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PPI-80-51 
Tempat yang banyak memberikan bahan bukti kepada 
Darwin untuk menyusun teori evolusi di antaranya … 
 . kepulauan Hawaii 
 . kepulauan Cape Verde 
 . kepulauan Canary 
 . kepulauan Azores 
 . kepulauan Galapagos 
 

PPI-80-52 
Pindah silang terjadi antara kromatid dari kromosom 
homolognya. Hal ini sering terjadi pada fase … 
 . profase 
 . metafase 
 . anafase 
 . telofase 
 . interfase 
 

PPI-80-53 
Di antara serangga-serangga ini yang dalam pertum-
buhannya mengalami metamorfosa dengan sempurna 
adalah … 
 . lipas (Periplanata americana) 
 . lalat rumah (Musca domestica) 
 . wereng (Nilaparvata lugens) 
 . kutu kepala (Padiculus capatis) 
 . capung kuning (Pantala flavescens ) 
 

PPI-80-54 
Suatu hewan berbentuk bilateral simetris, tidak mem-
punyai rangka, bersegmen-segmen dan hidup di air 
tawar. Berdasarkan sifat-sifat tersebut hewan itu dapat 
kita golongkan ke dalam filum … 
 . Coelenterata 
 . Platyhelminthes 
 . Annelida 
 . Mollusca 
 . Arthropoda 
 

PPI-80-55 
Endodermis pada penampang melintang akar 
tumbuhan dikotil terdapat di … 
 . bawah epidermis 
 . bagian tengah jaringan korteks 
 . antara korteks dan silinder pusat 
 . antara floem dan xilem 
 . sebelah dalam kambium 
 

PPI-80-56 
Dari himpunan hewan-hewan di bawah ini, yang 
termasuk Rodentia dan terdapat di Indonesia adalah … 
A. tikus, kalong, bajing 
B. tikus, landak, bajing 
C. tikus, kalong, kelinci 
D. tikus, landak, kuskus 
E. tikus, kelinci, kuskus 

PPI-80-57 
Tenggiling (Manis javanica) termasuk hewan yang 
dilindungi. Hewan ini termasuk kelompok … 
A. reptilia karena kulitnya bersisik 
B. rodentia karena bersusunan gigi pengerat 
C. carnivora karena makanannya berupa hewan-

hewan lain 
D. herbivora karena makanannya berupa tumbuhan 
E. mammalia, karena menyusui anaknya 
 

PPI-80-58 
Proses sekskuvikasi terjadi pada hewan yang termasuk 
Reptilia. Proses sekskuvikasi berhubungan dengan … 
 . memutuskan ekor 
 . perubahan warna kulit 
 . adaptasi 
 . perubahan suhu badan 
 . pengelupasan kulit 
 

PPI-80-59 
Pada sistem pernafasan burung terdapat kantung udara. 
Pada waktu burung menarik nafas, udara akan mengalir 
melalui … 
 . hidung, trakea, paru-paru, kantung udara 
 . hidung, trakea, kantung udara, paru-paru 
 . hidung, kantung udara, paru-paru, trakea 
 . hidung, kantung udara, trakea, paru-paru 
 . hidung, paru-paru, trakea, kantung udara 
 

PPI-80-60 
Jantung katak terdiri dari … 
 . tiga atrium 
 . dua ventrikel dan satu atrium 
 . satu ventrikel dan satu atrium 
 . satu ventrikel dan dua atrium 
 . dua ventrikel dan dua atrium 
 

PPI-80-61 
Stetlah mengalami proses pencernaan, sari makanan 
siap untuk diserap dan dibawa ke seluruh tubuh oleh 
darah. Bagian darah yang berperan dalam peng-
angkutan ini adalah ... 
 . plasma 
 . eritrosit 
 . leukosit 
 . trombosit 
 . limfosit 
 



PPI-80-62 
Enzim adalah suatu bahan yang dapat mempercepat 
terjadinya reaksi di dalam tubuh organisma. Salah satu 
sifat dari enzim adalah … 
 . bekerja sangat spesifik 
 . dapat menghasilkan energi untuk mempercepat 

reaksi 
 . mempunyai kemampuan untuk memperbanyak diri 
 . hanya dapat bekerja dengan adanya ATP 
 . dapat mempercepat gerakan molekul dari zat yang 

direaksikan 
 

PPI-80-63 
Pembiakan secara partenogenesis dapat terjadi pada 
beberapa hewan. Invertebrata, misalnya pada … 
 . cacing hati (Fasciola hepatica) 
 . cacing pita (Taenia solium) 
 . bekicot (Achatina fulica) 
 . lalat buah )Drosophila m.) 
 . lebah madu (A. mellifera) 
 

PPI-80-64 
Dalam pertumbuhan Vertebrata, jaringan yang tumbuh 
dan mengalami spesialisasi dari ektoderm misalnya … 
 . jaringan saraf pusat 
 . jaringan lemak 
 . jaringan rawan 
 . epitelium dari usus 
 . bagian korteks dari ginjal 
 

PPI-80-65 
Rasa lapar disebabkan karena … 
 . tidak adanya makanan di dalam lambung 
 . berkurangnya zat makanan dalam tubuh 
 . menurunnya kadar gula 
 . menurunnya persediaan energi dalam tubuh 
 . lambatnya gerak peristaltik usus 
 

PPI-80-66 
Akhir-akhir ini terbetik berita bahwa ibu-ibu yang 
sedang hamil dan minum obat tertentu ternyata me-
lahirkan anak cacat. 
Ilmu yang mempelajari cacat lahir selama dalam 
kandungan disebut … 
E. embriologi 
E. genetika 
E. patologi 
E. teratologi 
E. fisiologi 
 

PPI-80-67 
Seekor katak disimpan pada suhu 30o C dan dihitung 
jumlah denyut jantungnya, didapat 41 kali tiap menit. 
Kalau katak tadi kemudian disimpan pada suhu 20o C, 
maka jumlah denyut jantung tiap menit akan … 
E. tetap, karena katak adalah hewan berdarah dingin 
E. berkurang, karena kecepatan metabilismenya turun 
E. berkurang, karena pada suhu rendah darahnya men 

jadi lebih pekat 
E. bertambah, karena perubahan suhu merupakan 

rangsang bagi katak 
E. bertambah, karena  diperlukan lebih banyak darah 

ke bagian kulit 

PPI-80-68 
Dalam sel terdapat mitokondria yang sering disebut 
“the power house”. Dalam butir-butir kecil ini terjadi 
… 
 . pembentukan protein 
 . pembentukan lemak 
 . oksidasi zat makanan 
 . pembentukan vitamin 
 . penyimpangan glikogen 
 

PPI-80-69 
Contoh proses difusi yang terjadi pada benda hidup 
adalah … 
 . masuknya mineral dari air tanah ke dalam sel akar 
 . masuknya air tanah ke dalam sel akar 
 . mengalirnya air dari akar ke daun 
 . masuknya oksigen dari udara ke dalam darah di 

paru-paru 
 . masuknya udara ke paru-paru pada proses 

pernafasan 
 

PPI-80-70 
Rhizopus adalah jamur yang dimanfaatkan manusia 
untuk pembuatan tempe. Pembiakan secara generatif 
dari jamur tersebut terjadi dengan cara pembentukan 
… 
E. Rhizhospora 
E. sporangiospora 
E. Zygospora 
E. Askospora 
E. Basidiospora 
 

PPI-80-71 
Tingkatan takson yang paling rendah yang menempat-
kan jagung dan padi dalam satu kedudukan sistematik 
adalah … 
 . divisi 
 . klas 
 . ordo 
 . famili 
 . genus 
 

PPI-80-72 
Pada suatu percobaan : 100 gram daun segar di-
panaskan 110o C hingga beratnyanya konstan 40 gram. 
Kemudian dibakar dan berat abunya = 2 gram. Salah 
satu kesimpulan dari percobaan tadi adalah … 
E. semua daun segar mengandung 40 % zat organik 
E. 40 % dari daun terdiri dari karbohidrat, lemak dan 

protein 
E. 2 % dari daun terdiri dari karbon 
E. bagian terbanyak dari daun adalah karbohidrat 
E. daun mengandung 60 % air 
 

PPI-80-73 
Pengaruh kerja pil kontrasepsi oral yaitu … 
E. mencegah terjadinya haid 
E. mencegah pematangan sel telur 
E. mematikan sperma yang masuk ke dalam rahim 
E. menambah daya tahan tubuh 
E. mengurangi jumlah sel telur dalam ovarium 
 



PPI-80-74 
Jumlah kromosom yang terdapat dalam spermatozoa 
manusia adalah sebanyak … 
E. 32 
E. 46 
E. 23 
E. 64 
E. 48 
 

PPI-80-75 
Pada penyilangan tanaman kapri, kedua induknya ber-
biji bulat dan berwarna kuning. Dari hasil penyilangan 
didapatkan 193 biji dan ternyata bervariasi: 110 bulat, 
kuning ; 35 bulat, hijau ; 37 kisut, kuning ; 11 kisut, 
hijau. Dari hasil ini dapat diduga bahwa … 
E. kedua induk kapri adalah heterozigotik 
E. kedua induk kapri adalah homozigotik 
E. induk yang satu homozigotik, yang lain hetero-

zigotik 
E. pada waktu pembentukkan gamet terjadi mutasi 
E. terjadi penyimpangan dari hukum Mendel 
 

PPI-80-76 
Bila dua jenis hewan memiliki banyak organ yang 
homolog, maka ini dapat disrtikan bahwa kedua jenis 
hewan tersebut … 
E. dekat hubungannya secara evolusi 
E. besar kemampuannya untuk beradaptasi 
E. banyak persamaan habitatnya 
E. tinggi tingkatan pertumbuhan evolusinya 
E. besar kemungkinannya untuk bersimbiose 
 

PPI-80-77 
Kalau terjadi pencemaran insektisida pada ekosistem 
air tawar, dalam beberapa tahun kadar bahan itu yang 
laing tinggi akan didapatkan dalam … 
E. air 
E. tumbuhan air 
E. tubuh serangga air 
E. tubuh hewan hewan karnivor 
E. tubuh hewan hewan herbivor 
 

PPI-80-78 
Kalau manusia berhasil mempertahankan laju per-
tumbuhan penduduk dunia 2 % per tahun, maka 
penduduk dunia … 
E. lebih kurang konstan. 
E. akan naik, dan satu generasi kemudian konstan. 
E. akan naik secara linier 
E. akan naik secara eksponensial 
E. akan naik menurut grafik sigmoid 
 

PPI-80-79 
Aspergillus oryzaea diperlukan untuk pembuatan 
kecap. 

SEBAB 
Aspergillus oryzaea menghasilkan aflatoksin. 
 
 
 
 
 
 

PPI-80-80 
Respirasi adalah suatu proses yang berlawanan dengan 
asimilasi. 

SEBAB 
Respirasi merupakan proses yang membutuhkan 
oksigen dan menghasilkan CO2 sebagai sisa. 
 

PPI-80-81 
Reptil merupakan golongan Vertebrata pertama yang 
menyesuaikan diri terhadap kehidupan di darat. 

SEBAB 
Reptil memiliki notochora dalam perkembangan 
embrioniknya. 
 

PPI-80-82 
Pankreas adalah kelenjar yang berfungsi ganda. 

SEBAB 
Pulau Langerhans merupakan kelenjar endokrin dan 
eksokrin. 
 

PPI-80-83 
Daun yang fertil pada tanaman paku disebut sporofil. 

SEBAB 
Pada daun paku yang fertil dihasilkan spora yang 
haploid. 
 

PPI-80-84 
Pada tumbuhan bunga terjadi pembuahan ganda. 

SEBAB 
Pada tumbuhan bunga, buluh sari mempunyai dua inti 
generatif. 
 

PPI-80-85 
Trakea terdapat pada lumut. 

SEBAB 
Trakea adalah alat yang menyalurkan air dan larutan 
garam tanah ke sekuruh tubuh tumbuhan. 
 

PPI-80-86 
Kepadatan populasi merupakan hubungan antara 
jumlah anggota populasi dengan area yang ditempati. 

SEBAB 
Kepadatan populasi dinyatakan dengan dalam jumlah 
satuan individu per satuan luas area yang ditempati. 
 

PPI-80-87 
Adaptasi merupakan perwujudan (manifetasi) salah 
satu gen terhadap lingkungan hidupnya. 

SEBAB 
Dalam proses evolusi, adaptasi erat hubungannya 
dengan seleksi alam. 
 

PPI-80-88 
Teori sel yang dikemukakan oleh Schleiden dan 
Schwann menyatakan … 
(5) semua sel berasal dari sel-sel juga 
(5) inti merupakan struktur yang penting dari sel 
(5) protoplasma merupakan dasar fisik dari kehidupan 
(5) tiap makhluk hidup terdiri dari sel 
 



PPI-80-89 
Unsur-unsur yang diperlukan tumbuhan hijau yang di 
ambil dari udara untuk membangun tubuhnya adalah 
… 
(0) nitrogen 
(0) oksigen 
(0) hidrogen 
(0) karbon 
 

PPI-80-90 
Percobaan untuk membuktikan bahwa makhluk hidup 
berasal dari kehidupan yang sudah ada, merupakan 
usaha menentang teori generatio spontanea. Untuk 
percobaan tersebut antara lain dilakukan oleh … 
(0) Lazzaro Spallanzani 
(0) Louis Pasteur 
(0) Francesco Bell 
(0) Aristoteles 
 

PPI-80-91 
Pada Arthropoda terdapat … 
(0) sistem ambulakral 
(0) sistem peredaran terbuka 
(0) sistem gastrovakuler 
(0) sistem saraf tenaga tali 
 

PPI-80-92 
Hewan-hewan poikilodermis antara lain … 
(4) katak  
(4) ikan mujair 
(4) kura-kura 
(4) ikan paus 
 

PPI-80-93 
Pengangkutan ekstra fasikuler melibatkan … 
(0) jaringan epidermis 
(0) jaringan korteks  
(0) jaringan endodermis 
(0) jaringan xilem 
 

PPI-80-94 
Paku dan lumut kedua-duanya memiliki … 
(5) berkas pembuluh 
(5) pergiliran keturunan 
(5) akar, batang dan daun 
(5) spora sebagai alat pembiak 
 

PPI-80-95 
Cacing berikut ini yang salah satu fase dari daur 
hidupnya pernah sampai di paru-paru manusia adalah 
… 
(5) Ascaris lumbricoides 
(5) Ankylostoma duodenale 
(5) Necator americanus 
(5) Wucherreria bancrofti 
 

PPI-80-96 
Bunga yang diserbuk dengan pertolongan angin 
menunjukkan sifat-sifat … 
(5) kepala putik bercabang banyak 
(5) letak bunga muncul di atas tajuk 
(5) jumlah serbuk sari besar sekali 
(5) perhiasan bunga kecil dan sederhana 

PPI-80-97 
Untuk memperoleh bibit padi unggul, dapat dilakukan 
… 
(0) seleksi butir padi yang besar-besar 
(0) persilangan antar jenis padi 
(0) pemupukan secara intensip 
(0) percobaan mutasi dengan sinar radioaktif 
 

PPI-80-98 
Kelainan atau penyakit genetis pada manusia yang di-
sebabkan karena mutasi gen pada kromosom-X ialah 
… 
(0) albinisma 
(0) buta warna merah hijau 
(0) polidaktili 
(0) hemofili 
 

PPI-80-99 
Untuk mengubah energi kimia yang terdapat dalam 
makanan menjadi energi mekanik yang berupa gerakan 
otot dilibatkan senyawa … 
(0) glikogen 
(0) aktomisin 
(0) ATP 
(0) fibrinogen 
 

PPI-80-100 
Ptialin bekerja secara optimum pada … 
(5) lingkungan netral 
(5) lingkungan asam 
(5) suhu 37o C 
(5) suhu 50o C 
 
 


