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     Dalam UN berlaku Petunjuk Umum seperti ini : 

             Latihan Soal UN 2010 Paket 2 
        Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah 

SMA / MA IPA 
Mata Pelajaran : Biologi 

1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) yang 
tersedia dengan menggunakan pensil 2B sesuai petunjuk di LJUN. 

2. Hitamkan bulatan di depan nama mata ujian pada LJUN. 
3. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut. 
4. Jumlah soal sebanyak 40 butir, pada setiap soal terdapat 5 (lima) pilihan 

jawaban. 
5. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya. 
6. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang 

jelas, rusak, atau tidak lengkap. 
7. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat 

bantu hitung lainnya. 
8. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian. 
9. Lembar soal boleh dicoret-coret untuk mengerjakan perhitungan. 
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1. Amatilah gambar hewan-hewan berikut! 

                   
    

Ketiga hewan tersebut memiliki ciri yang sama yaitu …. 
A. berperan sebagai predator 
B. memiliki sepasang antene 
C. memiliki kaki beruas-ruas 
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D. memiliki kelenjar bisa 
E. bernapas dengan paru-paru 

 
2. Kelompok hewan-hewan berikut yang memiliki takson terendah yang sama adalah …. 

A. ikan hiu, ikan kakap dan ikan bandeng 
B. burung hantu, kelelawar dan burung elang 
C. cicak rumah, kadal dan buaya sungai 
D. kucing hutan, anjing liar dan serigala 
E. tupai, marmut dan tikus sawah 

 
3. Bakteri ada yang merugikan dan ada pula yang bermanfaat dalam bidang pertanian. Bakteri 

yang dapat menambah kadar nitrogen dalam tanah sehingga menjadi subur adalah …. 
A. Rhizobium leguminosarum 
B. Pseudomonas denitrificans 
C. Lactobacillus bulgaricus 
D. Acetobacter xylinum 
E. Streptomyces griceus 

 
4. Perhatikan gambar tumbuhan lumut berikut : 
 

       
 

Keturunan sporofit adalah yang berlabel …. 
A. 1, 2, 3 dan 4 
B. 1, 2 dan 3 
C. 1 dan 2 
D. 2 dan 3 
E. 3 dan 4 

 
 
5. Perhatikan gambar gamet tumbuhan berbiji tertutup berikut ini! 
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Berdasarkan gambar, endosperm sebagai cadangan makanan bagi embrio terbentuk dari hasil 
fertilisasi antara …. 
A. A dan H 
B. A dan J 
C. A dan K 
D. B dan G 
E. B dan K 

 
6. Dalam daur hidup ubur-ubur Aurellia sp terdapat fase-fase …. 

1. skifistoma 
2. planula 
3. efira 
4. medusa 

   
Urutan fase-fase perkembangannya yang benar adalah …. 
A. 1 – 2 – 3 – 4 
B. 1 – 3 – 2 – 4  
C. 2 – 1 – 3 – 4  
D. 2 – 3 – 1 – 4  
E. 3 – 2 – 1 – 4  

 
7. Perhatikan gambar hewan-hewan berikut! 
 

1.                 2.             3.  
 

Hewan 1, 2 dan 3 digolongkan kedalam kelas Aves, sebab …. 
A. berdarah panas 
B. jantung beruang 4 
C. pada cakar terdapat sisik 
D. bersifat ovipar 
E. tubuh tertutup bulu 

8. Pada sebuah ekosistem sawah terdapat organisme-organisme berikut! 
1. burung elang  2. ular sawah  3. tumbuhan padi    4. Ulat daun 
5. rumput teki  6. katak sawah  7. tikus sawah     8. burung 
kutilang 

     
Dari organisme-organisme tersebut yang berperan sebagai taraf trofi II adalah …. 
A. 1 dan 8 
B. 2 dan 6 
C. 3 dan 5 
D. 4 dan 7 
E. 6 dan 8 

 
9. Aktivitas manusia sangat berpengaruh terhadap keseimbangan lingkungan. Untuk 

mengurangi  terjadinya pemanasan global usaha yang dilakukan adalah …. 
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A. mengurangi aktivitas industri 
B. membatasi jumlah kendaraan bermotor 
C. memberantas hama tanaman pertanian 
D. memperbanyak menanam tanaman 
E. mengurangi penangkapan ikan di laut 
 

10. Ribosom berperan dalam proses sintesis protein. Ribosom terdiri dari dua jenis yaitu ribosom 
bebas dan ribosom terikat. Ribosom terikat terdapat pada organel sel …. 
A. golgi kompleks 
B. retikulum endoplasma 
C. badan mikro 
D. mikrotubulus 
E. selaput plasma 

 
11. Perhatikan diagram transpor melalui membran sel berikut! 
       

          
       
       Berdasarkan gambar, mekanisme transport yang terjadi adalah …. 

A. difusi 
B. osmosis 
C. endositosis 
D. eksositosis 
E. transpor aktif 

 
12. Perhatikan anatomi daun berikut! 
 
 
 
 
 
 
 
      Berdasarkan gambar, bagian yang berlabel X berfungsi khusus untuk …. 

A. menyelenggarakan proses fotosintesis 
B. menyelenggarakan proses respirasi 
C. pertukaran gas CO2 dan O2 
D. menyimpan senyawa karbohidrat 
E. melindungi  jaringan di bawahnya 

 
13. Suatu jaringan epitel pada manusia memiliki ciri-ciri: 

• Berbentuk batang dengan tambahan silia pada tepi luarnya 
• Penghasil lendir untuk menangkap benda asing 
• Getaran silia mampu menghalau benda asing yang masuk. 

      
Berdasarkan ciri-ciri, jaringan tersebut terdapat pada : 
A. saluran pembuluh darah 
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B. pangkal saluran kerongkongan 
C. saluran urine pada ureter 
D. bagian luar rongga mulut 
E. saluran batang tenggorok 

 
14. Perhatikan persendian berikut!  
 
 
 
 
 
 

 
Berdasarkan gambar, pernyataan yang tepat untuk nama sendi dan pergerakannya adalah …. 
A. luncur, gerakan  satu arah 
B. engsel, gerakan  dua arah 
C. putar, gerakan memutar 
D. pelana, gerakan  dua rah 
E. peluru, gerakan bebas 

 
15. Jantung merupakan alat sistem peredaran darah yang penting yang berfungsi memompa darah 

ke seluruh tubuh. Pada saat jantung berkontraksi darah yang terdapat pada bilik kanan akan 
mengalir menuju …. 
A. arteri koronaria 
B. arteri pulmonalis 
C. aorta (nadi besar) 
D. vena pulmonalis 
E. bilik kanan 
 

16. Proses pencernaan pada manusia dikelompokkan menjadi dua yaitu pencernaan secara 
mekanik yang terjadi di mulut dan lambung dan pencernaan secara kimiawi oleh enzim. 
Dimanakah protein mulai dicerna secara kimiawi dan enzim apa yang melakukannya ? 
A. rongga mulut oleh enzim protease 
B. kerongkongan oleh enzim renin 
C. lambung oleh enzim pepsin 
 
D. usus halus oleh enzim tripsinogen 
E. usus besar oleh enzim steapsin 

 
17. Pernapasan pada manusia melibatkan aktivitas  dari bagian-bagian berikut : 

1. otot antartulang rusuk  
2. diafragma 
3. tulang rusuk 
4. otot dinding perut 

       
Bila terjadi pernapasan perut, bagian tubuh yang berperan adalah …. 
A. 1 dan 4 
B. 2 dan 4 
C. 3 dan 4 
D. 1, 2 dan 3 
E. 2, 3 dan 4 
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18. Perhatikan diagram berikut! 
 

 
 

 
 
 
 

Bagan tersebut menyelenggarakan proses secara berurutan …. 
A. filtrasi, reabsorbsi dan augmentasi 
B. filtrasi, augmentasi dan reabsorbsi 
C. reabsorbsi, filtrasi dan augmentasi 
D. reabsorbsi, augmentasi dan filtrasi 
E. augmentasi, filtrasi dan reabsorbsi  

 
19. Perhatikan gambar!  

 
 
 
 
 
 
 
 

      Berdasarkan gambar, fungsi hormon yang dihasilkan oleh organ X adalah …. 
A. menaikan tekanan darah 
B. memepercepat denyut jantung      
C. mengatur sifat kelamin sekunder 
D. mengatur kadar gula darah 
E. mempengaruhi proses pertumbuhan 

 
 
 
 
20. Gambar kulit sebagai indera peraba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berdasarkan gambar, bagian X merupakan reseptor …. 
A. dingin 
B. panas 
C. tekanan 
D. nyeri 
E. sentuhan 

WWW.UJIANNASIONAL.ORG
 

 



WWW.UJIANNASIONAL.ORG 

 
21. Perhatikan gambar alat reproduksi wanita! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Berdasarkan gambar, tempat terjadinya fertilisasi dan gestasi adalah pada bagian yang 

berlabel …. 
A. 1 dan  2 
B. 2 dan  3 
C. 3 dan  4 
D. 4 dan  5 
E. 5 dan 2 

 
22. Hasil uji urine seseorang dengan menggunakan biuret ternyata menunjukkan warna ungu. Hal 

ini menunjukkan bahwa urine orang itu mengandung protein. Orang tersebut adalah penderita       
penyakit …. 
A. albuminuria 
B. oligouria 
C. nefritis 
D. diabetes melitus 
E. diabetes insipidus 

 
 
 
 
 
 
 
23. Perhatikan bagan percobaan berikut: 

  
Tanaman A pada tempat tertutup sedangkan B pada tempat terbuka terkena cahaya.  Tanaman 
B dapat tetap bertumbuh sedangkan tanaman A lama-kelaman akan mati. Hal ini disebabkan 
karena …. 
A. tanaman A terserang jamur parasit sehingga mati 
B. penyerapan pupuk untuk nutrisi pada tanaman A terganggu 
C. hormon pertumbuhan tanaman A tidak aktif karena tidak ada cahaya 
D. tanaman A tidak dapat berfotosintesis untuk menghasilkan zat organik 
E. tanaman menjadi layu karena suhu dan kelembaban yang sangat tinggi 
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24. Tabel hasil pengamatan pertumbuhan kecambah. 
 

A 0 1 2 3 4 5 6 7 
B 0 0,4 1,6 2,8 4,0 5,2 6,4 7,6 

Keterangan :   A = hari pengamatan ke .... 
                 B = panjang kecambah 

 
Berdasarkan data tersebut, berapakah rata-rata kecepatan tumbuh kecambah tersebut ? 
A. 0,09 
B. 1,09 
C. 1,2 
D. 1,6 
E. 7,6 

 
25. Perhatikan gambar berikut! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Berdasarkan gambar, pernyataan yang benar mengenai sifat enzim berdasarkan gambar 
adalah …. 
A. tersusun dari senyawa protein 
B. dapat dihambat oleh inhibitor 
C. mempercepat reaksi kimia 
D. berperan sebagai katalisator biologis 
E. hanya mempengaruhi satu macam zat 

 
 
 
 
26. Perhatikan diagram respirasi berikut! 

           
     Berdasarkan diagram, bagian yang berlabel R adalah …. 

A. asam sitrat 
B. asetil koenzim A 
C. asam asetat 
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D. asetaldehi 
E. alkohol 

27. Transpor elektron yang berlangsung di dalam mitokondria, prosesnya akan berakhir setelah 
elektron H+ bereaksi dengan oksigen yang berfungsi sebagai akseptor terakhir yang akan 
membentuk …. 
A. CO2 
B. H2O 
C. asam piruvat 
D. energi ATP 
E. NADH 

 
28. Pada proses fermentasi alcohol, energi ATP dihasilkan pada tahap …. 

A. pemecahan glukosa menjadi asam piruvat 
B. pemecahan glukosa menjadi asetil ko-A 
C. perubahan asam piruvat menjadi asetaldehid 
D. perubahan asetaldehid menjadi alkohol 
E. pelepasan CO2 oleh asam piruvat 

 
29. Perhatikan gambar percobaan fotosintesis berikut! 

             
Dari percobaan tersebut ditarik kesimpulan bahwa fotosintesis …. 
A. hanya dapat menggunakan cahaya matahari 
B. diperlukan gas karbondioksida 
C. tidak memerlukan air 
D. dapat dihambat oleh senyawa NAHCO3 
E. membentuk ATP pada reaksi terang 

 
 
30. Molekul DNA berbeda dengan molekul RNA dalam hal berikut ini, kecuali …. 

A. gula pentosa yang dikandungnya 
B. tempatnya di dalam sel 
C. asam posfat yang dimilikinya 
D. basa nitrogen golongan purinnya 
E. rantai nukleotida penyusunnya 
 

31. Perhatikan tabel kodon dengan asam amino translasinya. 
       

No Kodon Asam amino No Kodon Asam amino 
1. 
2. 
3.   
4. 

UCG 
GUG 
GGU 
ACU 

Serin 
Valin 
Glisin 
Tirosin 

5. 
6. 
7 

GCA 
GAU 
CUU 

 

Alanin 
Asparagin 
Leusin 
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Rantai DNA yang melakukan proses transkripsi memiliki susunan kodogen TGA – GAA               
CGT – CCA, maka rangkaian asam amino yang terbentuk dalam sintesis protein adalah .... 

A. leusin – alanin – asparagin – glisin 
B. glisin – tirosin – valin – serin 
C. alanin – leusin – asparagin – valin 
D. serin – valin – alanin – leusin  
E. tirosin – leusin – alanin – glisin 

 
32. Gambar salah satu tahap pembelahan sel secara mitosis. 
 
 
 
 
 
 
 
      Berdasarkan gambar, sel tersebut berada dalam fase …. 

A. interfase 
B. anafase 
C. profase 
D. metafase 
E. telofase 

 
33. Perhatikan skema oogenesis berikut! 

            
Bagian yang berlabel 1, 2 dan 3 adalah …. 
A. badan kutub sekunder 
B. polosit primer 
C. oogonia 
D. ootid haploid 
E. ovum diploid 
 

34. Gandum berkulit hitam (Hhkk) disilangkan dengan gandum berkulit kuning (hhKk), hitam 
epistasis terhadap kuning maka keturunannya …. 
A. hitam semua 
B. kuning semua 
C. hitam : kuning = 3 : 1 
D. hitam : kuning :  putih = 2 : 1 : 1 
E. hitam : kuning :  putih = 1 : 2 : 1 
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35. Lalat buah Drosophila melanogaster memiliki kromosom dalam keadaan diploid sebanyak 4 
pasang dengan susunan kromosom  AA BB CC DD. Karena peristiwa gagal berpisah pada 
meiosis terdapat adanya individu yang memiliki kromosom AA BBB CC DD. Individu tersebut 
mengalami mutasi kromosom yang disebut …. 
A. nulisomi 
B. monoploid 
C. monosomi  
D. triploidi 
E. trisomi  

 
36. Perhatikan gambar eksperimen Stanley Miller. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hasil analisis secara kromatografi terhadap air yang tertampung pada bagian yang berlabel P 
setelah akhir percobaan, mengandung …. 
A. senyawa-senyawa anorganik kompleks 
B. molekul-molekul organik sederhana 
C. makhluk hidup sederhana seperti virus 
D. organisme heterotrof purba 
E. gas metan dan amoniak 

 
37. Pasangan dua organ yang dimiliki. dua macam organisme di bawah ini menunjukkan adanya 

homologi .... 
A. alat gerak ikan paus dengan sirip ikan kakap 
B. kaki depan kuda dengan sayap burung 
C. sayap serangga dengan sayap burung 
 
D. sirip terbang cicak dengan sayap kelelawar  
E. belalai gajah dengan tangan manusia 
 

38. Menurut sensus pada sebuah pulau yang jumlah penduduknya 90.000 orang terdapat 3.600 
orang yang golongan darahnya rhesus negatif. Berdasarkan data tersebut jumlah orang yang 
rhesus positif bergenotip heterozigot (Rhrh) adalah .... 
A. 86400 
B. 57600 
C. 28800 
D. 7200 
E. 3600 

 
39. Hibridoma adalah sel-sel  yang dihasilkan dengan cara fusi atau peleburan dua sel yang 

berbeda tipe. Sel tersebut merupakan kesatuan tunggal yang mengandung sifat-sifat kedua sel 
induk. Hibridoma banyak digunakan untuk .... 
A. menghasilkan antibodi monoklonal 
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B. memfermentasikan gula menjadi alkohol 
C. memfermentasikan alkohol menjadi asam cuka 
D. memisahkan bijih logam dari bahan-bahan lain 
E. memproduksi protein sebagai makanan ternak  

 
40. Dampak negatif bioteknologi bagi kehidupan manusia adalah adanya makhluk baru seperti 

mikroorganisme hasil rekayasa genetika yang terlepas ke lingkungan dapat menyebabkan …. 
A. punahnya mikroorganisme lain 
B. pemanasan global 
C. produksi pertanian menurun 
D. timbulnya penyakit baru 
E. erosi plasma nutfah 
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