
Formasi UKK semester genap 2011/2012 

Jawablah Pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

   

 

Sistem Pencernaan 

1. Proses penguraian yang terjadi pada organ pencernaan lambung oleh beberapa 

enzim adalah .... 

2. Perhatikan gambar di bawah ini untuk menjawab soal no 2 dan 3 ! 

 

Proses pencernaan makanan yang terjadi pada organ 3, 4 dan 5 adalah .... 

3. Gangguan pencernaan gastritis , thypus, apendixitis terjadi karena infeksi pada 

organ .................. 

4. Enzim pencernaan yang dihasilkan oleh lambung adalah ......,..........,.............. 

5. Bakteri  dan hewan Cilliata dalam lambung hewan memamah biak berperan .... 

6. 4 macam lambung sapi yaitu ,.............,...........,.............. dan ................. 

7. Gangguan pencernaan dengan gejala sukar buang air besar (konstipasi) 

disebabkan.... 

8. Enzim yang dihasilkan oleh pankreas masuk ke duodenum melalui ........... 

9. Asam lambung berfungsi untuk ........................dan.................... 

10. Bagian usus manusia yang permukaannya dipenuhi oleh vili yaitu ........... 

11. Organ – organ penyusun sistem pencernaan manusia dibedakan menjadi 

kelenjar pencernaan dan saluran pencernaan. Organ yang merupakan saluran 

sekaligus kelenjar pencernaan adalah.............. dan ................. 

12. Jelaskan mekanisme terjadinya defekasi! 

13. Jelaskan perbedaan pencernaan secara mekanik dan kimiawi! 

14. Mengapa saat kita terlambat makan, lambung kita kadang terasa perih? 

 



 

Sistem Pernapasan 

 

15. Kondisi alat pernapasan yang menyebabkan terjadinya inspirasi pada 

pernapasan perut dan pernapasan dada yaitu,.... 

16. Trakea tersusun atas epitelium bersilia, silia tersebut berfungsi,..... 

 

17. Emfisema merupakan gangguan pada jaringan paru-paru yang kehilangan 

elastisitasnya. Apa yang akan terjadi apabila gangguan ini terus berlangsung? 

18. Perbedaan respirasi eksternal da internal yaitu .... 

19. Reaksi yang terjadi pada waktu bernapas pernapasan dalam adalah ............... 

20. Perhatikan grafik volume adara pernapasan berikut ! 

 

Pada grafik di atas volume inhalasi ditunjukkan oleh nomor .... 

21. Alat pernapasan pada burung berupa,..... 

22. Otot yang berperan pada waktu pernapasan dada adalah .... 

23. Sementara itu otot yang berperan dalam pernapasan perut adalah,..... 

24. Proses inspirasi peda pernapasan perut terjadi apabila ................... 

25. Kontraksi otot polos pada trakea dapat menyebabkan terjadinya penyakit ,....... 

26. Radang pada paru-paru disebabkan oleh bakteri ,............. 

27. Katup pada pangkal tenggorokan yang berfungsi mengatur proses pernapasan 

dan pencernaan di sebut ............. 

28. Urutkan proses pembentukan energi yang berupa ATP berikut; transfer elektron-

daur krebs-glikolisis! 

29. Apakah yang terjadi jika seorang atlet sering merokok? 

 

Sistem Ekskresi 



30. Berikut ini adalah gambar anatomi nefron! 

 

Prose yang terjadi pada bagian X adalah.... 

31. Zat berikut yang tidak termasuk zat metabolisme adalah,..... 

32. Perhatikan gambar struktur ginjal dan organ lainnya di bawah ini! 

 

Nama struktur label A, B, C , D dan E adalah... 

33. Fungsi glomerulus dan dan kapsula bowman dalam pembentukan urine adalah 

.... 

34. Mengapa paru-paru disebut juga sebagai alat ekskresi? 

35. Apakah yang dimaksud dengan gagal ginjal? 

36. Zat-zat apakh yang tidak boleh terrdapat pada urine?  

37. Urutankan  yang benar mengenai proses pembentukan urine! 

Filtrasi – urinasi – augmentasi – reasorbsi 

38. Organ hati mempunyai beberapa fungsi yaitu sebutkan 3 saja! 

39. Bagian terkecil dari ginjal disebut? 

40. Bagian terkecil dari paru-paru disebut? 

41. Lapisan dari epidermis kulit yang merupakan lapisan tanduk yaitu  ,.... 

42. What is the function of melanin? 

43. Fungsi utama dari buluh malpigi adalah ,..... 

44. Apakah yang dimaksud dengan dermatitis? 

45. Mengapa kita dianjurkan banyak minur air putih untuk menjaga kesehatan ginjal? 

46. Ada 2 alat ekskresi pada serangga. Apakah itu? 



47. Hati mempunyai dua fungsi sekaligus yaitu fungsi ekskresi dan sekresi. Jelaskan 

pernyataan tersebut! 

 

Sistem Regulasi 

 

48. Neuron terdiri dari 3 bagian utama yaitu .........,............,.............. 

49. Antara neuron yang satu dengan neuron yang lain dihubungkan dengan.... 

50. Apakah perbedaan saraf sensorik dan motorik dilihat dari aspek fungsinta? 

51. Talamus pada saraf pusat berfungsi untuk.................... 

52. Hipothalamus merupakan bagian otak yang berfungsi..... 

53. Saraf somatik terdiri atas..... 

54. Gambarkan satu sel saraf motorik lengkap dengan 6 bagian-bagiannya! 

55. Zat-zat yang berfungsi sebagi neurotransmiter adalah ,.....................,..................  

 

56. Perhatikan gambar bola mata berikut ! 

 

Berilah keterangan gambar di atas , A, B, C s/d - G 

Mekanisme melihat mulai dari masuknya stimulus sampai terbentuknya 

bayangan pada mata dilakukan oleh bagian-bagian pada gambar di tas. Proses 

untuk menfokuskan cahaya sehingga jatuh tepat di fovea ditunjukkan oleh .... 

57. Dalam  sistem reproduksi manusia hormon progesteron  dan estrogen berperan 

dalam .... 

58. Hiposekresi hormon tiroksin menyebabkan terjadinya penyakit...... 

59. Hipersekresi hormon tiroksin menyebabkan terjadinya penyakit,...... 

60. Kelenjar endokrin disebut juga kelenjar buntuk mengapa demikian? 

61. Apakah bedanya kelenjar eksokrin dan endokrin? Berikan contohnya! 

 

62. Perhatikan gambar sistem saraf pusat berikut! 



 

Bagian Y adalah otak tengah (metensefalon). Kerusakan pada bagian otak ini 

akan menyebabkan .... 

63. Insulin dihasilkan oleh kelenjar pankreas dan berperan dalam metabolisme 

tubuh, yaitu .... 

64. Glukagon berfungsi merubah ..................... menjadi .................... 

65. Sebutkan 5 tipe reseptor pada kulit! 

66. Gambar peta papila pada lidah sesuai kemampuan rangsangnya! 

67. Sebutkan 3 bagian utama telinga! 

68. Adakah alat yang fungsinya sama dengan ginjal? Jika ada alat apakah itu? 

69. Apakah pengaruh narkoba bagi sistem koordinasi? 

Sistem Reproduksi 

70. Alat reproduksi luar pada pria terdiri atas..... 

71. Alat reproduksi dalam pada pria terdiri atas,..... .... 

72. Peristiwa yang terjadi pada siklus menstruasi yaitu.... 

73. Alat reproduksi yang berfungsi sebagai tempat fertilisasi dan inplantasi yaitu..... 

74. Zigot yang mengalami pembelahan mitosis menjadi 32 sel disebut.... 

75. Apakah bedanya spermatogenesis dan Oogenesis? 

76. Ada 4 macam membaran yang terbentuk saat kehamilan apa sajakah itu? 

77. Hormon yang terdeteksi saat kehamilan triwulan pertama yaitu hormon,....... 

78. Apakah yang menyebabkan seorang laki-laki bisa menjadi mandul? 

79. Bagimanakah proses terjadinya kembar identik dan kembar tidak identik itu? 

80. Mengapa wanita hamil tidak mengalami menstruasi? Jelaskan! 

81. Apa sajakah keunggulan ASI bagi bayi (minimal 3) ? 

82. Kelemahan alat kontrasepsi pil KB  dan IUD yaitu.... 

83. HIV atau AIDS dapat menural melalui.....5 cara apakah itu? 

84. Pada spermatogenesis sel sertoli berfungsi..... 

85. Hormon LH (luteinizing Hormone) pada laki-laki yang dihasilkan oleh hipofisis 

anterior memiliki fungsi .... 



86. Apakah yang kamu ketahui tentang istilah berikut; ejakulasi dini dan vasektomi 

dan tubektomi? 

 

Sistem Kekebalan 

87. Fungsi sistem imun bagi tubuh manusia adalah,..... 

88. Mengapa kulit disebut sebagai kekebalan tubuh eksternal tidak spesifik? 

Jelaskan 

89. Ada 5 tahap proses fagositosis apa sajakah itu? 

90. Apakah perbedaan antara alergi dan auto imun? Berilah contoh penyakitnya! 

91. Apakah bedanya sel T dan sel B dari aspek fungsinya? 

92. Organ apa sajakah yang terlibat dalam sistem kekebalan tubuh? 

93. Kekebalan aktif alami dapat diperoleh melalui ... 

94. Kekebalan pasif alami diperoleh melalui ......... 

95. Kekebalan aktif buatan biasanya melalui proses .............. 

96. Apakah HIV itu? Apakah akibat yang ditimbulkan? 

97. Respon imun yang berlebihan terhadap suatu senyawa yang masuk ke dalam 

tubuh disebut ...... 

98. Fungsi makrofag dalam sistem pertahanan tubuh adalah,.... 

99. Kapankah jika seseorang tersebut dikatakan sakit? 

100. Apakah usaha yang dilakukan jika kekebalan tubuh tidak bisa melawan 

penyakit? 

101. Sel T pembantu merupakan target utama dari HIV karena,.... 

102. Perhatikan gambar di bawah ini 

 

Berilah keterangan gambar pada gambar di atas! 

103. Berilah keterangan gambar dan jelaskan Jelaskan proses terbentuknya urine 

primer , sekunder dan tersier sesuai gambar berikut! 



 


