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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 Program Studi yang tertera pada kanan atas Naskah Soal
dengan Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN).
2. Laporkan kepada pengawas ruang ujian apabila terdapat lembar soal, nomor soal yang tidak
lengkap atau tidak urut, serta LJUN yang rusak atau robek untuk mendapat gantinya.
3. Tulislah Nama dan Nomor Peserta Ujian Anda pada kolom yang disediakan di halaman pertama
butir soal.
4. Isilah pada LJUN 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 huruf/angka di atasnya.
c. Nama Sekolah, Tanggal Ujian, dan bubuhkan Tanda Tangan Anda pada kotak yang
disediakan.
5. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan Naskah Soal tersebut.
6. Jumlah soal sebanyak 40 butir, pada setiap butir soal terdapat 5 (lima) pilihan jawaban.
7. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika, atau alat bantu hitung
lainnya.
8. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ruang ujian.
9. Lembar soal boleh dicoret-coret, sedangkan LJUN tidak boleh dicoret-coret.

SELAMAT MENGERJAKAN
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1. Terdapat penyakit-penyakit tertentu pada manusia yang disebabkan oleh adanya masalah pada
hormon. Misalnya, penyakit diabetes mellitus (DM) atau lebih dikenal sebagai penyakit kencing
manis. Penderita penyakit ini kekurangan hormon insulin sehingga kadar gula dalam darahnya
sangat tinggi. Saat ini hormon insulin telah dapat dihasilkan secara buatan (transgenik) dengan
bantuan bakteri Escherichia coli. Ilmu yang mengkaji bidang ini adalah ....
A. mikrobiologi
B. bioteknologi
C. bakteriologi
D. kedokteran
E. biokimia
2. Pasangan yang benar antara penyakit dan jenis virus yang menularkannya pada tabel di bawah ini
adalah ....
A.
B.
C.
D.
E.

Nama penyakit
Ebola
AIDS
Polio
Avian Influenza
Cacar

Jenis virus
Mumps virus
Papillomavirus
Herpes simplex virus
H5N1
Sarcoma virus

3. Berikut ini gambar beberapa macam jamur.

I

II

III

IV

V

Jamur yang berguna untuk membuat tempe dan roti, secara berurutan ditunjukkan oleh nomor ....
A. I dan II
B. II dan V
C. III dan IV
D. III dan V
E. IV dan V
4. Tanaman lamtoro, petai, dan putri malu dikelompokkan dalam Mimosaceae. Dasar pengelompokan
yang digunakan adalah ….
A. habitus terna
B. daun mahkota berlepasan
C. perhiasan bunga lengkap
D. memiliki dua daun lembaga
E. daun majemuk menyirip
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5. Berikut beberapa kegiatan manusia dalam mengelola hutan sebagai sumber daya alam.
(1) Perladangan di hutan
(2) Melakukan sistem tebang pilih
(3) Melakukan reboisasi
(4) Pembatasan penebangan
(5) Mengekspor kayu gelondongan
Aktivitas yang menunjang kelestarian hutan adalah ....
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (3), dan (4)
C. (2), (3), dan (4)
D. (2), (4), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)
6. Berikut ciri-ciri tumbuhan yang diamati oleh sekelompok siswa.
- Batang berbentuk rhizoma dalam tanah
- Berakar serabut
- Memiliki pembuluh angkut
- Generasi sporofit lebih dominan daripada gametofit
- Tidak berbunga dan tidak berbiji
Dari ciri-ciri di atas, tumbuhan tersebut dikelompokkan ke dalam kelompok tumbuhan ....
A. Bryophyta
B. Pterydophyta
C. Gymnospermae
D. Monokotil
E. Dikotil
7.

Perhatikan gambar di samping!
Berdasarkan gambar, sporokista dan serkaria ditunjukkan oleh
bagian gambar yang bernomor ….
A. 1 dan 3
B. 1 dan 5
C. 2 dan 4
D. 3 dan 5
E. 4 dan 5

8. Ditemukan seekor hewan dengan ciri-ciri sebagai berikut.
(1) Kulitnya licin dan tidak bersisik
(2) Mempunyai misai pada moncongnya
(3) Hidup di air
(4) Cara reproduksi vivipar
Berdasarkan ciri-ciri di atas, hewan tersebut dimasukkan ke dalam kelas ….
A. Mamalia
B. Aves
C. Reptilia
D. Amphibia
E. Pisces
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Perhatikan rantai makanan di samping ini!
Dalam rantai makanan di samping; jamur, rayap,
dan cacing tanah memiliki tingkatan trofik ....
A. I
B. II
C. III
D. IV
E. V

10. Perhatikan daur nitrogen berikut!
Berdasarkan daur nitrogen di samping, proses
yang ditunjukkan oleh nomor 1, 2, dan 3 secara
berurutan adalah ....
A. fiksasi, amonifikasi, dan nitrifikasi
B. amonifikasi, denitrifikasi, dan fiksasi
C. amonifikasi, fiksasi, dan denitrifikasi
D. nitrifikasi, nitrafikasi, dan fiksasi
E. nitrifikasi, nitrafikasi, dan denitrifikasi

N2 di udara
3

2

Nitrat

Tumbuhan

Hewan

Nitrit

Amonia

1

Organisme mati

11. Semakin meluasnya daerah yang mengalami hujan asam ternyata berkaitan erat dengan semakin
meluasnya perindustrian. Hal ini dikarenakan ....
A. oksida nitrogen dan oksida sulfur dihasilkan dari kegiatan industri
B. CO2 yang dikeluarkan oleh pabrik di daerah industri
C. gas CO yang merupakan hasil pembakaran dari pabrik
D. bahan-bahan bersifat asam yang mengalir ke sungai
E. asap pabrik yang bereaksi dengan udara
12. Perhatikan gambar membran sel di bawah ini!
1
2
3
4
5

Kepala lemak dan protein integral ditunjukkan oleh nomor ....
A. 1 dan 2		
B. 1 dan 3
C. 2 dan 3
D. 2 dan 4
E. 4 dan 5
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13. Amati dengan saksama gambar sel di samping!
Pernyataan yang benar tentang organel sel pada nomor 3
beserta fungsinya adalah ....
A. mitokondria, berfungsi untuk menghasilkan energi
B. kloroplas, berperan dalam proses fotosintesis
C. mitokondria, berperan dalam proses fotosintesis
D. kloroplas, tempat berlangsungnya proses fotosintesis
E. vakuola, sebagai tempat penyimpanan makanan
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2

5
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14. Perhatikan salah satu jaringan epitel pada tubuh manusia berikut!

4

Tempat dan fungsi jaringan epitel pada gambar tersebut yang benar adalah ....
A. batang tenggorok, pergerakan zat lewat permukaan
B. kelenjar ludah, sekresi produknya berupa enzim
C. alveolus, difusi zat berupa gas CO2 dan O2
D. saluran pencernaan, membersihkan zat asing
E. saluran anus, proteksi jaringan di bawahnya
15. Perhatikan gambar otot-otot pada lengan atas di samping!
Peristiwa yang terjadi pada bagian berlabel 1 dan 2, ketika seseorang
melakukan gerakan membengkokkan lengan adalah ....
A. 1 relaksasi dan 2 kontraksi
B. kedua-duanya relaksasi
C. 1 kontraksi dan 2 relaksasi
D. kedua-duanya kontraksi
E. 1 fleksi dan 2 pronasi
16. Hasil CT scan seseorang menunjukkan adanya gumpalan bekuan darah yang bergerak di dalam
sirkulasi dan terjepit di dalam pembuluh darah kecil. Adanya gumpalan bekuan darah tersebut
menimbulkan penyakit yang disebut ….
A. sklerosis
B. thrombus
C. embolus
D. thalasemia
E. varises
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17. Pencernaan protein dimulai pada bagian gambar yang bernomor ....
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

5

1

4
2
3

18. Darah mengangkut karbon dioksida yang terbanyak dalam bentuk ....
A. terlarut dalam plasma darah
B. terikat oleh hemoglobin (HbCO2)
C. bikarbonat (HCO3)
D. karbonat anhidrase
E. asam karbonat (H2CO3)
19. Perhatikan diagram nefron ginjal di samping!
Urine seorang pasien diuji di laboratorium, ternyata mengandung
albumin atau protein lainnya. Hal tersebut terjadi karena
adanya kerusakan di bagian yang bernomor ....
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

2

1
4

3

20. Perhatikan gambar indra penglihatan di bawah ini!

Fungsi bagian mata yang ditunjukkan oleh X pada gambar adalah ....
A. mengatur intensitas cahaya yang masuk
B. memfokuskan cahaya
C. memperkokoh bola mata
D. memberikan warna pada mata
E. menangkap cahaya yang masuk

X

5
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21. Fertilisasi terjadi pada bagian gambar yang bernomor ....
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
22. Monosit dan sel darah putih granulosit dapat berfungsi dalam sistem pertahanan tubuh dengan
cara ....
A. menghasilkan antibodi spesifik untuk menghancurkan antigen kuman
B. memproduksi sel memori untuk mengenali masuknya antigen yang sama
C. melakukan fagositosis terhadap kuman atau benda asing yang masuk ke tubuh
D. menghalangi masuk dan menyebarnya kuman penyakit
E. mengaktifkan sel T untuk memproduksi interleukin yang akan mengaktifkan sel B
23. Mira melakukan percobaan pertumbuhan kecambah dengan membuat empat perangkat percobaan
dengan rincian sebagai berikut.
- Sepuluh kecambah dengan media pasir diletakkan di tempat terang.
- Sepuluh kecambah dengan media pasir diletakkan di tempat gelap.
- Sepuluh kecambah dengan media kapas diletakkan di tempat terang.
- Sepuluh kecambah dengan media kapas diletakkan di tempat gelap.
Seluruh perangkat percobaan disiram setiap pagi dan sore. Pengamatan dilakukan selama 5 hari
dengan mengukur tinggi tanaman. Pernyataan yang tepat mengenai variabel bebas, variabel
kontrol, dan variabel terikat pada percoban tersebut adalah ....
Variabel Bebas

Variabel Kontrol

A.

penyiraman, jumlah kecambah

macam media, tinggi tanaman

B.

penempatan, macam media

lama pengamatan, penyiraman

C.

lama pengamatan, penempatan

tinggi tanaman, macam media

D.

kecambah, lama pengamatan

penempatan, macam media

E.

jumlah perangkat, jumlah
kecambah

penyiraman, tinggi tanaman

Variabel Terikat
penempatan, lama
pengamatan
tinggi tanaman, jumlah
kecambah yang tumbuh
penyiraman, jumlah
kecambah
tinggi tanaman, banyaknya
air penyiraman
penempatan, macam media
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24. Kecepatan reaksi enzimatis dipengaruhi oleh beberapa faktor. Grafik berikut ini menunjukkan
hubungan antara kecepatan reaksi dan faktor yang memengaruhinya, yaitu enzim.
Pepsin
Kecepatan reaksi

Amilase

Lipase

2

4

6

8

10

X

Apabila X dalam grafik tersebut adalah pH, pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan grafik
tersebut adalah ...
A. Enzim bekerja baik pada suasana asam.
B. Pada pH > 10, enzim masih bekerja dengan baik.
C. Enzim bekerja secara optimum pada pH optimum.
D. Enzim yang berbeda mempunyai pH optimum yang berbeda pula.
E. Kerja enzim tidak terlalu dipengaruhi oleh pH.
25. Berikut adalah beberapa pernyataan tentang proses metabolisme.
(1) Fotolisis H2O dan fosforilasi.
(2) Pengubahan CO2 menjadi glukosa.
(3) Menggunakan oksigen bebas.
(4) Pemecahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana.
(5) Terbentuknya FADH2, NADH, dan ATP.
Pernyataan yang merupakan proses katabolisme ditunjukkan oleh ....
A. (1) dan (3)
B. (1) dan (4)
C. (2) dan (3)
D. (2) dan (4)
E. (4) dan (5)
26. Respirasi aerob terjadi dalam empat tahap, dimana setiap tahapnya menghasilkan produk yang
berbeda-beda. Produk yang dihasilkan dalam proses daur Krebs adalah ….
A. 2 FAD, 2 H2O, dan 4 ATP
B. 10 NAD, 10 H2O, dan 2 FAD
C. 2 asetil Ko-A, 2 CO2 , dan 2 NADH
D. 4 CO2 , 2 ATP, 2 FADH2 , dan 6 NADH
E. 2 asam piruvat, 2 ATP, dan 2 NADH
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27. Perhatikan gambar di bawah ini!

NADP+
ADP
+ P

X
ATP
NADPH
Kloroplas

Peristiwa fotosintesis yang terjadi pada bagian X adalah ....
A. fotolisis yang menghasilkan glukosa dan O2
B. reaksi gelap yang menghasilkan glukosa dan CO2
C. fotolisis yang menghasilkan oksigen dan NADPH
D. reaksi terang yang menghasilkan ATP, NADPH, O2
E. fotofosforilasi yang menghasilkan ADP dan NADPH
28. Proses respirasi anaerob seperti fermentasi alkohol berlangsung apabila tidak tersedia oksigen.
Peristiwa ini menghasilkan jumlah ATP yang sangat sedikit apabila dibandingkan dengan respirasi
aerob. Hal ini disebabkan karena hasil akhir peristiwa adalah ....
A. NAD+ yang mengandung sedikit energi
B. asetaldehid yang memiliki 3 atom karbon
C. etanol yang memiliki 2 atom karbon
D. alkohol yang bersifat racun bagi sel organisme
E. alkohol yang masih dapat menghasilkan energi
29. Dijumpai suatu asam nukleat dengan ciri-ciri sebagai berikut.
(1) Mengandung gula deoksiribosa.
(2) Mengandung gula ribosa.
(3) Mengandung basa adenin, guanin, sitosin, dan urasil.
(4) Mengandung basa adenin, guanin, sitosin, dan timin.
(5) Memiliki konfigurasi double helix.
Yang merupakan ciri-ciri struktur DNA adalah ….
A. (1), (2), dan (5)
B. (1), (3), dan (5)
C. (1), (4), dan (5)
D. (2), (3), dan (5)
E. (2), (4), dan (5)

11

30. Perhatikan diagram proses sintesis protein di samping!
Bagian yang berlabel 1 dan 2 adalah proses ....
A. replikasi dan translasi
B. replikasi dan transkripsi
C. translasi dan replikasi
D. transkripsi dan replikasi
E. transkripsi dan translasi

Biologi SMA/MA
DNA

1

RNA

duta

menempel pada ribosa
RNA duta+
Ribosom

Polipeptida

2
RNA t – Asam amino
RNA t

31. Pernyataan-pernyataan berikut berhubungan dengan pembelahan sel.
(1) Memperbanyak sel pada proses pertumbuhan.
(2) Mengurangi jumlah kromosom.
(3) Terjadi pada sel tubuh.
(4) Terjadi pada proses gametogenesis.
(5) Sifat sel anak sama dengan sel induk.
(6) Sifat sel anak tidak identik dengan sel induk.
(7) Pembelahan berlangsung dua kali.
Ciri khas mitosis ditunjukkan oleh pernyataan nomor ....
A. (1), (3), dan (5)
B. (1), (4), dan (6)
C. (2), (3), dan (5)
D. (2), (4), dan (6)
E. (2), (4), dan (7)
32. Persilangan antara tanaman labu bulat (B) dominan terhadap lonjong (b), tinggi (T) dominan
terhadap pendek (t). Jika tanaman labu dengan genotipe BbTt dibastarkan dengan Bbtt
menghasilkan labu berfenotipe bulat tinggi, lonjong tinggi, bulat pendek, dan lonjong pendek
dengan perbandingan sebesar ….
A. 3 : 1 : 3 : 1
B. 3 : 1 : 1 : 3
C. 3 : 3 : 1 : 1
D. 1 : 3 : 3 : 1
E. 1 : 1 : 1 : 1
33. Pada penyilangan bunga Linaria marocana bunga merah (AAbb) dengan bunga putih (aaBB)
dihasilkan keturunan F1 bunga ungu (AaBb). Apabila F1 disilangkan dengan bunga merah (Aabb),
perbandingan fenotipe F2 antara bunga ungu : bunga putih : bunga merah adalah ....
A. 3 : 2 : 3
B. 6 : 2 : 8
C. 9 : 3 : 4
D. 9 : 4 : 3
E. 12 : 3 : 1

12

34. Perhatikan peta silsilah (pedigree) berikut!
Genotipe parental A dan B adalah ....
A. X* Y dan X X
B. X Y
dan X* X
C. X* Y dan X* X
D. X* Y dan X* X*
E. X Y
dan X* X*
35.

		
						
B
B
						
C
C
						
						
D
D
						
E
E
						
A

A

F

E
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Keterangan:

?

?

A

B

Laki-laki normal
Wanita normal
Laki-laki buta warna

C

D

E

Wanita karier
Wanita buta warna

Perhatikan gambar mutasi kromosom di samping.
Perubahan gen yang terjadi pada peristiwa mutasi tersebut adalah ….
A. katenasi
B. translokasi
C. inversi
D. insersi
E. duplikasi

F

36. Menurut Urey, gas-gas purba di atmosfer bereaksi membentuk zat organik yang penting bagi
kehidupan makhluk hidup. Gas-gas purba yang diperkirakan Urey adalah ….
A. CH4, NH3, N2, dan H2O (uap air)
B. CH4, NH3, H2, dan H2O (uap air)
C. CH4, NH3, CO2, dan H2O (uap air)
D. CH4, NH3, NO2, dan H2O (uap air)
E. CH4, NH4, H2, dan H2O (uap air)
37. August Weismann memotong ekor tikus jantan dan tikus betina, kemudian keduanya dikawinkan.
Anak tikus keturunannya pun mengalami perlakuan yang sama hingga mencapai 50 generasi.
Pada generasi yang ke-51, ternyata tetap dihasilkan keturunan tikus yang berekor. Eksperimen ini
bertentangan dengan mekanisme evolusi yang dicetuskan oleh ….
A. seleksi alam – Lamarck
B. seleksi alam – Darwin
C. adaptasi – Lamarck
D. adaptasi – Darwin
E. generatio spontanea – Aristoteles
38. Insulin merupakan produk bioteknologi yang sangat menolong bagi penderita diabetes mellitus.
Teknologi yang digunakan untuk memperoleh insulin adalah ....
A. fusi sel pankreas manusia dengan sel kanker yang cepat membelah
B. Escherichia coli dibiakkan pada medium ekstrak pankreas manusia
C. Escherichia coli dikloning setelah gennya diradiasi menjadi gen insulin
D. fermentasi oleh bakteri Escherichia coli terhadap ekstrak pankreas tikus
E. penyambungan gen insulin dengan plasmid bakteri Escherichia coli
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39. Salah satu masalah yang dihadapi para petani adalah serangan hama yang dapat menghancurkan
tanamannya. Berikut ini adalah beberapa upaya mengatasi permasalahan tersebut.
(1) Menghasilkan senyawa pemberantas hama (DDT).
(2) Memanfaatkan bakteri Bacillus thuringiensis.
(3) Menghasilkan varietas tahan hama.
(4) Mengembangkan antibotik.
Sumbangan bioteknologi modern untuk mengatasi masalah tersebut ditunjukkan oleh nomor ....
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (1) dan (4)
D. (2) dan (3)
E. (2) dan (4)
40. Keberhasilan rekayasa genetika menghasilkan tumbuhan unggul dan pengembangan hasilnya
yang terus-menerus telah meningkatkan kekhawatiran banyak kalangan, terutama ahli biologi
karena ....
A. dapat menurunkan populasi plasma nutfah
B. hanya memberikan keunggulan yang sesaat pada manusia
C. sifat unggul tumbuhan tidak dapat dipertahankan
D. sifat unggul memiliki toleransi yang tinggi terhadap lingkungan
E. gen-gen unggul plasma nutfah menjadi inaktif

