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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. Perhatikan tabel sistematika tumbuhan berikut ! 

 

 
 

Pasangan tumbuhan yang paling dekat 
hubungan kekerabatannya adalah .... 

A. Jenis I dan Jenis II 
B. Jenis I dan jenis III 

C. Jenis I dan jenis IV 

D. Jenis II dan jenis III 
E. Jenis II dan jenis IV 

 
2. Kelompok tumbuhan berikut yang menunjukkan 

adanya keanekaragaman spesies adalah .... 
A. padi atomita, padi rojolele dan padi pelita 

B. kelapa gading, kelapa hijau dan kelapa 

merah 
C. kacang panjang, kacang hijau dan kedele 

D. mawar bunga merah, mawar bunga putih 
dan mawar bunga merah muda 

E. mangga harum manis, mangga indramayu 

dan mangga golek. 
 

3. Sumber daya hayati tumbuhan perlu dilestarikan, 
sebab tumbuhan bagi manusia dan hewan 

lainnya mempunyai peran yang sangat penting 

yaitu .... 
A. pemasok karbohidrat sebagai sumber energi 

B. mengurangi terik matahari pada siang hari 
C. mengurangi terjadinya banjir saat musim 

hujan 
D. penyedia oksigen untuk pernapasan 

E. memberi keindahan, rasa aman dan damai 

 
4. Virus H5N1 merupakan virus yang berbahaya 

bagi manusia karena dapat mewabah dan 
menyebabkan kematian. Penyebaran virus ini 

dengan perantaraan .... 

A. unggas 
B. lalat 

C. nyamuk 
D. tikus 

E. kucing 
 

 

5. Perhatikan gambar beberapa Protozoa ! 

 
Kelas Rhizopoda adalah yang berlabel .... 

A. 1 
B. 2 

C. 3 
D. 4 

E. 5 

 
6. Perhatikan ciri-ciri tumbuhan yang diamati 

sekelompok siswa : 
1) akar tunggang bercabang 

2) bagian-bagian bunga kelipatan 5 dengan 

satu putik di tengah-tengah 
3) daun berbentuk jantung dengan tulang-

tulang daun menyirip 
4) pembuluh angkut terletak secara teratur 

berbetuk lingkaran. 

Tumbuhan tersebut tergolong tumbuhan .... 
A. berbunga majemuk 

B. berbiji terbuka 
C. berkeping satu 

D. berkeping dua 
E. berbuah semu 

 

7. Perhatikan beberapa ciri-ciri hewan : 
1) tubuh tersusun dari ruas-ruas seperti cincin 

2) memiliki rangka dalam yang beruas-ruas 
3) memiliki selom yang terbagi sesuai ruas 

tubuhnya 

4) saluran pencernaan berupa rongga 
gastrovaskular 

5) jenis kelamin hermaprodit 
Ciri-ciri yang dimiliki oleh cacing tanah 

(Pheretima) adalah .... 
A. 2 dan 3 

B. 1, 2 dan 4 

C. 1, 3 dan 5 
D. 2, 3 dan 4 

E. 2, 4 dan 5 
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8. Perhatikan daur hidup tumbuhan paku ! 

 
Bagian yang berlabel X adalah .... 

A. protonema keturunan sporofit 
B. protonema keturunan gametofit 

C. protalium keturunan sporofit 
D. protalium keturunan gametofit 

E. sporogonium keturunan sporofit 
 

9. Perhatikan daur hidup penyebar penyakit demam 

berdarah ! 

 
Gambar yang berlabel X adalah stadium .... 

A. larva 

B. pupa 
C. nimfa 

D. imago 
E. jentik-jentik 

 
10. Dalam suatu ekosistem terdapat organisme yang 

mampu menguraikan bahan organik menjadi 

senyawa anorganik yang sederhana untuk 
dimanfaatkan kembali oleh organisme autotrof. 

Organisme pengurai tersebut adalah .... 
A. bakteri dan alga biru 

B. bakteri dan jamur 

C. jamur dan alga biru 
D. alga hijau dan protozoa 

E. cacing tanah dan rayap 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

11. Perhatikan jaring-jaring makanan pada ekosistem 
danau ! 

 
Organisme yang menduduki taraf trofi II adalah 

.... 
A. ikan besar 

B. ikan kecil 

C. udang 
D. fitoplankton 

E. zooplankton 
 

12. Suatu pestisida yang sukar terurai dalam tubuh 
seperti DDT mencemari lingkungan pertanian, 

maka konsentrasi DDT akan terakumulasi paling 

banyak pada organisme yang berperan sebagai 
.... 

A. produsen 
B. pengurai 

C. karnivor 

D. herbivor 
E. dekomposer 

 

13. Perhatikan gambar sel ! 

 
Organel sel yang berfungsi sebagai tempat 

respirasi sel untuk menghasilkan energi berupa 

ATP adalah yang berlabel .... 
A. 1 

B. 2 
C. 3 

D. 4 
E. 5 
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14. Gambar penampang melintang batang dikotil. 

 
Fungsi jaringan berlabel P adalah .... 

A. aktifitas pertumbuhan sekunder 
B. mengangkut hasil fotosintesis 

C. menyimpan hasil fotosintesis 
D. mengangkut air dan mineral 

E. membentuk lingkaran tahun 

 
15. Perhatikan gambar mekanisme gerak lengan ! 

 
Otot yang berlabel P berkaitan dengan fungsi 
geraknya disebut otot .... 

A. abduktor 

B. elevator 
C. suspinator 

D. fleksor 
E. ekstensor 

 

16. Perhatikan skema pembekuan darah ! 

 
Secara berurutan lambang X dan Y adalah .... 

A. ion kalsium dan tromboplastin 
B. ion kalsium dan trombin 

C. vitamin K dan tromboplastin 

D. trombin dan vitamin K 
E. trombin dan tromboplastin 

 
 

 

 

 
 

17. Gambar alat pencernaan manusia. 

 
Bagian yang berlabel P menghasilkan getah yang 

berfungsi untuk .... 

A. merubah protein menjadi pepton 
B. mengaktifkan enzim tripsinogen 

C. mengemulsikan lemak 
D. menyederhanakan karbohidrat 

E. merubah pH dalam lambung 

 
18. Salah satu gangguan dalam sistem pernapasan 

adalah bronkitis. Penyebabnya adalah karena 
adanya peradangan pada .... 

A. kantong alveolus 
B. selaput pembungkus paru-paru 

C. cabang batang tenggorok 

D. batang tenggorok dalam 
E. sebelah atas rongga hidung 

 
19. Dari hasil pengujian urine seseorang diperoleh 

data sebagai berikut : 

 
Berdasarkan data tersebut orang tersebut 

menderita penyakit .... 
A. diabetes melitus 

B. albuminuria 

C. nefritis 
D. uremia 

E. anuria 
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20. Gambar salah satu kelainan pada mata. 

 
Kelainan mata yang terjadi disebut .... 
A. katarak 

B. butawarna 

C. hipermetrop 
D. emetrop 

E. miop 
 

21. Gambar alat reproduksi laki-laki. 

 
Fungsi bagian yang berlabel Z adalah .... 

A. produksi spermatozoa dan testoteron 

B. produksi spermatozoa dan air mani 
C. menyimpan spermatozoa dan testoteron 

D. tempat pematangan spermatozoa 
E. menghasilkan enzim akrosom 

 

22. Dari hasil pengamatan pertumbuhan kacang 
hijau selama 6 hari ternyata kecambah yang 

ditumbuhkan pada tempat yang gelap lebih 
cepat pemanjangan batangnya dari pada di 

tempat yang terang. Hal ini disebabkan karena 
cahaya .... 

A. memacu kerja pigmen antosian 

B. merusak hormon auksin ujung batang 
C. mengaktifkan hormon asam absisat 

D. menghambat kerja enzim pada kotiledon 
E. menguapkan air yang dibutuhkan kecambah 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
23. Perhatikan gambar bagan percobaan enzim ! 

 
� Tabung 1 timbul gelembung dan bila di uji 

dengan bara api maka bara api menyala. 

� Tabung 2 tidak terjadi reaksi seperti tabung 1. 
Dari percobaan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa kerja enzim .... 
A. dipengaruhi oleh pH substrat 

B. dipengaruhi suhu lingkungan 

C. dihambat zat inhibitor kompetitif 
D. dipengaruhi konsentrasi substrat 

E. mempengaruhi satu macam zat 
 

24. Tahap-tahap respirasi seluler adalah :  

glikolisis – dekarboksilasi – daur Krebs – transpor 
elektron. 

Tiap tahap menghasilkan produk yang berbeda-
beda. Produk yang dihasilkan dalam proses 

dekarboksilasi asam piruvat adalah .... 

A. 2 asam piruvat, 2 ATP dan 2 NADH 
B. 2 asetil-KoA, 2 CO2 dan 2 NADH 

C. 4 CO2, 2 ATP, 2 FADH2 dan 2 NADH 
D. 10 NAD, 10 H2O dan 30 ATP 

E. 2 FAD, 2 H2O dan 4 ATP 
 

25. Senyawa-senyawa yang diketemukan dalam 

siklus Benson-Calvin yang merupakan salah satu 
tahap fotosintesis. 

1) Phosphoglyceraldehyde (PGAL) 
2) Fiksasi CO2 oleh molekul ribulose 

biphosphate (RuBP) 

3) Asam difosfogliserat 
4) Molekul glukosa 

5) Asam fosfogliserat (APG) 
Urutan yang benar tentang terbentuknya 

senyawa tersebut adalah .... 
A. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

B. 2 – 3 – 1 – 4 – 5 

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

E. 3 – 5 – 4 – 5 – 1 
 

26. Bakteri Nitrobacter sp dapat mensintesis 

senyawa organik yang dibutuhkan dengan 
menggunakan energi yang berasal dari .... 

A. oksidasi senyawa nitrit 
B. penguraian zat organik 

C. respirasi anaerob 

D. cahaya matahari 
E. fermentasi glukosa 
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27. Sepotong molekul DNA 

 
Berapakah jumlah kodon RNA duta yang 

terbentuk bila DNA tersebut melakukan proses 
transkripsi ? 

A. 24 

B. 12 
C. 6 

D. 4 
E. 1 

 

28. Berdasarkan fungsinya kromosom terdiri dari dua 
jenis yaitu autosom dan kromosom seks. 

Susunan kromosom pada sel telur manusia 
adalah .... 

A. 22 A + Y 
B. 22 A + X 

C. 23 A + X 

D. 44 A + X 
E. 44 A + Y 

 
29. Tikus jantan bulu hitam yang induk betinanya 

bulu putih disilangkan dengan tikus putih. 

Keturunannya adalah .... 
A. semuanya hitam 

B. semuanya putih 
C. 50 % hitam dan 50 % putih 

D. 75 % hitam dan 25 % putih 
E. 75 % putih dan 25 % hitam 

 

30. Perhatikan diagram persilangan dan diagram 
papan catur hasil persilangan lalat buah betina 

mata putih dengan jantan mata merah. 

 
Akibat peristiwa tersebut dari beberapa ribu 
keturunan dihasilkan lalat buah berfenotip jantan 

mata merah dan betina mata putih. Keturunan 

tersebut adalah pada nomor-nomor .... 
A. 1 dan 4 

B. 2 dan 3 
C. 2 dan 4 

D. 3 dan 5 
E. 4 dan 6 

 
 

 
31. Perhatikan peta silsilah (pedigree) kelainan buta 

warna berikut ! 

 
Genotip parentalnya : A dan B adalah .... 

A. X Y dan X X 
B. X Y dan X* X 

C. X* Y dan X* X 
D. X* Y dan X* X* 

E. X* Y dan X X 

 
32. Dalam proses gametogenesis pembelahan 

meiosis berlangsung untuk membentuk .... 
A. spermatozoa dan ovum 

B. spermatogonia dan polosit 
C. spermatosit dan oosit 

D. spermatid dan ootid 

E. spermatosit primer dan polosit 
 

33. Sinar x dan sinar gamma serta sinar radioaktif 
lainnya bersifat mutagenik karena dapat 

menyebabkan ionisasi pada molekul DNA 

sehingga gen menjadi labil dan akhirnya 
berubah. Para ahli mengaplikasikan pengetahuan 

ini untuk .... 
A. meningkatkan proses nitrifikasi bakteri tanah 

B. memberantas tumbuhan hama tanaman 
budidaya 

C. memproduksi hormon insulin melalui 

rekayasa genetika 
D. memperoleh tanaman aneuploid berbuah 

besar 
E. mendapatkan tanaman jenis unggul padi 

atomita 

 

34. Pendapat-pendapat para ahli berkaitan dengan 

evolusi : 
1) Mutasi kecil-kecilan lebih mempunyai arti 

dalam proses evolusi 

2) Proses evolusi terjadi melalui seleksi alam 
3) Organ yang digunakan akan berkembang, 

sedang yang tidak akan menyusut 
4) Frekuensi gen dari generasi ke generasi 

tetap konstan pada kondisi ideal 
5) Spesies yang hidup sekarang ini berasal dari 

spesies yang hidup di masa silam 

Pendapat Charles Darwin adalah .... 
A. 1 dan 2 

B. 1 dan 3 
C. 2 dan 4 

D. 2 dan 5 
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E. 3 dan 5 
 

35. Suatu pulau dihuni 1000 ekor kera terdapat 160 
ekor kera berekor pendek dan 840 ekor kera 

berekor panjang. Gen untuk ekor panjang (P) 

dominan terhadap gen ekor pendek (p). Jumlah 
kera yang berekor panjang bergenotip 

heterozigot adalah .... 
A. 520 

B. 480 
C. 360 

D. 320 

E. 80 
 

36. Pada tanaman kentang (Solanum tuberosum) 
terdapat jenis yang berkromosom 24, sedangkan 

yang lain berkromosom 48. Keduanya telah 

menjadi spesies yang berbeda karena bila 
disilangkan tidak menghasilkan keturunan. 

Terbentuknya spesies baru pada kentang ini 
melalui proses .... 

A. poliploidi 
B. domestikasi 

C. hibridasi 

D. duplikasi 
E. aberasi 

 
37. Bioteknologi sangat erat kaitannya dengan 

mikrobiologi. Berikut nama-nama 

mikroorganisme dengan perannya dalam 
berbagai bidang. 

 
Pasangan yang sesuai antara nama 

mikroorganisme dengan peranannya adaah .... 
A. 1 – c 

B. 1 – d 
C. 2 – b 

D. 3 – d 

E. 4 – a 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Enzim endonuklease restriksi dan perekat ligase 
dalam bidang bioteknologi digunakan dalam 

teknik .... 

A. fermentasi makanan 
B. hibridoma 

C. plasmid rekombinan 
D. kultur jaringan 

E. kloning mamalia 
 

39. Untuk mengatasi limbah organik yang mencemari 

lingkungan, peran bioteknologi sangat penting 
yaitu dengan memanfaatkan mikroorganisme .... 

A. Clostridium penghasil gas nitrogen 
B. Methylophillus penghasil PST 

C. Sachharomyces penghasil alkohol 

D. Aspergillus niger penghasil asam sitrat 
E. Methanobacterium penghasil biogas 

 
40. Penggunaan tanaman transgenik secara terus 

menerus dalam bidang pertanian dapat 
menimbulkan dampak negatif bagi keseimbangan 

lingkungan karena .... 

A. berkurangnya keanekaragaman hayati 
B. tanah pertanian mudah mengalami erosi 

C. meningkatnya polusi udara oleh pestisida 
D. populasi bakteri tanah meningkat drastis 

E. meningkatnya populasi hama penyakit 
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