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I.  PILIHAN GANDA 
 Petunjuk 
 Pilihlah salah satu jawaban, dari pilihan 

jawaban yang tersedia dengan memberi 
tanda silang (x) pada jawaban yang benar. 

 
1. Panjang keseluruhan usus halus dan 

usus besar adalah … 
a. 8,25 meter 
b. 8,50 meter 
c. 9,25 meter 
d. 9,50 meter 
e. 9,75 meter  

2. Organ yang berfungsi menyerap hasil 
pencernaan makanan adalah … 

a. Colon 
b. Duodenum 
c. Ileum  
d. Jejenum 
a. Ventrikulus 

3. Sulit buang air, karena penyerapan air 
di colon terlalu besar disebut … 

a. Apendiktis 
b. Diare 
c. Disfagia 
d. Konstipasi  
e. Ulkus 

4. Enzim yang berperan memetabolisme 
lemak adalah … 

a. Lipase  
b. Maltase 
c. Pepsin 
d. Renin 
e. Sukrase 

5. Rumus gigi untuk orang dewasa adalah 
… 

a. 1 2 3 4 
b. 2 1 1 2 
c. 2 3 1 2 
d. 3 2 1 2  
e. 3 2 2 1 

6. Hal yang mempengaruhi kecepatan 
pernafasan, KECUALI … 

a. Aktifitas/Kebiasaan 
b. Berat Badan  
c. Jenis Kelamin 
d. Kesehatan 
e. Umur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Jumlah kapasitas vital paru-paru 
manusia adalah … 

a. 2800 ml 
b. 3200 ml 
c. 3800 ml 
d. 4200 ml 
e. 4800 ml  

8. Penyempitan bronchus dan bronchiolus 
karena alergi disebut … 

a. Asma  
b. Bronkitis 
c. Emboli 
d. Pleuritis 
e. Pneumonia 

9. Percabangan yang terdapat pada ujung 
tenggorokan disebut … 

a. Alveolus 
b. Bronchus  
c. Bronchiolus 
d. Larinks 
e. Pleura 

10. Luas permukaan Alveolus jika 
dibentangkan adalah … 

a. 50 meter 2 
b. 60 meter 2 
c. 70 meter 2  
d. 80 meter 2 
e. 90 meter 2  

11. Dibawah ini yang termasuk organ murni 
sistem eksresi adalah … 

a. Ginjal  
b. Hati 
c. Kulit 
d. Paru-paru 
e. Usus 

12. Jumlah ginjal manusia adalah … 
a. 1 buah 
b. 2 buah 
c. 2 pasang 
d. 4 buah 
e. 4 pasang 

13. Zat-zat yang terdapat urine primer, 
KECUALI … 

a. Asam Amino 
b. Air 
c. Garam 
d. Glukosa 
e. Urea  
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14. Produksi urine normal dalam 1 menit 
dari kedua ginjal, adalah … 

a. 100 cc 
b. 125 cc  
c. 150 cc 
d. 175 cc 
e. 200 cc 

15. Kelainan yang terjadi pada pankreas, 
yang menyebabkan tubuh tidak dapat 
memetabolisme gula dalam tubuh … 

a. Batu Ginjal 
b. Diabetes Inpidus 
c. Diabetes Melitus  
d. Nefritis 
e. Sistitis 

16. Hormon yang berperan dalam 
mengontrol pembentukan urine adalah 
… 

a. ADH  
b. Esterogen 
c. Insulin 
d. Progesteron 
e. Testosteron 

17. Bagian sel syaraf yang berfungsi 
menerima rangsang adalah … 

a. Akson 
b. Dendrit  
c. Nodus Renvier 
d. Selaput Myelin 
e. Sinaps 

18. Yang merupakan fungsi dari Cerebelum 
adalah … 

a. Koordinasi gerakan  
b. Gerak otot rangka 
c. Penglihatan 
d. Pendengaran 
e. Rasa sakit 

19. Hormon yang berperan memetabolisme 
glukosa adalah … 

a. ADH  
b. Esterogen 
c. Insulin  
d. Progesteron 
e. Testosteron 

20. Bagian mata yang berperan mengatur 
banyak sedikitnya cahaya yang masuk 
ke dalam mata adalah … 

a. Iris 
b. Kornea 
c. Lensa 
d. Pupil  
e. Retina 

21. Kelainan pada mata yang menyebabkan 
bayangan benda jatuh dibelakang retina 
disebut … 

a. Katarak 
b. Mata tua 
c. Rabun Dekat  
d. Rabun Jauh 
e. Rabun Senja 

 

22. Tempat pertemuan antara sperma dan 
ovum adalah … 

a. Ovarium 
b. Oviduct  
c. Servix 
d. Uterus 
e. Vagina 

23. Organ yang berperan dalam 
spermatogenesis … 

a. Epididimis 
b. Skrotum 
c. Testis  
d. Uretra 
e. Vas deferens 

24. Zigot yang berkembang akan tertanam 
pada … 

a. Ovarium 
b. Oviduct  
c. Servix 
d. Uterus  
e. Vagina 

25. Penyakit yang ditandai dengan adanya 
borok pada organ kelamin disebut … 

a. Gonorhoe 
b. Kandidiasis 
c. Klamida 
d. Sifilis  
e. AIDS  

 
 
II.  URAIAN 
 Petunjuk 
 Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut 

dengan jelas dan benar. 
 

1. Tuliskan 4 (empat) bagian lambung 
Ruminansia … 

2. Apa yang dimaksud dengan Inspirasi 
dalam sistem pernafasan … 

3. Tuliskan 3 (tiga) tahapan pembentukan 
urine … 

4. Bagian mata yang berperan sebagai 
penerima rangsang cahaya  adalah … 

5. Hormon yang berperan memetabolisme 
glukosa adalah … 
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