
  

 

 

 

  

 

 

 

 

Bebera Soal di Bawah ini Adalah Soal UN 2012  

 
A. Pilihlah jawaban yang paling tepat! 

Sistem Pencernaan 

1. Proses penguraian yang terjadi pada organ pencernaan Mulut  adalah .... 

A. Maltosa ---maltose---> glukosa 

B. Amilum ---ptialin ---> glukosa 

C. Sukrosa ---sakarase ---> sukrosa dan fruktosa 

D. Protein ---pepsin ---> preteosa + pepton 

E. Laktosa ---laktase ---> glukosa 

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

 

Proses pencernaan makanan yang terjadi pada organ 4 adalah .... 

A. Amilum menjadi maltosa oleh enzim ptialin 

B. Protein menjadi pepton oleh enzim pepsin 

C. Protein menjadi asam amino oleh enzim tripsin 

D. Emulsi lemak menjadi asam lemak oleh gliserol 

E. Pepsin menjadi asam amino oleh enzim erepsin 

3. Gangguan pencernaan gastritis terjadi karena infeksi pada organ yang bernomor ..... 

A. 1  B. 2  C. 3  D. 4  E. 5 

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

A. Membusukkan makanan dan menghasilkan metana 

B. Membusukkan makanan dan menghasilkan metana 

C. Menghasilkan asam amino dan vitamin 

D. Mencerna selulosa dan menghasilkan asam laktat 

E. Mencerna selulosa karena menghasilkan enzim selulose 

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

A. Kurang mengkonsumsi makanan berserat  D. Keracunan makanan 

B. Kekurangan vitamin C    E. Kekurangan mineral kalsium 

C. Produksi asam lambung yang berlebihan 

PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGKALAN 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

SMA NEGERI 4 BANGKALAN 
JL. Pertahanan No. 4 Bangkalan Tilp. )312092444 

UJIAN  KENAIKAN KELAS (UKK) 2011/2012 
Mata pelajaran :  Biologi                 Hari & Tanggal  :  Rabu, 30 Mei 2012  
Waktu   :  90 Menit           Nama Pengajar   : Makhrus Ali, S. Pd 
Kelas   :  XI.IPA                  



6. Bagian usus manusia yang permukaannya dipenuhi oleh vili yaitu: 

A. Ileum  B. Jejenum C. Duodenum  D. Usus besar  E. Usus buntu 

Sistem Pernapasan 

 

7. Kondisi alat pernapasan yang menyebabkan terjadinya inspirasi pada pernapasan perut dan 

pernapasan dada yaitu,.... 

 Pernapasan Perut Pernapasan Dada 

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

Diafragma relaksasi 

Diafragma kontraksi 

Diafragma kontraksi 

Diafragma relaksasi 

Otot dinding perut kontraksi 

Otot dada kontaksi 

Otot dada relaksasi 

Otot antar tulang rusuk kontaksi 

Otot antar tulang rusuk kontaksi 

Diafragma relaksasi 

 

8. Emfisema merupakan gangguan pada jaringan paru-paru yang kehilangan elastisitasnya. 

Apa yang akan terjadi apabila gangguan ini terus berlangsung? 

A. Proses pengikatan O2 di dalam darah terganggu karena kadar Hb berkurang. 

B. Proses inspirasi dan ekspirasi terganggu sehingga beban pernapasan meningkat. 

C. Tidak terjadi proses pertukaran O2 dan CO2 di alveolus. 

D. Proses penyampaian O2 ke dalam sel-sel tubuh meningkat. 

E. Bronkus akan mengalami penyempitan sehingga proses pernapasn terganggu. 

9. Perbedaan respirasi eksternal da internal yaitu .... 

 Respirasi eksternal Respirasi internal 

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

Difusi gas di paru-paru 

Difusi gas di dalam jaringan 

Difusi gas di hidung 

Difusi gas di dalam jaringan 

Difusi gas di tenggorokan 

Difusi gas di dalam jaringan 

Difusi gas di paru-paru 

Difusi gas di paru-paru 

Difusi gas di hidung 

Difusi gas di paru-paru 

 

10. Perhatikan grafik volume adara pernapasan berikut ! 

 

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

A. 1  B. 2  C.  3  D. 4  E. 5 

11. Alat pernapasan pada burung berupa,..... 

A. Kulit dan rongga mulut  D.  Trakea dan pundi-pundi udara 

B. Insang dan trakea   E.  Paru-paru dan pundi-pundi udara 

C. Insang dan paru-paru 

 

 



Sistem Ekskresi 

12. Berikut ini adalah gambar anatomi nefron! 

 

Prose yang terjadi pada bagian X adalah.... 

A. Penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh 

B. Pengeluaran zat-zat sisa yang tidak diperlukan tubuh 

C. Pembentukan urine sesungguhnya yang kan di salurkan menuju tubula kolektas 

D. Penyaringan zat-zat dalam darah yang bermanfaat bagi tubuh 

E. Pembentukan urien sekunder 

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

A. Urea  B. Amoniak  C. Asam amino D Garam mineral E. CO2 

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

 

Nama struktur label B dan E adalah... 

A. Ginjal dan kelenjar supra renalis   D. Ureter dan kelenjar suprarenalis 

B. Uretra dan kelenjar suprarenalis  E. Kantung kemih dan ginjal 

C. Ginjal dan kantong kemih 

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

A. Mengkonsentrasikan urine   D. Menyaring darah dan filtrat 

B. Reasorbsi air ke dalam darah   E. Reasorbsi garam dan asam amino 

C. Menghilangkan amonia dari dalam tubuh 

16. Urutan yang benar mengenai proses pembentukan urine adalah .... 

A. Filtrasi – reasorbsi – augmentasi – urinasi 

B. Filtrasi – augmentasi – reasorbsi – urinasi 

C. Filtrasi – urinasi – augmentasi – reasorbsi 

D. Filtrasi – urinasi - reasorbsi – augmentasi 

E. Filtrasi – reasorbsi – urinasi – augmentasi 

17. Organ hati mempunyai beberapa fungsi berikut, kecuali,..... 

A. Detoksifikasi zat berbahaya bagi tubuh (racun) 

B. Menjaga konsentrasigula darah 

C. Menyimpan cadangan energi dalam bentuk glikogen 

D. Osmoregulasi dengan mengatur ekskresi garam-garam 

E. Memproduksi zat sisa metabolisme yang mengandung nitrogen 



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

A. Hipodermis    D. Stratum granulosum 

B. Stratum lusidum   E. Stratum germinativum 

C. Stratum korneum 

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

A. Menyerap sisa pencernaan    D. Menyerap sisa O2 dari darah 

B. Mengalirkan asam urea  di dalam darah  E. Mengendapkan asam urea di kulit 

C. Menyerap sisa nitrogen dari darah 

Sistem Regulasi 

 

20. Neuron terdiri dari 3 bagian utama yaitu ... 

A. Akson,dendrit, badan sel   D. Akson, sel schwann, dendrit 

B. Dendrit, badan sel,  badan nissel  E. Akson, badan sel, badan nissel 

C. Akson, selubung mielin, badan sel 

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

A. Sinapsis   D. Sel schwann 

B. Neurit    E. Selubung mielin 

C. Dendrit 

22. Hipothalamus merupakan bagian otak yang berfungsi..... 

A. Mengatur perasaan  D. Mengatur keseimbangan tubuh 

B. Mengatur suhu tubuh  E. Menghubungkan otak besar & sumsum tulang belakang 

C. Mengkoordinasi gerakan otot 

23. Saraf somatik terdiri atas..... 

A. 12 pasang saraf otak dan 4 pasang saraf pinggul 

B. 12 pasang saraf otak dan 31 pasang saraf medula spinalis 

C. 8 pasang saraf leher dan 12 pasang saraf punggung 

D. 4 pasang saraf pinggul dan 5 pasang saraf pinggang 

E. 4 pasang saraf pinggul dan 1 pasang saraf ekor 

 

24. Perhatikan gambar bola mata berikut ! 

 

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 .... 

A. A  B. B   C. C   D. D  E. H 

25. Dalam  sistem reproduksi manusia hormon progesteron berperan dalam .... 

A. Merangsang evolusi    D.Merangsang kontraksi uterus 

B. Menghambat sekresi estrogen  E. Memelihara ketebalan endometrium 

C. Merangsang pertumbuhan folikel primer 



 

26. Perhatikan gambar sistem saraf pusat berikut! 

 

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

menyebabkan .... 

A. Hilang ingatan   D.Terganggunya penglihatan 

B. Tidak dapat berbicara  E. Denyut jantung tidak teratur 

C. Hilangnya keseimbangan 

27. Insulin dihasilkan oleh kelenjar pankreas dan berperan dalam metabolisme tubuh, yaitu .... 

A. Mengatur kadar gula dalam darah  D. Mengatur daya absorbsi lemak 

B. Mengatur tekanan darah dalam arteri E.Menetralisir zat-zat yang berbahaya  

C. Mengatur keseimbangan air dan garam dalam darah. 

Sistem Reproduksi 

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

A. Penis dan testis  D. Epididimis dan uretra 

B. Penis dan scrotum  E. Epididimis dan testis 

C. Scrotum dan uretra 

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

A. Ovum terlepas dari folikel degraf dan siap dibuahi 

B. Endometrium yang kaya pembuluh darah meluruh 

C. Estrogen memacu terjadinya penebalan endometrium 

D. Korpus luteum menghentikan produksi hormon estrogen 

E. FSH merangsang pembentukan folikel yang mengeliling ovum 

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

A. Uterus dan oviduct   D. Oviduct dan ovarium 

B. Uterus dan ovarium   E. Ovarium dan oviduct 

C. Oviduct dan uterus 

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

A. Morula     D. trofoblas 

B. Blastula    E. Embrioblas 

C. Gastrula 

32. Kelemahan alat kontrasepsi pil KB yaitu.... 

A. Cara pemakainnya sulit  D. Kesuburan cepat pulih kembali 

B. Menyebabkan anemia  E. Diminum pada masa subur 

C. Menurunkan produksi ASI  

33. HIV atau AIDS dapat menural melalui..... 

A. Transfusi darah yang tercemar HIV D. Penggunaan toilet bersama penderita HIV 

B. Sentuhan dengan penderita HIV E. Makan dan minum bersama penderita HIV 

C. Penggunaan baju penderita HIV 



34. Pada spermatogenesis sel sertoli berfungsi..... 

A. Memberi makan sel sperma  D. Menghasilkan sperma 

B. Mewnghasilkan getah alkalis  E. Membentukhormon LH 

C. Membentuk hormon FSH 

35. Hormon LH (luteinizing Hormone) yang dihasilkan oleh hipofisis anterior memiliki fungsi .... 

A. Mengatur pertumbuhan dan perkembangan folikel sel telur 

B. Memacu pengeluaran hormon estrogen 

C. Memacu terjadinya ovulasi 

D. Mengatur pertumbuhan dinding endometrium 

E. Mengatur terjadinya menstruasi 

Sistem Kekebalan 

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

A. Melawan patogen yang ada di udara 

B. Menghancurkan jaringan tubuh yang sehat, 

C. Memicu pembentukan antigen dalam tubuh, 

D. Melawan antigen yang masuk ke dalam tubuh 

E. Menonaktifkan antibodi yang bekerja melawan antigen 

37. Kekebalan aktif alami dapat diperoleh melalui ... 

A. Imunisasi    D. Konsumsi obat-obatan 

B. Serangan penyakit   E. Pemberian ibu saat dalam kandungan 

C. Pemberian antibodi 

38. Respon imun yang berlebihan terhadap suatu senyawa yang masuk ke dalam tubuh disebut 

...... 

A. Alergi   B. Fagositosis    C. Imunitas D. Autoimunitas E.  Inflamasi 

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

A. Menimbulkan inflamasi  D. Melakukan fagositosis 

B. Menghasilkan antibodi  E. Menghasilkan reaksi alergi 

C. Menghasilkan antigen 

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

A. Dapat membentuk antibodi  D. Pada permukaannya terdapat molekul CD4 

B. Dapat membunuh sel asing  E. Pada permukaannya terdapat molekul CD3 

C. Dapat melakukan fagositosis    

 

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Proses pencernaan makanan meliputi : ingesti, digesti dan absorsi serta devekasi. 

Jelaskan ke empat istilah tersebut! 

2. Perhatikan gambar di bawah ini 



 

Berilah keterangan gambar pada gambar di atas! 

3. Jelaskan proses terbentuknya urine primer sesuai gambar berikut! 

 

4. Sebutkan lima (5) reseptor pada kulit manusia 

5. Sebutkan 3 perbedaan antara Spermatogenesis dan Oogenesis! 

Selamat mengerjakan & semoga sukses! 

 

 


