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PILIHLAH SALAH SATU JAWABAN YANG PALING TEPAT

21. Data zat aditif: 

 1) aspartam 4) natrium benzoat 

 2) MSG 5) tartrazin 

 3) kurkumin 6) siklamat 

 Zat aditif makanan yang berperan sebagai 

pewarna buatan adalah ... . 

 a. 1) dan 4) c. 3) dan 6) 

 b. 2) dan 5) d. 4) dan 6) 
 
22. Perhatikan data dampak dari ketergantungan 

mengkonsumsi zat psikotropika berikut ini! 

 1) halusinasi 

 2) denyut nadi lambat 

 3) pupil mata menyempit 

 4) terasa rileks 

 5) tekanan darah menurun 

 Ciri-ciri fisik korban ketergantungan 

psikotropika penggunaan heroin adalah ... . 

 a. 1), 2), dan 3) c. 2), 3), dan 5) 

 b. 2), 3), dan 4) d. 3), 4), dan 5) 
 
23. Pada sore hari Pipin melihat daun-daun 

tanaman petai/ lamtoro di belakang rumhanya 

mengatup. Peristiwa mengatupnya daun petai 

di sore hari merupakan ciri hidup … . 

 a. respirasi c. iritabilita 

 b. adaptasi d. reproduksi 
 
24. Dalam suatu ekspedisinya Dora menemukan 

hewan dengan ciri-ciri sebagai berikut: 

 1) bertulang belakang 

 2) ovipar 

 3) suhu tubuh berubah-ubah (poikilotermik) 

 4) fertilisasi internal 

 Berdasarkan ciri tersebut, adalah hewan … . 

 a. ayam c. katak 

 b. kadal d. ikan 
 
25. Data interaksi organisme! 

 1) anemon dengan ikan badut  

 2) anggrek dengan pohon inang  

 3) kantung semar dengan serangga 

 4) lumut kerak ( jamur dengan lumut) 

 5) usus besar manusia dengan bakteri 

Escherecia coli  

 Yang merupakan bentuk interaksi mutualisme 

ditunjukkan oleh nomor ... . 

 a. 5) dan 1) c. 3) dan 4) 

 b. 4) dan 5) d. 1) dan 2) 
 
26. Salah satu usaha yg dapat dilakukan manusia 

untuk mengatasi pemanasan global (global 

warming) adalah ... . 

 a. menggunakan bahan bakar alternatif yang 

ramah lingkungan  

 b. menggalakkan program penanaman sejuta 

pohon 

 c. membuat kolam pengolahan limbah industri 

 d. mengurangi produksi kendaraan bermotor 
 

27. Masalah yang disebabkan oleh ledakan pen-

duduk terhadap kualitas lingkungan adalah ... . 

 a. kriminalitas meningkat 

 b. pengangguran meningkat 

 c. angka kemiskinan meningkat 

 d. pencemaran udara meningkat 
 
28. Perhatikan bagan sistem 

transportasi berikut! 

 Pembuluh darah yang 

banyak berisi zat sisa 

metabolisme (CO2 dan 

H2O) ditunjukkan oleh 

nomor ... . 

 a. 1 dan 2  

 b. 3 dan 4 

 c. 5 dan 6 

 d. 6 dan 1 
 
29. Perhatikan gambar berikut! 

 Bahan makanan yang 

mengandung karbohidrat 

(amilum) akan di cerna secara 

enzimatis di organ-organ 

nomor ... . 

 a. 1 dan 4 

 b. 2 dan 3 

 c. 4 dan 5 

 d. 6 dan 1 
 
30. Perhatikan gambar 

sistem pernafasan 

manusia berikut! 

 Bagian yang 

ditunjukkan huruf X 

berfungsi ... . 

 a. mengeluarkan oksigen memasukkan 

karbondioksida 

 b. memasukkan oksigen mengeluarkan 

karbondioksida 

 c. mengeluarkan karbondioksida memasukkan 

uap air 

 d. memasukkan karbondioksida mengeluarkan 

uap air 

31. Data ciri-ciri otot sebagai berikut: 

1) sel berbentuk gelendong 

2) sel berbentuk silinder 

3) bekerja sadar 

4) bekerja tak sadar 

5) inti sel jumlah satu, di tengah 

6) warna gelap-terang/ lurik 

Ciri-ciri yang dimiliki oleh organ-organ sistem 

pencernaan adalah ... . 

a. 1), 3), dan 5)  

b. 1), 4), dan 5)  

c. 2), 3), dan 6) 

d. 2), 4), dan 6) 
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32. Perhatikan gambar 

sistem reproduksi pada 

pria berikut! 

 Bagian yang berfungsi 

untuk pematangan 

sperma ditunjukkan 

oleh nomor ... . 

 a. 1 c. 3 

 b. 2 d. 4 
 
33. Perhatikan gambar neuron (sel saraf)berikut ! 

Bagian neuron yang 

berfungsi untuk 

meneruskan  rangsang 

ke neuron lainnya 

adalah .... 

a. 1 c. 3 

b. 2 d. 4 
 
34. Perhatikan irisan 

melintang daun berikut! 

 Tempat utama dalam 

pembentukan amilum 

dan oksigen terjadi pada 

bagian yang ditunjuk 

oleh nomor … . 

 a. 1 c. 3 

 b. 2. d. 4 
 
35. Perhatikan gambar berikut! 

 Gerak ujung tanaman 

tersebut merupakan 

gerak ... . 

 a. fotonasti positif c. fototaksis 

 b. fototropisme d. higroskopis 
  
 
36. Gelembung udara pada 

percobaan di samping 

adalah oksigen yang 

merupakan ... . 

 

 a. hasil fotosintesis tanaman hidrilla 

 b. hasil penguraian reaksi antara air dan 

hidrilla 

 c. zat sisa pernapasan dari tanaman hidrilla 

 d. penguraian amilum oleh cahaya terhadap 

hidrilla 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Salah satu ciri perkembangan pada anak usia 

balita adalah ... . 

 a. daya ingat kuat, mematuhi segala perintah 

gurunya 

 b. mudah menghapal, tapi juga mudah 

melupakan 

 c. kemampuan logikanya mulai berkembang 

 d. membutuhkan perhatian khusus dari orang 

tua 
 
38. Pernyataan berikut yang merupakan bukti 

terjadinya seleksi alam pada makhluk hidup 

adalah ... . 

 a. terbentuknya spesies baru burung finch di 

Kepulauan Galapagos 

 b. burung pinguin berambut tebal, kaki 

berselaput 

 c. daya reproduksi badak yang rendah 

 d. pohon jati menggugurkan daun saat musim 

kemarau  
 
39. Diketahui sifat bulu hitam ditentukan oleh gen 

H yang bersifat dominan terhadap bulu putih 

ditentukan gen h. Dari sebuah persilangan 

diperoleh individu baru (F1) dengan 

perbandingan 50 % berbulu hitam dan 50 % 

berbulu putih. Maka persilangan tersebut 

diperoleh dari induk … . 

 a. HH  x  hh c. Hh  x  Hh 

 b. Hh  x  hh d. hh  x  hh 
 
40. Pasangan antara mikrobia dengan produk yang 

dihasilkannya yang benar adalah ... . 

 mikrobia produk 

a. Aspergilus wentii roti 

b. Saccharomyces cereviceae tempe 

c. Rhizopus oligosporus tape 

d. Lactobacillus vulgaris yoghurt  
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