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Petunjuk A dipergunakan dalam 
menjawab soal nomor 56 sampai 
dengan nomor 62! 

 
56. Berdasarkan perkembangan evolu-

sioner pada struktur tubuhnya, 
kelompok organisme yang lebih maju 
dibandingkan Platyhelminthes namun 
lebih primitif dibandingkan Arthro-
poda adalah kelompok …. 

 

(A) annelida 
(B) porifera 
(C) chordata 
(D) coelenterata 
(E) echinodermata 

 
57. Tumbuhan paku Psilotum sp. disebut 

paku telanjang dan tergolong primitif 
karena …. 

 

(A) sporangium membentuk strobi-
lus 

(B) sorus berada di permukaan daun 
(C) memiliki batang seperti kawat 
(D) sporofil berbentuk perisai 
(E) daun berupa mikrofil 

 
58. Dalam eskperimen yang bertujuan 

untuk mengukur pembentukan mRNA 
pada sel hewan yang   ditumbuhkan 
dalam suatu kultur jaringan, maka 
diperlukan pemberian nukleotida 
radioaktif berupa …. 

 

(A) adenin 
(B) sitosin 
(C) guanin 
(D) timin 
(E) urasil 

 
 
 
 
 
 

59. Dalam studi evolusi, sayap kelelawar 
dengan sirip paus menunjukkan 
adanya evolusi divergen. Berdasarkan 
informasi tersebut, maka kelompok 
hewan berikut yang memiliki nenek 
moyang yang sama adalah …. 

 

(A) protochordata awal 
(B) chordata awal 
(C) vertebrata awal 
(D) tetrapoda awal 
(E) mamalia awal 

 
60. Kasus dampak merugikan akibat 

introduksi kelinci ke Australia lebih 
dari 100 tahun yang lalu adalah 
bahwa kelinci justru menjadi hama 
dan populasinya meningkat cepat 
sehingga mengalahkan spesies 
herbivora asli benua tersebut. 
Peningkatan populasi kelinci yang 
terjadi sangat cepat tersebut 
disebabkan …. 

 

(A) kelinci merupakan rodensia yang 
mudah beradaptasi dengan 
lingkungan baru 

(B) tidak ada aktivitas perburuan 
kelinci di negara Australia 

(C) terjadi penambahan jumlah 
kelinci yang dimasukkan secara 
ilegal 

(D) terdapat peningkatan jumlah 
herbivor kompetitor bagi kelinci 

(E) di Australia hanya ada sedikit 
predator efektif bagi kelinci 
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61. Apabila seorang penderita stroke 
mengalami lumpuh pada lengan 
kirinya, namun masih dapat 
merasakan sentuhan pada anggota 
badan tersebut, maka dapat diduga 
bahwa bagian jaringan saraf yang 
rusak adalah …. 

 

(A) saraf eferen 
(B) saraf aferen 
(C) saraf intermedier 
(D) akson 
(E) dendrid 

 
62. Kerusakan pada bagian otak berikut 

yang menyebabkan ikan kehilangan 
kesetimbangan tubuh dalam air 
adalah …. 

 

(A) telenchephalon 
(B) dienchephalon 
(C) mesenchephalon 
(D) metenchephalon 
(E) myelenchephalon 

 
Petunjuk B dipergunakan dalam 
menjawab soal nomor 63 sampai 
dengan nomor 69! 

 
63. Perbedaan utama antara bakteri 

gram negatif dan bakteri gram positif 
adalah ada atau tidaknya 
peptidoglikan pada dinding sel. 

 

SEBAB 
 

Bakteri gram positif memiliki 
peptidoglikan yang diselubungi oleh 
lapisan liposakarida sedangkan 
bakteri gram negatif hanya memiliki 
liposakarida. 

 
 
 
 
 
 

64. Pada tumbuhan, kolenkim merupakan 
jaringan dasar dan bagian dari 
jaringan parenkim yang mengandung 
klorofil. 

 

SEBAB 
 

Sebagian jaringan parenkim yang 
mengandung klorofil berfungsi 
sebagai tempat berlangsungnya 
proses fotosintesis. 

 
65. Seseorang yang mengonsumsi obat 

yang dapat meningkatkan pH dalam 
lambung akan berdampak pada 
pencernaan protein. 

 

SEBAB 
 

Pencernaan protein yang terjadi di 
dalam lambung dikatalisir oleh enzim 
pepsin yang aktif bekerja pada 
kisaran pH asam. 

 
 
66. Kambium di luka cangkok harus 

dihilangkan supaya akar cangkok 
dapat tumbuh. 

 

SEBAB 
 

Akar bibit tanaman cangkok tidak 
tumbuh dan berkembang dari 
kambium. 

 
67. Transport unsur hara saat melintasi 

lapisan endodermis terjadi secara 
apoplas.  

 

SEBAB 
 

Lapisan endodermis akar mempunyai 
penebalan yang tidak dapat ditembus 
air maupun unsur hara. 
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68. Selama organogenesis, sel-sel 
embrio vertebrata mengalami 
perubahan bentuk dan posisi untuk 
membentuk organ.  

 

SEBAB 
 

Selama organogenesis terjadi 
interaksi dan pergerakan tiga lapisan 
embrionik untuk membentuk organ. 

 
69. Pada saat ovulasi, sel telur manusia 

yang tidak dibuahi tidak akan 
mengalami anafase II.  

 

SEBAB 
 

anafase II pada sel telur manusia 
tidak akan terjadi tanpa fertilisasi. 

 
 

Petunjuk C dipergunakan dalam 
menjawab soal nomor 70 sampai 
dengan nomor 75! 

 
70. Karakteristik berikut yang memiliki 

oleh Spirogyra adalah …. 
 

(1) berbentuk filamen tidak 
bercabang 

(2) kloroplas berbentuk pita 
(3) kloroplas memiliki pirenoid 
(4) kloroplas berbentuk spiral 

 
71. Pasangan berikut yang menunjukkan 

hubungan antara hormon atau enzim 
dengan dampak fisiologisnya adalah 
…. 

 

(1) tiroksin-peningkatan laju 
metabolisme  

(2) epinefrin-peningkatan denyut 
jantung 

(3) vasopressin-stimulasi reabsorpsi 
air pada ginjal 

(4) insulin-penurunan cadangan 
glikogen dalam otot 

 

72. Proses yang terjadi pada pembuahan 
ganda tumbuhan berbiji tertutup 
meliputi …. 

 

(1) pembentukan zigot yang bersifat 
2n 

(2) pembentukan endosperm yang 
bersifat 3n 

(3) pembuahan ovum oleh inti 
generatif 1 

(4) pembuahan inti kandung 
lembaga sekunder oleh inti 
generatif 2 

 
73. Kalsium merupakan unsur yang 

memiliki peran penting bagi tubuh 
karena diperlukan dalam berbagai 
proses metabolisme, yaitu …. 

 

(1) mengatur eksitabilitas saraf dan 
otot 

(2) menjaga integritas dan 
permeabilitas membran sel 

(3) menjaga kestabilan ritme denyut 
jantung 

(4) berperan dalam proses 
pembekuan darah 

 
74. Pertambahan tinggi tumbuhan 

didominasi oleh hasil pembelahan 
dan pembentangan sel-sel meris-
tem …. 

 

(1) apikal 
(2) primer 
(3) interkalar 
(4) nodus 
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75. Tiga spesies burung diketahui 
menghuni satu spesies pohon besar 
dan pengamatan di lapangan 
menunjukkan jarang terjadi kompetisi 
di antara ketiganya. Fenomena 
tersebut menunjukkan bahwa ketiga 
spesies burung tersebut …. 

 

(1) tidak dapat saling kawin 
(2) mengalami kekurangan sumber 

pakan 
(3) tidak bersarang di habitat yang 

sama 
(4) memiliki niche ekologis yang 

berbeda 
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