KUNCI JAWABAN SOAL LATIHAN 5
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Dari sekelompok penyakit di bawah ini, yang disebabkan
oleh virus adalah ... .
a. cacar, trakom dan tifus
b. cacar, influenza dan TBC
c. influenza, cacar dan rabies
d. cacar, AIDS, dan kolera
e. trakom, radang paru-paru, radang hidung
Lumut kerak dapat bereproduksi secara vegetatif dengan
cara ... .
a. membentuk askokarp
b. membentuk spora kembara
c. membentuk zigospora
d. membentuk soredia
e. membelah diri
Keuntungan yang diperoleh oleh tumbuhan pinus dengan
adanya mikoriza pada akarnya adalah mendapatkan ... .
a. bahan-bahan anorganik
b. air dan bahan anorganik
c. karbondioksida
d. enzim pencerna makanan
e. toksin pengusir hama
Alga biru hijau yang dapat dikonsumsi karena
mengandung protein tinggi adalah ....
a. Anabaena cycadae
b. Spirulina maxima
c. Oscillatoria
d. Gloecapsa
e. Rivularia
Berikut ini merupakan kingdom dalam klasifikasi
makluk hidup
1. Plantae
2. Protista
3. Animalia
4. Fungi
5. Monera
Sistem klasifikasi tiga kingdom meliputi ....
a. 1-2-3
b. 1-3-4
c. 2-3-4
d. 2-4-5
e. 3-4-5
Mahluk hidup dikatakan tergolong dalam spesies
yang sama apabila ....
a. memiliki ciri morfologi yang sama
b. memiliki ciri fisiologi yang sama
c. jika dikawinkan menghasilkan keturunan yang
fertil
d. gabungan antara lingkungan dan gen
e. memiliki makanan yang sama
Tingkat takson yang menempatkan tebu ( S a c c h a r u m
o f f i c i n a r u m ) d a n g e l a g a h (Saccha ru m
sponta n eiu m) da la m ked ud uka n sistematika yang
sama adalah
a. Divisi
b. Kelas
c. famili
d. ordo
e. gen us
Berikut merupakan ciri tumbuhan lumut kecuali ....
a. sporofit melekat pada gametofit
b. berkembang biak dengan spora
c. bersifat heterotrof
d. tubuhnya multiseluler
e. gametofit berumur panjang

9.

Perhatikan gambar berikut!

Bagian talus dan anteridium ditunjuk oleh gambar yang
berlabel ....
a. 1 dan 2
b. 1 dan 3
c. 1 dan 4
d. 2 dan 3
e. 3 dan 4
10. Jenis lumut yang dapat dipergunakan untuk obat hepatitis
adalah ....
a. lumut gambut
b. Polytrichum
c. Anthocerotophyta
d. Marchantia polymorpha
e. Sphagnum
11. Dalam kehidupan sehari-hari yang dimaksud dengan
tumbuhan lumut adalah ....
a. tallusnya
b. archegoniumnya
c. anteridiumnya
d. sporofitnya
e. gametofitnya
12. Berikut ini gambar protalium tumbuhan paku berikut!

yang berlabel 2 berfungsi untuk ....
a. menghasilkan spora
b. berlangsungnya proses fotosintesis
c. menyimpan hasil sintesis
d. menghasilkan ovum
e. menghasilkan spermatozoid
13. Perhatikan gambar tumbuhan paku pakuan berikut !

gambar di atas adalah tanaman ....
a. paku sarang burung, sebagai tanaman hias
b. Suplir, untuk tanaman hias
c. semanggi, sebagai sayuran
d. Azolla pinata, penambat N2 bebas
e. paku tiang, sebagai tanaman hias
14. Menurut spora yang dihasilkan, tumbuhan paku semanggi
tergolong paku ....
a. zoospor
b. isospor
c. homospor
d. heterospor
e. peralihan
15. Daun pada tumbuhan paku yang berfungsi untuk
menghasilkan spora adalah ....
a. mikrofil
b. makrofil

c. sporofil
d. tropofil
e. mesofil
16. Untuk mempertahankan diri dari bahaya, hydra mempunyai
nematokis yang menghasilkan racun. Bangunan ini
terdapat pada ....
a. lapisan endoderm
b. lapisan mesoderm
c. lapisan ektoderm
d. Dinding gastrodermis
e. setiap sitoplasma sel tubuhnya
17. Berikut gambar siklus hidup Aurelia

Larva, skifistoma dan efira ditunjukkan oleh gambar yang
berlabel ....
a. 1-2-3
b. 2-3-4
c. 2-3-5
d. 3-4-5
e. 4-5-6
18. Berikut gambar penampang bujur tubuh hydra !

organ yang berlabel 1 berfungsi untuk hal-hal berikut, kecuali
....
a. melumpuhkan mangsa
b. memasukkan makanan
c. bergerak
d. menangkap mangsa
e. membentuk kuncup
19. Fungsi gastrovaskuler pads hydra adalah untuk ....
a. mencerna dan mengedarkan makanan
b. mencerna dan mengeluarkan sisa makanan
c. menampung dan mengedarkan makanan
d. mengambil dan mengisap makanan
e. respirasi dan ekskresi
20. Di bawah ini nama cacing anggota Platyhelminthes
1. Fasciola hepatika
2. Clonorchis sinensis
3. Hymenolepis nana
4. Taenia saginata
5. Taenia solium
Yang parasit pada manusia adalah ....
a. 1-2-3
b. 1-3-4
c. 2-3-4
d. 2-4-5
e. 3-4-5
21. Di antara cacing berikut yang menyebabkan tersumbatnya
pembuluh limfe adalah ....
a. Ascaris lumbricoides
b. Ankylostoma doudenale
c. Oxyuris vermicularis
d. Clonorchis sinensis
e. Wucheria brancofti

22. Hewan perantara cacing Filaria brancofti yang menyebabkan penyakit kaki gajah adalah ....
a. lalat tse tse
b. nyamuk culex
c. nyamuk Anopheles betina
d. nyamuk Aedes aegepti
e. lalat rumah
23. Di bawah ini merupakan ciri ciri anelida, kecuali ....
a. tubuh bilateral simetri
b. peredaran darah tertutup
c. bersifat triploblastik
d. sistem syaraf tangga tali
e. bersifat hermaprodit, autofertilisasi
24. Berikut tertulis ciri ciri cacing!
1. berambut sedikit, tidak memiliki parapodia
2. umumnya hidup di laut
3. kepala tanpa alat peraba
4. jenis kelamin terpisah
5. bersifat saprovor.
Yang mencirikan klas Oligochaeta adalah ....
a. 1-2-3
b. 1-3-4
c. 1-3-5
d. 2-3-4
e. 3-4-5
25. Cacing tanah dapat membantu menyuburkan tanah,
sebab....
a. mampu mengurai sampah organik
b. mampu menambah kadar CO 2 tanah
c. menambah pengudaraan tanah
d. mengubah senyawa organik menjadi senyawa
anorganik
e. mampu mengubah sampah organik menjadi unsur
hara tanah
26. Klitelum pada Oligochaeta berfungsi untuk ....
a. alat respirasi
b. alat reproduksi
c. alat transportasi
d. alat ekskresi
e. alat regenerasi
27. Perhatikan gambar penampang kerang berikut ini!

Fungsi alat yang berlabel 1 adalah ....
a. untuk alat respirasi
b. sebagai alat ekskresi
c. sebagai alat gerak
d. sebagai alat reproduksi
e. untuk melindungi tubuh
28. Secara urut dari luar ke dalam cangkok kerang terdiri dari....
a. periostrakum - nakreas - prismatik
b. prismatik - periostrakum - nakreas
c. nakreas - periostrakum - prismatik
d. periostrakum - prismatik – nakreas
e. nakreas - prismatik – periostrakum
29. Jenis moluska yang merugikan manusia karena merusak
kayu dan menyerang kerang-kerang peliharaan adalah
....
a. siput darat
b. kerang mutiara
c. Lymnea sp
d. Teredo navalis
e. Melania testudinaria

30. Dalam ekosistem lautan echinodermata mempunyai
peranan penting sebab ....
a. sebagai penambah aksigen air laut
b. sebagai organisme pengguna CO2
c. sebagai organisme pengurai senyawa organik
d. sebagai pemakan bangkai
e. sebagai pembersih air laut dari pencemaran
31. Ditemukan ciri ciri hewan:
 tubuh dilindungi karapaks
 kepala dan dada menyatu
 segmen abdomen terdapat alat ambelen (kaki renang)
 disukai banyak orang
Hewan yang dimaksud adalah ....
a. udang
b. insekta
c. laba- laba
d. jangkrik
e. belalang
32. Berikut merupakan ciri ciri serangga
tipe mulut menghisap
mempunyai dua pasang sayap dilapisi sisik halus
mengalami metamorfosis sempurna
menguntungkan bagi kehidupan manusia
Serangga yang dimaksud adalah ....
a. isoptera
b. lepidoptera
c. diptera
d. koleoptera
e. homoptera
33. Pada jenis kalajengking pedipalpus berfungsi untuk
a. alat gerak dan bernafas
b. melumpuhkan mangsanya
c. menangkap dan memegang mangsanya
d. merobek robek mangsa
e. memasukkan sperma ke dalam tubuh betina
34. Berikut hewan hewan anggota Arthropods
1. udang
2. belalang
3. laba laba
4. kalajengking
5. lalat
6. k e p i k
Yang bernafas dengan menggunakan trachea adalah
....
a. 1-2-3
d. 3-4-5
b. 2-3-4
e. 4-5-6
c. 2-5-6
35. Menggunakan kembali barang yang
masih dapat
digunakan merupakan
penerapan prinsip....
a. reuse
b. reduce
c. replant
d. recycle
36. Seorang pelajar menemukan sebatang tanaman yang
memiliki buah dengan ciri-ciri sebagai berikut :
- kulit buah berwarna menarik, daging buah berbau harum
dan berasa manis.
- biji dilindungi oleh kulit keras yang berserabut banyak.
- ukuran biji cukup besar sehingga tidak mudah ditelan
oleh hewan kecil.
Berdasarkan ciri-ciri tersebut, maka biji tanaman tersebut
menyebar secara ........
A. anemokori
B. hidrokori
C. mammokori
D. entomokori
E. ornitokori

37. Organ tubuh yang banyak mengandung peroksisom adalah:
a. hepar
b. paru-paru
c. otak
d. jantung
e. ginjal
38. Perhatikan gambar sel berikut ini, yang merupakan
penghasil energi adalah:

a.
b.
c.
d.
e.

1
2
3
4
5

39. Hampir semua sel eukariotik memiliki mikrotubulus yang
berupa tabung-tabung halus dari protein. Organel sel
tersebut berkaitan erat dalam pembentukan :
a. kolkisin, tubulin, dan karbohidrat
b. karbohidrat, silia dan sentriol
c. kerangka sel, sentriol dan flagel
d. kerangka sel, silia, lemak
e. sentriol, silia, dan protein
40. Sel fagosit berperan penting dalam memangsa benda asing
yang masuk ke dalam tubuh, sehingga organel yang paling
banyak di dalam sel ini adalah:
a. badan golgi
b. retikulum endoplasma
c. mitokondria
d. lisosom
e. ribosom
41. Plasmodesma merupakan bagian protoplasma yang
terdapat di bagian :
a. dinding sel
b. plasma sel
c. noktah
d. vakuola
e. organel sel
42. Peristiwa terlepasnya membran plasma dari dinding sel
disebut ....
a. difusi
b. krenasi
c. plasmolisis
d. lisis
e. osmosis
43. Unsur “tambahan” adalah unsur-unsur tertentu yang hanya
ditemukan pada jenis tumbuhan tertentu, unsur-unsur
tersebut adalah sebagai berikut, kecuali ... .
a. Na
b. Si
c. Mn

d. Al
e. Cl
44. Hormon pada tumbuhan yang khusus berperan dalam
proses penyembuhan luka adalah ... .
a. asam traumalin
b. etilen
c. asam absisat
d. kalin
e. gliberelin
45. Yang dimaksud konjugasi adalah peleburan 2 individu
yang …
a.
b.
c.
d.
e.

ukuran selnya sama besar
belum jelas organ reproduksinya
sudah jelas jenis kelaminnya
ukuran selnya tidak sama besar
belum dapat dibedakan jenis kelaminnya

46. Perhatikan gambar Protozoa di bawah ini !

Yang parasit di dalam tubuh manusia ialah …
A. I
B. II
C. III
D. IV
E. V
47. Hewan yang memiliki insang luar yang digunakan
sepanjang hidupnya adalah ....

A.
B.
C.
D.
E.

Belalang
keong
Salamander
labah-labah
hiu

48. Berikut ini macam-macam enzim pencernaan :
1. pepsinogen
2. erepsinogen
3. lipase
4. maltase
5. laktase
Enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh usus halus
adalah ....
A. 1, 2, dan 3
B. 1, 3, dan 4
C. 2, 3, dan 4
D. 2, 3, dan 5
E. 2, 4, dan 5
49. Sekret pankreas mengandung enzim yang mencerna . . . .
A. protein dan karbohidrat
B. protein dan lemak
C. lemak dan karbohidrat
D. protein, lemak, dan karbohidrat
E. vitamin dan mineral
50. Akar cabang pada tumbuhan dikotil muda, tumbuh dari
daerah ....
A.
B.
C.
D.
E.

perisikel
endodermis
sel-sel meristematis protoderm
kambium vaskuler
korteks akar

