
KUNCI JAWABAN SOAL LATIHAN 2

1. Faktor-faktor yang menyebabkan keaneka ragaman 
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

2. Manakah pernyataan yang merupakan tujuan 
klasifikasi dan pemberian nama secara umum...
A. untuk mempopulerkan jenis makhluk hidup dan 

dae rah asalnya
B. untuk mnentukan hubungan kekerabatan 

makhluk hidup
C. untuk memudahkan objek studi dan mencari 

keragaman dari sekian banyak keragaman
D. untuk menentukan nama ilmiah tiap makhluk 

hidup
E. untuk memberi penghargaan para peneliti/ 

saintist
3. Takson terendah yang mendudukan manusia dengan 

orang utan pada kedudukan yang sama adalah...
A. Filum D. Famili
B. Kelas E. Genus
C. Ordo

4. 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 D. alga biru
B. bakteri E. lumut
C. jamur

5. Pedagang ikan sering menyimpan ikan dagangannya 
dengan menggunakan es, karena es berfungsi....
A. membunuh bakteri pembusuk 
B. melemahkan bakteri dan spora
C. mentralkan racun bakteri 
D. menghilangkan aktivitas bakteri
E. mengurangi aktivitas bakteri

6. Pengaruh Rhizobium leguminoserum dapat 
meningkatkan kesuburan tanah karena....
A. Mengembangkan dan meningkatkan kadar NH3 

dalam tanah
B. Meningkatkan kandungan nitrogen dalam tanah
C. Membabaskan N2 dari tanah
D. Mengubah N2 menjadi nitrat
E. Menubah NH3 menjadi nitrit dan nitrat

7. Pigmen fukosantin adalah pigmen dominan pada 
alga.....
A. hijau D. Coklat
B. Merah E. Keemasan 
C. Biru

8. Spirogyra melakukan reproduksi dengan cara....
A. pembelahan biner D. Transduksi

B. fragmentasi E. konjugasi
C. zoospora

9. Ciri-ciri Basidiomycotina adalah.....
A. semua anggotanya bersifat makroskopis dan 

saprofit
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
10. Tubuh buah hanya dimiliki oleh jamur dari 

kelompok....
A. Oomycotina D. Basidiomycotina
B. Ascomycotyna E. Zygomycotina
C. Deuteromycotina

11. Organisme yang menyerap zat makan dari zat 
organik yang telah mengalami pembusukkan 
dinamakan.....
A. Saprofit D. Dekomposer
B. parasit E. autotrop
C. heterotrop

12. Saccharomyces cereviceae melakukan reproduksi 
aseksual dengan cara......
A. pertunasan 
B. Pembentukan basidiospora
C. fragmentasi miselium 
D. Pembentukan zigospora
E. pembentukan askospora

13. Hifa jamur yang bercabang-cabang membentuk.....
A. hifa senositik D. Septum
B. miselium E. spora
C. houstorium

14. Perhatikan tabel dibawah ini!

Yang menunjukkan hubungan jenis jamur dengan 
peranannya yang benar adalah....
A. 1 dan c 
B. 1 dan d 
C. 2 dan b 
D. 3 dan b 
E. 4 dan a

15. Penggunaan ragi (Saccharomyces cereviceae) dalam 
pembuatan roti karena menghasilkan zat yang 
berperan



dalam membuat adonan menjadi mengembang. Zat 
tersebut adalah....
A. Alkohol 
B. Metanol
C. Karbondioksida 
D. antibiotik
E. Oksigen

16. Diantara jamur-jamur b erikut ini yang merugikan 
adalah....
A. Auricularia polytica 
B. Saccharomyces tuac
C. Amanita 
D. Penicillium notatum
E. Rhyzopus oryzae

17. Jamur dibawah ini dapat merusak paru-paru unggas 
jamur yang dimaksud adalah......
A. Aspergillus fumigatus 
B. Amanita
C. Aspergillus nidulans 
D. Ustilago
E. Aspergillus plavus

18. Jamur berperan penting dalam memelihara 
kelangsungan hidup di Bumi karena bersifat....
A. autotrof D. Dekomposer
B. heterotrof E. saprofit
C. parasit

19. Penicillium camemberti dan Penicillium requeforti 
berguna dalam industri.....
A. minumam keras D. Keju
B. tempe E. tape
C. susu yoghurt

20. Jenis Deuteromycota yang menyebabkan penyakit 
kurap pada kulit adalah.....
A. Microsprorium D. Aspergillus
B. Penicillium E. Epidermophyton
C. Monilia

21. Bentuknya seperti kuping, biasanya hidup pada 
kayu-kayuan atau tumbuhan yang lapuk, tubuh 
buahnya berwarna kecoklatan, dan dapat dimakan. 
Berdasarkan ciri-ciri tersebut, jamur ini dapat 
dikelompokkan
dalam divisi.....
A. Deuteromycotina D. Oomycotina
B. Basidiomycotina E. Mixomycotina
C. Zygomycotina

22. Keanekaragaman hayati tingkat gen dapat 
ditunjukkan pada variasi-variasi tumbuhan berikut...
A. bunga mawar merah – bunga mawar putih
B. bunga mawar berbatang tinggi-bunga melati 

berbatang tinggi
C. pohon kelapa hijau berbatang tinggi-pohon aren 

berbatang tinggi
D. tanaman sirih – tanaman nenas
E. buah mangga- buah belimbing

23. Nama ilmiah lada adalah Piper nigrum, sedangkan 
nama ilmiah sirih adalah Piper betle. Hal ini berarti 
lada
dan sirih....
A. spesies sama, genus berbeda 
B. spesies sama, genus sama
C. genus sama, famili berbeda 
D. spesies, genus, dan famili berbeda
E. genus sama, spesies berbeda

24. Berikut ini beberapa upaya pelestarian sumber daya 
alam hayati:
1. Melindungi badak Jawa di Ujung Kulon
2. Menanam anggrek hutan di kebun Botani Bogor
3. Melindungi Biawak Komodo di pulau Komodo
4. memelihara ewan dikebun binatang
5. Melindungi bunga bangkai raksasa dibengkulu.
Yang termasuk upaya pelestarian INSITU adalah.....
A. 1, 2, 4 D. 1, 2, 3 
B. 1, 3, 5 E. 1, 4, 5 
C. 1, 3, 4

25. Bila sumber minyak bumi dieksploitasi secara besar-
besar an dilaut lepas tanpa perencanaan akan
mengakibatkan....
A. persediaan minyak bumi menipis dan perubahan 

ekosistem
B. Kerusakan ekosistem
C. Persediaan minyak bumu cepat habis
D. Cepat mendatangkan devisa negara
E. Pencemaran air laut

26. Vaksinasi dapat diberikan peroral, misalnya vaksin 
untuk mencegah penyakit...
A. Disentri D. Tuberculosis
B. Cacar E. Rabies
C. Polio

27. Berikut ini pengelompokkan alga berdasarkan 
pigmen yang dominan, kecuali...
A. Chlorophyta D. Rhodophyta
B. Phaeophyta E. Chrysophyta
C. Euglenophyta

28. Reproduksi alga yang ditandai dengan meleburnya 
gamet jantan dan betina yang ukuran dan 
bentuknnya sama disebut....
A. Oogami D. Heterogami
B. Isogami E. zoogami
C. monogami

29. Alga yang menghasilkan asam alginat memiliki nilai 
ekonomi dalam suatu industri. Alga ini dari 
golongan.....
A. Chlorophyta D. Phaeophyta
B. Cyanophyta E. Chrysophyta
C. Rhodophyta

30. Perhatikan gambar jamur pada tempe(jamur 
Rhizopus stolonifer) dibawah ini!



Konidospora ditunjukkan oleh gambar....
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
E. 5

31. Jamur yang dimanfaatkan untuk proses pembuatan 
sake minuman tradisional Jepang adalah dari
kelompok.....
A. Rhyzopus D. Saccharomyces
B. Penicllium E. Neurospora
C. Aspergillus

32. Perhatikan gambar tumbuhan lumut berikut ini.
Bagian yang 
menghasilkan spora 
(sporogonium) 
ditunjukkan oleh 
nomor . . . . 
A. 1 
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

33. Perhatikan gambar euglena berikut ini

Bagian yang menyebabkan organisme tersebut mirip 
tumbuhan adalah . . . . 
A. 1 D. 4 
B. 2 E. 5 
C. 3

34. Perubahan iklim dan anomali iklim mulai dirasakan 
manusia di berbagai permukaaan bumi. Zat 
pencemar yang menyebabkan gangguan iklim ini 
adalah . . . . 
A. CO2 D. freon 
B. SO3 E. ozon 
C. NO3

35. Sel hewan dan sel tumbuhan dapat dibedakan 
strukturnya karena memiliki beberapa perbedaan. 

Ciri-ciri pada tabel berikut yang menunjukkan 
perbedaan struktur sel hewan dan tumbuhan adalah . 
. . .

36. Apabila sel hewan dan sel tumbuhan dimasukkan ke 
dalam larutan garam 10%, maka setelah beberapa 
jam yang akan terjadi adalah . . . . 
A. sel hewan plasmolisis, sel tumbuhan krenasi 
B. sel hewan krenasi, sel tumbuhan plasmolisis 
C. keduanya plasmolisis 
D. keduanya krenasi 
E. keduanya pecah

37. Perhatikan struktur organ tumbuhan berikut ini

Bagian yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis 
dan unsur hara dari dalam tanah secara berturut-
turut adalah . . . 
A. 1 dan 2 D. 3 dan 4 
B. 2 dan 4 E. 4 dan 5 
C. 2 dan 5

38. Untuk lauk-pauk manusia sering memakan daging. 
Yang dimaksud dengan daging sebenarnya adalah 
jaringan . . . 
A. otot polos D. ikat padat 
B. otot lurik E. adiposa 
C. epitel

39. Seseorang mengalami kecelakaan yang 
mengakibatkan luka yang tidak terlalu parah tetapi 
nyawanya tidak tertolong karena dokter kesulitan 
menghentikan pendarahan yang keluar dari lukanya. 
Kelainan yang diderita korban adalah . . . .
A. hemofilia D. arteriosklerosis 
B. anemia E. arterisklerosis 
C. leukemia

40. Perhatikan gambar sistem pencernaan manusia 
berikut ini. 



Pencernaan bahan 
makanan yang 
mengandung protein 
berlangsung pada 
bagian . . . . 
A. 1 dan 3 
B. 1 dan 5 
C. 2 dan 4 
D. 2 dan 3
E. 3 dan 5 

41. Perhatikan gambar struktur alat reproduksi wanita 
berikut ini.

tempat terjadinya fertilisasi dan perlekatan embrio 
secara berurutan ditunjukkan oleh bagian . . . . 
A. 1 dan 2 D. 2 dan 3 
B. 4 dan 2 E. 3 dan 5 
C. 4 dan 5

42. Tumbuhan melakukan gerakan batang menuju arah 
datangnya cahaya matahari yang disebut gerak 
fototropisme. Gerakan ini sebenarnya merupakan 
akibat adanya interaksi antara cahaya matahari dan 
aktifitas hormon pertumbuhan . . . . 
A. auksin D. kalin 
B. gibberelin E. gas etilen 
C. sitokinin

43. Perhatikan gambar sebuah kloroplas berikut.

Tempat berlangsungnya pembentukan glukosa 
sebagai produk akhir fotosintesis terjadi pada bagian 
yang bernomor . . 
A. 1 
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

44. Bakteri kemosintesis yang merubah nitrit menjadi 
nitrat dengan persamaan reaksi Ca(NO2)2 + O2 → 
Ca(NO3)2 adalah . . . . 
A. Acetobacter D. Nitrosomonas 
B. Nitrobacter E. Azetobacter 
C. Nitrosococcus

45. Perhatikan gambar sel yang sedang membelah secara 
mitosis berikut ini!

Gambar tersebut merupakan gambar fase . . . . 
A. Telofase C. Profase 
B. Anafase D. Metafase 
C. Interfase

46. Perhatikan tabel di bawah ini. Perbedaan 
spermatogenesis dan oogenesis yang benar adalah . . 
. .

47. Salah satu kasus yang dapat menjelaskan proses 
seleksi alam adalah hubungan antara revolusi 
industri dan jenis Biston betularia seperti pada 
pernyataan berikut. 
1) Sebelum revolusi industri, Biston betularia 

berwarna gelap lebih mendominasi 
2) Sebelum revolusi industri, Biston betularia 

berwarna cerah lebih mendominasi 
3) Setelah revolusi industri, Biston betularia 

berwarna hitam dan cerah sama banyak 
Data penemuan Darwin yang dapat menjelaskan 
mekanisme seleksi alam adalah . . . . 
A. 1 
B. 1 dan 2 
C. 2 
D. 2 dan 3 
E. 3

48. Untuk membuktikan hipotesis Harold Urey tentang 
asal-ususl kehidupan, Stanley Miller melakukan 
percobaan menggunakan campuran gas metana, 
hidrogen, amonia dan air yang diberi arus listrik 



dengan voltase yang sangat tinggi. Hasil yang 
diperoleh dari percobaan Miller berupa . . . . 
A. glukosa 
B. asam nukleat 
C. amilum 
D. asam amino 
E. lemak

49. Hubungan yang sesuai antara organisme dengan 
produk yang dihasilkannya dalam usaha 
meningkatkan nilai tambah bahan adalah . . . . 
A. Aspergillus oryzae - Kedelai -Tempe dan ragi 
B. Rhizopus oryzae - Kedelai - Tauco dan kecap 
C. Saccharomyces cereviceae - Tepung gandum -

Roti dan kue-kue 
D. Streptococcus lactis - Kedelai - Keju dan roti 
E. Penicillium roqueforti – Susu - Yoghurt dan roti

50. Penderita Diabetes Melitus sangat membutuhkan 
insulin untuk mempertahankan hidupnya. Sekarang 
insulin dapat diperoleh dengan mudah dan murah 
melalui sintesis dengan cara . . . . 
A. mengekstrak pankreas sapi dan babi 
B. membuat insulin sintetis dengan reaksi kimia 
C. merekayasa bakteri coli untuk memproduksi 

insulin 
D. mensintesis insulin dari tumbuhan 
E. mengekstak insulin dari batuan











KUNCI JAWABAN SOAL LATIHAN 2  

1. Faktor-faktor yang menyebabkan keaneka ragaman 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

2. Manakah pernyataan yang merupakan tujuan klasifikasi dan pemberian nama secara umum...


A. untuk mempopulerkan jenis makhluk hidup dan dae rah asalnya


B. untuk mnentukan hubungan kekerabatan makhluk hidup


C. untuk memudahkan objek studi dan mencari keragaman dari sekian banyak keragaman


D. untuk menentukan nama ilmiah tiap makhluk hidup


E. untuk memberi penghargaan para peneliti/ saintist

3. Takson terendah yang mendudukan manusia dengan orang utan pada kedudukan yang sama adalah...


A. Filum
D.
Famili


B. Kelas
E.
Genus


C. Ordo

4. 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 
D.
alga biru


B. bakteri 
E.
lumut


C. jamur

5. Pedagang ikan sering menyimpan ikan dagangannya dengan menggunakan es, karena es berfungsi....


A. membunuh bakteri pembusuk 

B. melemahkan bakteri dan spora


C. mentralkan racun bakteri 

D. menghilangkan aktivitas bakteri


E. mengurangi aktivitas bakteri

6. Pengaruh Rhizobium leguminoserum dapat meningkatkan kesuburan tanah karena....


A. Mengembangkan dan meningkatkan kadar NH3 dalam tanah


B. Meningkatkan kandungan nitrogen dalam tanah


C. Membabaskan N2 dari tanah


D. Mengubah N2 menjadi nitrat


E. Menubah NH3 menjadi nitrit dan nitrat

7. Pigmen fukosantin adalah pigmen dominan pada alga.....


A. hijau 
D.
Coklat 

B. Merah 
E.
Keemasan 

C. Biru

8. Spirogyra melakukan reproduksi dengan cara....


A. pembelahan biner 
D.
Transduksi


B. fragmentasi 
E.
konjugasi


C. zoospora

9. Ciri-ciri Basidiomycotina adalah.....


A. semua anggotanya bersifat makroskopis dan saprofit


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

10. Tubuh buah hanya dimiliki oleh jamur dari kelompok....


A. Oomycotina 
D.
Basidiomycotina

B. Ascomycotyna 
E.
Zygomycotina


C. Deuteromycotina

11. Organisme yang menyerap zat makan dari zat organik yang telah mengalami pembusukkan dinamakan.....


A. Saprofit 
D.
Dekomposer


B. parasit 
E.
autotrop


C. heterotrop

12. Saccharomyces cereviceae melakukan reproduksi aseksual dengan cara......


A. pertunasan 

B. Pembentukan basidiospora


C. fragmentasi miselium 

D. Pembentukan zigospora


E. pembentukan askospora

13. Hifa jamur yang bercabang-cabang membentuk.....


A. hifa senositik 
D.
Septum


B. miselium 
E.
spora


C. houstorium

14. Perhatikan tabel dibawah ini!



Yang menunjukkan hubungan jenis jamur dengan peranannya yang benar adalah....


A. 1 dan c 

B. 1 dan d 

C. 2 dan b 

D. 3 dan b 

E. 4 dan a

15. Penggunaan ragi (Saccharomyces cereviceae) dalam pembuatan roti karena menghasilkan zat yang berperan


dalam membuat adonan menjadi mengembang. Zat tersebut adalah....


A. Alkohol 

B. Metanol


C. Karbondioksida 

D. antibiotik


E. Oksigen

16. Diantara jamur-jamur b erikut ini yang merugikan adalah....


A. Auricularia polytica 

B. Saccharomyces tuac


C. Amanita 

D. Penicillium notatum


E. Rhyzopus oryzae

17. Jamur dibawah ini dapat merusak paru-paru unggas jamur yang dimaksud adalah......


A. Aspergillus fumigatus 

B. Amanita


C. Aspergillus nidulans 

D. Ustilago


E. Aspergillus plavus

18. Jamur berperan penting dalam memelihara kelangsungan hidup di Bumi karena bersifat....


A. autotrof 
D.
Dekomposer

B. heterotrof 
E.
saprofit


C. parasit

19. Penicillium camemberti dan Penicillium requeforti berguna dalam industri.....


A. minumam keras 
D.
Keju

B. tempe 
E.
tape


C. susu yoghurt

20. Jenis Deuteromycota yang menyebabkan penyakit kurap pada kulit adalah.....


A. Microsprorium 
D.
Aspergillus


B. Penicillium 
E.
Epidermophyton

C. Monilia

21. Bentuknya seperti kuping, biasanya hidup pada kayu-kayuan atau tumbuhan yang lapuk, tubuh buahnya berwarna kecoklatan, dan dapat dimakan. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, jamur ini dapat dikelompokkan


dalam divisi.....


A. Deuteromycotina 
D.
Oomycotina


B. Basidiomycotina 
E.
Mixomycotina


C. Zygomycotina

22. Keanekaragaman hayati tingkat gen dapat ditunjukkan pada variasi-variasi tumbuhan berikut...


A. bunga mawar merah – bunga mawar putih


B. bunga mawar berbatang tinggi-bunga melati berbatang tinggi


C. pohon kelapa hijau berbatang tinggi-pohon aren berbatang tinggi

D. tanaman sirih – tanaman nenas


E. buah mangga- buah belimbing

23. Nama ilmiah lada adalah Piper nigrum, sedangkan nama ilmiah sirih adalah Piper betle. Hal ini berarti lada


dan sirih....


A. spesies sama, genus berbeda 

B. spesies sama, genus sama


C. genus sama, famili berbeda 

D. spesies, genus, dan famili berbeda


E. genus sama, spesies berbeda

24. Berikut ini beberapa upaya pelestarian sumber daya alam hayati:


1. Melindungi badak Jawa di Ujung Kulon


2. Menanam anggrek hutan di kebun Botani Bogor


3. Melindungi Biawak Komodo di pulau Komodo


4. memelihara ewan dikebun binatang


5. Melindungi bunga bangkai raksasa dibengkulu.


Yang termasuk upaya pelestarian INSITU adalah.....


A. 1, 2, 4 
D.
1, 2, 3 

B. 1, 3, 5 
E.
1, 4, 5 

C. 1, 3, 4

25. Bila sumber minyak bumi dieksploitasi secara besar-besar an dilaut lepas tanpa perencanaan akan


mengakibatkan....


A. persediaan minyak bumi menipis dan perubahan ekosistem


B. Kerusakan ekosistem


C. Persediaan minyak bumu cepat habis


D. Cepat mendatangkan devisa negara


E. Pencemaran air laut

26. Vaksinasi dapat diberikan peroral, misalnya vaksin untuk mencegah penyakit...


A. Disentri 
D.
Tuberculosis


B. Cacar 
E.
Rabies


C. Polio

27. Berikut ini pengelompokkan alga berdasarkan pigmen yang dominan, kecuali...


A. Chlorophyta 
D.
Rhodophyta


B. Phaeophyta 
E.
Chrysophyta


C. Euglenophyta

28. Reproduksi alga yang ditandai dengan meleburnya gamet jantan dan betina yang ukuran dan bentuknnya sama disebut....


A. Oogami 
D.
Heterogami


B. Isogami 
E.
zoogami


C. monogami


29. Alga yang menghasilkan asam alginat memiliki nilai ekonomi dalam suatu industri. Alga ini dari golongan.....


A. Chlorophyta 
D.
 Phaeophyta

B. Cyanophyta 
E.
Chrysophyta


C. Rhodophyta

30. Perhatikan gambar jamur pada tempe(jamur Rhizopus stolonifer) dibawah ini!




Konidospora ditunjukkan oleh gambar....


A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5

31. Jamur yang dimanfaatkan untuk proses pembuatan sake minuman tradisional Jepang adalah dari


kelompok.....


A. Rhyzopus 
D.
Saccharomyces

B. Penicllium 
E.
Neurospora


C. Aspergillus

32. Perhatikan gambar tumbuhan lumut berikut ini.

		

		Bagian yang menghasilkan spora (sporogonium) ditunjukkan oleh nomor . . . . 

A. 1 

B. 2 

C. 3


D. 4 

E. 5








33. Perhatikan gambar euglena berikut ini



Bagian yang menyebabkan organisme tersebut mirip tumbuhan adalah . . . . 

A. 1 
D.
4 

B. 2 
E.
5 

C. 3

34. Perubahan iklim dan anomali iklim mulai dirasakan manusia di berbagai permukaaan bumi. Zat pencemar yang menyebabkan gangguan iklim ini adalah . . . . 

A. CO2 
D.
freon 

B. SO3 
E.
ozon 

C. NO3

35. Sel hewan dan sel tumbuhan dapat dibedakan strukturnya karena memiliki beberapa perbedaan. Ciri-ciri pada tabel berikut yang menunjukkan perbedaan struktur sel hewan dan tumbuhan adalah . . . .



36. Apabila sel hewan dan sel tumbuhan dimasukkan ke dalam larutan garam 10%, maka setelah beberapa jam yang akan terjadi adalah . . . . 

A. sel hewan plasmolisis, sel tumbuhan krenasi 

B. sel hewan krenasi, sel tumbuhan plasmolisis 

C. keduanya plasmolisis 

D. keduanya krenasi 

E. keduanya pecah

37. Perhatikan struktur organ tumbuhan berikut ini



Bagian yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dan unsur hara dari dalam tanah secara berturut-turut adalah . . . 

A. 1 dan 2 
D.
3 dan 4 

B. 2 dan 4 
E.
4 dan 5 

C. 2 dan 5

38. Untuk lauk-pauk manusia sering memakan daging. Yang dimaksud dengan daging sebenarnya adalah jaringan . . . 

A. otot polos 
D.
ikat padat 

B. otot lurik 
E.
adiposa 

C. epitel

39. Seseorang mengalami kecelakaan yang mengakibatkan luka yang tidak terlalu parah tetapi nyawanya tidak tertolong karena dokter kesulitan menghentikan pendarahan yang keluar dari lukanya. Kelainan yang diderita korban adalah . . . .

A. hemofilia 
D.
arteriosklerosis 

B. anemia 
E.
arterisklerosis 

C. leukemia

40. Perhatikan gambar sistem pencernaan manusia berikut ini. 

		

		Pencernaan bahan makanan yang mengandung protein berlangsung pada bagian . . . . 

A. 1 dan 3 

B. 1 dan 5 

C. 2 dan 4 


D. 2 dan 3

E. 3 dan 5 







41. Perhatikan gambar struktur alat reproduksi wanita berikut ini.



tempat terjadinya fertilisasi dan perlekatan embrio secara berurutan ditunjukkan oleh bagian . . . . 

A. 1 dan 2 
D.
2 dan 3 

B. 4 dan 2 
E.
3 dan 5 

C. 4 dan 5

42. Tumbuhan melakukan gerakan batang menuju arah datangnya cahaya matahari yang disebut gerak fototropisme. Gerakan ini sebenarnya merupakan akibat adanya interaksi antara cahaya matahari dan aktifitas hormon pertumbuhan . . . . 

A. auksin 
D.
kalin 

B. gibberelin 
E.
gas etilen 

C. sitokinin

43. Perhatikan gambar sebuah kloroplas berikut.



Tempat berlangsungnya pembentukan glukosa sebagai produk akhir fotosintesis terjadi pada bagian yang bernomor . . 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5

44. Bakteri kemosintesis yang merubah nitrit menjadi nitrat dengan persamaan reaksi Ca(NO2)2 + O2 → Ca(NO3)2 adalah . . . . 

A. Acetobacter 
D.
Nitrosomonas 

B. Nitrobacter 
E.
Azetobacter 

C. Nitrosococcus

45. Perhatikan gambar sel yang sedang membelah secara mitosis berikut ini!



Gambar tersebut merupakan gambar fase . . . . 

A. Telofase
C.
Profase 

B. Anafase 
D.
Metafase 

C. Interfase

46. Perhatikan tabel di bawah ini. Perbedaan spermatogenesis dan oogenesis yang benar adalah . . . .



47. Salah satu kasus yang dapat menjelaskan proses seleksi alam adalah hubungan antara revolusi industri dan jenis Biston betularia seperti pada pernyataan berikut. 

1) Sebelum revolusi industri, Biston betularia berwarna gelap lebih mendominasi 

2) Sebelum revolusi industri, Biston betularia berwarna cerah lebih mendominasi 

3) Setelah revolusi industri, Biston betularia berwarna hitam dan cerah sama banyak 

Data penemuan Darwin yang dapat menjelaskan mekanisme seleksi alam adalah . . . . 

A. 1 

B. 1 dan 2 

C. 2 

D. 2 dan 3 

E. 3

48. Untuk membuktikan hipotesis Harold Urey tentang asal-ususl kehidupan, Stanley Miller melakukan percobaan menggunakan campuran gas metana, hidrogen, amonia dan air yang diberi arus listrik dengan voltase yang sangat tinggi. Hasil yang diperoleh dari percobaan Miller berupa . . . . 

A. glukosa 

B. asam nukleat 

C. amilum 

D. asam amino 

E. lemak

49. Hubungan yang sesuai antara organisme dengan produk yang dihasilkannya dalam usaha meningkatkan nilai tambah bahan adalah . . . . 

A. Aspergillus oryzae - Kedelai -Tempe dan ragi 

B. Rhizopus oryzae - Kedelai - Tauco dan kecap 

C. Saccharomyces cereviceae - Tepung gandum - Roti dan kue-kue 

D. Streptococcus lactis - Kedelai - Keju dan roti 

50. Penicillium roqueforti – Susu - Yoghurt dan roti

51. Penderita Diabetes Melitus sangat membutuhkan insulin untuk mempertahankan hidupnya. Sekarang insulin dapat diperoleh dengan mudah dan murah melalui sintesis dengan cara . . . . 

A. mengekstrak pankreas sapi dan babi 

B. membuat insulin sintetis dengan reaksi kimia 

C. merekayasa bakteri coli untuk memproduksi insulin 

D. mensintesis insulin dari tumbuhan 

E. mengekstak insulin dari batuan



