovulasi adlah peristiwa pelepasan sel telur (ovum) dari ovarium. Peristiwa- peristiwa

yang terjadi pada fase ovulasi dalah sebagai berikut:

1. Kadar estrogen meningkat, produksi FSH dihambat

2. Kadar estogen meningkat, LH dihasilakan

3. Folikel mengkerut berunah menjadi korpus luteum

4. Endimetrium menjadi tebal

38. Jawaban D

Leukimia atau kanker darh disebabkadn karena produksi sel-sel darah putih yang

tidak dapat dikendalikan (leukosit dalam jumlah yang besar).

39. Jawaban E

Pengeluaran zat dari tumbuahan yang merupakan peristiwa eliminasi dapat berupa :

1. Penetesan air atau gutasi

2. Penguapan air atau transpirasi

3. Pernafasan atau respirasi berupa CO2 dan H2O

4. Pendarahan atau akibat luka berupa getah

40. Jawaban B

Selama interfase terjadi duplikasi DNA. Karena terjadi penyedian materi dan energi

yang tinggi, maka sel tumbuh dan bertambah volumenya.



Kunci jawaban

SOAL TAHAP 3

21. Sebutkan urutan jaringan penyusun batang dari luar ke dalam

Jawab : epidermis, korteks, parenkim, floem, xilem.

22. Pada akar bawang merah sel yang sedang aktif tumbuh disebut..............

Jawab : meristem
Pada akar bawang merah pembelahan yang sedang aktif tumbuh adalah

pembelahan............

Jawab : primer

23. Preparat golongan darah

a. Preparat tersebut termasuk golongan darah.....B...

b. Menganndung aglutinogen.......B...... dan aglutinin .........a...........

24. Struktur bunga bougenvile

a. Apa nama bagian yang ditunjuk............daun pemikat

b. Jelaskan fungsinya...............sebagai hiasan

25. Preparat vertebrata ( Burung )

a. apa nama bagian yang ditunjuk .................Trakea

b. berfungsi sebagai ...............organ yang menghubungkan dari hidung ke paru-paru

26. Preparat invertebrata landak laut

a. Apa nama bagian yang ditunjuk ..................kaki tabung

b. Fungsi bagian tersebut adalah…..............untuk pergerakan

27. Epitel rongga mulut



Bagian apa saja yang terlihat pada preparat tarsebut....................

Jawab : membaran sel, inti sel, sitoplasma

28. Fermentasi tape

Jelaskan proses terjadinya fermentasi ......................

Jawab : Proses fermentasi menggunakan ragi, merupakan respirasi anaerob, yang

menghasilkan alkohol serta energi 2 ATP

29. A. Apa nama bagian yang ditunjuk............arkegonia

B. Berfungsi sebagai .....penghasil spora............(lumut)

30. Respirometer

a. Apa nama alat tersebut...........reaspiromater.

b. Fungsi dari KOH adalah ..................mengikat karbondioksida

31. Preparat bunga Alamanda

a. Apa nama latin dari bunga tersebut………………….. Alamanda canthartica
b. Bunga tersebut mengandung pigmen……xantofil………………

32. Apa nama bagian yang ditunjuk

a. ……………….bulbus

b. ……………….cakram (bawang)

33. Preparat tulang keras

Bagian apa saja yang terlihat pada preparat tersebut ..saluran pusat,sistem harvers,

saluran harvers, lamela/ rawan lakuna, matrik, kondosit..................

34. Deskripsikan tentang daun tersebut ............

35. Preparat udang



a. Apa nama bagian yang ditunjuk ...karapak..........

b. Sebutkan fungsinya…..........melindungi bagian organ dalam kepala

36. Preparat bintang laut.

a. Sebutkan nama latin dari benda tersebut…… a. Astrias sp

b.termasuk kedalam kelas…… b.Asteroidea.

37. Biji mangga/durian

a. Apa nama bagian yang ditunjuk…………radikula….

b. Fungsinya adalah…………poros yang menjadi daun pertama…………….

38. Preparat putri malu

Bagaimana tipe penyerbukan bunga tersebut…………angin…….atau

disebut……anemogami………

39. Preparat otot polos

Bagian apa saja yang terlihat pada preparat tersebut………serat otot, inti sel……….

40. A. Sebutkan dari bagian yang ditunjuk...tulang pendengaran...........

B. berfungsi untuk..............
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