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PAKET UJIAN NASIONAL  
   Pelajaran  : BIOLOGI 
   Waktu : 120 Menit 
    
 
Pilihlah salah satu jawaban yang tepat ! Jangan lupa Berdoa dan memulai dari yang mudah . 
 
1. Dalam sistem pengelompokan tumbuhan ada 

beberapa macam cara tergantung dari macam 

kelompoknya. Kelompok tumbuhan di bawah ini 
yang merupakan keanekaragaman tingkat jenis 

dalam satu genus, adalah ........ 

A. Aren, kelapa, pinang 
B. Lengkuas, jahe, kunir 

C. Kacang tanah, kacang panjang, kacang hijau 
D. Jeruk bali, jeruk nipis, jeruk peras 

E. Bawang merah, bawang daun, bawang putih 
 

2. Dalam suatu ekosistem padang rumput dihuni 

oleh beberapa hewan, yaitu harimau, kelinci, 
ular, cacing. Jika populasi kelinci berkembang 

biak dengan cepat, maka dapat diperkirakan 
akan berakibat ........ 

A. Populasi harimau naik, populasi rumput naik 

B. Populasi harimau turun, populasi rumput 
turun 

C. Populasi harimau naik, populasi rumput turun 
D. Populasi harimau turun, populasi rumput naik 

E. Semua populasi di padang rumput jumlahnya 
tetap, kecuali jumlah kelinci 

 

3. Pada tahun 1969, R.H. Whittaker 
menyempurnakan sistem klasifikasi atas dasar 

pertimbangan tingkat organisme sel dan jenis 
nutrisinya. Di bawah ini macam kingdom dari 

klasifikasi Whittaker adalah ........ 

A. Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia 
B. Virus, Monera, Protista, Fungi, Plantae, 

Animalia 
C. Monera, Plantae, Virus, Fungis, Animalia 

D. Protista, Fungi, Plantae, Animalia 
E. Plantae, Animalia. 

 

4. Keanekaragaman hayati dapat dipelajari untuk 
digunakan dan dilestarikan dengan 

menggunakan sistem pengklasifikasian makhluk 
hidup. Yang merupakan tujuan klasifikasi di 

bawah ini adalah ........ 

A. Menentukan persamaan dan perbedaan 
makhluk hidup. 

B. Memberikan nama pada setiap makhluk 
hidup. 

C. Menyederhanakan objek studi tentang 

makhluk hidup. 
D. Mencari perbedaan dan persamaan ciri. 

E. Mengelompokkan golongan makhluk hidup. 
 

 

 
 

5. Perhatikan skema daur hidup ubur-ubur Aurelia 
aurita di atas. Urutan fase hidup dari A, B dan D 

berturut-turut adalah ........ 

 
A. Efira - Planula - Skifistoma 

B. Planula - Efira - Skifistoma 
C. Planula - Skifistoma - Efira 

D. Planula - Skifistoma - Efira 
E. Efira - Strobila - Medusa 

 

6. Adanya protozoa yang hidup di permukaan tanah 
sangat mempengaruhi tingkat kesuburan tanah. 

Grafik di bawah ini yang dianggap paling tepat 
untuk menggambarkan keadaan tersebut adalah 

........ 

A.   

 D. 
 

 
 

 

 
 

B.    E. 
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C.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

7. Perhatikan skema daur Biogeokimia dari unsur 
karbon berikut : 

Proses yang terjadi pada daerah X adalah ........ 
A. Mati 

B. Fotosintesis 

C. Respirasi 
D. Pengendapan 

E. Pembakaran 
 

8. Jika dalam pengamatan Anda pada setetes air 

kolam di bawah mikroskop menemukan salah 
satu jenis alga, Anda menyimpulkan bahwa yang 

Anda amati adalah alga biru, dengan alasan 
........ 

A. Memiliki dinding sel dan berkerak 
B. Inti berselaput dan berpigmen 

C. Bersel satu dan berbentuk batang 

D. Berkoloni dan melakukan fragmentasi 
E. Berbentuk benang dan memiliki pigmen 

fikosianin 
 

9. Di bawah ini beberapa nama ahli yang 

mengemukakan teori tentang sel :  

 
Dari tabel di atas, pasangan yang benar antara 

nama asli dan teorinya tentang sel, adalah........ 
A. 1 - C 

B. 2 - A 

C. 3 - D 

D. 4 - B 

E. 4 - D 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
10. Di bawah ini adalah gambar penampang kulit 

manusia beserta susunannya. 

 

 

Organ/bagian kulit yang berperan untuk 
melakukan ekskresi ditunjukkan oleh gambar 

yang bernomor ........ 
A. 1 

B. 2 

C. 3 
D. 4 

E. 5 
 

11. Otot berkontraksi karena adanya mekanisme 
kerja yang terjadi di dalamnya. Di bawah ini 

mekanisme yang terjadi dalam kontraksi otot 

adalah ........ 
A. memanjangnya ukuran otot akibat geseran 

molekul aktin dan miosin yang memerlukan 
energi dari pemecahan ATP 

B. memanjangnya ukuran otot akibat geseran 

miofibril yang memerlukan energi dari 
metabolisme aerobik glukosa 

C. mengendurnya ukuran otot akibat geseran 
miofibril yang memerlukan ion kalsium dan 

fosfat anorganik 
D. menggesernya filamen-filamen yang lebih 

tebal ke filamen yang lebih tipis dan 

diperlukan energi dari pemecahan asam 
piruvat 

E. memendeknya ukuran otot akibat zona Z 
menjadi lebih panjang dan zona H menjadi 

lebih pendek yang prosesnya memerlukan 

energi dari pemecahan ATP 

www.zonabiokita.blogspot.com



 

 3

 

12. Perhatikan data pada tabel hasil pengamatan 

proses pertumbuhan kecambah selama satu 
minggu. 

 
Dari data di atas kecepatan tumbuh dari 

kecambah tersebut adalah ........ 
A. 0,09 cm 

B. 7,6 cm 

C. 1,09 cm 
D. 1,9 cm 

E. 1,2 cm 
 

13. Air dan unsur hara di dalam tubuh tumbuhan 

diangkat oleh pembuluh angkut yang disebut 
oasis. Ada beberapa macam vasis tergantung 

dari Letak pembuluh xilem dan floem serta 
kambiumnya. Di bawah ini jaringan pembuluh 

angkut yang merupakan tipe Vasis Konsentris 
Amfikribal, adalah ........ 

A.  

 
 

 
 

 

 
 

B.  

 
 

 
 

 
C.  

 

 
 

 
D.  

 

 
 

 
 

 
 

E.  

 

 
 

 
 

 

 

14. Bila dalam tahap siklus asam sitrat dihasilkan 

NADH2 sebanyak 8, dan FADH2 sebanyak 2, 

maka setelah melalui proses transfer elektron 
akan dihasilkan energi sebanyak ........ 

A. 32 ATP 
B. 28 ATP 

C. 20 ATP 

D. 30 ATP 
E. 10 ATP 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

15. Di bawah ini tabel dan hasil praktikum tentang 

enzim Katalase:   

Keterangan:  

-   =  tidak ada                + +  =  ada sedang  

+  =  ada sedikit           + + +  =  ada banyak  
Kesimpulan yang dapat dikemukakan dari hasil 

percobaan di atas adalah ........ 
A. Enzim katalase bekerja optimal pada suhu 

40°C 

B. Pada jantung, kerja enzim katalase sangat 
dipengaruhi oleh temperatur 

C. Enzim katalase banyak dijumpai di hati 
daripada di jantung 

D. Kerja enzim katalase tidak dipengaruhi oleh 
pH 

E. Pada hati, kerja enzim katalase tidak 

dipengaruhi oleh pH dan temperatur 
 

16. Perhatikan gambar tabel berikut ini tentang 
daftar urutan Kodon dengan macam asam 

aminonya.  

 
 

 
 

 
 

 

 
Apabila urutan basa nitrogen DNA yang akan 

melakukan transkripsi adalah CAC - CCT - CGG - 
GGT - GTA, maka urutan asam amino yang akan 

dibentuk adalah ........ 

A. Serin - valin- glutamin- alanin- prolin 
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B. Valin- alanin - valin - serin - prolin 

C. Glutamin - alanin - valin - serin - prolin 

D. Valin - glutamin - alanin - serin - prolin 
E. Valin - glutamin - alanin - prolin - serin 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

17. Di bawah ini adalah tabel tempat terjadinya 
proses respirasi. 

 

Tahapan respirasi yang sesuai antara tempat dan 

hasilnya adalah ........ 
A. 1 

B. 2 
C. 3 

D. 4 

E. 5 
 

 
18.  
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Diagram di atas merupakan proses respirasi 

aerob dan anaerob. Dari beberapa substansi 
tersebut, substansi manakah yang merupakan 

substansi asam laktat ........ 

A. Substansi A 
B. Substansi B 

C. Substansi C 
D. Substansi D 

E. Substansi E 

 

19. Belalang jantan berbadan hijau sayap panjang 

(HhPp) dikawinkan dengan betina berbadan 

coklat sayap pendek (hhpp). Pada gen H dan P 
maupun gen h dan p terjadi pautan. Dan hasil 

perkawinan tersebut diperoleh fenotif keturunan 
sebagai berikut:  

hijau sayap panjang : hijau sayap pendek : 

coklat sayap panjang : coklat sayap pendek 
dengan hasil 530 : 450 : 782 : 310. Berdasarkan 

kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa selama 
pembentukan gamet terjadi pindah silang 

dengan nilai pindah silang sebesar ........ 
A. 0,59% 

B. 5,94% 

C. 59,46% 
D. 70,00% 

E. 0,70% 
 

20. Amati gambar pembelahan sel secara mitosis di 

bawah ini. 

 
Yang merupakan tahapan pembelahan dari 

metafase dan anafase adalah garnbar nomor .... 
A. 1 dan 2 

B. 1 dan 3 

C. 2 dan 4 
D. 4 dan 1 

E. 4 dan 2 
 

21. Perhatikan proses tahapan pembelahan sel. 

Tahapan di bawah ini merupakan tahapan 
pembelahan pada proses Profase I Meiosis dan 

berlangsung melalui beberapa sub-fase : 
1. Pakiten        3. Diploten         5. Zigoten  

2. Diakinesis    4. Leptoten  
Dari sub-fase di atas, manakah urutan yang 

benar dari proses Profase I Meiosis ........ 

A. 4 - 1 - 5 - 3 - 2 
B. 4 - 5 - 3 - 2 - 1 

C. 4 - 3 - 2 - 1 – 5 
D. 4 - 2 - 3 - 1 - 5 

E. 4 - 5 - 1 - 3 – 2 

 
22. Angka laju mutasi species pada umumnya sangat 

merugikan dibandingkan dengan yang 
menguntungkan yaitu 1.000.000 : 1. Namun 

karena jumlah generasi selama species itu ada 
sangat besar, sehingga mutasi yang 

menguntungkan besar pula. Misalnya :  

1. angka laju mutasi per gen adalah 1 : 100.000  
2. jumlah gen yang mampu bermutasi ada 1000  

3. perbandingan antara yang menguntungkan 
dengan mutasi yang terjadi 1 : 1000 

4. jumlah populasi species adalah 100.000.000  
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5. jumlah generasi selama species itu ada. 

adalah 4000  

Maka besarnya mutasi yang menguntungkan 
selama species itu ada, adalah ........ 

A. 400.000.000 
B. 40.000.000 

C. 4.000.000 

D. 400.000 
E. 40.000 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

23. Perhatikan gambar alat-alat gerak pada hewan di 
bawah ini.  

 
Berdasarkan gambar di atas yang merupakan 

homologi alat-alat tubuh adalah nomor ........ 
A. 1 dan 2 

B. 1 dan 3 
C. 2 dan 3 

D. 3 dan 4 

E. 3 dan 5 
 

24. Kanker dapat disebabkan oleh mutagen-mutagen 
yang berasal dari luar tubuh, apakah yang terjadi 

secara alami ataupun secara buatan yang 

dilakukan oleh manusia sendiri. Berikut contoh 
dari mutasi akibat tindakan manusia, yaitu ........ 

A. terjadinya mekanisme evolusi 
B. pengembangan bibit lokal untuk menghindari 

kepunahan 
C. penggunaan bahan kimia dalam ilmu 

pengetahuan 

D. penemuan varietas baru sebagai bibit unggul 
E. kanker kulit akibat dari sinar ultraviolet 

 
25. Banyak sekali teori-teori yang dikemukakan oleh 

para ahli tentang asal-usul kehidupan makhluk 

hidup penghuni bumi pada saat itu. Teori asal-
usul kehidupan tersebut disusun oleh para ahi 

berdasarkan ........ 
A. pengamatan peristiwa yang sedang terjadi 

B. hipotesis kemungkinan yang akan terjadi 

C. hasil analisis data peristiwa masa lampau 
D. kenyataan kehidupan yang ada sekarang 

E. hipotesis terhadap keadaan bumi saat ini 
 

26. Di antara pernyataan yang tepat dari pendapat 

Darwin dan Wallace tentang evolusi, adalah........ 

 
A. A 
B. B 

C. C 

D. D 
E. E 

 
 

 

 
 

 
27. Bakteri Escherichia coli sering digunakan sebagai 

inang untuk DNA yang akan direkayasa, karena 
bakteri tersebut ........ 

A. dapat dimasuki vektor 

B. tidak menyebabkan penyakit 
C. mudah didapat di alam 

D. mudah dibiakan dalam medium 
E. memiliki DNA yang lengkap 

 

28. Untuk memperbaiki tingkat kehidupan secara 
fisik, banyak teknologi yang digunakan oleh 

manusia di dalam prosesnya, salah satunya 
menggunakan teknologi hibridoma. Pada 

teknologi hibridoma terjadi peleburan 2 (dua) 

jenis sel, yaitu antara ........ 
A. Sel gamet dan sel ovum 

B. Sel penghasil antibodi dan sel kanker 
C. Sel gamet dan sel somatis 

D. Sel penghasil antibodi dengan sel somatis 
E. Sel gamet dan sel kanker 

 

29. Pada tanaman rambutan, buah bulat (B) 
dominan terhadap buah lonjong (b) dan kulit 

warna merah (M) dominan terhadap warna 
kuning (m). Tanaman rambutan buah bulat 

merah dikawinkan dengan rambutan buah 

lonjong kuning, dihasilkan tanaman rambutan 
dengan fenotipe buah bulat merah, bulat kuning, 

lonjong merah, lonjong kuning dengan ratio 
fenotipe 1 : 1 : 1 : 1. Maka masing-masing 

genotipe dari kedua induknya, adalah........ 
A. Bb Mm dan bb mm 

B. Bb Mm dan bb Mm 

C. BB Mm dan bb mm 
D. Bb MM dan bb mm 

E. BB MM dan bb mm 
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30. Tuan dan Nyonya Bram mempunyai dua anak 

laki-laki, sekarang Nyonya Bram tengah menanti 

kelahiran anaknya yang ketiga. Berapa 
persenkah kemungkinan anak yang lahir adalah 

perempuan? 
A. 12,5% 

B. 25% 

C. 50% 
D. 75% 

E. 37,5% 
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