
 

 

 

ULANGAN HARIAN SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2011/2012 

MATA PELAJARAN  : BIOLOGI 

KELAS   : IX (SEMBILAN) 

MATERI   : SISTEM EKSKRESI 

 

PILIHLAH JAWABAN YANG PALING BENAR! 

1. Organisme memiliki sistem pengeluaran yang berguna untuk mengeluarkan zat zat sisa dari 

proses..... 

a. Oksidasi   c. absorbsi 

b. metabolisme    d. transportasi 

2. Keterangan berikut menjelaskan tentang organ ginjal, kecuali..... 

a. Berbentuk seperti kacang merah 

b. Berfungsi sebagai penyaring darah 

c. Sebagai tempat pembentukan sel sel darah 

d. Jumlahnya sepasang, di kiri-kanan ruas ruas tulang belakang  

3. Bagian ginjal yang berfungsi sebagai penyaring darah adalah..... 

a. Korteks   c. pelvis 

b. medula    d. ureter 

4. Urin ± 95% terdiri dari air dan garam serta zat zat lain, seperti.... 

a. Urea, asam amino dan protein  c. Urea, amonia dan bilirubin 

b. Sisa oksidasi, protein dan vitamin  d. Vitamin, amonia dan glukosa 

5.  Urin berwarna kuning karena mengandung ..... 

a. Urea    c. hemoglobin 

b. bilirubin    d. amonia 

6. Salah satu tanda bahwa seseorang menderita gagal ginjal adalah jika dalam urin terdapat zat.... 

a. Urea    c. Protein  

b. amonia    d. glukosa 

7. Hati termasuk juga sebagai organ eksresi karena berfungsi mengeluarkan.... 

a. Vitamin A   c. Gula dari dalam darah 

b. bilirubin dan urea  d. Gula dalam bentuk glikogen 

8. Empedu yang terbentuk di dalam hati berasal dari..... 

a. Hemoglobin yang rusak  c. Zat zat racun yang terkumpul 

b. Sel sel darah merah yang rusak  d. Zat sisa pembongkaran protein 

9. Epidermis kulit manusia tersusun atas.... 

a. Lapisan tanduk dan lapisan malpighi c. Lapisan malpighi dan jaringan ikat 

b. Kulit ari dan kulit jangat   d. Lapisan tanduk dan kulit jangat 

10. Kulit berfungsi sebagai alat pengeluaran, karena itu memiliki.... 

a. Rambut   c. Ujung ujung saraf 

b. Kelenjar keringat   d. Jaringan ikat 

11. Hormon, obat obatan dan vitamin yang berlebihan dalam tubuh akan dikeluarkan melalui.... 

a. Hati    c. ginjal 

b. limpa     d. Muara pencernaan 
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12. Zat yang dikeluarkan dari paru paru berupa 

a. Oksigen   c. Karbon dioksida 

b. nitrogen    d. amonia 

13. Perhatikan hal hal berikut: 

1. Memiliki reseptor indra 

2. Melindungi tubuh dari mikroorganisme 

3. Menyimpan kelebihan minyak  

4. Mengeluarkan air dan garam-garaman 

Yang bukan fungsi kulit sebagai alat ekskresi adalah.... 

a. 1 dan 3   c. 1, 2 dan 3 

b. 2 dan 3   d. 1, 3 dan 4 

14. Perhatikan hal hal berikut: 

1. Menghasilkan empedu 

2. Menetralkan racun 

3. Mengontrol kadar gula dalam darah 

4. Menyimpan glikogen 

Fungsi hati adalah.... 

a. 1, 2 dan 3   c. 2, 3 dan 4 

b. 1, 3 dan 4    d. 1, 2, 3 dan 4 

15. Perhatikan hal hal berikut: 

1. Oksigen 

2. Karbon dioksida 

3. Urea 

4. air  

Fetus mengekskresikan zat sisa metabolisme ke dalam darah ibunya berupa.... 

a. 1, 2, 3    c. 1, 2, 4 

b. 2, 3, 4     d. 1, 3, 4 

16. Pasangan yang tepat antara alat ekskresi dan zat sisa adalah.... 

a. Ginjal dengan cairan empedu  c. Hati dengan cairan empedu 

b. Paru paru dengan keringat   d. Kulit dengan karbon dioksida 

17. Berikut ini, yang tidak terdapat pada lapisan dermis di kulit adalah... 

a. Pembuluh darah   c. saraf 

b. Lapisan tanduk    d. Akar rambut 

18. Pembuluh darah pada kulit berfungsi untuk.... 

a. Memberi  makan sel sel kulit  

b. Memberi warna kemerahan pada kulit 

c. Melembabkan kulit 

d.  Mencegah penuaan pada kulit 

19. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi dari kulit pada manusia adalah.... 

a. Sebagai organ reseptor   c. Alat respirasi 

b. Sebagai pelindung    d. Alat ekskresi 

20. Pengeluaran karbon dioksida berlangsung saat.... 

a. Menghirup udara segar   c. ekspirasi 

b. inspirasi     d. Karbon dioksida dalam tubuh terlalu banyak 

21. Berikut ini yang bukan fungsi hati yang benar adalah..... 

a. Menetralisir racun   c. Melarutkan lemak 

b. Penyimpanan glikogen    d. Menetralisir racun 

22. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida terjadi di.... 

a. Trakea     c. pleura 

b. alveolus     d. Bronkus 

 



23. Faktor yang mempengaruhi pengeluaran urine adalah.... 

a. Jumlah air yang diminum 

b. Jumlah pengeluaran hormon testosteron 

c. Jumlah ginjal 

d. Jumlah nefron  

24. Dibawah ini yang tidak berhubungan dengan cairan empedu adalah.... 

a. Dihasilkan karena perombakan erotrosit yang sudah tua 

b. Dihasilkan oleh hati 

c. Digunakan untuk menetralisir racun dalam tubuh 

d. Digunakan saat proses pencernaan untuk melarutkan lemak  

25. Lapisan yang membungkus paru paru disebut.... 

a. Pleura     c. trakea 

b. pericardium     d. kapsul 

26. Jika ukuran paru paru lebih besar karena adanya pelebaran alveolus dan menyebabkan 

kesulitan bernafas, gangguan tersebut disebut... 

a. Emfisema    c. dipteri 

b. bronkitis     d. pneumonia 

27. berikut ini yang bukan gangguan pada paru paru adalah.... 

a. dipteri     c. bronkitis 

b. emfisema     d. kolelitiasis 

28.  Sikap yang harus diindari supaya tidak terjadi gangguan pada alat ekskresi adalah.... 

a. Olahraga yang teratur   c. Menghirup udara bersih 

b. Minum air putih yang banyak   d. Berada didaerah polusi 

29.  Bagian bagian yang terdapat pada ginjal adalah.... 

a. Badan malpighi – alveolus – glomerolus 

b. Pleura – glomerolus – tubulus renalis 

c. Glomerolus – kapsula bowman – tubulus renalis 

d. Vesica urinaria – kapsula bowman - glomerolus  

30. Pada tabel berikut, hewan avertebrata yang sesuai dengan alat pengeluarannya adalah.... 

Nama Hewan Alat Pengeluaran 

a. Cacing tanah Ronga berdenyut 

b. Cacing pipih Sel api 

c. Belalang Nefridia 

d. protozoa Buluh malpighi 

  

31. Zat sisa yang dikeluarkan serangga dan berfungsi sebagai bahan pembuatan rangka luar 

adalah... 

a. Nitrogen    c. kalsium 

b. fosfor      d. kalium 

32. Pada paramaecium yang berfungsi sebagai alat pengeluaran adalah.... 

a. Mikronukleus    c. Vakuola makanan 

b. makronukleus     d. Vakuola kontraktil 

33. Zat buangan yang dikeluarkan melalui ginjal adalah.... 

a. Keringat    c. urea 

b. empedu     d. Karbon dioksida 

34. Perhatikan gambar berikut! 
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Bagian yang berfungsi sebagai tempat penyaring darah ditunjukkan oleh nomor.... 

a. 1     c. 3 

b. 2     d. 4 

35. Alat ekskresi pada manusia adalah... 

a. Paru paru, kulit, hati dan ginjal 

b. Ginjal, kulit, hati dan empedu 

c. Anus, paru paru, kulit dan hati 

d. Kulit, anus, hati dan empedu  

36. Zat sisa yang dikeluarkan pada sistem defekasi adalah.... 

a. Urin    c. feses 

b. hormon    d. air 

37. Urutan yang dilalui urin dari ginjal keluar tubuh adalah.... 

a. Ureter – uretra – kantong kemih 

b. Uretra – ureter – kantong kemih 

c. Kantong kemih – uretra – ureter 

d. Ureter – kantong kemih - uretra  

38. Penyaringan zat zat sisa metabolisme yang mengandung racun adalah.... 

a. Absorbsi   c. augmentasi 

b. adsorpsi    d. filtrasi 

39. Badan malpighi berperan penting dalam penyaringan darah tersusun atas.... 

a. Glomerolus dan kapsula bowman 

b. Tubulus kolektivus dan glomerolus 

c. Tubulus kontortus dan kapsula bowman 

d. Tubulus kolektivus dan tubulus kontortus  

40. Proses pengeluaran zat yang masih berguna bagi tubuh disebut... 

a. Ekskresi   c. sekresi 

b. Defekasi   d. eliminasi 

JAWABLAH PERTANYAAN BERIKUT DENGAN SINGKAT DAN JELAS! 

1. Apa yang dimaksud dengan: 

a. Ekskresi 

b. Sekresi 

c. Defekasi  

2. Mengapa sistem ekskresi sangat diperlukan oleh tubuh kita? 

3. Jelaskan proses penyaringan darah pada ginjal! 

4. Tuliskan dan jelaskan 3 gangguan tubuh yang disebabkan karena kelainan ginjal! 

5. Mengapa sebaiknya kita membiasakan mengkonsumsi air putih? 

 

 


