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PETUNJUK UMUM

1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban yang tersedia.
2. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket try out ini.
3. Jumlah soal sebanyak 40 sebutir, pada setiap butir soal terdapat 4 (empat) 

pilihan jawaban.
4. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya.
5. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang 

jelas, rusak, atau tidak lengkap.
6. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian.
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1.  Ada 2 (dua) macam cacing pita yang hidup di usus halus manusia, yaitu Taenia saginata dan Taenia 
solium. Berdasarkan nama ilmiahnya dapat disimpulkan kedua hewan  tersebut memiliki . . . .

 a.  varietas sama, spesies berbeda d.  spesies berbeda, genus sama
 b.  varietas berbeda, spesies sama e.  berbeda spesies dan  genus
 c.  spesies sama, genus sama

2.  Seorang peneliti menyilangkan Jeruk Bali dengan Jeruk Medan dengan harapan memperoleh buah 
yang ukurannya besar dan rasanya manis dengan warna kekuningan. Tanaman hasil penyilangan 
ternyata tidak pernah menghasilkan buah setelah ditanam beberapa tahun. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa antara Jeruk Bali dan Jeruk Medan menunjukkan keanekaragaman tingkat     
. . . .

 a.  gen  d.  gen dan spesies
 b.  spesies e.  gen dan eksosistem
 c.  ekosistem

3.  Bakteri banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk mengubah bahan makanan menjadi produk yang 
mempunyai nilai ekonomi lebih tinggi. Hubungan antara jenis bakteri, bahan dan produk yang 
dihasilkan pada tabel berikut ini yang benar adalah . . . .

Jenis bakteri Bahan Produk
a Methanobacterium bungkil kacang gas metana
b Lactobacillus bulgaricus susu yogurt
c Aspergillus wentii kedelai tauco
d Acetobacter xylinum kelapa kopra
e Bacillus subtillis susu antibiotik

4.  Perhatikan ciri-ciri organisme berikut ini:
 1)  tidak berklorofil
 2)  dinding sel tersusun atas kitin
 3)  memperoleh makanan secara autotrof
 4)  sel bersifat eukariotik
 5)  mempunyai akar, batang dan daun sejati
 Yang merupakan ciri-ciri fungi adalah . . . .
 a.  1, 2 dan 3 d.  2, 4 dan 5
 b.  1, 2 dan 4 e.  3, 4 dan 5
 c.  2, 3 dan 4

5.  Perhatikan gambar euglena berikut ini
 

 Bagian yang menyebabkan organisme tersebut mirip tumbuhan adalah . . . .
 a.  1  d.  4
 b.  2  e.  5
 c.  3
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6.  Perhatikan gambar tumbuhan lumut berikut ini.

 Bagian yang menghasilkan spora (sporogonium) ditunjukkan oleh nomor . . . .
 a.  1  d.  4
 b.  2  e.  5
 c.  3

7.  Orang yang terinfeksi cacing kremi (Oxyuris vermicularis) sering merasa gatal di sekitar anusnya. 
Gejala ini disebabkan . . . .

 a.  cacing melakukan perkawinan 
 b.  kotoran cacing yang terbawa bersama feses
 c.  cacing meletakkan telur 
 d.  larva cacing mengisap darah 
 e.  cacing dewasa menyerap sisa makanan

8.  Komposisi udara di bumi sebagian besar terdiri dari gas nitrogen (N2) yang merupakan komponen 
utama penyusun protein. Keadaan ini mengakibatkan organisme di bumi . . . .

 a.  tidak mungkin kekurangan protein karena setiap saat dapat mensintesis protein
 b.  mudah mendapatkan protein karena bisa langsung terbentuk di udara
 c.  mendapat ancaman tercemar protein karena kalau tidak dimanfaatkan jumlahnya bisa berlebih
 d.  terancam kekurangan protein karena hanya sebagian kecil organisme yang dapat memanfaatkan 

nitrogen bebas
 e.  Bisa terancam kekurangan protein apabila mengalami gangguan pernapasan

9.  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

10.  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 . . . .

5
4

2
1

3

Sel hewan Sel tumbuhan
a Mempunyai membran sel inti Mempunyai dinding sel, tidak mempunyai membran inti sel
b Tidak mempunyai plastida Mempunyai plastida
c Vakuola berukuran besar Vakuola berukuran kecil
d Tidak memiliki sentriol Memiliki sentriol
e Mempunyai mitokondria Tidak mempunyai mitokondria
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11.  Apabila sel hewan dan sel tumbuhan dimasukkan ke dalam larutan garam 10%, maka setelah 
beberapa jam yang akan terjadi adalah . . . .

 a.  keduanya plasmolisis d.  sel hewan krenasi, sel tumbuhan plasmolisis
 b.  keduanya krenasi e.  sel hewan plasmolisis, sel tumbuhan krenasi
 c.  keduanya pecah

12.  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

13.  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

14.  Perhatikan gambar rangka manusia di samping.
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 Sendi engsel dan peluru secara berurutan ditunjukkan oleh bagian . . 
. .

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

15. 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

16. Perhatikan gambar sistem pencernaan manusia di samping ini. 
Pencernaan bahan makanan yang mengandung protein berlangsung 
pada bagian . . . .

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

1

2

3
4

5



�   

3

2 1

17.  Respirasi pada prinsipnya adalah pengambilan O2 untuk metabolisme yang menghasilkan energi dan 
CO2. Pernyataan berikut yang berkaitan dengan pengangkutan CO2 atau O2 di dalam tubuh manusia 
adalah . . . .

 a.  O2 diangkut oleh plasma darah dalam bentuk ion bikarbonat 
 b.  O2 diangkut oleh sel darah merah dalam bentuk oksihemoglobin
 c.  CO2 diangkut oleh plasma darah dalam bentuk oksihemoglobin
 d.  CO2 diilepas langsung secara difusi dalam bentuk ion bikarbonat
 e.  O2 dan CO2 diangkut oleh sel darah merah dalam bentuk oksidanya

18. Perhatikan gambar nefron berikut ini

 Proses reabsorbsi terjadi pada bagian . . . .
 a.  1 dan 2 d.  2 dan 4
 b.  1 dan 4 e.  3 dan 5
 c.  2 dan 3

19. Perhatikan gambar struktur otak berikut ini!
    Bagian yang ditunjukkan oleh X mempunyai fungsi . . . .
    a.  mengendalikan tubuh bagian kanan
    b.  mengendalikan suhu tubuh
    c.  mengatur keseimbangan tubuh
    d.  mengatur gerak yang disadari
    e.  mengatur gerak yang tidak disadari

20.          Perhatikan gambar lidah manusia beserta bagian-bagiannya di 
samping.

        Bagian berlabel 1, 2 dan 3 dapat merasakan  . . . .
        a. manis, asin dan masam
        b. manis, asin dan pahit
        c. manis, masam dan pahit
        d. masam, manis dan pahit
        e. pahit, masam dan manis

21. Perhatikan gambar struktur alat reproduksi wanita berikut ini.

1

2
3 4

5

X

5

1

3

4

2
 Pada saat perkawinan, tempat terjadinya fertilisasi 

dan perlekatan embrio secara berurutan ditunjukkan 
oleh bagian . . . .

 a.  1 dan 3    
b.  2 dan 3   

 c.  4 dan 2
 d.  3 dan 5
 e.  4 dan 5
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22. 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

23.  Perhatikan data pertumbuhan kecambah kacang hijau yang diberi perlakuan dengan intensitas cahaya 
yang berbeda-beda berikut ini.

No. Kondisi cahaya
Pertambahan tinggi pada hari ke . . . (cm)

1 2 3 4 5 6 7
1 Gelap 2,0 3,4 5,2 5,6 7,2 8,0 8,6
2 Remang-remang 1,2 1,8 2,2 2,3 2,6 3,1 4,5
3 Terang 0,4 0,9 1,3 1,3 1,5 2,2 3,0

 Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman 
kacang hijau adalah . . . .

 a.  tidak berpengaruh
 b.  menghambat
 c.  mempercepat
 d.  pada kondisi gelap berpengaruh tetapi pada kondisi terang dan remang-remang tidak 

berpengaruh
 e.  data eksperimen tidak dpat digunakan untuk menarik kesimpulan.

24.  Perhatikan reaksi enzimatis pada penguraian H2O2 berikut ini

 H2O2 + katalase ----------------------- H2O + O2 + X 

 Berikut ini yang merupakan produk pada reaksi tersebut adalah . . . .
 a.  H2O2 d.  H2O dan O2
 b.  katalase e.  X
 c.  H2O2 dan katalase

25.  Reaksi respirasi terdiri dari kurang lebih 50 rangkaian reaksi yang dapat dikelompokkan menjadi 3 
tahap, yaitu glikolisis, siklus krebs, dan transpor elektron. Apabila substrat yang masuk glikolisis  
adalah glukosa, hasil yang masuk ke siklus krebs adalah . . . .

 a. NADH d.  NADH dan Piruvat
 b. FADH2 e.  NADH dan FADH2
 c. Piruvat

26.  Organisme yang respirasinya bersifat aerob pada keadaan tertentu dapat melakukan respirasi anaerob, 
misalnya pada saat lari kencang. Respirasi anaerob (tanpa oksigen) yang dilakukan makhluk hidup 
aerob sangat merugikan karena . . . .

 a.  energi yang dihasilkan spontan sehingga tidak terkendali
 b.  hanya menghasilkan 32 ATP
 c.  menghasilkan zat yang dapat meracuni organisme tersebut
 d.  rangkaian reaksi yang dilalui lebih panjang
 e.  meningkat suhu tubuh
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27.  Perhatikan gambar sebuah kloroplas berikut.

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

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

28.  Bakteri kemosintesis yang merubah nitrit menjadi nitrat dengan persamaan reaksi 
 Ca(NO2)2 + O2 →  Ca(NO3)2 adalah . . . .
 a. Acetobacter
 b. Nitrosomonas
 c. Nitrobacter
 d. Azetobacter
 e. Nitrosococcus

29. Salah satu penemuan yang mendasari penemuan molekul DNA oleh Watson-Crick adalah aturan 
Chargaf  yang berbunyi ”pada DNA dari organisme apa pun akan mempunyai perbandingan adenin 
sama dengan timin dan guanin sama dengan sitosin”. Dari aturan tersebut dapat disimpulkan bahwa 
pasangan basa nitrogen yang benar dalam rantai ganda DNA adalah . . . .

 a.  adenin dengan sitosin   d.  guanin dengan sitosin
 b.  adenin dengan guanin   e.  timin dengan sitosisn
 c.  guanin dengan Timin

30.  Perhatikan daftar kodon dengan asam-asam amino berikut ini!

3

2

1

4

5

Kodon Asam Amino
SAU Serin
SSA Prolin
GGA Glutamin
GUG Valin
GSS Alanin

 Apabila urutan basa nitrogen DNA yang akan melakukan transkripsi adalah SGG-SAS-GGT-GTA 
maka akan dihasilkan protein dengan urutan asam amino . . . .

 a.  alanin - valin - prolin - serin  d.  valin - glutamin - serin - prolin
 b.  alanin - valin - serin - prolin e.  alanin- glutamin - prolin - serin
 c.  glutamin - alanin - valin - serin 

31.  Perhatikan gambar sel yang sedang membelah secara mitosis berikut ini!Perhatikan gambar sel yang sedang membelah secara mitosis berikut ini!
 Gambar tersebut merupakan gambar fase . . . .Gambar tersebut merupakan gambar fase . . . .
 a. Telofase
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 b. Profase
 c. Anafase
 d. Metafase
 e. Interfase

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

33. Pada tikus, warna rambut kuning (K) bersifat dominan dan dalam keadaan homozigot bersifat 
letal. Apabila tikus rambut kuning dikawinkan dengan sesamanya, kemungkinan akan menghasilkan 
perbandingan keturunan tikus rambut kuning : rambut tidak kuning . . . .

 a.  75,00 % : 25 % d.  33,33 % : 66,67 %
 b.  66,67 % : 33,33 % e.  25,00 % : 75,00 %
 c.  50,00 % : 25,00 %

34.  Sepasang suami istri yang tidak buta warna terkejut ketika anak laki-lakinya gagal masuk fakultas 
kedokteran karena diidentifikasi menderita buta warna. Genotif pasangan tersebut yang mungkin 
adalah . . . .

 a.  Xbw Y dan XbwX d.  XY dan XbwX
 b.  Xbw Y dan XX e.  Xbw Y dan XbwXbw

 c.  X Y dan XbwXbw

35.  Perhatikan gambar kromosom yang mengalami mutasi berikut ini:

Spermatogenesis Oogenesis
a terjadi di spematogonium terjadi di oogonium
b hasil akhir 4 spermatozoid hasil akhir satu ovum
c spermatosit sekunder bersifat haploid Oosit sekunder bersifat diploid
d tidak terjadi sitokinesis, sel yang dihasilkan 

sama besar
terjadi sitokinesis, sel yang dihasilkan sama 
besar

e sperma bersifat haploid sel telur bersifat diploid

 Perubahan gen yang terjadi adalah . . . .
 a.  katenasi d.  duplikasi
 b.  translokasi e.  delesi
 c.  inversi

36.  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   d.  1 dan 2
 b.  2  e.  2 dan 3
 c.  3
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37.  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   d.  asam nukleat
 b.  amilum   e.  asam amino
 c.  lemak

38.  Seorang wanita yang bergolongan darah A menikah dengan laki-laki yang bergolongan darah B 
mempunyai anak pertama yang bergolongan darah O. Kemungkinan anak keduanya bergolongan 
darah B adalah . . . .

 a.  0 %    d.  66,7 %
 b.  25 %   e.  100 %
 c.  75 %

39.  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

40.  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


