KUNCI JAWABAN LATIHAN SOAL 1
01. Di bawah ini adalah kelompok individu
1. Kelapa sawit-kelapa hijau
2. Salak Bali-Salak Pondoh
3. Jeruk Bali-Jeruk Limau
4. Kuda Arab-Kuda Sumbawa
5. Kucing rumah-Kucing hutan
6. Anjing Pudel-Anjing Doberman

05. Perhatikan gambar Coelenterata di bawah ini

Kelompok yang tepat dalam satu tingkat keanekaragaman
gen adalah …
a. 1,2 dan 3
d. 2,4,dan 6
b. 1,4,dan 6
e. 3,4,dan 5
c. 2,3,dan 5
02. Yang benar tentang cara penulisan nama ilmiah
menggunakan Binomial Nomenclature adalah …
a. terdiri dari dua kata, yaitu genus dan spesies
menggunakan huruf capital
b. terdiri dari dua kata, yaitu genus dan spesies
menggunakan huruf kecil
c. kata pertaman diawali dengan huruf kapital, dan kata
kedua diawali dengan huruf kecil
d. kata pertama dan kata kedua berhuruf miring, berjarak
dan digarisbawahi
e. kata pertama diawali dengan huruf kecil dan kata
kedua diawali dengan huruf besar
03. Beberapa jenis penyakit dapat ditularkan oleh virus dan
bakteri. Manakah pernyataan berikut yang benar ?...
Penyakit Kelompok Jenis
a ebola
virus
Psteurella pestis
b TBC
bakteri
Diplococcus penumoniae
c tetanus
Virus
Clostridium tetani
d Sifilis
bakteri
Treponema palidum
e tipus
virus
Salmonella typhosa

Secara berurutan, reproduksi seksual, aseksual, dan larva
planula adalah ...
a. 1,3, dan 6
d. 3,4 dan 1
b. 1, 5 dan 2
e. 5, 1 dan 2
c. 2,5, dan 3
06. Penggunaan senyawa CFC pada pengharum ruangan dan
pendingin lemari es secara terus-menerus dapat
menyebabkan perubahan lingkungan hidup yang sangat
mencemaskan
bagi ekosistem permukaan bumi.
Kecemasan ini terjadi karena senyawa CFC dapat ...
a. menipiskan lapisan ozon filter ultra violet
b. membunuh organisme yang bermanfaat
c. mengikat karbon dioksida di udara
d. menurunkan suhu lingkungan
e. menaikkan suhu lingkungan
07. Di bawah ini struktur sel tumbuhan

04. gambar kelompok organisme berikut :

Ciri-ciri kelompok organisme di atas adalah ...
a. heterotrof-multiseluler- berfotosintesis-pencernaan
ekstra seluler
b. heterotrof-berdinding sel- dapat bersimbiosispencernaan ekstra seluler
c. heterotrof-dapat bersimbiosis- berfermentasipencernaan intraseluler
d. autotrof- multiseluler- tidak bedinding sel-pencernaan
intra seluler
e. autotrof-berfotosintesis- dekomposesr- pencernaan
ekstraseluler
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Bagian-bagian yang tidak dimiliki oleh sel hewan adalah ...
a. 1,2 dan 3
d. 3,4 dan 6
b. 2,3 dan 5
e. 5,6 dan 7
c. 2,4 dan 5
08. Perhatikan gambar anatomi manusia di bawah ini
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Zat makanan yang lengkap mengandung lemak,
karbohidrat, protein dan glukosa adalah ......
a. P
d. S
b. Q
e. T
c. R
12. Di bawah ini kerja organ-organ sistem pernafasan
Pada gambar, proses yang sedang tgerjadi adalah :...
a. inspirasi menyebabkan diafragma berkontraksi
b. ekspirasi menyebabkan diafragma berkontaksi
Secara berurutan bagian-bagian jaringan yang ditunjuk
c. inspirasi menyebabkan diafragma berelaksasi
adalah ....
d. ekspirasi menyebabkan otot dada mengembang
a.sel otot lurik dan sel otot polos
e. inspirasi menyebabkan tulang dada membesar
b. sel otot polos dan adiposa
13.
Perhatikan gambar di bawah ini
c. sel kelenjar dan sel otot lurik
d. sel epitel dan sel otot polos
e. sel adiposa dan sel epitel
09. Seorang dokter mendiagnosis sel darah merah seorang
pasien . Hasil analisis jumlah sel darah per mm3 sebagai
berikut : neutrofil 4000 butir/m3, eosinofil 2000 butir/m3, dan
basofil 5500 butir/m3.. Diduga pasien tersebut sedang
mengalami gangguan ...
a. Anemia
d. Infeksi-radang
b. Leukopeni
e. Efek pendarahan hebat
Penyakit albuminaria menyebabkan protein terdapat dalam
c. Leukimia
urine. Gangguan penyakit tersebut terjadi pada nomor :
a. 1
d.4
10. Perhatikan organ-organ pencernaan dibawah ini
b. 2
e.5
c. 3
14. Di bawah ini irisan bola mata yang mengalami gangguan

Organ (X) pada sistem pencernaan
mensekresikan senyawa untuk :
a. menguraikan peptida menjadi asam amino
b. menguraikan disakarida menjadi glukosa
c. mempengaruhi proses penyerapan
d. membasakan usus halus
e. pengemulsi lemak

Manakah pernyataan yang tepat mengenai gangguan
indera penglihatan sesuai gambar di atas ?
berperan
a. Lensa cembung membantu penglihatan X
b. Lensa cekung membantu penglihatan X
c. X penderita myop, Y penderita hipermyop
d. Y berpenglihatan normal
e. Y penderita presbiop
15. Perhatikan gambar tahap-tahap meiosis pada ovarium
manusia

11. Di bawah ini hasil percobaan uji makanan menggunakan
beberapa indikator
Zat Benedict
Lugol
Biuret
kertas

P

merah
bata

coklat
muda

Q
R
S

ungu
orange
ungu

biru hitam
merah hati
coklat

www.bank-soal-un.co.cc

ungu
merah
bata
ungu
merah

memutih
transparan
memutih
transparan

Setelah mengalami ovulasi, aktivitas yang terjadi pada
bagian X adalah memproduksi hormon .....
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a. progesteron yang mendorong pembentukan dinding
endometrium di uterus
b. progesteron yang meluluhkan dinding endometrium di
uterus
c. estrogen mendorong terjadinya meiosis 2 di tuba
falopii
d. estrogen merangsang pertumbuhan endometrium di
tuba falopii
e. progesteron dan estrogen secara bersamaan untuk
pengaturan tahap meiosis selanjutnya
16. Seorang petani anggur ingin mendapatkan buah yang
besar-besar. Untuk mencapai tujuannya itu petani tersebut 20. Seorang peneliti menyilangkan galur murni tanaman
harus menambahkan hormon ....
kacang kapri biji bulat warna hijau dengan biji kisut warna
a. Auksin
d. antokalin
kuning (bulat dan kuning bersifat dominan). Penelitian
b. Sitokinin
e. etilen
sesuai hukum Mendel, dilakukan sampai diperoleh
c. Giberelin
keturunan F2. Hasil panen biji F2 diperoleh 6400 biji
kacang kapri. Bila ingin memisahkan biji bulat warna
17. Di bawah ini tabel hasil pengamatan pertumbuhan
kuning dengan biji kisut warna hijau, maka secara
kecambah
berurutan masing-masing berjumlah ...
a. 400 dan 1600
d. 1600 dan 1600
Hari
b. 400 dan 3600
e. 3600 dan 400
pengamatan
c. 1600 dan 400
ke
0
1
2
3
4
5 6
7
Panjang
0 0.5 1.4 2.8 4.2 5.6 7 8.4
kecambah
21. Perhatikan diagram persilangan dengan dua sifat beda
berikut
Kecepatan tumbuh rata-rata kecambah tersebut adalah ....
P
:
Aabb x
aaBB
a. 0.9
d. 3.7
Merah
putih
b. 1.2
e. 4.2
Gamet
:
Ab
aB
c. 1.4
18. Di bawah ini tahap-tahap sisntesis protein
1. RNA-d menuju ribosom
2. RNA-t membawa asam amino
3. Tersusun rangkaian polipeptida
4. RNA-d bergabung dengan ribosom
5. RNA-t mentranslasi kodon RNAd
6. Pembentukan pola cetakan RNA –d oleh DNA
Urutan yang benar pada proses sintesis protein adalah ...
a. 6-1-4-2-5-3
d. 6-4-1-2-5-3
b. 6-1-4-5-2-3
e. 6-5-4-1-2-3
c. 6-2-1-4-5-3
19. Di bawah ini adalah proses meiosis pada jantan. Secara
berturut-turut, peristiwa mitosis dan meiosis 2 adalah
nomor...
a. 1 dan 3
d. 2 dan 4
b. 1 dan 4
e. 3 dan 5
c. 2 dan 3
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F1
AaBb (ungu)
Keterangan : A= gen domiinan
a= gen resesif
B = gen dominan, suasana basa
B = gen resesif, suasana asam
Berapa persen warna putih pada F2 dengan genotipe aaBb
?...
a. 6.25 %
d. 25 %
b. 12.50 %
e. 50 %
c. C. 18.50 %
a.
22. Faktor-faktor yang menyebabkan keanekaragaman
spesies antara lain adalah....
A. genetik dan habitat
B. tingkah laku dan genetik
C. habitat dan makanan
D. lingkungan dan tingkah laku
E. genetik dan lingkungan
23. Organisme dengan ciri-ciri sevagai berikut:
 Belum dikatakan sebuah sel
 Hanya mempunyai ADN saja atau ARN saja
 Tubuh memiliki selubung protein
Organisme tersebut adalah....
A. Virus
B. alga biru
C. bakteri
D. lumut
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E. jamur
e. Thiobacillus ferooksidans
24. Pengaruh Rhizobium leguminoserum dapat meningkatkan
kesuburan tanah karena....
A. Mengembangkan dan meningkatkan kadar NH3 dalam 31. Di antara orang berikut ini yang berfenotif “mongolism”
adalah ... .
tanah
a. 47XY + 21
B. Meningkatkan kandungan nitrogen dalam tanah
b. 47XX + 18
C. Membabaskan N2 dari tanah
c. 47XX + 13
D. Mengubah N2 menjadi nitrat
d. 47XY + 18
E. Menubah NH3 menjadi nitrit dan nitrat
e. 47XY + 13
25. Spirogyra melakukan reproduksi dengan cara....
A. pembelahan biner
B. D. Transduksi
32. Berikut ini termasuk mutagen buatan, kecuali ...
C. fragmentasi
a. sinar x
D. konjugasi
b. gas metana
E. zoospora
c. virus
26. Ciri-ciri Basidiomycotina adalah.....
d. kolkhisin
A. semua anggotanya bersifat makroskopis dan saprofit
e. sinar ultraviolet
B. semuanya hifanya berinti dan bersifat diploid
C. Hifanya bercabang-cabang, tidak bersekat dan bersifat
eukariotik
D. Basidiospora dan konidiospora sebagai hasil
reproduksi generatif dan vegetatif
E. Basidium berbentuk papan, payung, benang, atau
kuping
27. Tubuh buah hanya dimiliki oleh jamur dari kelompok....
35. Perhatikan hal-hal berikut ini;
A. Oomycotina
1) mRNA ke ribosom
B. Basidiomycotina
2) tRNA membawa asam amino
C. Ascomycotyna
3) mRNA menyalin kode dari DNA
D. Zygomycotina
4) terbentuk poli peptida
E. Deuteromycotina
Urutan sintesa protein yang benar adalah ... .
28. Mekanisme isolasi reproduksi dimana sebenarnya dua
a. 1 – 2 – 3 – 4
populasi dapat menghasilkan keturunan fertil, tapi tempat
b. 1 – 3 – 2 – 4
hidupnya di benua yang berbeda disebut...
c. 3 – 1 – 2 – 4
A. isolasi tingkakh laku
d. 3 – 2 – 1 – 4
B. Isolasi habitat
e. 3 – 1 – 4 – 2
C. isolasi mekanik
D. Isolasi musim
36. Di antara proses berikut ini yang bukan melalui mekanisme
E. isolasi ekologi
meiosis adalah ... .
a. pembentukan ovum lumut
29. Pada suatu populasi masyarakat Kampung Dayeuh
b. spermatogenesis manusia
ditemukan adanya penderita imbisil sebanyak 16 %. Imbisil
c. oogenesis manusia
ditentukan oleh gen resesif. Frekuensi orang normal
d. pembentukan polen
heterozigot dalam populasi tersebut sebanyak...
e. pembentukan spora paku
A. 0.16
B. 0.48
37. Enzim yang berperan dalam pembukaan “lilitan DNA”
C. 0.36
dalam rangka pelipatan jumlah material genetik adalah ... .
D. 0.54
a. DNA polimerase
E. 0.40
b. RNA polimerase
c. Ligase
30. Rekayasa genetika terhadap dan bakteri Azotobacter
d. Restriksi endonuklease
e. Heksokinase
sehingga diharapkan kebutuhan nitrogen tanaman jagung
diperoleh dari ekskresi sel jagung sendiri. Metode ini
dikembanghkan memerlukan vektor bakteri...
38. Perhatikan hal-hal berikut:
a. Rhyzobium leguminosorum
1) tujuan pembelahan
b. Bacillus thuringiensis
2) susunan kromosom
c. Agrobacterium tumefaciens
3) tempat pembelahan
d. Eschericia coli
4) tahap-tahap pembelahan
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5) besarnya sel yang membelah
Mitosis dan meiosis dapat dibedakan dari segi ...
a. 1, 2 dan 5
b. 1, 2, 3 dan 5
c. 1, 2, 3 dan 4
d. 1, 3 dan 5
e. hanya nomor 5
39. Medium yang paling baik untuk perkembangbiakan virus
adalah .....
A. Medium agar
B. Embrio ayam
C. Air kaldu steril
D. Gram fisiologis yang steril
E. Air rendaman jerami
40. Protozoa dikelompokkan berdasarkan alat geraknya.
Kelompok protozoa yang bergerak dengan flagella adalah
....
A. Mastigophora
B. Sporozoa
C. Sarcodina
D. Ciliophora
E. philiophora
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