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      Contoh soal dan pembahasan soal sesuai kisi-kisi  
 

 

1. Disajikan kasus, siswa dapat menjelaskan obyek dan permasalahan Biologi yang ter-

kait di dalamnya 

 Contoh 1 

Berbagai jenis bahan makanan diproduksi dengan memanfaatkan makhluk hidup, misal-

nya tempe, kecap, tapai, dan roti. Pembuatan bahan makanan tersebut memanfaatkan salah 

satu jenis mikroorganisme. Cabang ilmu biologi yang mempelajari jenis mikroorganisme 

tersebut adalah  .... . 

a. Bakteriologi yang mempelajari bakteri dan peranannya 

b. Virologi yang mempelajari virus dan pengaruhnya bagi makhluk hidup 

c. Mikologi yang mempelajari kehidupan jamur dan peranannya. 

d. Entomologi yang mempelajari kehidupan serangga dan peranannya. 

e. Botani yang mempelajari kehidupan tumbuhan dan peranannya. 

Pembahasan:  

Berdasarkan bahan makanan yang disebutkan, seperti tempe, kecap, dan roti. Pembuatannya me-

manfaatkan salah satu mikroorganisme yaitu jamur. Oleh sebab itu cabang ilmu biologi yang 

mempelajari kehidupan jamur dan manfaatnya adalah Mikologi. 

Contoh 2 

Pemindahan pembangunan pabrik ke luar kota merupakan solusi untuk mengurangi kepa-

datan penduduk di perkotaan sekaligus mengurangi polusi yang terjadi di kota besar. Apa-

bila tidak ada upaya netralisasi limbah, tindakan tersebut kurang tepat karena  .… . 

a. Mengurangi keanekaragaman hayati di kota tersebut 

b. Mempersempit lahan persawahan dan perkebunan di kota 

c. Akan mendorong dilaksanakannya penghijauan di kota besar 

d. Dapat mengurangi kesuburan tanah dan persediaan air tanah di kota besar 

e. Dapat memperluas areal yang tercemar 

Pembahasan :  

Apabila suatu pabrik tidak mengadakan netralisasi limbah, maka akan menyebabkan bahan kimia 

berbahaya yang terdapat di dalamnya menjadi ikut tercemar saat limbah pabrik tersebut dibuang. 

Keadaan ini akan mengakibatkan tercemarnya lingkungan sekitar dan dapat membahayakan bagi 

makhluk hidup dalam melakukan aktivitasnya. 
 

 

 

2. Menjelaskan peran yang merugikan dari Virus / Archebacteria / Eubacteria 
 

 

 Contoh 1 

Bakteri banyak yang merugikan manusia karena bersifat patogen sehingga menyebabkan 

penyakit tertentu. Pernyataan yang benar megenai bakteri dan penyakit yang ditimbulkan 

yaitu  .… . 

a.  Treponema pallidum menyebabkan tifus 

b.  Diplococcus pneumoniae menyebabkan disentri 

c.  Vibro cholerae menyebabkan kolera 

d.  Clostridium tetani menyebabkan pes 

e.  Neisseria gonorrhoeae menyebabkan sifilis 
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Pembahasan :  

Treponema pallidum menyebabkan sifilis, Diplococcus pneumoniae menyebabkan pneumonia, 

Clostridium tetani menyebabkan tetanus, Neisseria gonorrheae menyebabkan kencing nanah. Jadi 

sesuai pilihan jawaban yang benar adalah Vibro cholerae yang menyebabkan kolera. 

 

 

Contoh 2 

Bakteri nitrifikasi dapat menyuburkan tanah karena .... . 

a. memperbaiki aerasi tanah 

b. mengikat Nitrogen dari udara bebas 

c. membantu penguraian senyawa nitrat dalam tanah 

d. membantu menambah kandungan nitrat dalam tanah 

e. mencegah senyawa anorganik berubah menjadi senyawa organik 

 

Pembahasan: 

Bakteri nitrifikasi akan mengikat nitrogen bebas menjadi senyawa nitrogen yang terdapat dalam da-

ur nitrogen. Yang dimana senyawa tersebut berfungsi untuk menyuburkan tanah. 

 
 

3. Disajikan pernyataan tentang ciri-ciri organisme, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri  

kelompok jamur / protista (jamur, protista, protozoa, alga) 

 

 Contoh : 1 

Gambar struktur tubuh protozoa berikut ini   

nama spesiesnya adalah  .... . 

a. Amoeba proteus 

b. Trypanosoma gambiense 

c. Paramaecium caudatum 

d. Plasmodium gambiense 

e. Euglena viridis 

 

Pembahasan :  
 Euglena viridis termasuk protozoa menyerupai hewan kelompok flagellate, sesuai dengan ciri-ciri-

nya: 
- Memiliki flagel 
- Kloroplas 

- Bintik mata 

 

 

Contoh 2 

Perhatikan beberapa pernyataan berikut! 

1. Bersifat fotosintetik dan absorbtif 

2. Struktur tubuh berbentuk benang 

3. Berperan sebagai produsen 

4. Siklus hidupnya sama 

5. Hidup di lingkungan lembab 
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Persamaan Protista mirip jamur dengan jamur sejati ditunjukkan oleh nomor …. . 

a.   1, 2 dan 3 

b.   2, 3 dan 4 

c.   2 dan 3 

d.   2 dan 4 

e.   2 dan 5 
 

Pembahasan :  

Protista mirip jamur, memiliki struktur tubuh yang sama seperti jamur sejati yaitu berbentung be-

nang. Keduanya sama sama hidup pada lingkungan yang lembab dan memiliki sifat heterotrof. Ja-

mur sejati tidak mempunyai kloorofil, sehingga tidak dapat digolongkan ke dalam sifat fotosintetik. 

Dan jamur tidak berperan sebagai produsen, melainkan berperan sebagai dekomposer. 

 
4. Disajikan data kelompok makhluk hidup tertentu, siswa dapat menentukan dasar pe-

ngelompokannya 

 

 Contoh 1 

 Yusuf sedang mengamati ikan mas (Cyprinus carpio), ikan cupang (Betta splendens), ikan 

gurami (Osphronemus gouramy), ikan badut (Premnas biaculeatus), ikan kakap merah 

(Lutjanus bitaeniatus), hewan ke kelompok  .... . 

a. Urochordata 

b. Cephalochordata 

c. Pisces 

d. Agnatha 

e. Osteichthyes 

 Pembahasan :  

 Osteichthyes adalah hewan yang memiliki ciri-ciri : 

 Kerangka yang tersusun dari tulang keras yang mengandung matriks kalsium fosfat. 

 mulut terdapat di bagian depan tubuh 

 celah insang satu di masing-masing sisi kepala 

 sirip ekor memiliki panjang yang sama pada bagian atas dan bawah 

 kulit licin karena sekresi mukus oleh kelenjar pada kulit 

 adanya gelembung renang sehingga tidak tenggelam saat tidak bergerak 

 sistem gurat sisi terdapat pada sisi tubuh 

 usus panjang dan ramping menggulung 

 fertilisasi terjadi di luar 

 mengeluarkan telurnya atau bersifat ovipar - ikan ini hidup di laut dan dihampir setiap habitat air 

tawar. 

Contoh : adalah ikan mas (Cyprinus carpio), ikan cupang (Betta splendens), ikan gurami (Osphronemus 

gouramy), ikan badut (Premnas biaculeatus), ikan kakap merah (Lutjanus bitaeniatus) 
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 Contoh 2 

 Dasar pengelompokan tanaman petai, kedelai, dan asam ke dalam satu famili (suku) ada-

lah .... . 

a.  menghasilkan biji 

b.  bakal biji diselubungi oleh bakal buah 

c.  berkeping satu 

d.  berkeping dua 

e.  buah berbentuk polong 

 Pembahasan : 

 Karena tanaman tersebut termasuk suku polong-polongan atau Fabaceae, jadi buahnya pasti ber-

bentuk polong. 

 
  
 

5. Disajikan pernyataan, siswa dapat menjelaskan upaya pelestarian sumber daya tertentu 
 

 

Contoh 1 

Kepulauan Wakatobi di Sulawesi Tenggara akhir-akhir ini menarik perhatian dunia de-

ngan ditemukannya salah satu terumbu karang terindah di dunia. Berikut ini beberapa ke-

giatan yang dapat dilakukan di kepulauan Wakatobi: 

1. Menjual karang dan ikan warna-warni dengan harga yang mahal 

2. Menjadikan wakatobi menjadi daerah tujuan wisata bahari dengan fasilitas yang tidak 

merusak terumbu karang  

3. Melestarikan terumbu karang dengan melarang siapapun menjamah dan mendekatinya  

4. Menjadikan wilayah Wakatobi sebagai daerah perlindungan bawah air 

Tindakan yang paling tepat untuk melestarikan daerah tersebut adalah  …. .  

a. 1 dan 2 

b. 1 dan 4 

c. 2 dan 3 

d. 2 dan 4 

e. 3 dan 4 

 Pembahasan : 

 Berdasarkan soal, tindakan yang tepat untuk menjaga kepulauan wakatobi agar tetap lestari adalah 

menjadikan wakatobi menjadi daerah tujuan wisata bahari dengan fasilitas yang tidak merusak te-

rumbu karang, dan menjadikan wilayah Wakatobi sebagai daerah perlindungan bawah air. 

 
 Contoh 2 

 Beberapa jenis hewan asli Indonesia yang terancam punah antara lain : orang utan, badak 

bercula satu, komodo, harimau Sumatera. Upaya terbaik yang dapat dilakukan untuk me-

lestarikan hewan-hewan tersebut, adalah …. . 

a. Perluasan areal kebun binatang 

b.   Konservasi secara ex situ 

c. Konservasi secara in situ 

d.   Penurunan populasi penduduk 

e. Melakukan penelitian ilmiah mengenai kehidupan mereka 
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 Pembahasan : 

 Hewan-hewan yang terancam punah harus dilakukan konservasi secara in situ sebab mereka akan 

rentan terhadap lingkungan baru apabila ditempatkan tidak pada lingkungan asalnya. Dengan 

pembudidayaan di tempat asal, hewan tersebut akan dapat berkembang dengan baik dan pera-

watannyapun tidak akan sulit. 

 

 

6. Disajikan ciri-ciri umum tumbuhan, siswa dapat menentukan ciri-ciri kelompok tum-

buhan tertentu 

 

Contoh 1 

Perhatikan ciri-ciri tumbuhan berikut : 

1) Mengalami pembuahan ganda 

2) Bakal biji terbungkus daun buah 

3) Memiliki keping biji 

4) Tidak memiliki bunga 

5) Berakar serabut 

Ciri-ciri tumbuhan berbiji tertutup (Angiospermae) meliputi nomor  …. . 

a. 1, 2 dan 3  

b. 1, 3 dan 4  

c. 2, 3 dan 4 

d. 2, 4 dan 5 

e. 3, 4 dan 5 
(Sumber : TO UN 2011/2012) 

Pembahasan : 

 Perbedaan tumbuhan biji terbuka (Gymnospermae) & tumbuhan biji tertutup (Angiospermae) 

Ciri-ciri Gymnospermae Angiospermae 

Akar  Tunggang  - Monokotil: serabut 
- Dikotil: tunggang 

Batang  Berkambium  - Monokotil: tak berkambium 
- Dikotil: berkambium 

Daun Umumnya sempit & kaku Pipih, lebar & bertulang daun 

Bunga  (-) (+) 

Biji  Tampak dari luar; terbentuk pada daun 
buah 

Tak tampak dari luar; terbungkus daun 
buah 

Pembuahan  Tunggal  Ganda  

 

 Contoh  2 

 Seorang siswa mengamati 2 kelompok tanaman yang berbunga merah dan putih. Kelom-

pok bunga merah mempunyai 25 lembar mahkota bunga, tulang daun menjari, batang ber-

cabang, dengan akar tunggang. Kelompok bunga putih mempunyai 9 lembar mahkota bu-

nga, tulang daun melengkung, batang tidak bercabang, dengan akar serabut. 

 Berdasarkan ciri-ciri di atas dapat disimpulkan bahwa tanaman bunga merah dan bunga 

putih termasuk kelompok  .... . 
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 a.  keduanya Gymnospermae 

 b.  keduanya dikotil 

 c.  bunga merah dikotil, bunga putih monokotil 

 d.  bunga merah monokotil, bunga putih dikotil 

 e.  bunga merah Gymnospermae, bunga putih Angiospermae 

 Pembahasan : 

Ciri-ciri tumbuhan bunga merah (tulang daun menjari, batang bercabang, dengan akar tunggang) 

merupakan ciri tumbuhan dikotil, dan ciri-ciri bunga putih (tulang daun melengkung, batang tidak 

bercabang, dengan akar serabut ) adalah ciri tumbuhan  monokotil. 

 

7. Disajikan gambar atau pernyataan cara atau tahapan reproduksi invertebrata, siswa 

dapat mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan tersebut 
 

 Contoh 1 

 Perhatikan tahapan-tahapan daur hidup cacing pita (Taenia solium) di bawah ini! 

1. Progoloid masak (terdapat dalam feses) 5.  Tertelan manusia 

2. Embrio (zigot)   6.  Larva sistiserkus 

3. Tertelan oleh babi  7.  Cacing dewasa 

4. larva onkofer 

 Urutan daur hidup Taenia solium adalah  …. . 

a. 1-2-3-4-5-6-7 

b. 1-2-3-4-6-5-7 

c. 2-4-5-6-7-1-3 

d. 7-6-5-4-3-2-1 

e. 7-1-2-3-4-5-6 

 Pembahasan :  

 Daur hidup cacing pita (Taenia solium) adalah: 

 Progtolotid masak (terdapat dalam feses) (1)  embrio (zigot) (2)  tertelan oleh babi (3)  larva 

onkosfer (4)  kista  larva sistiserkus (6)  tertelan oleh manusia (5)  cacing dewasa (7). 
 

 Contoh 2 

 Perhatikan skema berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tahapan metagenesis Fasciola hepatica yang ditunjukkan oleh X, Y, 

dan Z adalah …. . 

a.  Mirasidium, Redia dan Metaserkaria 

b.  Mirasidium, Metaserkaria dam Redia 

c.  Redia, Metaserkaria dan Mirasidium 

d.  Redia, Mirasidium dan Metaserkaria 

e.  Metaserkaria, Redia dan Mirasidium 
Sumber : Buku UN Pustaka Widyatama 

Pembahasan :  

Pada daur hidup Fasciola hepatica (cacing hati) dimulai dari : 

 Cacing dewasa  telur  larva Mirasidium (X)  sporokista  ada parthe-

nogenesis  membentuk  redial (Y)  larva berekor  meta-serkaria (Z) 

 cacing dewasa 

 Sebagian inang antaranya simpul limnea 
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8. Disajikan tabel/pernyataan ciri-ciri hewan vertebrata, siswa dapat menentukan ciri ke-

lompok hewan tertentu 

 

 Contoh 1 

 Perhatikan ciri-ciri organisme vertebrata di bawah ini : 

 1. Fertilisasi internal 

 2. alat gerak atas berupa sayap 

 3. jantung beruang empat 

 4. memiliki sepasang ovarium 

 5. tubuh ditutupi bulu 

 6. bertelur / ovipar 

 Ciri-ciri vertebrata yang hanya dimiliki oleh kelas Aves adalah .... . 

 a.  1, 2 

 b.  2, 3 

 c. 2, 5 

 d. 3, 5 

 e. 4, 6  

 Pembahasan :  

 Ciri-ciri aves : 

 Hewan berdarah panas  

 Memiliki kantung udara 

 Tubuh ditutupi bulu 

 Struktu tulang menyerupai sarang lebah (kuat namun ringan 

 Alat gerak berupa sayap 

 
 Contoh : 2 

 Ciri-ciri hewan vertebrata: 

No Hewan Ruang Jantung Suhu Tubuh Fertilisasi 

a Pisces 2 Poikioterm Internal, ovipar 

b Amfibi 3 Poikioterm Exrternal, ovipar 

c Reptil 4 Homoioterm External, ovovivipar 

d Aves 4 Poikioterm Internal, vivipar 

e Mamalia 4 Homoioterm Ovipar 

 

 Pembahasan :   

 Pisces, seharusnya homoioterm 

 Reptil, seharusnya poikioterm 

 Aves, seharusnya homoioterm 

 Mamalia, seharusnya vivipara 
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9. Disajikan kasus, siswa dapat Menganalisis hubungan antar komponen dan aliran ener-

gi dalam suatu ekosistem 
 

 Contoh 1 

 Suatu lahan yang luas telah diubah menjadi tempat permukiman manusia. Penduduk di da-

erah itu semakin bertambah dari waktu ke waktu. Aktivitas penduduk menyebabkan terja-

dinya polutan di lingkungan itu sehingga menimbulkan dampak terhadap lingkungan, ya-

itu  .... . 

a. Makin beragam komponen biotik 

b. Komponen abiotik makin kompleks 

c. Kualitas lingkungan akan makin tinggi 

d. Berkurangnya daya dukung lingkungan 

e. Tidak mempengaruhi dinamika lingkungan 

 Pembahasan :  

 Permukiman manusia yang semakin bertambah akan mengakibatkan komponen abiotik makin 

kompleks, seperti bahan-bahan yang sulit diurai dan munculnya berbagai polusi bagi lingkungan. 
 

 Contoh 2 

 Tumbuhan bakau berperan sebagai produsen pada sebuah ekosistem. Namun akhir-akhir 

ini penebangan hutan bakau semakin banyak. Selain itu hutan bakau banyak dialihfung-

sikan sebagai tambak ikan. Akibatnya, terjadi penurunan populasi hutan bakau di pantai. 

Peristiwa ini dapat menyebabkan terganggunya komponen abiotik yaitu  .... . 

a.  terjadi erosi tanah di sekitar pantai 

b.  kandungan oksigen semakin meningkat 

c.  berkurangnya populasi udang-udang kecil 

d.  beberapa jenis biota laut kehilangan habitatnya 

e.  beberapa jenis ikan tidak mampu berkembang biak 

 Pembahasan :  

 komponen biotik terdiri atas semua makhluk hidup, sedangkan komponen abiotik terdiri atas kom-

ponen tidak hidup. Penurunan populasi memengaruhi keadaan komponen abiotik, yaitu terjadi erosi 

tanah di sekitar pantai. Penurunan populasi bakau menurunkan kadar oksigen karena bakau mela-

kukan proses fotosintesis yang menghasilkan oksigen. Sedangkan berkurangnya populasi udang-

udang kecil, beberapa jenis ikan tidak mampu berkembang biak dan beberapa biota laut kehilangan 

habitatnya adalah dampak pada komponen biotik, 
 
 

10. Melalui gambar, siswa dapat Menjelaskan proses yang terjadi pada daur biogeokimia 
 

 

 Contoh 1 

Bagan berikut menunjukkan daur nitrogen.  

Proses  nitrifikasi terjadi pada nomor  .… . 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 
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 Pembahasan :  

 Proses nitrifikasi adalah proses pembentukan nitrat oleh bakteri nitrogen di dalam tanah. 

Keterangan gambar: 

N2 → NO3   =  peristiwa nitrifikasi 

NO3 → protein  =  proses sintesis 

Protein → CO2  =  katabolisme atau pembusukan 

Protein → NH3  =  amonifikasi 

NH3 → N2   =  denitrifikasi 

 

 

Contoh  2 

 CO2 pada daur biogeokimia tersebut  

 berasal dari proses… 

 a. respirasi dan evaporasi 

 b. respirasi dan transpirasi 

 c. dekomposisi dan respirasi 

 d. dekomposisi dan evaporasi 

 e. evaporasi dan transpirasi 

 Pembahasan :  

 Pada daur carbon dan oksigen di atas terlihat bahwa air sungai menguap (evaporasi) jadi udara, 

dan udara yang digunakan dilakukan fotosintesis oleh tumbuhan yang menghasilkan oksigen, lalu 

oksigen dibutuhkan oleh makhluk hidup lainnya untuk respirasi dan menghasilkan karbondioksida 

lagi. 

 

 

 

11. Berdasarkan kasus siswa dapat Menjelaskan keterkaitan antara kegiatan manusia de-

ngan masalah  perubahan/pencemaran lingkungan 

 

 Contoh 1 

 Kegiatan industri dan pertambahan populasi manusia mengakibatkan peningkatan konsen-

trasi karbondioksida di atmosfer. Peningkatan tersebut dapat mengakibatkan  .... . 

a.  terganggunya proses nitrifiksi 

b.  terjadinya efek rumah kaca 

c.  terbentuknya lubang ozon 

d.  terjadinya hujan asam 

e.  terjadinya asfiksi  

 

 Pembahasan : 

 Aktivitas manusia sehari-hari, pembakaran bahan bakar fosil dan pembukaan hutan telah mening-

katkan konsentrasi karbondioksida di atmosfer. Berbagai efek telah ditimbulkan akibat meningkat-

nya konsentrasi CO2 lingkungan seperti efek rumah kaca dan perubahan pola iklim.  

 

 

 



 

N. Heni Mardaleni 

SKL Biologi SMA/MA – 2013/2014 Hal. 10 dari 34 hal. 

 

 Contoh 2  

 Peningkatan jumlah penggunaan kendaraan bermotor membawa banyak dampak-dampak 

negatif. Penggunaan kendaraan motor menambah polutan di lingkungan sehingga menim-

bulkan dampak terhadap lingkungan yaitu …. . 

a. Kendaraan bermotor menambah CO dan CO2 sehingga kualitas udara bersih menurun 

b. Perbandingan karbon dan oksigen di udara menjadi stabil 

c. Kualitas udara lingkungan semakin baik untuk makhluk hidup 

d. Tidak mempengaruhi perbandingan karbon dan oksigen di udara 

e. Menambah oksigen karena zat reaktan  untuk difotosintesis oleh tumbuhan bertambah 

 Pembahasan :  

 Pembakaran bahan bakar pada kendaraan bermotor menghasilkan gas CO2 dan CO yang bersifat 

racun dalam jumlah yang tak sedikit, dengan bertambahnya kendaraan bermotor maka gas tersebut 

makin banyak, sehingga kualitas udara bersih menurun. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
12. Berdasarkan gambar siswa dapat menjelaskan struktur sel / komponen kimiawi, serta 

proses yang terjadi pada sel 

 

Contoh  1 

Perhatikan gambar sel tumbuhan berikut !  

Bagian sel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan  

dan tidak terdapat pada sel hewan ditunjukan oleh  

1 dan 2. Fungsi nomor 1 adalah  …. . 

a. Mengontrol pertukaran zat 

b. Mengendalikan seluruh kegiatan sel 

c. Tempat pembentukan karbohidrat  

d. Tempat sintesis protein  

e. Tempat terjadinya respirasi aerob 

 Pembahasan :  

 1 adalah plastida tempat terjadinya fotosintesis 

 2 adalah dinidng sel, menjaga bentuk sel, dan turgiditas sel 

 

 Contoh  2 
  

 

 

 

 

 

a. Bagian X mengandung protein sehingga sukar bereaksi dengan air 

b. Bagian Y mengandung lemak sehingga mudah bereaksi dengan air 

c. Bagian X merupakan glikoprotein sehingga sukar bereaksi dengan air 

d. Bagian Y mengandung protein sehingga bersifat hidrofob 

e. Bagian X mengandung lemak yang bersifat hidrofob 

Membran sel terdiri dari beberapa bagian. Ber-

ikut gambar membran sel! 

Bagian X tidak bereaksi dengan air sedangkan 

bagian Y bereaksi dengan air. Hal itu disebab-

kan  …. . 
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 Pembahasan :  

 Bagian X adalah glikolipid yang bersifat hidrofob sehingga sukar bereaksi dengan air sedangkan 

bagian Y adalah glikoprotein yang bersifat hidrofil yang mudah bereaksi dengan air. 

 

 

13. Disajikan gambar sel hewan/tumbuhan siswa dapat menjelaskan fungsi organel sel pa-

da tumbuhan dan hewan  

 

 Contoh 1 
 

Perhatikan ciri-ciri suatu organel sel berikut: 

1) Merupakan vesikel yang terbentuk dari badan golgi 

2) Mengandung enzim hidrolitik 

 Nama dan fungsi organel sel yang memiliki ciri seperti di atas adalah  …. .  

a. Ribosom tempat sintesis protein 

b. Mitokondria, tempat pembentukan energy 

c. Peroksisom, pembentukan dinding sel 

d. Reticulum endoplasma, sintesis protein 

e. Lisosom, mencerna makromolekul secara intraseluler 

 

Pembahasan : 

Ciri-ciri: 

1. Ribosom: Butiran nucleoprotein yang tersebar dalam sitoplasma 

2. Mitokondria : Bentuknya bulat panjang, terdapat membran rangkap, luar, dan dalam (lekukan 

Krista dan matriks) 

3. Peroksisom : kantong bulat berisi enzim oksidatif dan katalase 

4. RE : tabung dua lapis yang saling berhubungan menutupi sebagian besar sitoplasma, berhu-

bungan dengan membran inti 

 

 

 Contoh 2 

 Fungsi organel nomor 2 adalah  .... .  

 

 

 

 

 

 

 

 Pembahasan : 

 Bagian yang ditandai dengan no 1 merupakan mitokondria yang berfungsi sebagai tempat respirasi 

sel, bagian yang ditandai dengan nomor 2 merupakan retikulum endoplasma yang fungsinya untuk 

menyintesis protein bersama ribosom, sedangkan bagian yang ditandai dengan nomor 3 merupa-

kan nukleolus atau inti sel yang berfungsi mengendalikan proses metabolisme di dalam sel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. pengaturan kromosom saat pembelahan 

b. transportasi zat 

c. sintesis protein 

d. ekskresi sel 

e. pembentukan antibodi 
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14. Melalui gambar siswa dapat Menjelaskan sifat, ciri-ciri dan fungsi jaringan pada tum-

buhan dan hewan 

 

Contoh 1 
 

 

 

 

 

 

 

 Berdasarkan fungsi jaringan, manakah pernyataan yang tepat di bawah ini? 

 1 2 

a Gerak peristaltik organ pencernaan Kontraksi jantung untuk memompa darah 

b Gerak peristaltik usus halus dan esofagus Kontraksi sadar pada gerakan anggota tu-

buh 

c Kontraksi jantung untuk memompa darah Gerakan tidak sadar saat refleks 

d Gerak refleks pada anggota tubuh Gerak peristaltik pada pupil mata 

e Mengontrol diameter pembuluh darah dan 

pupil mata 

Mengontrol gerak refleks anggota tubuh 

 

Pembahasan :  

Nomor 1 merupakan gambar otot polos, dengan ciri-ciri : 

 Sel berbentuk gelendong dengan inti di tengah dan berjumlah satu 

 Sifat kontraksi tahan lama, tidak disadari, dan beraturan 

 Letaknya : menyusun dinding saluran-saluran tubuh organ dalam, misalnya dinding saluan organ-organ 

pencernaan 

Nomor 2 merupakan gambar otot lurik, dengan ciri : 

 Sel berbentuk serat, bergaris terang gelap dengan inti sel berjumlah banyak dan terletak di bagian tepi 

sel 

 Sifat kontraksinya tidak tahan lama, disadari dan tidak beraturan 

 Respon terhadap rangsang cepat 

 Letaknya : pada rangka  

 

Contoh 2 

Berikut ini adalah ciri-ciri jaringan pada tumbuhan: 

1) Mempunyai dinding yang sangat keras 

2) Merupakan jaringan penguat yang bersifat permanen 

3) Penebalan dinding sel tidak merata 

4) Bertugas mengangkut zat hasil fotosintesis 

Jaringan Kolenkim memiliki ciri-ciri yaitu  .... . 

a. 1 dan 2 

b. 1 dan 3 

c. 2 dan 3 

d. 2 dan 4 

e. 1, 2, dan 3 

 

 

1 2 
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Pembahasan :  

Kolenkim tersusun atas sel-sel hidup yang bentuknya memanjang dengan penebalan dinding sel 

yang tak merata dan bersifat plastis, artinya mampu membentang, tetapi tidak dapat kembali seperti 

semula bila organnya tumbuh. Kolenkim terdapat pada batang, daun bagian-bagian bunga, buah, 

dan akar. 

 
 

 

15. Menjelaskan mekanisme gerak otot/sendi/penyakit pada sistem gerak pada manusia 
 

 

Contoh : 1 

Berikut gambar mekanisme gerak antagonis pada lengan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pembahasan :   Saat tangan lurus kebawah, otot trisep berkontraksi dan otot bisep relaksasi 

 

 Contoh 2 

          Ketika lengan mengangkat barbell maka …. . 

 

 

 

 

 
 

 

 Pembahasan :  

 Dalam mengangkat barbel otot pada lengan yang bekerja adalah otot bisep dan trisep yang ker-

janya berlawanan. Pada saat mengangkat barbel otot bisep berkontraksi dan otot trisep relaksasi. 

Otot bisep pada no. 2 dan otot trisep pada no.3 

 

 
 

16. Menjelaskan sistem peredaran darah pada manusia dan gangguannya 
 

 

Contoh : 1 

Kebiasaan hidup dengan pola makan makanan yang berlemak jenuh dapat mengakibatkan 

terjadinya penyempitan pembuluh darah. Penyakit yang disebabkan oleh adanya endapan 

lemak yang dinamakan .... . 

A. Arteriosklerosis 

B. Aterosklerosis 

C. Embolus 

D. Trombus 

E. Trombosis 

Perubahan posisi lengan bawah dari X ke posisi Y disebabkan oleh 

…. . 

a. Kontraksi otot bisep dan relaksasi otot trisep 

b. Kontraksi otot trisep dan relaksasi otot bisep 

c. Kontraksi bisep dan trisep 

d. Relaksasi otot bisep dan trisep 

e. Relaksasi dan kontraksi otot bisep 

a. Bagian 3 merupakan bisep dan mengalami relaksasi 

b. Bagian 2  merupakan bisep dan mengalami kontraksi 

c. Bagian 4 merupakan trisep dan mengalami kontraksi 

d. Bagian 2 merupakan trisep dan mengalami relaksasi 

e. Bagian 3 merupakan bisep dan mengalami relaksasi 
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Pembahasan :  

Aterosklerosis yaitu pengerasan pembuluh nadi akibat penimbunan lemak. Aterosklerosis yaitu 

pengerasan pembuluh darah akibat penimbunan zat kapur. Embolus yaitu tersumbatnya pembuluh 

darah karena benda asing yang tersangkut pada pembuluh darah. Trombus adalah bekuan kompo-

nen-komponen darah,seperti trombosit, eritrosit, fibrin dan leukosit. Trombosis adalah tersumbatnya 

saluran trombus. 

 

 

Contoh  2 

Bu Tina sedang hamil tua. Berat tubuhnya bertambah 12 kg selama hamil. Pertambahan 

berat tubuh Bu Tina mengakibatkan timbulnya pelebaran pembuluh vena di kakinya. Hal 

ini disebabkan oleh melemahnya katup pembuluh vena. Gangguan system peredaran darah 

yang dialami Bu Tina disebut  … . 

a. Thrombosis 

b. Hemoroid 

c. Hemophilia 

d. Embolus 

e. Varises 

 
Pembahasan :  

a. Adalah koagulasi dalam pembuluh darah, sehingga peredaran darah terhambat. 

b. Wasir 

c. Adalah kelainan genetik dalam darah yang disebabkan adanya faktor pembeku darah 

d. Adalah benda yang menyebabkan embolisme ( penyumbatan di pembuluh darah ) 

 

 

17. Disajikan data/ pernyataan  siswa dapat Menjelaskan proses pencernaan makanan pa-

da manusia 
 

 

Contoh : 1 

Protein yang terkandung di dalam daging dicerna secara kimiawi di dalam lambung dan u-

sus halus. Enzim-enzim yang berperan pada proses pencernaan protein tersebut adalah ... . 

 Lambung Usus Halus 

a 

b 

c 

d 

e 

Pepsin 

HCl dan lipase 

Sukrase 

Peptidase 

Hcl dan pepsin 

Tripsin 

Tripsin 

Maltase 

Pepsin 

Lipase 

 Pembahasan :  

 Di lambung : Pepsinogen, suatu enzim yang belum aktif(belum bisa berfungsi). Oleh HCl diubah 

menjadi pepsin yang berfungsi untuk mengubah zat makanan berupa protein. Di usus halus: 

Tripsinogen, diaktifkan oleh enterokinase menjadi tripsin yang berguna memecah protein menjadi 

asam amino. 
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 Contoh : 2 
  

 Perhatikan gambar ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pembahasan : 

1. mulut  

2. kerongkongan 

3. lambung 

4. usus halus 

5. usus besar 

 Organ yang melakukan pencernaan mekanis dan kimiawi secara bersamaan ditunjukkan pada 

nomor 1 dan 3. Pada mulut terjadi pencernaan mekanik oleh gigi dan pecernaan kimiawi oleh en-

zim ptyalin yang dihasilkan oleh kelenjar ludah, sedangkan pada lambung terjadi pencernaan me-

kanik dengan gerakan peristaltik dan pencernaan kimiawi oleh enzim-enzim pada lambung. 
 

 
 

18. Menjelaskan mekanisme pernafasan pada manusia 
 

 

Contoh  1 

Pada manusia pemasukan udara pernapasan terjadi apabila  .… . 

a. Otot antar tulang rusuk dalam dan otot diafragma berkontraksi 

b. Otot perut dan otot antar tulang rusuk luar berkontraksi 

c. Otot antar tulang rusuk luar dan otot diafragma berkontraksi 

d. Otot diafragma berkontraksi dan otot antar tulang rusuk luar berelaksasi 

e. Otot dinding perut dan otot diafragma berkontraksi 

 Pembahasan :  

 Ketika udara masuk, otot antar tulang rusuk terangkat dan volume udara di dalam paru-paru lebih 

kecil dibandingkan di luar, dan diafragma menajdi datar sehingga udara masuk dan mengalami 

kontraksi. 

 
 Contoh  2 

 Perhatikan Grafik berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organ pencernaan yang melakukan pencernaan mekanis dan ki-

miawi secara bersamaan ditunjukkan pada nomor …. . 

a. 1 dan 2 

b. 1 dan 3 

c. 2 dan 5 

d. 3 dan 4 

e. 4 dan 5 

Udara Residu ditandai oleh nomor  …. . 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 
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 Pembahasan: 
 Udara Residu adalah volume udara yang tersisa di dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi maksi-

mum. Volume udara residu di paru-paru sekitar 1.000 cc, dan tidak dapat dihembuskan lagi 

 
  

19. Disajikan gambar / diagram siswa dapat Menjelaskan proses pembentuk urin 

 

 Contoh  1 

    Berikut ini adalah gambar anatomi nefron! 

 

 

 

 

 

 

 

 Pembahasan :  

 Bagian X adalah glomerulus yaitu tempat filtrasi darah atau penyaringan zat-zat dalam darah yang 

masih bermanfaat didalam tubuh. 

 

 

 Contoh  2 

  

 Perhatikan gambar! 

  

 

 

 

 

 

 Pembahasan : 

 Proses filtrasi adalah penyaringan yang berlangsung di glomerulus. Pada akhir proses ini dibentuk 

urin primer. Pada gambar di atas, yang menunjukkan glomerulus adalah nomor 1. 

 
 

20. Menjelaskan sistem regulasi (saraf, endokrin, dan pengindraan) pada manusia 
 

 

Contoh  1 

 Urutan jalannya impuls saraf pada gerak mata apabila terkena debu adalah … 

a. Rangsang   neuron sensorik  neuron motorik  efektor 

b. Reseptor  neuron sensorik  interneuron di otak  neuron motorik  efektor 

c. Reseptor  neiron sensorik  interneuron di sumsum tulang belakang  neuron 

motorik  efektor 

d. Reseptor  neuron sensorik  interneuron di sumsum tulang belakang  neuron 

motorik  otot tangan 

e. Debu  neuron sensorik  interneuron di otak  neuron motorik  efektor 
(Buku Paket Superkomplet UN SMA) 

Proses yang terjadi pada bagian X adalah  .… . 

a. Penyerapan kembali zat-zat yang dibutuhkan tubuh 

b. Pengeluaran zat-zat sisa yang tidak diperlukan tubuh 

c. Pembentukan urin sesungguhnya yang aikan disalurkan menuju tu-

bula kolekta 

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

e. Pembentukan urin sekunder 

Berdasarkan gambar organ ekskresi, filtrasi dan pembentukan 

urine primer berlangsung pada nomor …. 

a.  1 

b.  2 

c.  3 

d.  4 

e.  5 
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 Pembahasan : 

 Apabila terkena debu, maka mata akan mengedip. Proses kedip mata merupakan refleks otak. 

Urutan jalannya impuls saraf adalah : Reseptor  neuron sensorik  interneuron di otak  

neuron motorik  efektor 

 

 

21. Disajikan gambar organ reproduksi manusia, siswa dapat menjelaskan fungsi dari or-

gan tertentu 

 

Contoh  1 

Perhatikan organ produksi wanita berikut ini ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pembahasan:  

 bagian dari organ reproduksi yang bernomor 2 merupakan tuba fallopi yang berfungsi sebagai 

tempat bertemunya ovum dan sperma dalam tahap fertilisasi. 

 

 Contoh  2 

Pembentukan sel telur terjadi melalui pembentukan folikel. Folikel yang telah masak akan 

menuju permukaan ovarium, kemudian folikel pecah, dan sel telur terlempar keluar dari 

ovarium. Hormon yang berperan dalam proses tersebut adalah  …. . 

a. follicle stimulating hormone 

b. estrogen dan luteinizing hormone 

c. hormon laktogenik dan progresteron 

d. hormon laktogenik dan gonadotrofin 

e. hormon adrenokortikotropik 

 

 Pembahasan:  

FSH → merangsang perkembangan folikel. Skkresi estrogen, dan ovulasi 

 
 

 

22. Menjelaskan mekanisme pertahanan tubuh 
 

 

Contoh  1 

Protein komplemen berperan penting bagi sistem pertahanan tubuh. Senyawa ini membu-

nuh bakteri penginfeksi dengan cara…… 

a. Merangsang limfosit untuk membentuk antibody 

b. Membentuk lubang pada membrane plasma bakteri 

c. Menonaktifkan antigen pada permukaan sel bakteri 

d. Menimbulkan respon peradangan (inflamasi)  

e. Memberikan sinyal kepada makrofag untuk memfagosit bakteri 

Bagian bernomor 2 berfungsi untuk .... . 

a. Menghasilkan sel telur 

b. Tempat pertumbuhan janin 

c. Tempat keluarnya darah haid 

d. Tempat berlangsungnya fertilisasi 

e. Menangkap sel telur saat ovulasi 
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Pembahasan : 
Protein komplementer membunuh bakteri penginfeksi dengan cara membentuk lubang pada din-

ding sel dan membran plasma bakteri tersebut sehingga air dapat masuk ke dalam sel target dan 

kemudian bakteri tersebut mengalami lisis (pecah) 

 

Contoh  2 

Limfosit berperan dalam kekebalan tubuh dengan cara .... . 

a.  Menghasilkan antibodi yang sesuai dengan antigen yang akan dilawannya 

b.  Memfagositkan kuman penyakit atau benda benda asing yang ada di dalam tubuh 

c.  Menghasilkan enzim yang akan menguraikan kuman dan benda asing yang ada di da-

lam tubuh 

d.  Menghasilkan zat asam yang dapat menyebabkan terjadinya lisis virus atau sel bakteri 

e.  Menghasilkan kuman dan benda asing dengan menggunakan sekret dari lisosom 

Pembahasan :  

Limfosit tidak dapat bergerak dan berinti satu. Ukurannya ada yang besar dan ada yang kecil. Pada 

mekanisme pertahanan tubuh, limfosit berfungsi untuk membentuk antibodi. 

 

 
23. Menginterpretasi hasil percobaan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan 

 

 

Contoh  1 

 Perhatikan tabel percobaan berikut!  

Perlakuan Media Cahaya Suhu 
Rata-rata pertambahan 

tinggi per hari 

I Tanah Tak langsung 32
0 
C 1  cm 

II Kapas Langsung 32
0 
C 1,5  cm 

III Tanah Gelap 32
0 
C 3  cm 

IV Kapas Tak langsung 32
0 
C 1,6  cm 

V Tanah Langsung 32
0 
C 0,5  cm 

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kecepatan pertum-

buhan tanaman adalah  .… . 

a. Suhu dan media tumbuh 

b. Suhu dan cahaya 

c. Cahaya dan media tumbuh 

d. Kelembaban dan media tumbuh 

e. Unsur hara dan suhu 

 

Pembahasan : 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam percobaan tersebut diberi perlakuan dengan va-

riable bebasnya media tanam dan cahaya yang mengenai tumbuhan. Dengan hasil percobaan yang 

paling baiklah, kita dapat mengetahui perlakuan yang seharusnya kita berikan agar tumbuhan dapat 

tumbuh secara maksimal. 
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Contoh  2 

 Perhatikan data percobaan pertumbuhan kecambah kacang hijau berikut!   

No.  Keadaan Cahaya  
Pertambahan tinggi pada hari ke: (cm)  

1 2 3 4 5 

1 gelap  1,3 2,4 3,9 5,3 8,0 

2 remang-remang  0,9  1,6 2,0 2,2 3,4 

3 terang  0,3 0,8 1,2 1,4 2,1 

Berdasarkan data  tersbut dapat disimpulkan bahwa cahaya  .… . 

a. Menghambat pertumbuhan tanaman  

b. Mempercepat pertumbuhan tanaman  

c. Tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman  

d. Pada kondisi terang menghambat, tetapi tidak berpengaruh pada kondisi gelap dan re-

mang-remang  

e. Pada kondisi remang-remang dan gelap mempercepat, tetapi pada kondisi terang tidak 

berpengaruh  
(Soal Ujian Nasional Biologi C34/2011-2012)   

Pembahasan :  

Cahaya diperlukan oleh tumbuhan, tetapi dalam keadaan banyak cahaya akan menyebabkan auk-

sin rusak sehingga pertumbuhan tumbuhan terhambat, batang lebih pendek tetapi kokoh, daun ber-

kembang sempurna dan berwarna hijau.  

 

 

24. Disajikan pernyataan/data hasil eksperimensiswa dapat menarik kesimpulan tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim 

 

 Contoh  1 

No. Perlakuan Gelembung Nyala bara api 

1 Ekstra hati + H2O2  + + + Terang 

2 Ekstra hati + HCl + H2O2 + Redup 

3 Ekstra hati NaOH + H2O2 + Redup 

4 Ekstra hati didinginkan + H2O2 - Redup 

Berdasarkan data pada tabel dapat disimpulkan bahwa  .… . 

a. Kerja enzim dipengaruhi oleh pH dan suhu 

b. HCl dan NaOH menghambat kerja enzim 

c. Kerja enzim katalase optimal pada suhu panas 

d. Enzim katalase akan rusak bila didinginkan 

e. Enzim katalase banyak terdapat pada hati 
 
 

Pembahasan : 

Berdasarkan percobaan yang dilakukan, hasil reaksi dari enzim katalase banyak ditemukan pada 

ekstra hati + H2O2 tanpa penambahan apapun. Karena kerja enzim dipengaruhi oleh pH dan enzim.  
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 Contoh : 2 

Pada percobaan enzim katalase, pemanasan 70˚C mengakibatkan inaktifnya enzim terse-

but karena pada suhu yang tinggi …  

a. Inhibitor enzim katalase akan semakin meningkat kemampuannya  

b. Sisi aktif enzim katalase berubah sehingga tidak dapat berikatan dengan substratnya  

c. Protein penyusunan enzim katalase mengalami koagulasi  

d. Substrat tidak dapat berikatan dengan sisi aktif enzim katalase  

e. Energi aktiviasi meningkat  

(Soal Ujian Nasional Biologi A59/2011-2012; E18/2011-2012) 

 Pembahasan : 

 Suhu optimum suatu reaksi adalah ±40˚. Di atas suhu tersebut, produk yang dihasilkan menurun. 

Peningkatan suhu di atas suhu optimum menyebabkan putusnya ikatan hydrogen dan ikatan lain 

yang merangkai molekul enzim, sehingga enzim mengalami denaturasi. Enzim terdenaturasi artinya 

enzim mengalami perubahan susunan molekul sehingga menjadi tidak aktif.  
 
 

 

 

 

 

 

 

25. Disajikan gambar/diagram siswa Menjelaskan proses katabolisme karbohidrat 
 

 

 

 Contoh  1 

Perhatikan  skema respirasi aerob  

 

 

 

 

 

 Yang ditunjuk oleh X dan Y secara berurutan adalah  …. . 

a. Glukosa, siklus kreb 

b. Glukosa, dekarboksilasi oksidatif 

c. Glukosa, transport elektron 

d. Glikolisis, siklus kreb 

e. Glikolisis, transport elektron 

 

 Pembahasan : 

 Gambar di atas merupakan tahapan dalam proses katabolisme karbohidrat. Pada lambang X, ter-

dapat glukosa sebagai bahan baku proses katabolisme karbohidrat. Glukosa akan mengalami pro-

ses glikolisis pada gambar bernomor 1. Pada tahap glikolisis, diperlukan ATP dan akan menghasil-

kan ATP pula. Hasil akhir dari glikolisis berupa asam piruvat. Kemudian asam piruvat memasuki ta-

hap siklus kreb yang bernomor 2 pada gambar. Setelah itu memasuki tahapan terakhir yaitu trans-

port elektron, dimana akan dihasilkan produk sampingan yaitu H2O 
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 Contoh  2 

 Respirasi aerob merupakan respirasi yang menggunakan oksigen bebas untuk menghasil-

kan energi. Salah satu tahap respirasi aerob yang merupakan proses pengubahan satu mo-

lekul glukosa (6C) menjadi dua molekul asam piruvat (3C) adalah  .... . 

a. Daur Krebs 

b. Glikolisis 

c. Dekarboksilasi oksidatif 

d. Transpor elektron 

e. fosforilasi 

(Ujian Nasional Biologi Tahun Pelajaran 2011/2012) 

 Pembahasan : 

 Glikolisis merupakan serangkaian reaksi kimia yang mengoksidasi satu molekul glukosa (6C) men-

jadi dua molekul asam piruvat (3C). Adapun daur krebs menghasilkan zat sampingan berupa CO2. 

Dekarboksilasi oksidatif mengubah asam piruvat menjadi asetil Ko-A. Transpor elektron mengha-

silkan zat sampingan berupa H2O. 

 

 
 

26. Menjelaskan zat yang dikeluarkan/dihasilkan pada proses respirasi aerob 
 

 

 Contoh  1 

 Dua molekul gukosa yang mengalami glikolisis akan menghasilkan produk berupa  …. . 

a. 2 asam piruvat, 2 NADH, dan 2 ATP 

b. 2 asam piruvat, 4 NADH, dan 2 ATP 

c. 4 asam piruvat, 4 NADH, dan 4 ATP 

d. 4 asam piruvat, 6 NADH, dan 6 ATP 

e. 4 asam piruvat, 8 NADH, dan 4 ATP 

 

 Pembahasan : 

 Hasil dari glikolisis untuk satu molekul glukosa adalah 2 asam piruvat, 2 NADH, dan 2 ATP, sehing-

ga, jika 2 molekul glukosa pada tahap glikolisis akan menghasilkan 4 asam piruvat, 4 NADH dan 4 

ATP. 
 

 

 Contoh  2 

 Berikut ini adalah sebagian dari produk berbagai tahapan pada respirasi aerob: 

1. CO2     4.   2 FADH 

2. 2 ATP     5.   2 NADH 

3. 2 GTP     6.   2 Asam piruvat 

 Tahap glikolisis menghasilkan produk .... . 

a. 1, 2, dan 3 

b. 2, 3, dan 4 

c. 2, 5, dan 6 

d. 3, 4, dan 5 

e. 3, 4, dan 6 

(Ujian Nasional Biologi Tahun Pelajaran 2008/2009) 
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Pembahasan : 

Perhatikan tabel respirasi aerob berikut ini! 

Tahapan Tempat Terjadi Hasil 

Glikolisis Sitoplasma 2 ATP, 2 NADH, dan 2 Asam Piruvat 

Reaksi antara Mitokondria 2 NADH dan 2 Asetil Ko-A 

Siklus Krebs Mitokondria 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH dan CO2 

Transpor elektron Mitokondria 34 ATP dan H2O 
 

 

 
 

27. Disajikan gambar atau diagram, siswa dapat Menjelaskan tahapan proses anabolisme 

(fotosintesis) pada tumbuhan 
 

 

 

 Contoh  1 

 Perhatikan persamaan reaksi fotosintesis berikut! 

6 CO2  +  6 H2O          
cahaya

  
klorofil

         C3H12O6 + X 

 X yang dihasilkan pada reaksi fotosintesis tersebut terjadi pada tahap …. . 

a. Fotolisis dari hasil penguraian H2O 

b. Fotolisis dari hasil penguraian CO2 

c. Fiksasi CO2 pada saat gelap 

d. Berlangsung fiksasi CO2 

e. Reaksi terang dari hasil gliseraldehid 3-p 
 

 Pembahasan : 

 Hasil dari proses fotosintesis adalah C6 H12 O6 + 6 O2 . Pada skema diatas, tanda X berarti 6 O2 dan 

O2 pada proses fotolisis didapat dari tahap fotolisis dari hasil penguraian H2O menjadi 2 H
+
 + ½ O2 

+ 2e
–
  

 

 

 Contoh  2 

Perhatikan bagan siklus Calvin di samping! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 (Prediksi UN, UNAS, UAS Biologi 2011 – 3 biohikmah.blogspot.com) 

  

  

 

 

 

Berdasarkan siklus tersebut, yang ditunjukkan oleh X 

adalah  .... . 

a. Gas oksigen 

b. Molekul air 

c. Gas karbon dioksida 

d. PGAL 

e. Disfosfogliserat 
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 Pembahasan : 

- Pada siklus Calvin terdapat 3 fase, yaitu fase fiksasi, reduksi, dan sintesa 

-  Pada fase fiksasi terjadi pengikatan CO2 oleh ribulose bifosfat (RuBP) menjadi asam fosfogli-

serat (APG). Sebelum masuk ke fase berikutnya, APG mengalami fosforilasi menjadi asam 1,3 

difosfogliserat. Dengan reaksi : 6 CO2 + 6 RuBP     12 APG, selanjutnya 

 12 APG + 12 ATP     asam 1,3 difosfogliserat 

-  Pada fase reduksi terjadi pemakaian ion H+ dari NADPH2 untuk mereduksi asam 1,3 difos-

fogliserat menjadi fosfogliseraldehit (PGAL).  

Dengan reaksi : 12 asam 1,3 difosfogliserat + 12 NADPH2                      12 PGAL 

- Pada fase sintesa terjadi pembentukan 1 molekul glukosa dari 2 PGAL dan 6 molekul RuBP dari 

10 PGAL reaksinya adalah : 

-  Sintesa glukosa : 2 PGAL        Glukosa 

-  Resintesa RuBP : 10 PGAL + 6 ATP            6 RuBP 

 Jadi, berdasarkan penjelasan di atas dapat kita tentukan X merupakan CO2 
 

 

 

 

 

 

 

 

28. Menjelaskan proses kemosintesis/respirasi anaerob 
 

 

 

 Contoh : 1 

 Perhatikan skema tahapan respirasi anaerob di dalam otot berikut ini! 

 

             C6H12O6                                               +  2  ATP 

 

Bagian yang ditunjukan P dan Q adalah  …. . 

a. Fosfogliseraldehid dan asetil KoA 

b. Asetil KoA dan fosfogliseraldehid 

c. Asam piruvat dan asetil KoA 

d. Asetil KoA dan asam laktat 

e. Asam piruvat dan asam laktat 

 
 Pembahasan : 

 Dalam proses respirasi anaerob, asam piruvat tidak diubah menjadi asetil KoA melainkan difermen-

tasi menjadi asetaldehid.  Dan dari respirasi anaerob pada jaringan otot dihasilkan asam lakta dan 2 

ATP. 

 

 Contoh : 2 

 Perhatikan jalur reaksi fermentasi berikut : 

       

P Q 



 

N. Heni Mardaleni 

SKL Biologi SMA/MA – 2013/2014 Hal. 24 dari 34 hal. 

 

Hasil reaksi yang terbentuk pada nomor 1, 2 dan 3 secara berurutan adalah .... . 

a. Karbondioksida, air dan asam laktat 

b. Karbondioksida, NAD dan etanol  

c. Karbondioksida, FAD dan asam laktat 

d. Air, karbondioksida, dan etanol 

e. Air, NAD, dan asam laktat 

(Ujian Nasional Biologi Tahun Pelajaran 2008/2009) 

Pembahasan : 

1 CO2 

2 NAD 

3 Etanol  

 Penjelasan skema: Tahap awal fermentasi alkohol adalah glikolisis, yaitu memecah glukosa (sub-

strat) menjadi 2 asam piruvat, 2 NADH2, dan 2 ATP. Dua molekul asam piruvat selanjutnya diubah 

menjadi 2 asetaldehid dan 2 CO2, sedangkan NADH2 berperan memberikan elektron dan hidrogen-

nya kepada asetaldehid sehingga terbentuk 2 etanol. 
 

 

29. Melalui gambar atau diagram siswa dapat Menjelaskan susunan nukleotida DNA, RNA, 

atau kromosom 
 

 

 

 Contoh : 1 

 Perhatikan gambar berikut ! 

Komponen penyusun nukeotida nomor  

1, 2, dan 3 secara berurutan adalah  .… . 

A. Gula, fosfat, basa nitrogen 

B. Fosfat, gula, basa nitrogen 

C. Gula, basa nitrogen, fosfat 

D. Fosfat, basa nitrogen, gula 

E. Basa nitrogen, gula, fosfat 

 

Pembahasan : 

Penyusun dari nukleotida adalah fosfat, gula, dan basa nitrogen. Dengan urutan : fosfat berada pa-

da bagian tepi setiap nukleotida, gula berada ditngah penyambung antara basa nitrogen dan fosfat, 

sementara basa nitrogen berikatan dengan gula dan berhubungan dengan basa nitrogen pasang-

annya dari nukleotida yang lain. 

 

 Contoh  2 

         Perhatikan gambar berikut! Nomor 1, 2, dan 3 pada gam-

bar secara berurutan adalah  .... . 

 

 

 

 

 
 

 (Ujian Nasional Biologi Tahun Pelajaran 2008/2009) 

a. Fosfat, gula, dan basa nitrogen 

b. Fosfat, basa nitrogen, dan gula 

c. Gula, fosfat, dan basa nitrogen 

d. Basa nitrogen, fosfat, dan gula  

e. Basa nitrogen, gula, dan fosfat  
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Pembahasan : 

Gambar pada soal menunjukkan struktur double helix DNA. Masing-masing pita merupakan rantai 

polinukleotida tidak bercabang. Setiap nukleotida (ditunjukkan dengan nomor 1, 2, dan 3) terdiri 

atas basa nitrogen, gula deoksiribosa, dan fosfat. 

 

 
 

30. Disajikan pernyataan siswa dapat Menjelaskan proses sintesis protein 
 

 

Contoh  1 

1)  RNAd meninggalkan inti menuju ribosom 

2)  RNAt membawa asam amino tertentu dengan kode-kode pembentuk protein 

3)  DNA membentuk RNAd di dalam inti dengan kode-kode pembentuk protein 

4)  RNAt masuk ke dalam ribosom, asam amino berjajar sesuai kode 

Urutan yang benar pada proses sintesis protein adalah  …. . 

a. 1 – 2 – 3 – 4  

b. 2 – 3 – 4 – 1  

c. 3 – 1 – 2 – 4 

d. 3 – 4 – 2 – 1  

e. 4 – 2 – 1 – 3 

 

Pembahasan : 

Urutan dari mekanisme sintesis protein adalah sebagai berikut : 

1. DNA ber transkripsi membentuk RNAd di dalam inti dengan kode-kode pembentuk protein 

2. RNAd meninggalkan inti menuju ribosom untuk diartikan oleh RNAt 

3. RNAt membawa asam amino tertentu sesuai dengan kode yang tersusun pada RNAd 

4. RNAt masuk ke dalam ribosom, asam amino berjajar sesuai dengan kode 

 

Contoh  2 

Tahapan yang terjadi setelah pembentukan RNA duta adalah  …. .   

a.  RNA duta menuju ke ribosom  

b.  RNA duta menyalin cetakan basa nitrogen DNA  

c.  RNAr menerjemahkan RNA duta  

d.  Asam amino membentuk protein  

e.  RNAt membawa asam amino 

 

Pembahasan: 

Dalam sintesa protein, terjadi transkripsi dan translasi pada RNA duta. Transkripsi dimulai dari pem-

bentukan RNAd lalu RNAd menyalin cetakan basa nitrogen DNA. 
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31. Mengidentifikasi tahap-tahap pembelahan mitosis/meiosis/gametogenesis 
 

 

 Contoh   1 

      1                          2        3 

 

 
 

 

                   4                   5 

 

 

 

 
Pembahasan :  

 Gambar 1 adalah fase Anafase, fase di mana masing-masing sentromer yang mengikat kroma-

tid membelah bersamaan. 

 Gambar 2 adalah fase Metafase, yaitu fase dimana kromosom bergerak ke bidang ekuator be-

nang spindel. 

 Gambar 3 adalah fase Telofase, yaitu fase dimana membran inti mulai terbentuk dan nukleolus 

kembali muncul 

 Gambar 4 adalah Profase, yaitu fase dimana DNA mulai dikemas menjadi kromoson, terbentuk-

nya benang benang spindel dan kromosom mulai memendek dan menebal. 

 Gambar 5 adalah fase Profase akhir, yaitu fase di mana masing masing kromoson terlihat ter-

diri dari dua kromatid yang terikat pada sentromer. 
 

 

 Contoh : 2 

       Perhatikan gambar peristiwa spermatogenesis berikut! Reduksi 

kromosom terjadi pada tahap ... 

 

 

 

 

 

 

(Ujian Nasional Biologi Tahun 2009) 

 

Pembahasan : 

Pada gambar 2 ke 3 telah terjadi pembagian kromosom dan sel kelompok pada gambar 3 memiliki 

jumlah kromosom yang sudah berkurang. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar tahap mitosis di samping, tahap 

anafase dan telofase secara berturut-turut di-

tunjukkan oleh nomor  …. . 

a. 1 dan 2 

b. 1 dan 3 

c. 2 dan 4 

d. 2 dan 5 

e. 3 dan 5 

a. 1 ke 2 

b. 2 ke 3 

c. 3 ke 4 

d. 4 ke 5 

e. 3 ke 4 ke 5 
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32. Disajikan data persilangan monohibrid/dihibrida siswa dapar menginterpretasikan per-

silangan berdasarkan hukum Mendel 

 

Contoh : 1 

Tanaman kacang yang tinggi dominan terhadap pendek, warna bunga merah dominan ter-

hadap putih. Jika dua tanaman kacang yang bersifat heterozigot disilangkan, maka perban-

dingan yang dapat diharapkan dari keturunannya adalah  …. . 

a. 3 tinggi merah : 1 pendek putih 

b. ½ pendek putih : ½ tinggi merah 

c. ½ tinggi putih : ½ pendek merah 

d. 9 tinggi merah : 3 tinggi putih : 3 pendek merah : 1 pendek putih 

e. 9 tinggi merah : 3 tinggi putih : 3 pendek putih : 1 pendek merah 

 

Pembahasan : 

P1 :  

Fenotip   :  Tanaman Kacang tinggi warna merah  ><  Tanaman kacang tinggi warna merah 

Genotip  :                             tMm                                     TtMm 

Gamet   :                    TM,tm,Tm,tM    TM,tm,Tm,tM 

F1 

Simbol Gamet Jantan 0,25 TM Jantan 0, 25 Tm Jantan 0,25 tM Jantan 0,25 tm 

Betina 0,25 TM 
0,0625 TTMM 
Tinggi Merah 

0,0625 TTMm 
Tinggi Merah 

0,0625 TtMM 
Tinggi Merah 

0,0625 TtMm 
Tinggi Merah 

Betina 0,25 Tm 
0,0625 TTMm 
Tinggi Merah 

0,0625 TTmm 
Tinggi Putih 

0,0625 TtMm 
Tinggi Merah 

0,0625 Ttmm 
Tinggi Putih 

Betina 0,25 tM 
0,0625 TtMM 
Tinggi Merah 

0,0625 TtMm 
Tinggi Merah 

0,0625 ttMM 
Pendek Merah 

0,0625 ttMm 
Pendek Merah 

Betina 0,25 tm 
0,0625 TtMm 
Tinggi Merah 

0,0625 Ttmm 
Tinggi Putih 

0,0625 ttMm 
Pendek Merah 

0,0625 ttmm 
Pendek Putih 

Hasil : 

T.M .  :  9/16  berfenotip tinggi merah 

T.mm   :  3/16  berfenotip tinggi putih 

tt M. :  3/16  berfenotip pendek merah 

ttmm :  1/16  berfenotip pendek putih 

 

 

 Contoh  2 

 Seorang peneliti menyilangkan galur murni kacang kapri berbiji bulat warna kuning 

(BBKK) dan biji keriput warna hijau (bbkk). Persilangan dilakukan sampai mendapat ke-

turunan F2 yang menghasilkan biji sejumlah 3.200 buah. Secara berurutan, jumlah biji bu-

lat warna kuning dan biji keriput warna hijau adalah  .... . 

a.    200  dan    600 

b.    200  dan 1.200 

c.    200  dan 1.800 

d.    600  dan    200 

e. 1.800  dan    200 

(Ujian Nasional Biologi Tahun Pelajaran 2007/2008) 
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Pembahasan : 

P1 : BBKK   ><  bbkk 

 (bulat, kuning)  (keriput, hijau) 

G :    BK      bk 

F1 : BbKk (bulat, kuning) 

P2 : BbKk  ><  BbKk 

        (bulat, kuning)  (bulat, kuning) 

G :  Bk, Bk, bK, bk  Bk, Bk, bK, bk 

Gamet BK Bk bK bk 

BK BBKK (bulat, kuning) BBKk (bulat, kuning) BbKK (bulat, kuning) BbKk (bulat, kuning) 

Bk BBKk (bulat, kuning) BBkk (bulat, hijau) BbKk (bulat, kuning) Bbkk (bulat, hijau) 

bK BbKK (bulat, kuning) BbKk (bulat, kuning) bbKK (keriput, kuning) bbKk (keriput, kuning) 

bk BbKk (bulat, kuning) Bbkk (bulat, hijau) bbKk (keriput, kuning) Bbkk (bulat, hijau) 

 
F2 : bulat kuning :   bulat hijau  :        keriput kuning     : keriput hijau 

             9           :            3          :                   3              :              1 

              1800    :           600   :                 600        :            200 

Total :               3200 

Jadi, jumlah  biji bulat warna kuning  dan biji  keriput warna hijau  adalah 1800 dan 200. 

 

 

33. Disajikan data persilangan , siswa dapat menginterpretasikan hasil persilsngan penyim-

pangan semu hukum Mendel 

 

 Contoh  1 

 Peristiwa epistasis-hipostasis, dominan gen hitam (H) epistasis, gen kuning ( k ) hipostasis 

jika disilangkan tanaman HhKk (biji hitam) dengan tanaman hhKk (biji kuning) maka 

akan dihasilkan  …. . 

a. Hitam : Kuning = 3 : 1 

b. Hitam : Kuning = 1 : 1 

c. Hitam : Kuning : Putih = 2 : 1: 1 

d. Hitam : Kuning : Putih = 4 : 3: 1 

e. Hitam : Kuning : Putih = 3 : 1: 1 

 

 Pembahasan :  

 Kasus ini dikenal dengan Epistasis Dominan, gen hitam (H) epistasis dominan dan gen kuning ( k ) 

hipostasis. 

 P1 :  

 Fenotip :  Tanaman biji hitam   ><   Tanaman biji kuning 

 Genotip :                 HhKk                            hhKk 

 Gamet  :          HK, Hk, hK, hk                        hK, hk  

F1  :  

 HhKK, HhKk 

 HhKk, Hhkk 

 hhKK, hhKk 

 hhKk, hhkk 
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Hasil : 

H.K. :  Hitam    =   HhKK, HhKk,HhKk 

H.kk :  Hitam    =   Hhkk 

hhK. :  Kuning  =   hhKK, hhKk, hhKk 

hhkk :  Putih  =   hhkk 

 

 Contoh : 2 

 Sebuah gandum berbiji merah gelap disilangkan dengan gandum berbiji putih menghasil-

kan anak sebanyak 160 buah. Berapa banyak gandum berfenotip merah …. . 

 a.    60 buah 

 b.   80 buah 

 c. 100 buah 

 d. 120 buah 

 e.  150 buah   

 

 Pembahasan : 

Hibridisasi di atas merupakan penyilangan dengan satu sifat beda. Maka rasio fenotipnya  3 : 1. 

 Fenotip gandum berbiji merah adalah :   ¾  x 160 = 120 buah 

 

 

34. Disajikan kasus, siswa dapat mengidentifikasikan pewarisan sifat  penyakit menurun 

sama jawaban beda 

 

Contoh  1 

Seorang wanita normal pembawa sifat buta warna menikah dengan pria normal. Kemung-

kinan keturunan laki-laki yang mederita buta warna dari pasangan tersebut adalah  …. . 

a. 100 % 

b.   80 % 

c.   50 % 

d.   25 % 

e.     0 % 

Pembahasan :  

Wanita normal karier  :  XHXh 

Pria hemofiia    :  XHY 

Persilangan    :  XHXh     ><   XHY 

Kemungkinan anak   :  XHXh (wanita normal karier), XHY(laki-laki normal), XHXH(wanita hemo-

filia), XhY(laki-laki hemofilia) 
 

Contoh  2 

 

 

 

 

 

 

 

Orang yang merupakan pembawa sifat hemofili ada-

lah  … . 

a.  1 dan 4 

b.  1 dan 5 

c.  1 dan 7 

d.  4 dan 5 

e.  4 dan 8 
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Pembahasan:  

Penyakit Hemofili merupakan penyakit keturunan yang terpaut terhadap kromosom X, sehingga, 

pembawa sifat albino adalah 4 dan 8. 
 

 

 

 
 

35. Disajikan gambar/kasus siswa dapat menjelaskan peristiwa mutasi 
 

 

 

 Contoh  1 

 

 

 

 

 

 

 

a. Sindrom Down, dikarenakan terjadinya trisomi pada kromosom 21 

b. Sindrom Klinefelter, dikarenakan kromosom tambahan X pada laki laki 

c. Anemia Sel Sabit, dikarenakan mutasi salah arti yang menyebabkan perubahan peng-

kodean alanin yang bersifat polar menjadi valin 

d. Anemia Sel Sabit, dikarenakan mutasi salah arti yang menyebabkan perubahan peng-

kodean asam glutamate menjadi valin 

e. Sindrom Down, dikarenakan mutasi tanpa arti yang menyebabkan pengkodean valin 

menjadi kodon stop 
 

 Pembahasan :  

 Mutasi menyebabkan manusia mengalami perubahan struktur genetik, salah satu contohnya ialah 

penyakit sel sabit, yaitu penyakit di mana pengkodean asam glutamate yang bersifat polar tergan-

tikan oleh valin yang bersifat tidak polar. Perubahan bentuk ini menyebabkan terganggunya ke-

mampuan Hb dalam mengikat oksigen. 

 

 

 Contoh  2 

 Seorang anak mengidap penyakit sindrom Down. Sindrom Down disebabkan mutasi yang 

mengenai kromosom dalam sel. Sindrom down merupakan kelainan  …. . 

 a.  Trisomik pada kromosom 24  

b.  Monosomik pada kromosom 24  

c.  Trisomik pada kromosom 21  

d.  Monosomik pada kromosom 21  

e.  Monosomik ganda pada kromosom 21 

 

Pembahasan: 

Sindrom Down mutasi trisomik pada kromosom 21 disebabkan mutasi diturunkan dari orang tuanya 

yang terkena mutasi. 

 

Mutasi merupakan salah satu penyebab terjadinya variasi 

dalam makhluk hidup. Gambar di atas merupakan salah 

satu contoh peristiwa mutasi. Pernyataan di bawah yang 

tepat tentang penyakit dan penyebab penyakit di samping 

adalah  …. . 
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36. Menjelaskan teori asal-usul kehidupan dan pembuktiannya 
 

 

 Contoh  1 

 Stanley Miller mensimulasikan kondisi atmosfer purba di dalam laboratorium. Miller me-

masukkan gas H2, CH4 (metana), NH3 (amonia), dan air ke dalam suatu alat, kemudian 

memberi sumber energi yang bertindak sebagai “halilintar” agar gas-gas dan uap air bere-

aksi.  Percobaan Miller bertujuan untuk membuktikan bahwa  …. . 

a. Makhluk hidup bersel satu terbentuk dari reaksi gas H2, CH4, NH3, dan air 

b. Campuran gas, CH4, NH3, dan air merupakan bahan dasar pembentukan sel 

c. C, H, O, dan N adalah unsur utama penyusun sel makhluk hidup 

d. Senyawa organik dapat terbentuk secara perlahan dari zat anorganik dalam kondisi 

abiotik 

e. Asam amino dan nukleotida adalah senyawa kompleks pembentukan sel 

  

 Pembahasan :  

 Percobaan Stanley Miller dilakukan untuk membuktikan teori Postulat Harold Urey yaitu menya-

takan bahwa terjadi evolusi kimia diatas planet bumi ini yang nantinya unsur C, H, O dan N merupa-

kan molekul sederhana yang berevolusi menjadi senyawa penting dalam tubuh manusia. 

 

 Contoh  2 

  

 Percobaan  Fransisco Redi membuktikan asal makhluk hidup dan hal ini dibuktikan dari 

…. .  

 a.  Percobaan daging, makhluk hidup berasal dari makhluk hidup 

b.  Percobaan kaldu, makhluk hidup berasal dari makhluk hidup 

c.  Percobaan kaldu, makhluk hidup berasal dari benda mati 

d.  Percobaan daging, makhluk hidup berasal dari benda mati 

e.  Percobaan kaldu tabung S, makhluk hidup berasal dari makhluk hidup 
 

 Pembahasan : 

 Percobaan Redi menggunakan beberapa stoples berisi daging dengan stoples terbuka, ditutup ka-

sa, dan ditutup rapat membuktikan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Larva (suatu 

kehidupan) bukan berasal dari daging (benda mati) tetapi berasal dari telur lalat yang masuk dan 

bertelur pada daging. 
 

 
 

37. Menjelaskan prinsip-prinsip penting pada evolusi 
 

 

 Contoh  1 

 Pernyataan di bawah ini yang tidak benar adalah  …. . 

a. menurut Lamarck, evolusi terjadi karena pengaruh lingkungan 

b. menurut Darwin, evolusi terjadi karena makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungan 

c. menurut Darwin, jerapah berleher pendek mati karena tidak mendapatkan makanan 

d. menurut Darwin, hanya organisme yang mampu beradaptasi yang akan tetap hidup 

e. menurut Darwin, perubahan organ tubuh jerapah hasil adaptasi diwariskan kepada ke-

turunannya 
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 Pembahasan : 

 Karena pada dasarnya Darwin menjelaskan teori evolusi yang berkaitan dengan seleksi alam, dan 

satu hal yag penting adalah bahawa perubahan yang berasal dari adaptasi lingkungan tidak diwa-

riskan. 

 

 

 

Contoh  2 

Beberapa fakta yang terjadi di alam, antara lain : 

1. Semua spesies mempunyai potensi reproduksi yang tinggi 

2. Terdapat variasi yang diturunkan di antara individu satu spesies 

3. Terdapat banyak homologi organ 

4. Ditemukannya hewan yang sama di tempat yang berbeda 

Fakta yang menjadi dasar teori evolusi adalah  .... . 

a. 1 dan 2 

b. 1 dan 4 

c. 2 dan 3 

d. 2 dan 4 

e. 3 dan 4 
(Ujian Nasional Biologi Tahun Pelajaran 2008/2009) 

Pembahasan : 

Fakta-fakta yang menjadi dasar teori evolusi adalah : 

- Tidak ada dua individu yang sama, karena sifat bervariasi diwariskan ke keturunannya 

- Setiap populasi cenderung bertambah banyak karena setiap makhluk hidup memiliki kemam-

puan berkembang biak 

- Untuk berkembang biak perlu makanan dan ruang yang cukup 

- Kenyataan menunjukkan bahwa bertambahnya populasi tidak berjalan terus menerus 
 

 

 
 

38. Menjelaskan prinsip dasar bioteknologi 
 

 

 

 Contoh : 1 

 Melalui tekhnik sel hibridoma dapat diperoleh suatu antibodi monoklonal yang spesifik 

menyembuhkan penyakit tertentu. Prinsip dasar tekhnik sel hibridoma adalah .... . 

a. Pencangkokan gen atau DNA yang telah diisolasi ke dalam plasmid bakteri yang telah 

dipotong dengan enzim endonuklease restriksi 

b. Pengisolasian DNA dari suatu organisme dengan memotongnya menjadi segmen-seg-

men kecil menggunakan enzim endonuklease restriksi 

c. Sel donor digabungkan agar mengalami perubahan struktur secara total sehingga dapat 

menghasilkan antibodi 

d. Gen-gen yang dimiliki sel disisipkan pada plasmid bakteri sehingga memproduksi an-

tibodi secara berkelanjutan 

e. Penggabungan dua sel dari jaringan yang sama atau dua sel dari organisme yang ber-

beda dalam suatu medan listrik 
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 Pembahasan : 

 Hibridoma adalah teknik fusi (penggabungan sel) yang melibatkan antara sel limfosit B dan sel 

kanker jenis myeloma NS-1 
 

 

 Contoh  2 

 Insulin dapat dibuat dengan cara aplikasi teknologi. Prinsip dasar aplikasi tersebut adalah 

…. . 

 a.  Transplatasi gen ke sebuah gen organisme 

b.  Pengambilan gen organisme dan mebuat gen yang sama 

c.  Pengambilan ovum dan dna lalu memadukannya  

d.  Proses transplantasi gamet 

e.  Pengkloningan dna 

 Pembahasan: 

 Insulin dapat dibuat dengan cara menyisipkan dna yang berfungsi mengatur pembentukan insulin 

ke DNA organisme (bakteri) 
 

 
 
 
 

 

39. Menjelaskan contoh aplikasi bioteknologi konvensional/ modern 
 

 

Contoh  1 

 Kasus-kasus berikut yang dapat diatasi melalui penerapan prinsip bioteknologi konven-

sional adalah …. . 

a. Produksi tanaman tahan hama dan penyakit 

b. Produksi yoghurt menggunakan Lactobacillus bulgaris 

c. Produksi kentang berkarbohidrat tinggi 

d. Produksi hormon insulin bagi penderita diabetes militus 

e. Pengobatan penyakit hemofilia dan talasemia 
 

 Pembahasan : 

 Salah satu hasil bioteknologi tradisional adalah minuman yoghurt yang terbuat dari Lactobacillus 

substilis atau Lactobacillus bulgaris. Bakteri yang dimanfaatkan mampu mendegradasi protein da-

lam susu menjadi asam laktat. Tape, roti, keju, atau yoghurt adalah beberapa produk bioteknologi 

yang biasa dikonsumsi. Proses untuk mengolah beberapa jenis makanan tersebut biasa disebut 

bioteknologi sederhana. 

 

 Contoh  2 

 Bakteri Bacillus thuringiensis digunakan untuk memperoleh tanaman yang tahan terhadap 

serangan hama serangga melalui proses .... .  

a. Transplantasi gen 

b. Kloning 

c. Fermentasi 

d. Hibridoma 

e. Fusi sel 
 (Detik Biologi) 
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Pembahasan : 

Untuk memperoleh tanaman yang tahan hama digunakan metode transplantasi gen yaitu dengan   

mengambil beberapa gen bakteri untuk dipadukan dengan gen tanaman untuk membentuk individu 

baru. 
 

 
 

40. Menjelaskan dampak aplikasi bioteknologi bagi masyarakat dan lingkungan 
 

 

 

 Contoh  1 

 Salah satu dampak negatif yang mungkin terjadi dari perkembangan bioteknologi terhadap 

kehidupan manusia adalah …. . 

a. Terbentuknya jenis tumbuhan yang dapat menghasilkan zat anti hama 

b. Diperoleh mikroorganisme yang dapat menghasilkan interferon manusia 

c. Diperoleh bibit unggul yang sesuai dengan kondisi lahan yang tersedia 

d. Ditemukannya tanaman transgenik yang dapat menimbulkan alergi pada orang tertentu 

e. Ditemukannya jenis antibodi monoclonal untuk mengatasi penyakit tertentu 

 

 Pembahasan : 

 Bioteknologi, seperti juga lain, mengandung resiko akan dampak negatif. Dampak yang mungkin 

kurang diperhatikan adalah dampak yang timbul pada kehidupan liar. Penggunaan tumbuhan trans-

genik yang tahan terhadap hama pengganggu, ternyata mengakibatkan masalah terhadap organis-

me non target. Pengamatan di lokasi percobaan tumbuhan kapas transgenik yang disisipi gen ber-

sifat insektisida dan herbisida, ditemukan kematian lebah dalam jumlah yang cukup tinggi. 
 

 

 Contoh  2 

 Implikasi bioteknologi bagi kehidupan manusia umumnya bermanfaat dalam meningkat-

kan kesejahteraan masyarakat. Tetapi dampak negatif yang mungkin timbul adalah hilang-

nya plasma nutfah yang akan menyebabkan  .... . 

a. Karbondioksida, air dan asam laktat 

b. Karbondioksida, NAD dan etanol  

c. Karbondioksida, FAD dan asam laktat 

d. Air, karbondioksida dan etanol 

e. Air, NAD dan asam laktat 

(Ujian Nasional Biologi Tahun Pelajaran 2008/2009) 

 

 Pembahasan : 

 Plasma nutfah dapat diartikan sebagai kisaran keanekaragaman genetik yang menyangkut individu-

individu liar sampai bibit unggul masa kini. Hilangnya plasma nutfah akan menyebabkan keanekara-

gaman hayati menurun. Hal ini dapat terjadi apabila budidaya hanya dilakukan pada hewan atau 

tumbuhan yang unggul saja. 
 

 

   Selamat Berjuang, Semoga Berhasil    
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