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SOAL LATIHAN # 5  
 

Jawablah dengan memilih salah satu pilihan 
jawaban yang paling tepat! 
 
1. Tumbuhan X tidak memiliki bunga. 

Kemungkinan, tumbuhan tersebut tergolong 
kedalam…. 

A. Pteridophyta, Briophyta, dan Anthophyta 
B. Briophyta, dan Monocotyledonae 
C. Pteridophyta, dan Dicotyledonae 
D. Briophyta, Pteridophyta, dan 

Gymnospermae 
 

2. Pengelompokan organisme dapat didasarkan 
pada Keaneka ragaman tingkat Gen dan tingkat 
spesies. Tanaman berikut yang menunjukkan 
keanekaragaman tingkat gen adalah…. 

A. kelapa gading, kelapa hybrid, kelapa 
hijau 

B. melon, mentimun, semangka 
C. jahe, srikaya, mangga 
D.  jahe, temuireng, temulawak 

 
3. Di bidang pertanian, tanaman petai cina sangat 

bermanfaat pada daerah tandus karena dapat 
berperan sebagai…. 

A. pemasok nitrat 
B. sumber karbohidrat 
C. sumber protein 
D. bahan antibiotic 

 
4. Makhluk hidup penghuni bumi ini begitu 

beraneka ragam. Sumber keanekaragaman 
makhluk hidup tersebut adalah ………….. 

A.  sperma 
B. ovum 
C.  gen 
D. kromosom 

 
5. Seekor invertebrate ditemukan dalam sebuah 

akuarium air tawar. Hewan tersebut memiliki 
ciri-ciri : perkembangan embrionalnya berasal 
dari tiga lapisan perkembangan tubuh, dan 
seluruh tubuhnya diselubungi lapisan kutikula.  
Berdasarkan ciri-ciri di atas, hewan tersebut 
satu filum dengan … . 

A. hydra. 
B. sea stars. 
C. sponges. 
D. crustaceans. 

 
6. Jamur tidak digolongkan kedalam tumbuhan 

karena ___ 
A. tidak berklorofil 
B. dinding selnya terdiri dari zat kitin 
C. hidup secara saprofit 
D. tidak berklorofil dan dinding selnya dari 

kitin 
 
 
 

7. Salah satu faktor penyebab terjadinya 
keanekaragaman makhluk hidup adalah ___ 

A. tempat hidup yang berbeda-beda 
B. penyesuaian diri makhluk hidup 
C. jenis makanan yang bervariasi 
D. perkawinan antara varietas 

 
8. Membran dari sel darah merah dapat ditembus 

oleh air, oksigen, karbon dioksida dan glukosa. 
Sedangkan substansi lainnya tidak diijinkan 
menembusnya. Sifat membrane seperti ini 
disebut ….  

A. perforasi. 
B. semi-permeable. 
C. non-conductive. 
D. permeable. 

 
9. Organel yang berperan memproduksi ATP 

selama respirasi aerobic sel adalah …  
A. kloroplas 
B. nukleus 
C. mitokondria 
D. ribosom 

 
10. Manakah organel berikut ini yang sering 

digunakan untuk membedakan antara sel 
hewan dan sel tumbuhan ? 

A. sentriol 
B. nukleus 
C. kromatin 
D. bilayer plasma membrane 

 
11. Suatu bentuk khusus dari jaringan ikat longgar 

berupa bantalan dan menyekat tubuh dan 
menyimpan cadangan bahan bakar ini dikenal 
sebagai 

A. jaringan epitel. 
B. jaringan adiposa. 
C. jaringan ikat fibrosa. 
D. jaringan otot. 

 
12. Seorang ahli ekologi memantau jumlah gorila di 

sebuah perlindungan satwa liar  selama 5 tahun. 
Pada tingkatan apa Ahli ekologi tersebut 
mempelajari biologi? 

A. organisme 
B. populasi 
C. masyarakat 
D. ekosistem 
 

13. Yang merupakan suatu populasi dibawah ini 
adalah ... 

A. seekor semut 
B. 10 ekor kerbau dan 10 ekor sapi 
C. beberapa ekor kelinci 
D. seekor semut atau seekor kelinci 
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14. Sebuah tanaman inang menghasilkan racun 
yang mematikan untuk kutu daun makan pada 
daunnya. Seiring waktu, beberapa kutu daun 
menjadi kebal terhadap toksin. Sebagai 
tanggapan, tanaman inang mulai menghasilkan 
toksin yang berbeda yang mematikan bagi kutu 
daun. Ini adalah contoh dari  

A. parasitisme. 
B. commensalism. 
C. predasi. 
D. koevolusi 

15. beberapa spesies semut menjaga tanaman 
dimana aphid makan, mencegah dari predator 
potensial yang akan menyerang aphid.  Aphid 
mengeluarkan semacam sekret atau lendir yang 
manis yang dimakan oleh semut tersebut. 
Hubungan simbiosis apakah yang paling benar 
antara semut dan aphid .... 

A. mutualisme 
B. komensalisme 
C. sosial parasitisme 
D. predasi 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. jaring-jaring makanan pada suatu 
ekosistem padang rumput 

16. Spesies yang berkedudukan sebagai konsumen 
tingkat I adalah : 

A. insectivorous birds, predaceous insects, 
foxes, hawks and owls, snakes 

B. rabbits, squirrels, mice, seed-eating 
birds, herbivorous insects 

C. spiders, predaceous insects, rabbits, 
squirrels, mice, seed-eating birds 

D. snakes, foxes, hawks and owls 
 

17. Perhatikan gambar no 16. Spesies yang 
berkedudukan sebagai karnivora tingkat I 
adalah : 

A. foxes, hawks and owls, insectivorous 
birds, toads 

B. foxes, hawks and owls, spiders 
C. spiders, predaceous insects 
D.  tidak ada jawaban yang benar 

 
 
 

18. Kelinci diperkenalkan ke Australia lebih dari 
100 tahun lalu telah menjadi hama yang serius 
bagi para petani.  Populasi kelinci meningkat 
sehingga mereka mengusir  banyak spesies asli 
dari pemakan  tumbuhan. Apa penjelasan yang 
paling logis untuk jumlah mereka meningkat? 

A. Kelinci memiliki tingkat kematian yang 
tinggi. 

B.  hanya ada sedikit predator yang efektif. 
C. Spesies kelinci tambahan telah 

diperkenalkan. 
D. Ada peningkatan pesaing kelinci 

 
19. Manakah dari berikut ini merupakan contoh 

mimikri  Mullerian? 
A. warna dari ngarai katak pohon 

memungkinkan untuk berbaur dengan 
granit batu antara mana ia hidup. 

B. Bila terganggu, larva puff hawkmoth 
mengangkat kepala dan dada sedemikian 
rupa sehingga  menyerupai kepala ular 
berbisa kecil. 

C. Pada beberapa spesies anggrek, bunga 
menyerupai ngengat betina dan menarik 
laki-laki 

D. ngengat yang mencoba untuk kawin 
dengan mereka, memberikan kontribusi 
untuk penyerbukan dalam proses. 

 
20.   Itik memiliki paruh seperti sekop. Hal ini 

merupakan adaptasi untuk .... 
A. mempertahankan diri dari musuh 
B. mengambil air dan menyesuaikan 

dengan lingkungannya 
C. mendapatkan makanan yang cocok 
D. menyesuaikan mengambil makanan 

dalam lumpur 
 
21. Beberapa fakta yang terjadi di alam antara lain; 

1. Semua spesies mempunyai potensi 
reproduksi yang tinggi 

2. Terdapat variasi yang diturunkan di antara 
individu satu spesies 

3. Terdapat banyak homologi organ 
4. Ditemukannya hewan yang sama di tempat 

yang berbeda 
Fakta yang menjadi dasar teori evolusi 
adalah .... 
A. 1 dan 2 
B. 1 dan 4 
C. 2 dan 3 
D. 2 dan 4 
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22.  Sebelum berkembangnya industri di Inggris, 
Biston betularia warna cerah populasinya 
tinggi, yang berwarna gelap jarang ditemukan 
Setelah industri berkembang biston betularia 
warna gelap populasinya menjadi tinggi. 
Menurut hasil analisa hal ini disebabkan Biston 
betularia … 
A. warna cerah tidak tahan terhadap limbah 
industri 
B. warna cerah tidak senang dengan pohon yang 
berjelaga 
C. warna cerah mudah terlihat oleh mangsa jika 
hinggap pada batang yang berjelaga 
D. warna gelap resisten dengan jelaga yang ada 
di kulit batang 
 

23. Burung puyuh yang warna dan bentuk 
tubuhnya hampir menyerupai gumpalan-
gumpalan tanah, sehingga bila ia berjalan-jalan 
di tanah yang tanahnya bergumpal akan 
melindungi burung puyuh dari musuh-
musuhnya. Menurut Darwin hal ini terjadi 
karena … 
A. alam akan membatasi jumlah individu 
B. alam akan membunuh individu-individu yang 
lemah 
C. alam melindungi akan individu-individu yang 
lemah 
D. alam akan mengadakan seleksi terhadap 
individu-individu yang hidup didalamnya 
 

24. Jika suatu ekosistem air tawar tercemar insektisida 
kadar terbesar penimbunan bahan pencemar akan 
terdapat pada…. 

A. air tawar 
B. ikan kecil 
C. fitoplankton 
D. ikan besar 

 
25. Dinamika penduduk suatu negara dipengaruhi oleh 

factor-faktor berikut, kecuali 
A. imigrasi 
B. natalitas 
C. mortalitas 
D. transmigrasi 

 
26. Peningkatan kadar gas karbon dioksida di atmosfer 

yang berasal dari industri, kendaraan bermotor, 
dan pemukiman dapat menyebabkan…. 

A. penurunan suhu udara 
B. kenaikan suhu udara 
C. terganggunya proses fotosintesis 
D. terjadinya hujan asam 

 
27. Pertumbuhan tanaman menjadi lebih panjang ke 

atas dan ke bagian bawah akibat aktivitas dari 
jaringan…..  

A. meristem apikal  
B. epidermis batang  
C. meristem interkalar 
D. parenkim empulur  

 
 

28. Struktur serta fungsi organ tubuh tumbuhan 
Jaringan palisade pada daun berfungsi untuk......  

A. Tempat berlangsungnya penguapan  
B. Tempat menyimpan air untuk 

penguapan  
C. Tempat berlangsungnya proses 

fotosintesis  
D. melindungi permukaan daun tumbuhan  

 
29. Rambut akar adalah bagian yang sangat penting 

untuk tumbuhan, karena …. .  
A. Membantu menembus tanah  
B. mendistribusikan zat amilum  
C. Memperluas permukaan untuk bidang 

penyerapan  
D. Menyediakan habitat untuk bakteri 

pengikat nitrogen  
 

30. Fenomena gutasi pada tumbuhan terjadi ketika …  
A. Transpirasi tinggi 
B. Tekanan akar melebihi daya isap 

transpirasi daun  
C. preceding evening was hot, windy, and 

dry 
D. Akar tidak menyerap air dari tanah 

 
31. Manakah yang menyumbang energy terbesar pada 

proses naiknya air melalui xylem dari bawah ke 
atas tumbuhan?  

A. Transport active inon di dalam stele  
B. Tekanan atmosfer didalam akar  
C. Penguapan air melalui stomata  
D. Osmosis di dalam akar 

 
32. Sel, jaringan, dan organ yang membentuk sistem 

ekskresi (struktur dan fungsinya) 
Yang temasuk peristiwa ekskresi adalah pengeluaran ....  

A. air liur  
B. feces  
C. keringat  
D. HCl pada lambung 

 
33. Perhatikan gambar komposisi urine berikut ini       

 
       Cairan itu terlihat berwarna kuning ketika keluar dari 

uretra karena mengandung . . . . 
A.  amoniak 
B. hemoglobim 
C. urea 
D. urobilin 
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34. NH3 sebagai hasil metabolisme protein dan CO2 
sebagai hasil respirasi dapat membentuk urea yang 
kemudian diekskresikan. Pembentukan urea itu 
terjadi di dalam ...  

A.  ginjal  
B. hati  
C. kantong urin 
D. usus besar  

 
35. Keringat yang keluar dari kulit orang tersebut 

dipastikan tidak mengandung .... 
A. air 
B. lemak 
C. garam dapur 
D. urea 

 
36. Alat ekskresi pada serangga disebut .... dan zat sisa 

yang dikeluarkan adalah ....  
A. opistonefros, asam urat  
B. pronefros, amonia  
C. pembuluh malpighi, asam urat  
D. sel api , amonia  

 
37. Perhatikan gambar berikut ini    

 

 
             Cara organ diatas mengatur suhu tubuh adalah 
dengan ...  

A. mengeluarkan minyak  
B. mengeluarkan air  
C. mengeluarkan panas  
D. mendirikan bulu-bulu  

 
38. Ginjal dalam proses penyerapan air kembali untuk 

mencapai homeostatis kebutuhan air tubuh 
memrlukan hormon .... 

A. ADH 
B. Vasopresin  
C. Oksitosin 
D. A dan B 

 
39. Urine pasien yang diuji dengan larutan Benedict 

menunjukkan reaksi perubahan warna menjadi 
merah bata. Hal ini mengindikasikan adanya.... 

A. kelainan pada fungsi badan Malpighi 
B. kebocoran pada saluran ginjal 
C. di dalam urin pasien mengandung glukosa 
D. perubahan warna pada reaksi antara urin 

dengan Benedict tidak menggambarkan 
reaksi klinis 

 
40. Proses ekskresi pada ikan yang hidup di air tawar 

berbeda dengan ikan yang hidup di air laut. 
Perbedaan tersebut antara lain.... 

A. ikan air tawar sering mengeluarkan urin 
yang banyak mengandung air dan garam 

B. ikan air tawar mengeluarkan urin yang 
banyak mengandung air dan sedikit garam 

C. ikan air laut mengeluarkan urin yang 
sedikit mengandung air dan garam 

D. ikan air laut maupun air tawar sedikit 
mengeluarkan garam dalam urinnya untuk 
menjaga kestabilan konsentrasi cairan 
tubuhnya. 

 

X 


