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TRY OUT UJIAN NASIONAL SMA 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT 

 
 

Mata Pelajaran : BIOLOGI 
Program Studi : IPA 
Hari/Tanggal  : Rabu/ 13 Februari 2008 
Waktu   : 10.00 – 12.00 WIB ( 120 menit ) 
 
 
 
PETUNJUK UMUM 
 
1. Isikan nomor ujian, nama peserta, dan data lain pada Lembar Jawaban Komputer. 
2. Jumlah soal sebanyak 40 butir. Pada setiap butir terdapat 5 pilihan jawaban. 
3. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum anda menjawabnya. 
4. Hitamkan bulatan pada jawaban anda di Lembar Jawaban Komputer dengan 

menggunakan pensil 2B. 
5. Tidak diijinkan menggunakan kalkulator, hp, tabel, ataupun alat bantu yang lain. 
6. Kerjakan dengan serius, untuk mendapatkan gambaran tentang kesiapan anda 

menghadapi Ujian Nasional. 
7. Berdoa sebelum memulai mengerjakan soal. 

 
 

SELAMAT BEKERJA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PAKET 1 
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1. Urutan takson dalam klasifikasi tumbuhan yang benar adalah…. 
a. Kingdom, Phylum, Klas, Ordo, Familia, Genus, Spesies 
b. Kingdom, Divisio, Klas, Ordo, Familia, Genus, Spesies 
c. Kingdom, Phylum, Klas, Familia, Ordo, Genus, Spesies 
d. Kingdom, Divisio, Klas, Familia, Ordo, Genus, Spesies 
e. Kingdom, Phylum, Familia, Ordo, Klas, Genus, Spesies 

 
2. Sekelompok siswa SMA Taruna melakukan kegiatan penghijauan pada tanah kritis sebagai 

bentuk usaha melestarikan sumber daya alam hayati. Yang dimaksud penghijauan adalah.... 
a. Menanami hutan yang gundul 
b. Menanami tanah dengan tanaman yang berwarna hijau 
c. Melakukan rotasi tanaman 
d. Menanami lahan kritis dengan tanaman keras dan menahun 
e. Membuat terasering pada lahan miring 

 
3. Beberapa waktu yang lalu banyak diberitakan adanya wabah Flu Burung yang dapat 

membahayakan manusia, penyakit ini disebabkan oleh.... 
a. Virus tungro 
b. Human – Immuno Deficiency Virus 
c. Virus Variola 
d. Myxo virus 
e. Virus Corona 

 
4. Ganggang biru di bawah ini salah satunya dapat dijadikan sumber makanan alternatif.... 

a. Rivularia 
b. Spirulina 
c. Anabaena azollae 
d. Gleocapsa 
e. Oscillatoria 

 
5. Di bawah ini adalah beberapa contoh jamur : 

1. Rhizopus oryzae 
2. Phytoptora infestan 
3. Penicillium camemberti 
4. Aspergillus fumigatus 
5. Aspergillus wentii 
6. Penicillium notatum 

 
Jamur yang berperan dalam Industri minuman dan makanan adalah.... 
a. 1,3,5 
b. 2,4,6 
c. 1,4,6 
d. 2,3,5 
e. 4,5,6 
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6. Perhatikan gambar daur hidup tumbuhan paku di bawah ini ! 

 

 
 
Bentuk gametofit ditunjukkan gambar nomor.... 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 
e. 5 

 
7.  Seorang siswa mengamati hewan klas Hexapoda dan Arachnida.  Hasil pengamatannya adalah…. 

a. Hexapoda berkaki 4 dan Arachnida berkaki 8 
b. Hexapoda bernafas dengan paru-paru buku, Arachnida dengan Trachea 
c. Hexapoda tubuh terdiri kepala, dada, perut sedang Arachnida tubuh terdiri kepala dada dan perut 
d. Hexapoda tidak bersayap, Arachnida bersayap 
e. Hexapoda dan Arachnida mengalami metamorfosa 

 
8. Perhatikan skema daur hidup cacing Fasciola hepatica  di bawah ini ! 
  

                  
 
    Berdasarkan skema di atas, larva miracidium ditunjukkan oleh gambar nomor…. 

a. 1            b. 2          c. 3         d.   4              e. 5  
 
 

        5 

          3 

         1           2 

          4 

        3 

  1 

      5 

     2            

      4 
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9. Di bawah ini adalah  komponen biotik ekosistem yang berperan sebagai produsen, kecuali.... 

a. Ganggang 
b. Jamur 
c. Lumut 
d. Paku-pakuan 
e. Ganggang hijau biru 

10. Membuang sisa bahan organik ke dalam sungai akan membawa dampak negatif. Bagaimana 
pendapat anda tentang pernyataan tersebut?  
a. Tidak benar karena proses pembusukan menghabiskan Oksigen dalam air 
b. Tidak benar karena sisa bahan organik dalam air sukar membusuk 
c. Tidak tepat, karena zat organic dalam air sukar diuraikan 
d. Tepat karena air akan mengalami eutrofikasi 
e. Tepat karena zat organik akan menyuburkan kehidupan dalam air 

 
11.  Amati gambar bagan sel berikut ! 

 

        
 

Dari bagan tersebut yang berlabel X nama dan fungsinya adalah … 
a. mitokondria untuk respirasi 
b. ribosom untuk sintesa protein 
c. lisosom untul menyusun enzim 
d. membrane sel untuk mengatur transportasi zat 
e. dinding sel sebagai pelindung 

 
12. Penyakit Tumor adalah kelainan yang meliputi proses pembelahan sel yang tak terkendali diatur 

oleh organella sel, yaitu.... 
a. mitokondria 
b. badan Golgi 
c. ribosom 
d. nukleus 
e. sentrosoma 

 
13. Amati gambar bagan kelainan pada sistem gerak berikut !  

Skoliosis ditunjukkan oleh gambar... 
 

                                 
a                     b                        c                        d                      e 

  X 
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14.  Arteriosklerosis merupakan kelainan dalam sistem sirkulasi, yaitu ... 
a. tersumbatnya pembuluh darah karena benda yang tidak bergerak 
b. menyempitnya nadi tajuk dan jantung 
c. mengerasnya pembuluh nadi karena zat kapur 
d. mengerasnya pembuluh nadi karena zat lemak 
e. pelebaran pembuluh vena pada kaki 

 
15. Amati gambar sistem pencernaan berikut, proses yang terjadi pada bagian yang berlabel X 

adalah... 

    
a. Pencernaan protein 
b. Pencernaan amilum 
c. Pencernaan lemak 
d. Penyerapan zat makanan 
e. Fermentasi sisa pencernaan  

 
16. Bila seseorang melakukan cuci darah bagian manakah dari sistem ekskresi berikut yang 

mengalami kelainan ?  
 

 
 

a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 
e. 5 

 
 17.     Bila tangan kita tersentuh benda panas maka urutan jalannya rangsangan yang benar pada 

gambar berikut adalah .... 
a. 1-2-3-4 -5 
b. 1-2-4-3-5 
c. 2-3-1-4-5 
d. 3-2-4-1-5 
e. 1-4-3-2-5 
 

X 

2 

5 

4 

3 

1 
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18. Proses terjadinya fertilisasi terjadi pada bagian  X  yang disebut.... 

 

 
a. tuba falopii 
b. ovarium 
c. uterus 
d. vagina 
e. vulva 
 

19.   Perhatikan gambar di samping 
      Alat ekskresi pada hewan tersebut     
      adalah…. 

A. 1 = nefridia 
B. 2 = sel api  
C. 3 = nefron 
D. 2 = pembuluh Malphigi 
E. 3 = pembuluh Malphigi     

 
20 Di bawah ini adalah peristiwa yang terjadi pada proses inspirasi : 

1. otot diafragma mengkerut 
2. otot antar tulang rusuk berkontraksi 
3. tulang rusuk terangkat 
4. diafragma mendatar 
5. rongga dada membesar 
Peristiwa yang terjadi pada pernapasan perut  adalah…. 
a. 1 dan 3              b. 1 dan 5 
c. 1 dan 4              d. 3 dan 4 
e. 3 dan 5 
 

21. Grafik pertumbuhan kecambah kacang di tempat yang gelap : 
 
             ke       8 
             ce       7 
             pat      6 
             an       5 
                        4 
             tum     3            
             buh     2 
                        1 
                        0 
                            1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11   
                                           hari 

2 
4 

1 

3 

5 

X 

1 
3 2 
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Menurunnya kecepatan partumbuhan tanaman setelah beberapa hari disebabkan.... 
a. kecambah kekurangan air 
b. nutrisi makanan yang tersedia mulai habis 
c. pengaruh hormone auksin semakin aktif 
d. menurunnya pengaruh hormon giberelin 
e. tumbuhan kekurangan klorofil pada daun. 

 
22. Manakah dari yang berikut bukan sifat enzim…. 

a. tersusun dari protein 
b. kerjanya memerlukan energi 
c. kerjanya dipengaruhi oleh suhu 
d. kerjanya dapat bolak balik 
e. kadang-kadang dipengaruhi oleh inhibitor 

 
23. Reaksi gelap pada proses fotosintesis berjalan .... tahap terjadi dalam..... 

a. 1 dalam rongga tilakoid 
b. 2 dalam rongga tilakoid 
c. 2 dalam grana 
d. 3 dalam stroma 
e. 3 dalam matriks mitokondria 

 
24.  Siklus Kreb’s diawali dengan …. 
      a. pembentukan asetil Ko-A dari asam oksalat 
      b.reaksi antara asam piruvat dengan NAD + dan Ko-A membentuk asetil Ko-A 
      c. pemecahan senyawa 4 C (oksaloasetat) menjadi senyawa 2 C (asam piruvat) oleh koenzim A 
      d. pembentukan asam oksaloasetat dari asam piruvat dan NADH 

 e. pembentukan asetil Ko-A dari asam piruvat dengan Ko-A dan NAD+ 
 

25. Perhatikan gambar potongan DNA berikut ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Bagian yang ditunjuk adalah …. 
          

 1 
 

2 3 4 

a Citosin Gula pospat Basa Nitrogen 
b Hidrogen Citosin gula Pospat 
c Hidrogen Adenin gula Pospat 
d Gula Pospat hidrogen Basa Nitrogen 
e Gula Basa Nitrogen pospat Hidrogen 

    
26. Perhatikan gambar berbagai macam bentuk kromosom ! 
 

                  
             1                        2               3 
 
 

3 

4 

2 G 1 
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     Gambar kromosom 1 , 2 dan 3 secara berurutan adalah …. 
a. telosentrik , sub metasentrik , akrosentrik 
b. Telosentrik , metasentrik , akrosentrik 
c. akrosentrik , sub metasentrik , metasentrik 
d. akrosentrik , matasentrik , telosentrik 
e. akrosentrik , telosentrik , sub metasentrik  

 
27. Beberapa macam sel sebagai berikut : 

1. prokariotik 
2. eukariotik 
3. somatic 
4. merisentrik 
5. kelamin / gamet 

 
Pembelahan sel secara mitosis berhubungan dengan nomor…. 
a. 1 , 2 dan 3 
b. 1 , 3 dan 4 
c. 2 , 3 dan 4 
d. 2 , 4 dan 5 
e. 3 , 4 dan 5 

 
28. Perhatikan gambar pembelahan sel berikut  
 

             
                             1                                      2 
 

Gambar 1 dan 2 adalah fase … 
 Gambar 1 Gambar 2 

 
a interfase Profase 
b interfase Metaphase 
c interfase Anaphase 
d profase Anaphase 
e profase telofase 

 
29. Berdasarkan hukum Mendel II, genotip PpQQRr tidak akan membentuk gamet… 

a. PQr 
b. PQR 
c. pQr 
d. pQR 
e. pqR 

 
30. Pada tanaman gandum, sifat hitam (H) epistasis terhadap kuning (K). sifat H dan K dominant 

terhadap h dan k yang menyebabkan warna putih. Pada persilangan gandum berkulit hitam 
(HhKk) dengan sesamanya, maka kemungkinan fenotip hitam : putih : kuning adalah … 
a. 1 : 2 : 1 
b. 9 : 3 : 4 
c. 9 : 6 : 1 
d. 12 : 3 : 1 
e. 12 : 1 : 3 
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31. Seorang wanita sedang hamil bergolongan darah A memiliki ayah bergolongan O dan 
haemofilia. Bila suaminya bergolongan darah B heterozygote, kemungkinan anaknya lahir 
haemofilia dengan golongan darah O adalah… 
a. 0 % 
b. 10 % 
c. 12,5 % 
d. 25 % 
e. 50 % 

 
32. Lahirnya seorang anak perempuan yang butawarna, kemungkinan genotip orang tuanya adalah 

sebagai berikut …. 
a. XXcb dan XY 
b. XcbXcb dan XY 
c. XX dab XcbY 
d. XXcb dab XcbYcb 
e. XX dan XcbY 

 
33.Perhatikan ciri-ciri berikut ini : 

1. terpaut kromosom X 
2. terpaut kromosom Y 
3. merupakan gen lethal 
4. bukan penyakit 
5. bukan gen lethal 
Yang merupakan ciri dari hypertrichosis adalah …. 
a. 1 , 3 dan 4 
b. 1 , 4 dan 5 
c. 2 , 3 dan 4 
d. 2 , 3 dan 5 
e. 2 , 4 dan 5 

 
34. Ditemukannya kedelai muria karena mutasi yang disebabkan oleh…. 

a. eariasi Cobalt 
b. radiasi sinar  alfa 
c. radiasi sinar gama 
d. kolkisisn 
e. digitonin 

 
35. Dede “simanusia akar” mengalami mutasi pada sel kulitnya terutama pada tangan dan kakinya 

kemungkinan akibat …. 
a. alami 
b. buatan 
c. fisika 
d. kimia 
e. biologi  

 
36. Migrasi burung Finch dari Amerika Selatan ke Galapagos setelah melewati waktu yang panjang 

dari satu spesies menjadi kurang lebih 14 spesies, ditinjau dari berbagai macam bentuk 
paruhnya. Manurut Charles Darwin hal ini terjadi karena …. 
a. seleksi alam 
b. radiasi adaptif 
c. mutasi alam 
d. factor geografi 
e. pengaruh makanan  
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37. Rekayasa genetika merupakan salah satu teknik dari pemanfaatan Bioteknologi dalam 
pemenuhan kebutuhan manusia antara lain pengolahan logam yaang memanfaatkan… 
a. Fusarium graminearum 
b. Bacillus thiringenensis 
c. Metani bacterium 
d. Thiobacillus ferrooksidans 
e. Laptospirillum ferrooksidans  

 
38.Perhatikan produk kebutuhan manusia berikut ini  

1. Yoghourtt 
2. bakso 
3. tahu 
4. tempe 
5. keju 
Produk manakah yang merupakan bioteknologi konvensional … 
a. 1 , 2 dan 3 
b. 1 , 3 dan 4 
c. 1 , 4 dan 5 
d. 1 , 3 dan 5 
e. 3 , 4 dan 5 

 
39. Pada gambar dari sebagian peristiwa rekayasa genetika  

                     
                                                                                    Transplantasi  
                                                            DNA Plasmid                                                                                                   
                                                                                                         
                                                     X                     Y 
 

Terjadinya proses X dan Y karena adanya …. 
a. plasmid dan bakteri baru 
b. plasmid dan enzim transferase 
c. enzim ligase dan enzim transferase 
d. enzim ligase dan enzim restriksi 
e. enzim restriksi dan enzim ligase 

 
40. Hal berikut ini dapat menjadi dampak bioteknologi sehubungan adanya bibit unggul, yaitu…. 

a. diperoleh buah-buahan tanpa biji 
b. berkurangnya plasma nuftah 
c. berbagai tanaman sifatnya seragam 
d. diperoleh tanaman berumur pendek 
e. diperlukan tambahan pupuk  
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BAKTERI  

Gen insulin manusia 


