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Mata Pelajaran               : Biologi 
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WAKTU PELAKSANAAN 

Hari/Tanggal                   : Rabu, 4 April 2018 

Jam                                  : 10.00-12.00  

 

PETUNJUK UMUM 

 
1. Periksalah naskah soal yang anda terima sebelum mengerjakan soal yang meliputi : 

a. Kelengkapan jumlah halaman atau urutannya. 

b. Kelengkapan dan urutan nomor soal. 

c. Kesesuaian nama mata uji dan progran studi/peminatan yang tertera pada kanan 

atas naskah soal dengan Lembar Jawaban Ujian Sekolah Berstandar Nasional 

(LJUSBN). 

2. Laporkan kepada pengawas ruang ujian apabila terdapat lembar soal, nomor soal yang 

tidak lengkap atau tidak urut, serta LJUSBN yang rusak atau robek untuk mendapat 

gantinya. 

3. Isilah pada LJUSBN Anda dengan : 

a. Nama peserta pada kotak yang disediakan, lalu hitamkan bulatan di bawahnya 

sesuai dengan huruf di atasnya. 

b. Nomor peserta dan tanggal lahir pada kolom yang disediakan, lalu hitamkan 

bulatan di bawahnya sesuai dengan huruf/angka di atasnya. 

c. Nama sekolah, tanggal ujian, dan bubuhkan tanda tangan Anda pada kotak yang 

disediakan 

4. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan naskah soal tersebut. 

5. Jumlah soal pilihan ganda (PG) sebanyak 35 butir dan soal uraian (essay) sebanyak 5 

butir. 

6. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat bantu hitung 

lainnya. 

7. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ruang ujian. 

8. Lembar soal dan halaman kosong boleh dicoret-coret, sedangkan LJUSBN tidak boleh 

dicoret-coret.  

 
 

SELAMAT MENGERJAKAN 

Kerjakan dengan jujur, karena kejujuran adalah cermin kepribadian 
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A. Pilihan Ganda 

Pilihlah satu jawaban yang paling benar 

1.   Perhatikan gambar beberapa hewan berikut ini! 

 

 
Kelompok jenis  kambing yang ditunjukkan pada bagan di atas menunjukkan keanekaragaman 

tingkat... . 

A. jenis 

B. spesies 

C. gen 

D. familia 

E. ekosistem 

 

2.  Perhatikan ciri bakteri berikut! 

(1) prokariotik 

(2) bersifat kemoautotrof 

(3) permukaan membran sel hidrofobik 

(4) dapat membentuk endospora 

(5) dinding sel dari peptidoglikan 

 

 Ciri bakteri penyebab penyakit meningitis ditunjukkan oleh …. 

A. (1), (2), (3) 

B. (1), (2), (4) 

C. (1), (3), (5) 

D. (2), (3), (4) 

E. (2), (3), (5) 

 

 

3.  Perhatikan mahluk hidup di suatu ekosistem berikut ini: 

1. Tanaman padi 

2. Elang 

3. Ular 

4. Bakteri 

5. Tikus 

Urutan rantai makanan yang mungkin pada ekosistem tersebut adalah... . 

A. 1-2-3-4-5 

B. 1-5-3-4-2 

C. 4-1-5-2-3 

D. 5-2-4-1-3 

E. 1-5-3-2-4 
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4.    Seorang siswa menemukan beberapa tumbuhan yang menarik seperti pada gambar berikut: 

 
Setelah mengamati, tumbuhan tersebut teridentifikasi sebagai.... 

A. Bryophyta 

B. Pteridophyta 

C. Gymnospermae 

D. Dikotil 

E. Monokotil 

 

5. Seorang siswa menemukan seekor hewan dengan ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Memiliki dua pasang sayap 

2. Mempunyai tiga pasang kaki 

3. Tubuh terdiri dari kepala,dada, dan perut 

4. Tempat hidup di daratan   

Berdasarkan ciri-cirinya,maka hewan tersebut dapat dikelompokkan pada Filum... . 

A. Annelida 

B. Arthropoda 

C. Mollusca 

D. Reptilia 

E. Echinodermata 

 

6.     Perhatikan daur nitrogen berikut! 

 

N2  di atmosfer

Komponen nitrogen di hewan dan tumbuhan

NO3 NO2 NH4

X
 

  

Proses yang terjadi pada tahapan X adalah perubahan …. 

A. nitrifikasi yaitu perubahan nitrit menjadi nitrat oleh Nitrobacter 

B.  denitrifikasi yaitu perubahan nitrat menjadi nitrit oleh Nitrobacter 

C.  nitrifikasi yaitu perubahan nitrit menjadi nitrat oleh Rhizobium 

D.  amonifikasi yaitu perubahan amonium menjadi nitrat oleh Nitrosomonas 

E. asimilasi yaitu perubahan nitrat menjadi nitrit oleh Nitrosomonas 
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7.  Masyarakat yang bermukim di sekitar pinggiran sungai biasanya membuang sampah rumah 

tangga langsung ke aliran sungai. Jika hal tersebut berlangsung terus-menerus, dampaknya 

terhadap ekosistem sungai adalah .... 

A. kadar oksigen dalam air meningkat 

B. air keruh dan populasi hewan air meningkat 

C. populasi ganggang meningkat 

D. keruh dan banyak ikan yang mati 

E. kandungan zat logam meningkat 

 

8.  Perhatikan gambar sayatan melintang daun berikut ini: 

 
Fungsi bagian jaringan yang ditunjuk nomor 2 dan 5 adalah.... 

A.   pelindung dan pengangkut 

B.   fotosintesa dan pengangkut 

C.   fotosintesa dan transpirasi 

D.   pelindung dan transpirasi 

E.   transpirasi dan pengangkut  

 

9.  Perhatikan gambar jaringan hewan berikut ini : 

 
Fungsi jaringan 1 adalah.... 

A. meneruskan impuls ke ujung akson 

B. membangkitkan energi 

C. menerima impuls dari reseptor menuju badan sel 

D. pelindung akson 

E. pengatur seluruh kegiatan sel 
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10.  Perhatikan gambar alat indera berikut ini! 

 
Fungsi bagian organ mata yang ditunjuk huruf X adalah.... 

A. pemberi warna pada bola mata 

B. melindungi dan meneruskan cahaya ke lensa 

C. pengatur intensitas cahaya yang masuk 

D. mengumpulkan dan memfokuskan cahaya 

E. penangkap bayangan yang masuk 

 

11.  Perhatikan tabel di bawah ini: 

 

VOLUME UDARA 

PERNAFASAN 

P      

(ml) 

Q     

(ml) 

R      

(ml) 

Udara Tidal 375 450 350 

Udara Residu 1000 1000 1000 

Udara Komplementer 1200 1150 1200 

Udara Cadangan 1450 1400 1300 

Hasil yang tepat dari pemeriksaan tersebut adalah.... 

A. kapasitas vital paru-paru P adalah 2575 ml 

B. kapasitas vital paru-paru Q adalah 3650 ml 

C. kapasitas vital paru-paru R adalah 2900 ml 

D. kapasitas total paru-paru P adalah 3600 ml 

E. kapasitas total paru-paru Q adalah 3000 ml 

 

12. Perhatikan grafik berikut berikut ini: 

 
Penjelasan yang tepatuntuk grafik berikut adalah....  

A. enzim pepsin bekerja pada suasana asam di lambung 

B. enzim pepsin bekerja pada suasana basa di lambung 

C. enzim tripsin bekerja pada suasana basa di lambung 

D. enzim tripsin bekerja pada suasana asam di usus 

E. enzim amylase bekerja pada suasana asam di usus 
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13.  Perhatikan gambar di bawah ini! 

 
Berdasarkan gambar tersebut, maka kerja otot antagonis yang ditunjuk X dan Y adalah... . 

A. fleksi – ekstensi 

B. eversi – inversi 

C. abduksi – adduksi 

D. pronasi – supinasi 

E. elevasi – depresi 

 

14.  Perhatikan tabel berikut ini: 

 

Pemeriksaan Darah Hasil Nilai Normal 

Kolesterol Total 180 150 – 220 mg/dl 

Hemoglobin 14 11 - 16 g/dl 

Eritrosit 4.2 4 – 5 Juta/UI 

Trombosit 230.000 150.000 – 500.000/UI 

Leukosit 3.000/mm
3 

4.000 – 10.000/mm
3 

Sistol/diastol 110/80 mmHg 120/80 mmHg 

 

Hasil pemeriksaan darah yang ditunjukan dari salah satu pasien di instalasi Haematologi, 

menunjukkan pasien tersebut mengalami kelainan.... 

A. anemia 

B. hipotensi 

C. trombositopenia 

D. leukopeni 

E. leukemia 

 

15.  Perhatikan gambar sel berikut ini! 
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Nama dan fungsi organel yang berlabel X adalah .... 

A. vakuola, menyimpan cadangan makanan 

B. kloroplas, berlangsungnya sintesis protein  

C. kloroplas, berperan dalam proses fotosintesis 

D. mitokondria, berperan dalam proses fotosintesis 

E. mitokondria, berfungsi untuk menghasilkan energi 

 

16.  Seorang pasien melakukan pengujian urin di laboratorium. Urin pasien ditetesi reagen Benedict, 

kemudian dipanaskan. Hasil uji Benedict menunjukkan, pada larutan terbentu endapan 

berwarna merah bata. Kemungkinan gangguan yang dialami pasien tersebut  

adalah .... 

A. nefritis, yaitu terjadi kerusakan ginjal 

B. diabetes melitus karena dalam urinnya terdapat glukosa 

C. albuminuria karena dalam urinnya terdapat protein 

D. sistisis karena urinnya mengandung asam amino 

E. uremia karena dalam urin terdapat urea 

 

17. Dalam sebuah kegiatan eksperimen peserta didik melakukan penelitian tentang pengaruh 

cahaya terhadap kecepatan perkecambahan biji.  Hasil dari penelitian tersebut diperoleh data 

seperti pada tabel berikut! 

 

                   hari ke 

jenis pupuk 

Tinggi tanaman kacang tanah (cm) pada hari ke  

1 2 3 4 5 

terang 0,2 0,6 1,1 1,8 2.2 

redup 0,4 0,6 0.9 1,3 1,8 

gelap 0,6 1,3 2,4 3,1 4,0 

 

 Pernyataan yang paling tepat dari data penelitian tersebut adalah kecepatan perkecambahan biji 

…. 

A. dipengaruhi oleh faktor cahaya 

B.  tidak dipengaruhi oleh cahaya 

C.  di tempat gelap paling maksimal 

D.  tidak membutuhkan cahaya 

E.  dihambat oleh cahaya  

 

18.  Berikut adalah ciri dari asam nukleat : 

1. Tersusun atas polimer deoksiribonukleat 

2. Basa nitrogen purin dan pirimidin terdiri atas adenin (A), guanin (G), sitosin (C), dan 

Urasil (U). 

3. Basa nitrogen purin dan pirimidin terdiri atas adenin (A), guanin (G), sitosin (C), dan 

Timin (T) 

4. Tersusun atas polimer ribonukleat 

5. Terdiri atas rantai tunggal 

6. Terdiri atas rantai ganda 

7. Dijadikan salah satu template dalam transkripsi protein 

8. Pembentukannya dibantu oleh RNA Pol I dan Pol III 
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Berdasarkan ciri asam nukleat tersebut, maka yang merupakan ciri dari DNA adalah... . 

A. 1, 2, 3, 4 

B. 1, 2, 5, 7 

C. 1, 3, 6, 7 

D. 3, 4, 6, 8 

E. 3, 4, 5, 7 

 

19.  Perhatikan gambar berikut ini! 

 
Secara berurutan nomor 1, 2, 3, dan 4 adalah .... 

A. transfer elektron, siklus Krebs, dekarboksilasi oksidatif dan glikolisis 

B. glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron 

C. siklus Krebs, glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan transfer elektron 

D. dekarboksilasi oksidatif, glikolisis, siklus Krebs, dan transfer elektron 

E. glikolisis, siklus Krebs, dekarboksilasi oksidatif, dan transfer elektron 

20.   Perhatikan gambar siklus Calvin berikut! 

 

Siklus Calvin melibatkan beberapa senyawa dalam prosesnya. Senyawa yang ditunjukkan oleh 

huruf X dan Y adalah.... 

A. RuBP dan ATP 

B. RuBP dan CO2 

C. CO2 dan ATP 

D. ATP dan RuBP 

E. PGA dan RuBP 
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21. Perhatikan gambar tahapan gametogenesis berikut ini! 

 

Karakteristik sel yang ditunjukkan oleh angka 4 adalah.... 

A. jumlah kromosom sama dengan sel induk 

B. memiliki jumlah kromosom yang haploid 

C. memiliki jumlah kromosom yang diploid 

D. hasil dari pembelahan secara mitosis 

E. memiliki flagel kecil untuk bergerak 

 

22.  Berikut adalah gambar transport pada membran.  

 

 
Hal yang mungkin terjadi pada gambar di atas adalah ... . 

A. molekul air berpindah dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi secara difusi melalui 

membran 

B. molekul air berpindah dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi secara difusi terfasilitasi 

melalui membran 

C. molekul air berpindah dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi secara osmosis melalui 

membran 

D. molekul garam berpindah dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi secara difusi  

melalui membran 

E. molekul garam berpindah dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi secara osmosis 

melalui membran 
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23.  Berikut adalah pernyataan yang berkaitan dengan asal-usul kehidupan: 

1. Kaldu yang dibiarkan beberapa hari akan menghasilkan bakteri 

2. Jerami yang direndam beberapa hari akan menghasilkan hewan bersel satu 

3. Kaldu yang ditutup rapat dan dipanaskan setelah beberapa hari akan tetap jernih 

4. Gas amoniak, metana, air dan hidrogen jika direaksikan akan menghasilkan zat organik 

sederhana 

Pernyataan yang mendukung teori abiogenesis klasik adalah.... 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 3 

C. 1 dan 4 

D. 2 dan 3 

E. 3 dan 4 

 

24. Perhatikan gambar perubahan susunan kromosom berikut: 

 
Perubahan kromosom yang disebabkan oleh proses seperti gambar di atas disebut .... 

A. katenasi 

B. duplikasi 

C. delesi 

D. inversi 

E. translokasi 

 

25. Berikut gambar tahapan pembelahan sel. 

 

  

 

Proses yang terjadi pada tahap tersebut adalah .... 

A.  terjadi duplikasi kromosom 

B.  kromatid berjejer di bidang equator 

C.  kromatid tetrad berjejer di bidang equator   

D.  sentriol membelah dan bergerak ke kutub yang berlawanan 

E.     sentromer membelah dan kromatid bergerak ke kutub yang berlawanan 

 

 

 

 

 

http://budisma.web.id/wp-content/uploads/2012/03/image1.jpg
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26.  Perhatikan diagram sintesis protein: 

 

DNA RNA duta

RNA

Translasi

Ribosom

Polipepsida

X

 

  

Proses yang terjadi pada tahap X adalah .... 

A. pembentukan RNAd dari rantai DNA 

B.  pembentukan DNA menjadi RNA duta 

C.  tRNA membawa asam amino ke mRNA 

D.  rRNA mensintesis asam amino sesuai kodon 

E. Ko-enzim mengubah DNA menjadi RNA 

 

27.    Agrobacterium tumefaciens adalah bakteri tanah penyebab infeksi tumor crown gall pada 

beberapa tanaman. Bakteri ini menyerang tanaman yang luka dan menyebabkan sel-sel tanaman 

memperbanyak diri sehingga membentuk tumor. Hal ini dapat terjadi karena bakteri ini mampu 

menyisipkan plasmidnya sendiri ke dalam kromosom tanaman dan selanjutnya menstimulasi 

pertumbuhan tumor. Para ahli genetika tanaman berhasil menggantikan gen yang membentuk 

tumor dengan gen dari tanaman yang berguna bagi manusia, di antaranya menghasilkan 

tanaman transgenik dengan sifat-sifat unggul untuk memenuhi kebutuhan manusia. 

 

 Dari artikel tersebut, peran dari bakteri Agrobacterium tumefaciens dalam terwujudnya tanaman 

transgenik adalah .… 

A.  membantu terciptanya tanaman transgenik karena sifatnya dapat menyebabkan sel-sel 

tanaman memperbanyak pembelahan selnya sendiri  

B.  menyebabkan tumor pada tanaman dan selanjutnya sifat ini dapat membantu menghasilkan 

tanaman transgenik 

C.   merekayasa DNA tanaman yang kurang unggul menjadi DNA tanaman dengan sifat-sifat 

yang diinginkan   

D.  menyisipkan plasmidnya sendiri ke dalam kromosom tanaman sehingga tercipta tanaman 

transgenik 

E.  berfungsi sebagai vektor bagi gen-gen tanaman yang mempunyai sifat unggul 

 

28. Salah satu tokoh teori evolusi yang terkenal adalah Lamarck. Teori yang dikemukakan oleh 

Lamarck terkait dengan evolusi adalah.... 

A. tikus berekor panjang dipotong ekornya beberapa generasi ekornya akan menyusut 

B. perubahan suatu organisme disebabkan adanya perubahan faktor dalam yang menurun 

C. perubahan  panjang leher jerapah akibat kebiasaan mengambil makanan yang letaknya 

tinggi 
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D. semua mahluk hidup mempunyai kemampuan untuk bertambah jumlahnya melalui 

reproduksi 

E. pertambahan populasi tidak terus menerus tetapi dibatasi oleh makanan dan tempat hidup 

29.  Perhatikan tabel hasil percobaan berikut! 

 Perlakuan Suhu (
o
C) Gelembung 

1. H2O2 27 – 

2. H2O2 + hati 27 +++ 

3. H2O2+hati + NaOH 27 ++ 

4. H2O2 + hati + HCL 27 + 

  +         =  ada gelembung  

 – =  tidak  ada gelembung 
 

 Berdasar hasil percobaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa enzim katalase bekerja lebih 

efektif pada suasana ….  

A. panas  

B.  dingin  

C.  netral  

D.  basa  

E. asam  

 

30. Seorang peneliti sedang melakukan eksperimen tentang kasus epistasis-hipostasis pada tanaman 

tertentu. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa sifat biru epistasis terhadap hijau. Jika 

disilangkan tanaman berbiji biru (BbHh) dengan tanaman berbiji hijau (bbHH), maka rasio 

fenotip keturunannya adalah.... 

A. 3 biru: 4 hijau: 1 putih 

B. 12 biru : 3 hijau: 1 Putih 

C. 1 biru : 1 hijau 

D. 1 biru : 1 putih 

E. 1 hijau : 1 putih 

 

31. Persilangan lalat buah  (Drosophyla melanogaster) mata merah sayap normal dengan lalat buah 

mata ungu sayap keriput dihasilkan F2 dengan jumlah fenotip : 

       mata merah sayap normal = 242 ekor 

       mata merah sayap keriput = 18 ekor 

       mata ungu sayap normal = 20 ekor 

       mata ungu sayap keriput = 100 ekor 

Nilai pindah silangnya adalah ..... 

A. 0,1 % 

B. 10% 

C. 25% 

D. 50% 

E. 90 % 

 

32. Perkawinan antara seorang laki laki normal tetapi ayahnya albino dengan  perempuan normal 

heterozigot. Persentase kemungkinan anak laki-laki albino yang dilahirkan adalah... 

A. 0% 

B. 12,5% 

C. 25% 

D. 50% 

E. 100% 
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33. Butawarna adalah penyakit bawaan terpaut kromosom sex. Perkawinan antara laki-laki normal 

dengan perempuan normal yang ayahnya penderita buta warna, maka kemungkinan anak 

anaknya adalah .... 

A. 100% anak yang laki-lakinya buta warna 

B. 100% anak yang laki-lakinya normal 

C. 100% anak yang perempuannya carier 

D. 50% anak-anaknya normal 

E. 50% anak yang laki-lakinya buta warna 

 

34. Perhatikan gambar alat-alat gerak pada hewan di bawah ini. 

 
Berdasarkan gambar di atas yang merupakan homologi alat-alat tubuh adalah nomor.... 

A. 1 dan 2    

B. 1 dan 5    

C. 2 dan 5 

D. 3 dan 4 

E. 3 dan 5 

 

35.  Berikut adalah peta silsilah buta warna dalam sebuah keluarga. 

 
Jika nomor 1 adalah pria buta warna,  maka kemungkinan fenotip keturunan hasil perkawinan 

antara wanita nomor 5 yang bersifat normal dengan pria normal nomor 6 adalah..... 

A. semua anak perempuannya buta warna 

B. semua anak laki-laki  normal 

C. semua anak laki-lakinya buta warna 

D. setengah anak perempuannya buta warna 

E. setengah anak laki-lakinya buta warna 

 

B. Soal Uraian 

36. Berikut ini merupakan gambaran perubahan lingkungan  di Sungai S! 

Kondisi dan kualitas air Sungai S terus mengalami penurunan lantaran tercemar sampah dan 

limbah pabrik. Sungai yang mengalir dari hulu Gunung Wayang di Kecamatan Pangalengan, 

Kabupaten Bandung, merupakan sungai terpanjang (269 km) di Jawa Barat, dan tercatat sebagai 

salah satu sungai terkotor di dunia. Padahal sungai yang melintasi 12 kabupaten kota tersebut 

memiliki nilai strategis, baik dari sisi ekonomi, sosial, dan budaya. Hasil uji laboratorium 

menunjukkan bahwa pH air sungai S mencapai pH 12. Hal ini sangat berbahaya bagi kesehatan 

masyarakat. Selain itu, pendangkalan sungai S juga menjadi masalah yang memerlukan 

http://4.bp.blogspot.com/_4IwHTsRufBg/S1YyOkploXI/AAAAAAAABG4/7fhUgw3TQ38/s1600-h/evolusi.bmp
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penagangan khusus. Hal ini dikarenakan bilamana hujan maka daerah sekitar aliran sungai S 

akan mengalami banjir. 

Berdasarkan informasi tersebut, jelaskan  4 upaya yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki 

lingkungan  di sungai S! 

 

37. Perhatikan skema peredaran darah berikut! 

 
Dari skema di atas urutkan aliran darah yang kaya akan CO2 mulai dari tubuh sampai ke paru-

paru! 

 

38.  Perhatikan tabel hasil percobaan pengaruh suhu terhadap kerja enzim katalase berikut! 

No Tabung 

Dipanaskan 

dengan 

suhu 

Gelembung 

udara 
Nyala api 

1 Ekstrak hati + H2O2 35
0
 C +++ ++ 

2 Ekstrak hati + H2O2 37
0
 C +++ +++ 

3 Ekstrak hati + H2O2 45
0 
C - -  

 

Dari tabel tersebut buatlah rancangan percobaan yang meliputi : 

A. Rumusan masalah  

B. Variabel bebas 

C. Variabel terikat 

D. Hipotesis 

E. Alat dan bahan 

F. Cara kerja 

 

39. Berikut ini persilangan dihibrid dominansi penuh. 

 

P:       KKHH    x    kkhh 

 

K simbol gen untuk bunga di ketiak, k simbol gen untuk bunga di ujung, H simbol gen untuk 

sifat kulit buah halus, h simbol gen untuk sifat kulit buah keriput.K dominan terhadap k, H 

dominan terhadap h. 

Berapakah persentase fenotip  bunga di ujung-kulit buah halus pada F2? 
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40.  Perhatikan peta silsilah pewarisan sifat buta warna berikut! 

 

(1) (2)

(3)

(4)
(5)

(6)

(7) (8) (9) (10)

? ?

Laki-laki normal

Laki-laki butawarna

Perempuan normal

Perempuan butawarna

Keterangan:

 

  

 Pertanyaan: 

 a.  Jelaskan 2 (dua) hal yang kamu ketahui tentang penyakit tersebut?  

 b.  Berdasarkan peta silsilah di atas, apabila individu 1 normal homozigot, tentukanlah  

              genotip individu (4) dan (5)! Jelaskanlah jawabanmu! 

 

 

 


