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PETUNJUK: 
 1. a. Tulis dengan jelas : Nama Anda, Nomor Peserta Anda, Sekolah Asal, Tanggal Ulangan Umum, Jam ke, Tanda-

tangan, dan menghitamkan bulatan kecil pada LJK sesuai dengan petunjuk. 
  b. Soal Pilihan Ganda dikerjakan dengan cara menghitamkan bulatan kecil sesuai dengan jawaban yang anda anggap 

benar. 
 3. a. Soal Essay dikerjakan dengan menggunakan ballpoint/pulpen yang bertinta biru/hitam. 
  b. Selesaikan soal dengan jawaban singkat dan jelas sesuai perintahnya. 
 4. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya. 
 5. Laporkan kepada Pengawas Ulangan Umum kalau terdapat tulisan yang kurang jelas, rusak atau jumlah soal kurang. 
 6. Jumlah soal sebanyak : Pilihan Ganda 45 soal, Uraian 5 soal. 
 7. Dahulukan menjawab soal-soal yang Anda anggap mudah. 
 8. Mintalah kertas buram kepada Pengawas Ulangan, bila diperlukan. 
 9. Periksalah pekerjaan Anda sebelum Anda serahkan kepada Pengawas Ulangan Umum. 
 

Selamat Bekerja! 
___________________________________________________________________________________ 
I.  PILIHLAH SALAH SATU JAWABAN YANG DIANGGAP PALING TEPAT PADA 

SOAL-SOAL DI BAWAH INI! 
 
1. Keanekaragaman gen dapat mengakibatkan …… 

a. tidak ada satu individu pun yang sama dengan 
yang lain 

b. setiap makhluk hidup memiliki karakter yang 
berbeda 

c. tidak ada ekosistem yang sama karakternya 
d. makhluk hidup dibedakan atas kelas-kelas dan 

ordo 
e. keanekaragaman kromosom 

 
2. Keanekaragaman ekosistem terbentuk karena 

adanya…… 
a. faktor abiotik 
b. faktor biotik dan abiotik 
c. lingkungan yang berbeda 
d. karakteristik hewan dan tumbuhan yang berbeda 
e. interaksi antara faktor biotik dan abiotik yang 

ada di dalamnya 
 
3. Berikut adalah nama ilmiah beberapa makhluk 

hidup. 
1. Musa tectilis 
2. Felis domestica 
3. Cucurma domestica 
4. Musa paradisiaca 
Kekerabatan yang paling dekat antar makhluk hidup 
tersebut adalah …… 
a. 1 dan 2 d. 2 dan 4 
b. 1 dan 3 e. 1 dan 4 
c. 2 dan 3 

 
4. Tujuan klasifikasi mahluk hidup adalah …… 

a. mencari persamaan dan perbedaan makhluk 
hidup 

b. setiap makhluk hidup diberi satu nama ilmiah 
c. menyederhanakan objek studi tentang makhluk 

hidup yang beraneka ragam 
d. mencari perbedaan mofologi makhluk hidup 

e. mencari persamaan tempat hidup dan makanan 
makhluk hidup 

 
5. Kelompok penyakit dibawah ini yang disebabkan 

oleh virus adalah …… 
a. cacar, rabies, influenza  
b. cacar, influenza, disentri 
c. kolera, trakom, polio 
d. cacar, trakom, tifus 
e. polio, tifus, rabies 

 
6. Virus tidak dapat hidup bebas melainkan harus hidup 

secara parasit. Karena itu untuk memelihara virus 
digunakan…… 
a. medium agar  
b. medium daging dan kaldu   
c. embrio ayam 
d. medium kentang dicampur agar 
e. medium air kelapa 

 
7. Tahap-tahap proliferase virus adalah sebagai 

berikut…… 
a. adsorpsi-infeksi-sintesis-perakitan-lisis 
b. adsorpsi-sintesis-infeksi-perakitan-lisis 
c. adsorpsi-lisis-perakitan-sintesis-infeksi 
d. adsorpsi-perakitan-infeksi-sintesis-lisis 
e. sintesis-adsorpsi-infeksi-perakitan 

 
8. Penderita AIDS mengalami penurunan kekebalan 

tubuh karena …… 
a. RNA virus AIDS merusak sel-sel limfosit tubuh 
b. RNA virus menyisip ke DNA sel inang 
c. virus mengadakan proliferasi terus-menerus 

sehingga makanan inang menjadi habis 
d. RNA virus AIDS merusak sel-sel hati penderita 
e. virus AIDS mengeluarkan racun 

 
 



9. Escherichia coli merupakan jenis bakteri yang 
banyak dijumpai pada  …… 
a. usus halus manusia  
b. usus besar manusia 
c. paru-paru manusia 
d. jaringan otak manusia 
e. bintil-bintil akar tanaman polong 
 

10. Bakteri berbentuk bulat yang bergerombol seperti 
buah anggur disebut…… 
a. basilus 
b.   spirilum 
c. kokus 
d. stafilokokus 
e. streptokokus 
 

11. Makanan yang disimpan didalam lemari es tidak 
membusuk karena…… 
a. bakteri pembusuk mati 
b. bakteri mengalami penguraian 
c. bakteri pembusuk tidak aktif 
d. bakteri pembusuk hilang 
e. makanan menjadi sukar dicernakan 

 
12. Bacillus anthracis adalah penyebab penyakit antraks 

pada hewan ternak. Dari namanya kita dapat 
memastikan bakteri tersebut berbentuk  …… 
a. bulat d.  koma 
b. kotak e. spiral 
c. batang 
 

13. Dinding sel bakteri memiliki struktur yang 
disebut…… 
a. kapsul 
b. peptidoglikan 
c. kapsomer 
d. fosfolipid 
e. protein 

 
14. Bakteri yang memiliki banyak flagel pada salah satu 

ujung selnya disebut …… 
a.   amfitrik d. atrik 
b.  lopotrik e. monotrik 
c. peritrik 

 
15. Persamaan antar bakteri dan ganggang hijau biru 

adalah …… 
a. bersel satu 
b. prokariotik 
c. eukariotik 
d. bersilia 
e. endospora 

 
16. Sel yang dapat menangkap nitrogen dari udara pada 

ganggang hijau biru disebut …… 
a. heterosista 
b. akinet 
c. hormogonium 
d. spora 
e. tilakoid 
 

17. Anabaena yang bersimbiosis dengan Azola pinnata 
menguntungkan petani karena …… 
a. menghasilkan zat makanan 
b. mengusir serangga 
c. menyuburkan tanah 
d. mengurangi penguapan air 
e. menjernihkan air 

 
18. Ganggang manakah yang dapat digunakan sebagai 

sumber agar-agar ? 

a. Poryphyra dan Fucus 
b. Macrocystis dan Polysiphonia 
c. Euchema dan Gelidium 
d. Laminaria dan Chondrus 
e. Sargassum dan Turbinaria 
   
 

19. Fikoeritrin adalah pigmen pada ganggang 
divisio…… 
a. Cyanophyceae 
b. Chrysophyceae 
c. Phaeophyceae 
d. Rhodophyceae 
e. Chloroceae 

 
20. Ganggang mempunyai klorofil sehingga dapat 

berfotosintesis. Dalam ekosistem perairan, ganggang 
berperan sebagai…… 
a. saprofor 
b. mikrokonsumen 
c. produsen 
d. pengurai 
e. dekomposer  

 
21. Thallophyta adalah tumbuhan yang …… 

a. memiliki akar 
b. memiliki akar dan batang 
c. memiliki batang dan daun 
d. memiliki bunga 
e. belum memiliki akar, batang dan daun 

 
22. Chlorella mendapat perhatian yang besar karena 

mengandung protein tinggi. Tumbuhan ini 
termasuk…… 
a. ganggang hijau 
b. ganggang keemasan 
c. ganggang merah 
d. ganggang coklat 
e. jamur ganggang 

 
23. Spora lumut yang jatuh ditempat yang cocok akan 

tumbuh menjadi …… 
a. protonema 
b. protalium 
c. sporogonium 
d. gamet 
e. sporangium 
 

24. Tumbuhan lumut ada yang berumah dua, artinya … 
a. anteridium dan arkegonium terdapat pada satu 

talus yang sama 
b. anteridium dan arkegoniumterdapat pada talus 

yang berbeda 
c. pada talus lumut hanya terdapat satu anteridium 
d. pada talus lumut hanya terdapat satu arkegonium 
e. pada talus lumut dibentuk satu anteridium dan 

satu arkegonium 
 

25. Tumbuhan paku yang merupakan bentuk peralihan 
antara homospor  dengan heterospor adalah…… 
a. Selaginella 
b. Lycopodium 
c. Adiantum 
d. Marsilea 
e. Equisetum 

 
26. Marsilea crenata merupakan jenis paku yang dapat 

dimakan, paku ini termasuk …… 
a. Psilophytinae d. Filicinae 
b. Lycopodinae e. Hepaticae 
c. Equisetinae 



27. Ciri-ciri generasi gametofit pada tumbuhan paku 
adalah sebagai berikut, kecuali …… 
a. berbentuk protalium 
b. strukturnya mikroskopis 
c. menghasilkan anteridia dan arkegonia 
d. menghasilkan spora 
e. kromosomnya haploid 

 
28. Pada pergiliran keturunan lumut, didapatkan: 

1. tumbuhan lumut 
2. spora 
3. protonema 
4. sporogonium 
Urutan yang benar dari daur hidup lumut adalah … 
a. 1 – 3 – 2 – 4 
b. 2 – 4 – 3 – 1  
c. 2 – 1 – 3 – 4  
d. 2 – 3 – 1 – 4  
e. 2 – 3 – 4 – 1  

 
29. Jika spora tumbuhan paku itu ditumbuhkan pada 

permukaan batu bata yang lembab, maka akan 
tampaklah bentukan seperti lembaran yang 
disebut…… 
a. protonema 
b. protalium 
c. tumbuhan paku 
d. arkegonium 
e. sorus 

 
30. Tumbuhan paku yang kita amati  di pot adalah 

tumbuhan dalam fase …… 
a. gametofit 
b. spermatofit 
c. talofit 
d. sporofit 
e. arkegoniofit 

 
31. Amoeba termasuk Rhizopoda yang alat geraknya 

berupa …… 
a. flagel d. bulu cambuk 
b. silia  e. rambut getar 
c. pseudopodia 

 
32. Urutan yang benar pada proses metagenesis Aurelia 

adalah …… 
a. Zygot-planula-strobila-efira 
b. Zygot-efira-planula-strobila 
c. Zygot-planula-efira-strobila 
d. Zygot-planula-skifistoma-strobila-efira  
e. Zygot-planula-strobila-skifistoma-efira 

 
33. Perhatikan gambar bagian cacing dibawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar tersebut adalah …… 
a. Taenia solium 
b. Ascaris lumbricoides 
c. Fasciola hepatica 
d. Ancylostoma duodenale 
e. Enterobius vermicularis 

34. Manusia akan terkena infeksi cacing perut Ascaris 
lumbricoides jika … 
a. telur yang berembrio tertelan 
b. larva tertelan bersama makanan 
c. larva dalam daging tertelan 
d. larva dalam hati tertelan 
e. larva menembus kulit kaki 

 
35. Penyakit filariasis adalah penyakit yang disebabkan 

oleh… 
a. Wuchereria bancrofti  
b. Taenia solium  
c. Taenia saginata 
d. Fasciola hepatica 
e. Trichinella spiralis 

 
36. Cacing ini sering dijadikan bahan makanan bagi ikan 

mas koki, baik dalam keadaan segar maupun 
keadaan kering… 
a. Pheretima (cacing tanah Indonesia) 
b. Lumbricus (cacing tanah Amerika) 
c. Megascillides (cacing tanah Australia_ 
d. Tubifex (cacing sutera) 
e. Polychaeta musica 

 
37. Hewan berikut ini termasuk Annelida, kecuali…… 

a. lintah  
b. pacet  
c. cacing palolo 
d. cacing tambang 
e. cacing tanah 

 
38. Tubulus malpighi pada serangga berfungsi sebagai 

alat …… 
a. indera  
b. peredaran darah  
c. pernapasan 
d. pencernaan 
e. ekskresi 

 
39. Anggota masyarakat lebah umumnya berkromosom 

diploid, misalnya ratu dan lebah pekerja. Tetapi ada 
juga yang haploid misalnya lebah jantan. Individu 
yang haploid ini timbul karena peristiwa …… 
a. paedogenesis  
b. partenogenesis 
c. mutasi 
d. konyugasi 
e. metagenesis 
 

40. Manakah yang termasuk anggota Arthropoda ? 
a. Kalajengking, cacing, lipan, dan belalang 
b. Cacing, udang, kepiting, dan kerang 
c. Cacing, kerang, cumi-cumi dan lebah 
d. Belalang, lebah, kalajengking dan cacing 
e. Lipan, kalajengking, laba-laba dan belalang 

 
41. Ciri utama hewan yang dikelompokkan dalam 

Arthropoda adalah …… 
a. mempunyai tubuh aselomata 
b. tubuhnya simetri bilateral 
c. tubuhnya lunak 
d. mempunyai cangkang 
e. mempunyai kaki yang beruas-ruas 

 
42. Dari kelima kelas yang ada pada Arthropoda, yang 

disebut kelompok udang-udangan adalah …… 
a. Crustacea d. Chilopoda 
b. Arachnida e. insecta 
c. Diplopoda 

 



43. Urutan lapisan cangkok pada lamelibranchiata dari 
luar kedalam adalah …… 
a. Periostrakum, nakreas, prismatik 
b. Periostrakum, prismatik, nakreas 
c. Nakreas, prismatik, periostrakum 
d. Nakreas, periostrakum, prismatik 
e. Prismatik, periostrakum, nakreas 

 
44. Pergerakan hewan Echinodermata dilakukan 

oleh…… 
a. sistem gastrovaskuler d. pseudopodia 
b. tentakel e. ameboid 
c. sistem ambulakral 
 

45. Anggota filum Echinodermata yang mempunyai 
bentuk tubuh hampir bulat dan memiliki duri-duri 
yang sangat panjang dipermukaan tubuhnya 
termasuk dalam filum…… 
a. asteroidea d. crinoidea 
b. echinoidea e. ophiuroidea 
c. holothuroidea 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
II.  ESSAY 

1. Buatlah urutan tingkatan takson yang benar dari takson terendah ke takson yang tinggi pada klasifikasi hewan dan 
tumbuhan! 

2. Jelaskan perbedaan cara perkembang biakan virus T antara daur litik dengan daur lisogenik dalam hal : 
a. pengaruh masuknya DNA virus terhadap materi genetik (DNA) dari bakteri yang diserangnya. 
b. terjadi / tidak peristiwa replikasi dan perakitan virus baru. 
c. keadaan sel inang (bakteri) pada akhir perkembang biakan. 
d. hasil akhir proses perkembang biakan dari masing-masing daur. 

3. Bagaimana peranan bakteri bagi  kehidupan manusia?  Berikan masing-masing dua contoh dan peranannya! 
4. Buatlah skema daur hidup tumbuhan paku homospor dengan benar, dengan melengkapi skema berikut! 
 

spora 
 
 

(a)  ……………… 
 
 

    (b) ……………….    (c)  ……………… 
 
 

spermatozoid    sel telur 
 
 

(d)  ……………… 
 
  

(e) ……………… 
 

 
sporofil 

 
 

sporangium  
 
 
5. Apakah perbedaan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna?  Berilah masing-masing dua 

contohnya! 
 

ooOoo 
 

 


