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Jawablah pertanyaan berikut dengan benar! 

1. Berikut adalah nama cabang ilmu biologi yang memelajari tentang sel... 
a. Fisiologi  c.  Patologi   
b. Embriologi   d.  Sitologi 

2. Biologi disebut sebagai ilmu karena... 
a. Memiliki objek dan kajian  c.  Memiliki Metode dan Objek Kajian 
b. Memiliki metode ilmiah                d.  Untuk mempelajari suatu peristiwa 

3. Suatu ilmu bila dinyatakan keliru setelah ditemukan teori baru, maka ilmu tersebut bersifat... 
a. Objektif   c.  Sistematis   
b. Universal   d.  Verifikatif 

4. Berikut adalah manfaat mempelajari ilmu Biologi, kecuali... 
a. Dapat memahami diri sendiri             c. Peluang Bisnis 
b. Menggunakan senjata Biologi             d. Pembuatan Vaksin 

5. Paleontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang... 
a. Virus         c. Jamur 
b. Tumbuhan  d. Fosil 

6. Objek biologi yang memiliki kajian tersempit adalah... 
a. Populasi   c. Molekul 
b. Jaringan    d. Sel 

7. Urutan yang benar tingkat organisasi makhluk hidup berikut dari yang terkecil adalah... 
a. Sel- Jaringan- organ   c. Organisme-Populasi-Komunitas 
b. Jaringan-Organ-Organisme  d. Populasi-Komunitas-Ekosistem 

8. Roni mengamati suatu tanaman yang menghasilkan data berupa ciri warna, aroma, dan bentuk. Maka data 
demikian disebut... 
a. Kualitatif  c. Fakta 
b. Kuantitatif   d. Hasil pengamatan 

9. Suatu variabel yang diberi perlakuan dan menghasilkan efek atau pengaruh...  
a. Kontrol   c. Terikat 
b. Bebas    d. Antara  

10. Berikut Urutan langkah-langkah Metode Ilmiah. 
1) Hipotesis 
2) Penggumpulan data 
3) Perumusan masalah 
4) Kesimpulan 
5) Eksperimen 
Urutan yang benar adalah... 
a. 1-2-3-4-5   c. 3-1-5-2-4 
b. 1-2-3-5-4   d. 3-2-1-4-5 
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11.                                                    Simbol bahan kimia berikut memiliki sifat... 
a. Beracun   c. Iritasi 
b. Mudah Terbakar      d. Korosif 

 

12. Keanekaragaman Hayati tingkat spesies dapat terlihat dari perbedaan atau variasi meliputi... 
a. Variasi bentuk, penampilan, dan jumlah  c. variasi morfologi, penampilan dan bentuk 
b. Variasi anatomi, gen, dan ukuran   d. Variasi morfologi dan gen 

13. Walaupun tanaman tomat berada dalam genus yang sama dengan tanaman terong, tetapi keduanya 
mempunyai perbedaan. Hal ini menunjukkan adanya keanekaragaman hayati tingkat …. 
a. gen      c.  ekosistem 
b. spesies    d.  kingdom 

14. Berikut ini yang bukan merupakan hewan - hewan oriental adalah …. 
a. gajah     c. kera bekantan 
b. harimau    d. Koala 

15. Garis batas yang memisahkan fauna wilayah timur Indonesia adalah... 
a. Wallace    c. Lydekker 
b. Webber    d. Astronomi 

16. Berikut adalah hewan Endemik Sulawesi yaitu... 
a. Penyu hijau dan Komodo  c. Kasuari dan Orang Utan 
b. Maleo dan Gajah   d. Anoa dan Babirusa 

17. Kawasan Eropa dan Amerika Selatan termasuk daerah persebaran fauna... 
a. Neotropik dan Neartik  c. Paleartik dan Ethiopia 
b. Paleartik dan Neotropik  d. Neotropik dan Oriental 

18. Pemerintah menggalangkan penanaman tanaman bakau sebagai pencegahan abrasi alami. Hal ini 
menunjukan bahwa Keanekaragaman Hayati mempunyai nilai... 
a. Estetika    c. Sosial 
b. Ekologi    d. Budaya 

19. Kegiatan manusia berikut ini dapat mengakibatkan penurunan keanekaragaman hayati, kecuali... 
a. Pembuangan limbah ke sungai c. Sistem Monokultur pertanian 
b. Penggunaan pestisida berlebihan d. Hibridisasi Tanaman 

20. Contoh upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia secara ex-situ adalah... 
a. Perlindungan taman laut Bunaken 
b. Perlindungan  badak bercula satu di Taman Nasional 
c. Perlindungan bunga Rafflesia di Bengkulu 
d. Menyeleksi Tumbuhan Langka di Kebun Koleksi  

21. Tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah... 
a. Menyederhanakan objek studi dalam belajar 
b. Menemukan perubahan makhluk hidup 
c. Menemukan persamaan sifat makhluk hidup 
d. Melestarikan jenis makhluk hidup 

22. Nangka, cempedak, sukun adalah kelompok tanaman yang buahnya berduri, dan daun berukuran besar. 
Cara pengelompokkan tersebut didasarkan pada sistem klasifikasi... 
a. Buatan    c. Filogenik 
b. Alami    d. Artifisial 

 



23. Pengembangan sistem klasifikasi lima kingdom dikembangkan oleh... 
a. R.H. Wittaker   c. Haeckel 
b. Aristoteles     d. Copeland 

24. Harimau, singa dan kucing adalah kelompok hewan yang memiliki marga dan suku yang sama. Cara 
pengelompokkan ini didasarkan pada sistem klasifikasi... 
a. Filogenik    c. Buatan 
b. Alami    d. Artifisial 

25. Tingkatan takson Tumbuhan mulai dari yang terendah ke paling tinggi adalah.. 
a. Spesies- genus-ordo-famili-class- devisi-kingdom 
b. Spesies-genus-famili-ordo-class-filum-kingdom 
c. Genus-spesies-famili-ordo-devisi-filum-kingdom 
d. Spesies-genus-famili-ordo-devisi-filum-kingdom 

26. Pada tingkat takson semakin rendah tingkat takson maka.. 
a. Semakin banyak jumlah anggotanya 
b. Semakin sedikit ciri yang dimiliki 
c. Semakin khusus habitat spesies 
d. Semakin sedikit jumlah anggotanya 

27. Penulisan nama ganda atau Binomial Nomenclatur berikut yang benar adalah... 
a. Allium Cepa   c. allium cepa 
b. Allium cepa   d. allium cepa  

28. Phaseolus vulgaris (buncis) dan Phaseolus radiatus (kacang hijau) termasuk tanaman dalam satu takson 
yaitu pada tingkat... 
a. Genus   c. spesies   
b. Ordo   d. class 

29. Pertanyaan untuk nomor 29 dan 30. Perhatikan kunci Determinasi berikut ini. 
1) a. Hidup di darat.............................................2a 

b.Hidup di air.................................................2b 
2) a. Bergerak dengan kaki.................................3a 

b.Bergerak dengan sirip.................................3b 
3) a.Berkelenjar susu.........................................Mamalia 

b.Tidak berkelenjar susu................................Pisces 
4) a. Bernapas dengan kulit dan paru-paru..........Amphibi 
     b. Bernapas dengan trakea.............................Insecta 
Kunci Determinasi yang tepat untuk Mamalia adalah... 
a. 1a, 2a, 3a   c. 1a, 2b, 3b 
b. 1a, 2b, 3a   d. 1a, 3a, 4a 

30. Perhatikan kembali soal nomor 29. Kunci Determinasi yang tepat untuk Pisces adalah... 
a. 1a, 2a, 3b, 4a   c. 1b, 2b, 3b 
b. 1a, 2b, 3b, 4a   d. 1b, 2a, 3a 

 


