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PETUNJUK UMUM

1. Soal Olimpiade Sains bidang biologi terdiri dari clua (2) bagian yaitu: soal pilihan ganda'

dan soal Pilihan analisis.

v. Soal pilihan ganda berjumlah 60 soar (No r-60) dan soal pirihan analisis 40 soal (No 6t'

100).

3. Untuk menjawab soal pilihan ganda, pilihlah satu jawaban y'lng bcnar, sedangkan unluk

menjawab soal pilihan analisis sebagai berikut:

Pilihlah A jikajarvaban (l), (2), dan (3) benar

Pilihlah B jika jawaban (l) dan (2) benar

Pilihlah C jika jawaban (2) dan (3) benar'

Pilihlah D jika jawaban (3) saja yang benar

4. Untuk soal pilihan ganda, setiap jawaban yang benar diberikan skor 4 (empat) sedangkan

setiap jawaban yang salah diberi skor -l (minus satu), dan tidak menjawab diberi nilai 0

(nol).

5. Jawaban ditulis pada lembar jawaban yang telah disediakan.

6. Waktu yang disediakan untuk mengerjakan soal adalah 150 menit.



pllihlah Jawaban yang Paling Tepat!
Perhatikan gambar jaring-jaring makanan di bawah

l
tt
't

2.

J.

Kelompok hewan yang berada pada tingkatan tropik II adalah...

A. kelinci, tikus dan belaiang

B. aqiing hutan, elang dan ular
C. katak, kelinci dan tikus
D. kelinci, belalang dan laba-laba

Hubungan interaksi antara laba-laba dan katak adalah" ' '

A. mutualisme
B. komensalisme
C. kompetisi
D. predasi

Burung yang mernpunyai kemampuan berlari yang'cepat mempunyai struktur kaki ...

A k_ _Ao* c"-.kt "fu
4. Cacing tanah memiliki peranan... .

A. mgningkatkan kesuburan tanah dengan ekskresi dan casting

B. mempercepat pengikatan hara

C. meningkatkan PH tanatr

D. menlngkatkan kelembaPan tanah
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5. pola pertumbuhan yang mungkin terjadi pada populasi yang hidup pada daerah dengan

sumber daya terbatas adalah... .

^El ,/ E-t
ri

Ni
Waltu

Dampak utama akibat pemanasan global adalah" ' '

A. jumlah es di kutub utara dan selatan berkurang

B. meningkatnya rata'rata curah hujan di seluruh dunia

C. peningkatan rata-rata suhu bumi

D. peningkatan frekuensi kebakaran hutan

Manakah di bawah ini yang termasuk golongan campuran" '

A. Oz

B. air
C. air gula
D. Titanium

Rumus kinria Magnesium Klorida adalah... .

l

I

\{aktu

6.

7.

8.

A. MgCl
B. MgCIz
C. MgClr
D. MgCla

g. Sifat larutan asam adalah ... .

A. sebagai konduktor, licin, larut dalam air, dan menghasilkan H*

B. sebagaikonduktor, pahit, dan larut dalam air rlsnghasilkan OH"

C. korosit, licin, dan menyebabkan lakmrrs biru merladi benvama merah

D. korosif, pahit, dan menyebabkan lakmus merah menjadi berwarna biru

10. Di bawah ini adalah organ pencernaan pada cacing

1. protomium
2. lambung otot
3. mulut
4, esofagus

5. tenrbolok
6. faring
7.'pembuluh darah
8. usus halus

Urutan organ pencemaan pada cacing adalah... .

A. 3-t-6-5-4-2-7-8-9
B, 3,-1-4-5-6-2-7-8-9
c. 1-3-6-4-5-2,8-7-9
D. 1-3-4-5-6-2-8-7-9

Waktu

D

5!
!
€c

waktu
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i 1. Pada sistem pencernaan manusia, vitamin K dibentuk oleh organ.. . .

A. kolon
B. duodenum
C. jejunwn
D. ileum

Untuk menjawab soal nlrulor l2 dan l3 perhatikan gambar di bawah inil

12. Usus besar ditunjukkan oleh nomor... .

A. 4dan5
B. 5dan6
C. 2, 3, dan 4

D. 3, 5, dan I

i3. Kantung empedu ditunjukkan oleh nomor.,. .

A, 1

8.6
c.7
D,9

i4. Fungsi nukleus pada sel eukariot adalah sebagai pusat... .

A. aktivasi respirasi
B. sintesis protein
C- pengendali genetik
D. proses glikolisis

15. Organel yang hanya dimiliki oleh sel hewan. .. ,

A. dinding sel
B. lisosom
C. plasmodesmata
D. vakuola
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16. Sel eukariot tidak memiliki bagian-bagian berikut... .

A. mitokondria sebagai alat respirasi sel

B. membran plasma yang mengatur lalu lintas molekul

C, flagel untuk pergerakan sel

D. ribosorn hanya tersebar dalam sitoplasma

17. Jaringan yang berfungsi membungkus organ-organ tubuh adalah jaringan ... .

A. epitel
B. ikat
C. otot
D. lemak

18. Organel yang dimiliki semua makhluk hidup, baik pada sel prokariot maupun sel eukariot

adalah ... .

A. retikulunr endoplasma
B. badan Golgi
C. ribosom
D. kloroplas

19. Bagian terkecil dari gas hidrogen adalah... '

A. molekul
B. atom
C. kation
D. anion

20. Transpor makromolekul seperti polisakarida keluar sel dapat dilakukan dengan cara... .

A. transport aktif
B. ditusi
C. endositosis
D. eksositosis"

21. Molekul yang tersusun atas dua atom atau lebih yang berbeda disebut... .

A. unsur
B. campuran
C. senyawa

D. poliatomik

22. Bahan yang tidak dapat terurai oleh mikoba secara alami disebut... .

A. biodegradable
B. unbiodegradable
C. renewable
D. unrenewabile
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Pertumbuhan jaringan meristem yang terdapat pada ujung akar dan batzurg akan

mengalibatkan adanYa... .

A. pertumbuhan Primer
B, pertumbuhan sekunder
C. terbentuknya titik Caspary

D. terbentuknya floeoterma

24. Bagian dalam silinder pusat pada turnbuhan dikotil terdiri atas... .

A. perisikel dan emPuiur
B. perisikel dan Perikambium
C. perisikel dan korteks
D. perisikel dan ePidermis

25. Pada daun terdapat tiga jenis jaringan, yaitu... .

A. epidermis, mesofil, dan berkas vaskuler

B. mesofil, berkas vaskuler, dan meristem perifer

C. mesofil, berkas vaskuler, dan meristem korteks

D, epiderniis, mesofil, dan berkas korteks

26. pada tumbuhan dikotil, empulur tidak ditemukan pada tumbuhan yang sudah tua

karena... .

A. empulur akan hilang sejalan dengan penambahan diameter batang

B. empulur akan hilang sejalan dengan penambahan diameter korteks

C. empulur akan hilang sejalan dengan penambahan diameter xilem
D. empulur akan hilang sejalan dengan penambahan diameter floem

2T.Didaerah tropis, khususnya di daerah dataran rendah yang menjadi faktor pembatas

untuk fotosintesis adalah .'. .
A. COz
B. cahaya
C. suhu
D. kelembapan

28. Reaksi terang pada fotosintesis terjadi.., .

A, aliran elektron siklik
B. fotolisis HrO dan menghasilkan elektron
C. perakitan glukosa
D. penguraian ATP

29. Bagian dari kloropias yang berperan dalarn pengikatan energi cahaya adaiah ... .

A. titrakoid
B, stroma
C. membran daiam
D. riLosom
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30. Pembentukan karbohidrat pada reaksi gelap melalui"' '
A. reduksi COz

B. oksidasi CO:
C. reduksiHzO
D. oksidasi HzO

3 t , Hasil percobaan Engelmann berupa.. ' .

A.bakteri thermo birgerak mendekati bagian dari pita kloroplas dari Spiropra yang

terkena caluYa
B.bakteri thermo bergerak menjauhi hagian dari pita kloroplas dari Spirogtra yang

terkena cahaya

C. bakteri thermo bergerak mendekati sumber cahaya

D. bakteri thermo bergerak menjauhi sumber cahaya

32. Geralran membukanya buah polong sangat dipengaruhi oleh ... .

A. rangsangan cahaYa

B. perubahan kadar air
C. rangsangan suhu
D. rangsangan senyawa kimia

33. Gerak bagian dari tumbuhan karena pengaruh dari lingkungan terutama di malam hari di

golongkan....
A. niktinasti
B. tropisme
C. fotonasti
D. esionom

34. 0steosit berasal dari ,., .

A. osteoblas
B. osteoklas
C. osteogenik
D, ostroprogenator

35. Iv{ineral yang umum terdapat di dalam matriks tulang bcrupa... .

A. kalsium karbonat dan kalsium fosfat
B. kalsium karbonat dan kalsium sulfat

C. natrium karbonat dan kalsium fosfat

D. kalsium karbonat dan natrium fosfat
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36. Alveolus di
A. 1

8.2
c.3
D.4

tunjukkan oleh nomor.

37. Besamya volume kapasitas vital paru-paru lnanrlsia normal adalah" ' '

A. 1000 mL
B. 1500 mL
C. 3000 mL
D. 3500 mL

38. Hewan berikut yang menggunakan seluruh permukaan tubuhnya untuk

oksigen adalah... .

A. Insecta

B. Mollusca
C. Annelida
D. Crustacea

39. Kelainan pada sistem pernapasan berupa gangguln pengangkutan oksigen

atau gangguan penyerapan oksigen oleh jaringan disebut' " '

A. sinusitis
B. asfiksia
C. pleuritis
D. bronkhitis

40. Berikut ini berbagai narkoba:

pertukaran

ke jaringan

l. Arnfetzunin
2. Heroin
3. Mbtamfe?amin

Zat yang tergolong jenis stimulan ditunjulikan oleh nomor.. ' .

A.1,2, dan 4
B. 1,3, dan 5

C. 2,3, dan 4
D.2,4,dan 5

4. Morfin
5. Kokain
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4 1 . Perhatikan irernyataan berikut!
i. kurus kering, badan tidak segar

2. daya ingat rendah dan PeluPa

3. selalu merasa haus

4. mata cekung dan tatapan mata kosong

5. selalu merasa laPar

Ciri-ciri pecandu minuman keras ditunjukkan oleh pernyataan nomor "' '

A. 1,2, dan 3

B. 1,2, dan 4

c.2,3, dan 4

D. 3, 4, dan 5

42. Berikut ini adalah contoh beberapa kelompok zat adiktif:
1. Ganja 4. Shabu-shabu

2. Ekstasi 5. Kokain
3. Opium
Di antara kelompok terssbut, jenis narkotika yang berasal dari tumbuhan adalah... .

A. 1,3, dan 5

B. 1,2, dan 5

C.2,4,d2r 5

D. 3,4, dan 5

43. Cara tepat untuk menghindari ketergantunEeu zatadiktif dan psikotropika adalah .'.

A. menghitangkan racun dari penyalahgunaan zat adiktif
B. konsultasi ke dokter tentang bahaya zat adiktif dan psikotropika

C. tidak mau mencoba menggunakan zat adiktif dan psixotropika

D. pergi ke tempat rehabilitasi ketergantungan zat adiktif dan psikotropika

44. Keanekaragaman ekosistem tidakdipengaruhi oleh... .

A. vegetasi tanaman
B. wilayah negara
C. jenis hewan yang menemPati
D. lingkungan abiotik

45. Pola wama yang terdapat pada ikan koi menunjukkan. '. '

A. keanekaragaman individu
B. keanekal'agaman fenotiP

C. keanekaragaman haYati

D. keanekaragaman gen

46. Di bawah ini yang menunjukkan nama suku adalah... ,

A. Rubiaceae
B. Rpbiales
C. Magnoliophyta
D. Hibiscus
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47. Hewan ya&g memiiiki ciri: dapat hidup di daral memiliki saccus vocalis, dan bersifat

poikiloterirr, maka hewan tersebut termasuk dala*: kelas.. ' .

A. Agnatha
B. AmPhibia
C. Reptillia
D. Aves

48. Konservasi in sira yang merupakan suaka alam adalah... .

A. cagar alam
B. taman nasional,
C. taman hutan raYa

D. taman wisata alam.

49. Kingdom berikut yang memiliki organel badan colgi dan retikulum endoplasma adalah

e. 
'aoi*ufia, 

Plar*ae, dan Fungi

B, Animalia, Plantae, Fungi dan Monera

C. Animalia, Plantae, Fungi, dan Protista

D" Animalia, Plantae, Fungi, Protista, dan Monera

50. Perhatikan ciri-ciri cacing di bawah ini!

1. diteruukan di usus

2. hidup sebagai parasit dan inang perantara sapi

3. pada skoleks terdapat alat pengait

4. ialuran pencernaailrya mempunyai mulut dan anus

5. reproduksi dengan cara fragmentasi

Ciri-ciri Taeniu saginata adalah nomor..' .

A. 1,2,3
B. 1,2,4
c. 1,2, 5
p. 2,3,4

51. Dari pernyataan di bawah ini, manakah yang tidak tepat?

n. Setiap-proglotid pada cacing pita dapat dianggap sebagai satu individu

B. Skoleks berfungsi sebagai alat pelekat pada inangnya

C. Segmen-*"g*.i-r "lehei' terus menerus membuat sekat untuk membentuk proglotid

baru.
D. Taenia saginata adalah parasit pada sapi.
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52. Perhatikan ciri-ciri sel darah berikut!

1. Berbentuk bikonkaf 5, Mengandung haemoglobin

2. Tidak bert'ama (bening) 6' Memiliki inti sel

3. Bentuklya bervariasi 7. Mampu bergerak secara anrocboid

4. Tidak menrPunyai inti sel

Ciri-ciri leukosit ditunjukkan oleh nomor" ' '

A. 1, 3,5, dan 7
B. 1, 5,6, dan 7

c. 2,3,4, dan 7

D. 2, 3, 6, dan 7

5 3 . Perhatikan pernyataan-pernyetaan berikut !

1. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh

?. Janturg memompa darah ke paru-paru

3. Jantung daiam keadaan berkontraksi '

4. Jantrrng menerima darah dari paru-paru

5. Jantung dalam keadaar6relaksasi

6. Jantung menerima darah dari seluruh tubuh

Dari pernyataan di atas yang menyatakan keadaan jantung saat terjadi sistol ditunjukkan

oleh nomor .. ' .

A. 1,2, dan 3

B. 2, 3, dan 4
C. 3,4, dan 5

D. 4, 5, dan 6

54. I{ewan invertebrata yang mempunyai alat transpor bcrupa lima pasang lengkung aorta

berfrrngsi sebagai jantung adalah ..' '
A. serangga
B. cacing
C. Planaria
D. Hydra

55. Perhatikan pemyataan di bawah ini!
1. hanya digunakan untuk mengangkut sari makanan

2. benvarna merah muda
3. tidak mengandung hemoglobin
4. hanya digunakan iurtuk mengangkut O2 dan COz

5. untuk mengangkut sari makanan dan udara pernapasan

Pernyataan yang benar untuk darah serangga adalah ..' '

A. l dan2
B. ldan3
C.3danS
D.2dan4
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56. Berikut adalah keiainan sistem sirkulasi:
1. Hernofilia
2. Leukemia
3. 'lalasemia

4. Anemia
Kelainan pada sistem peredaran darah yang bersifat genetis ditunjukkan oleh nomor...

A. l dan2
B. 1dan3
C. 2dan3
D.3dan4

5?. Ciri pertumbuhan adalah ... .

A. adanya pertarnbahan volume y ang irr ever s ib I e

B. adanya perubahan yang bersifat progresif
C. terjadinya diferensiasi sel/jaringan
D. terjadinya detenninasi dan perubahan kompetensi sel

58. BErikut ini yang bukanmerupakan contoh perkembangan pada tumbuhan adalair ... .

A. pembentukan tunas pada akar

B. penyerapan unsur hara oleh akar
C. perubahan zigot menjadi embrio

D. biji mengalami perkecambahan

59. Hewan yangtidak termasuk ke dalam kelompok hemimetabola adalah... .

A. kecoa
B. belalang
C. lebah
D. walang sangit

60. Hewan yang menyerap zat makanan melaluipermukaan tubuhnya adalah ... .

A. bintang laut
B. cacing pita
C. cacing tanah
D. cumi-cumi
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II. Petunjuk untuk menjawab soal no 61 sampai dcngan I00'
Pilihlah jtwaban:

A. Apabila 1,2 dan 3 Benar

B. Apabila I dan 2 Benar

C. Apabila 2 dan 3 Benar
D. Apabila 3 saja Yang benar

61. Contoh dari adaptasi perllaku adalah... .

(l) semut ,nemiiiki oigun penciunr pada antenanya yang digunakan untuk mengetahui

musuhnya.
(2) kuda laut memiliki kantung yang digunakan untuk melindungi anak'anak dan telurnya.

i:i Uungton memperrahankan dirinya dengan berubah warna sesuai dengan tcnrpatnya.

62. Pernyataan yeng tepat mengenai siklus nitrogen adalah" ' '

(l) bakteri Nitritr*onas dapat mengubal.r senllawa amonium dan arnonia rnenjadi nitrat

(2) masuknya nitrogen ke dalam tanah akibat dari air hujan

ili nXsusi nitrogen dilakukan oleh baktei Rhizobiurn yang akan bersirnbiosis dengan

bakteri Az et o b acter', C I o s tr i di u m, dan polong-polongan'

63. Pernyaraan di bawah ini yang berkaitan dengan hutan konifer yaitu... .

(l) mempunyai musim dingin yang cukup panjang dan musim kemarau yang panas dan

sangat singkat
(2) jenis tumbuhan yang hidup sangat

jenis tunbultan
sedikit, biasanya hanya terdiri dari dua atau tiga

(3) vegetasi yang dapat hidup misalnya

semak-semak pendek.

Iumut kerak, rllmput teki, tumbuhan terna, dan

64. Pemyataan yang benar mengenai perbedaan komunitas dan ekosistem sebagai berikut:

(l) Iio*uniias oOutut kurnpulan makhluk hidup sejenis, sedangkan ekosistern adalah

kumpulan makhluk hidup sejenis beserta lingkungannya
(2) Komunitas hanya komponen biotik sedangkan ekosistem terdiri atas firktor biotik dan

abiotik
(3) Komunitas adalah kumpulan populasi sedangkan ekosistem adalah kumpulan

populasi beserta lingkungannYa.

65. Bahan alami yang dapat digunakan sebagai indikator alarni asam basa adalah... .

(1) soka
(2) kembang sepatu
(3) kunyit dan kubis ungu
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66. Perhatikan tabel hasil observasi di bawah ini!

Pemyataan yang paling tepBt berdasarkan data observasi di atas adalah.. '

(1) larutan C merupakarr larutan asam lemah

(2) larutan.,\ merupakan larutan basa kuat

i:i t*otun B merupakan larutan basa lerirah

6?. Contoh perubahan kimia adalah ... .

(l) pembakaran kembang aPi

(2) pembakaran kaYu

(3) proses perkaratan

68. Jaringan epitel menjalankan berbagai fungsi " ' '

(l) pelindung
(2) sekesi
(3) adsorpsi

69. Persamaan antara bakteri dengan Cyanophyta adalah " ' '

(i) mempunyai dinding sel

(2), reproduksi secara biner
(3) mempunyai membran inti

70. Bahan-bahan kimia dalam
pemutih, pembasmi hama
pernbersih adalah ... .

(1) pasta gigi
(2) sampo
(3) deterjen

rumah tangga dikelompokkan menjadi bahan pembersih,

dan bahan bakar rumah tangga' Yang termasuk bahan

? 1. Sel jaringan ikat yang berfungsi nremakan zat buangan adalah . . .

(1) sel plasn a

(2) sel mast
(3) makrolng
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72. Bahan baku untuk pembuatan kertas diperoleh dari ... '

(r) kitin
(2) rninyak bumi
(3) selutosa

73. Jaringan pada tumbuhan yang berfungsi untuk memperkuat kedudukan jaringan-jaringan

lain adalah... .

(l) epiderrnis
(2) sklerenkint
(3) parenliim

?4. Aerenkim banyak dijumpai pada jaringan." '

(1) epidermis
(2) perisikel
(3) korteks

75. Hasil aktivitas meristem yang menyebabkan pertumbuhan memanjang pada balangZea

rnoys adalah-.. .

(l) lateral
(2) interkalar
(3) apikal

76. Biosintesis karbohidrat pada fotosintesis menggunakan energi berupa.. ' .

(1) NADH
(2) NADPH
(3) ArP

77. Bahan baku yang digunalian untuk fotosintesis adalah'.. .

(l) Oz
(2) H2O
(3) CO:

78. Hasil fotosintesis pada tumbuhan akzur diangkut ke organ ... .

(1) buah
(2) altar
(3) rirrpang

79. Proses inspirasi manusia pada mekanisme pernapasan dada, setelah otot di antara tulang

rusuk terangkat adalah... .

(1) volurne rongga dada mengecil
(2) tekanan udara di paru-paru mengecil
(3) udara dari luar masuk
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80. Hal-hal berikut ini yang dapat menyebabkan meningkatnya frekuensi pernapasan pada

manusia adalalt'.. .

(1) bertambahnYa usia seseorang

(2) meningkatnYa aktivitas tubuh

(3) rnenurunnYa suhu tubuh

81. Tuberkulosis disebabkan oleh..' '

(1) alveolus berisi cairan
(?) dapat disebabkan oleh bakreri

(3) peradangan Paru-Paru

82. Psikotropika yang dapat membuat orang lamban dan kadang-kadang membuatnya tidur {
adalah... .

(1) heroin
(2) morfin
(3) opium

g3. orang yang sering mengkonsumsi stimulan membuat reaksi badan lebih aktif dan merasa

mempunyai riniel"an eiergi yang tidak terbatas, akan tetapi penggunaan yang berlebihan

dapat beraliibat. '. .

(1) pendarahan di otak
(2) denyut jantung tidak teratur

(3) paranoid

84" Racun di dalam rokok yang menimbulkan efek ketagihan adalah'. ' '

(1) tar
(2) asam sianida
(3) nikotin

85. Pernyataan di bawah ini yang bukan usaha pelestarian hewzur adalah" ' '
(l) mendatangkan hewari yaig berasal dari negara lain ke suatu cagar alam di"Indonesia

pi melepaskan kembali secara langsung hewaqrhewan liar yang dijadikan hewan

peliharaan rumah ke habitat alaminya

(3) menalgkap hewan yang suclah langka yang masih hidup di habitatnya yang sudah

rusak untuk ditangkarkan di suaka margasatwa

86. Filum Annelida, Platyhelmintes, dan Nemathelmintes dapat dijadikan dalam satu

kelompok berdasarkan kesarnaan... .

(1) rongga tubuh
(2) jumlah lapisan tubuh pada saat embrio
(3) sirnetri tubuh
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t7. Berdasarkan rongga tubuhnya, hewan berikut yang dapat dijadikan satu kelompok

dengan cacing tanah adalah ... .

(1) anjing
(2) kerang hijau
(3) cacing Pita

gg. Makhluk hidup berkembang pada lingkungan sesuai, keanekaragaman ekosistem

nrempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
(1) perbedaan kondisi komponen abiotik suatu daerah

(2) jenis yang beradaptasi juga berbeda

(3) menirnbuikan interaksi abiotik-biotik y'ang sejenis

g9. pemyataan yang benar mengenai kondisi sebelum pemanasan pada percobaan Pasteur

adalah.. , .

( I ) udara bebas tetap dapat berhubungan'dengan ruangan dalam labu.

(Z; *it oorganisme yang masuk bersama udara akan mati pada saat pemanasan air kaldu.

(:j sctetatr labu dimiringkan hingga air kaldu sampai ke permukan pipa, terjadilah

kontaminasi mikroorganisme,

90. Pernyataan yang benar tcntang eosinofil adalah .'. '
(1) mempunyai daya fagositosis yang lemah

(Z) trrtu*pul pada suatu jaringan yang mengalami reaksi alergi

(3) dapat mendetoksifikasi toksin penyebab radang

91. Perhatikan gambar di bawah inil

L"
ts.

&i

t{.1

.r*$sg)\
li$ffitrS.!&
t*&:mH&)reffi*

Ats

Nama leukosit yang ditunjukkan oleh huruf A, B, dan C

(1) (A) Neutrofil
(2) (B) Eosinofil
(3) (C) lvlonosit

adalah ...
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92. Berikut adalah ciri-ciri dari sel darah:

1. merupakan butiran kecil
2. diproduksi Pada sumsum tulang

3. umurnYa Pendek
4, memiliki inti Yang besar

Ciri trombosit ditunjukkan oleh nomor "' '

(1) I dan2
(2) 2 dan 3

(3) 3 dan 4

g3. Faktor fisiologis yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan adalah

(1) hormon
(2) vitamin
(3) gen

94. Contoh gerak bagian tumbuilan yang dipengaruhi arah rangsang adalah" ' '

(1) tigmonasti
(2) kemotaksis
(3) fototropisme

95. Otot pada manusia yang kerjanya involuntir (di bawah sadar) adalah " ' '

(1) ototjantung
(2) otot polos
(3) otr:t rangka

96. pencernaan kimiawi di usus halus dapat terjadi dengan bantuan zat kimia yang

disekresikan oleh ... .

(1) kantung emPedu
(2) pankreas
(3) usus halus

97. Pemyataan tentang gigi berikut yang benar adalah " ' '

(1) jumlah gigi manusia dewasa adalah 36

(2) gigi seri berfungsi untuk memotong makanan

(3) jumlah gigi premolar samadengan jumlah gigi seri

98. Plasma darah berperan membawa... .

(l) hormon
(2) oksigen
(3) karbondioksida

99. Pernyataan yang paling tepat mengenai pembuluh darah aorta adalah..' .

(l) $embuluh darah yang keluar dari ventrikel kanan

(2) membarva darah yang mengandung oksigen

(3) dindingnya memiliki banyak katup
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100. Sistem peredaran darah pada katak memiliki ciri sebagai berikut:

(l) darah yang banyak mengandung oksigerr bercampur dengan darah yang banyak

mengandung karbondioksida
(2) sistem peredaran darah ganda

i:i sel-set darah merahnya berbeda dari sel darah pada manusia yaitu memiliki inti
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