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I. PILIHLAH SALAH SATU JAWABAN YANG DIANGGAP PALING TEPAT PADA 
SOAL-SOAL DI BAWAH INI! 

1. Keaneka ragaman tingkat genetik dapat 
ditemukan pada  …… 
a. Macam-macam ras manusia 
b. Anjing dan kucing 
c. Singkong dan keju 
d. Mangga dan sawo 
e. Durian dan nagka 
 

2. Kelompok mana yang merupakan 
keanekaragaman jenis? 
a. Buaya dan kadal 
b. Mangga gedong dan mangga golek 
c. Kelapa hijau dan kelapa kopyor 
d. Merpati mahkota dan merpati pos 
e. Sapi dan banteng 

 
3. Perbedaan yang ditemukan pada sesama 

ayam dalam satu kandang disebut  …… 
a. evolusi 
b. adaptasi 
c. variasi 
d. keanekaragaman 
e. adaptasi dan variasi 
 

4. Diantara individu satu spesies/sejenis, 
tidak pernah ada yang sama persis untuk 
semua sifat.  Hal ini dikarenakan adanya 
perbedaan …… 
a. induknya 
b. lingkungannya 
c. gen dan lingkungannya 
d. jenisnya 
e. gen atau plasma nutfah 
 

5. Carica papaya adalah nama ilmiah dari 
pepaya.  Kata Carica menunjukkan 
takson  …… 

a. filum 
b. famili 
c. kelas 
d. genus 
e. spesies 

 
6. Pemberian nama suatu bioma didasarkan 

atas …… 
a. Curah hujan yang jatuh di wilayah 

tersebut 
b. Letak garis lintang dan ketinggian 

tempat 
c. Jenis fauna yang menonjol di daerah 

tersebut 
d. Iklim yang berperan di daerah 

tersebut 
e. Vegetasi yang dominan di daerah 

tersebut 
 
7. Tingkat takson tumbuhan yang terbesar 

adalah ...... 
a. filum 
b. divisi 
c. genus 
d. kelas 
e. ordo 

 
8. Nama ilmiah lada adalah Piper nigrum, 

sedangkan nama ilmiah sirih adalah 
Piper betle.  Hal ini berarti lada dan sirih 
merupakan …… 
a. Spesies sama, genus berbeda 
b. Genus sama, famili berbeda 
c. Genus sama, spesies berbeda 
d. Spesies sama, genus sama 
e. Spesies, genus, famili berbeda 
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9. Berikut ini adalah nama ilmiah beberapa 
orgenisme: 
1. Curcuma domestica 
2. Musa textilis 
3. Felix domestica 
4. Musa paradisiaca 
Manajah yang kekerabatannya paling 
dekat? 
a. 1 dan 2 
b. 1 dan 3 
c. 2 dan 3 
d. 3 dan 4 
e. 2 dan 4 
 

10. Diantara pernyataan berikut, mana yang 
merupakan tujuan klasifikasi mahluk 
hidup? 
a. Menyederhanakan obyek studi 
b. Menentukan perbedaan ciri-ciri 

mahluk hidup 
c. Menentukan persamaan ciri-ciri 

mahluk hidup 
d. Memberi nama ilmiah pada setiap 

mahluk hidup 
e. Melestarikan mahluk hidup 

 
 

 
II. Menjodohkan 
1. Garis pembatas antara dua bioma 
2. Pohon buah khas Papua 
3. Bapak taxonomi 
4. Organisme yang dapat melakukan 

perkawinan dengan sesamanya dan 
menghasilkan keturunan yang fertil 

5. Bakteri dan Cyanophyta 
6. Ilmuwan yang mengusulkan klasifikasi 5 

kingdom 
7. Perlindungan alam botani 
8. Perlindungan alam zoologi 
9. Batas fauna dan flora Asia yang terdapat 

di antara landas kontinen Sunda dan 
wilayah laut 

10. Batas fauna dan flora Austraslia yang 
terdapat di antara landas kontinen Suhul 
dan laut dalam di bagian tengah. 

A. Spesies 
B. Whitaker 
C. Kebun Raya Bogor 
D. Matoa 
E. Ekotone 
F. Garis Weber 
G. Monera 
H. Ujung Kulon 
I. Carolus Linnaeus 
J. Garis Wallace 
 
 
 
 

 
III. ESSAY 
1. Urutkan takson dalam klasifikasi hewan dari yang paling rendah hingga ke takson yang 

tertinggi! 
2. Sebutkan 6 daerah biogeografi menurut Wallace! 
3. Jelaskan tentang binomial nomenklatur dengan menggunakan contoh! 
4. Sebutkan manfaat keanekaragaman hayati! 
5. Sebutkan klasifikasi 5 kingdom menurut Whitaker! 
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