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BIOLOGI SEL DAN MOLEKULER (Nilai 20) 
 

1. Manakah dari pasangan berikut ini yang TIDAK merepresentasikan hubungan yang benar? 

A. Lemak; lipid 

B. Pati; polisakarida 

C. Pati; karbohidrat 

D. Gula; karbohidrat 

E. Enzim; lipid 

 

2. Manakah dari pernyataan berikut ini yang TIDAK tepat mengenai enzim? 

A. Enzim terbuat dari protein 

B. Satu enzim dapat membantu reaksi dari berbagai substrat yang berbeda 

C. Enzim terkadang menggunakan mekanisme induced fit untuk mengurai substratnya 

D. Enzim tidak diperlukan bagi reaksi yang bersifat spontan 

E. Tidak semua katalis adalah enzim 

 
3. Manakah dari karakteristik berikut yang sama-sama dimiliki oleh bakteri dan fungi? 

A. Dinding sel, uniseluler, dan mitokondria 

B. Dinding sel, DNA, dan membran plasma 

C. Nukleus, organel, dan uniseluler 

D. Membran plasma, multiseluler, dan badan golgi 

E. Semua jawaban salah 

 

4. Sel otot, sel kulit, dan sel hati berbeda perawakan satu sama lain karena: 

A. perbedaan jenis mutasi yang terjadi pada setiap jenis sel 

B. perbedaan ekspresi gen pada setiap jenis sel 

C. perbedaan gen yang terdapat dalam setiap jenis sel 

D. perbedaan lokasi setiap jenis sel dalam suatu organisme 

E. perbedaan jumlah organel yang terdapat dalam setiap jenis sel 

 

5. Manakah dari pernyataan mengenai struktur dan organel sel berikut yang benar? 

A. Pada sel hewan dan tumbuhan, retikulum endoplasma terhubung dengan membran luar 

dari nukleus 

B. Pada umumnya, nukleus merupakan organel dengan ukuran terbesar pada tumbuhan 

multiseluler 

C. Sambungan celah (gap junction) dan plasmodesmata pada dasarnya adalah struktur yang 

sama, namun diberi nama yang berbeda pada sel hewan dan tumbuhan 

D. Sel tumbuhan berbeda dengan sel hewan karena mereka tidak memiliki mitokondria 

E. Sel tumbuhan berbeda dengan sel hewan karena mereka tidak memiliki sitoskeleton 

 

6. Mikrotubul merupakan salah satu jenis dari sitoskeleton, suatu protein khas eukariotik yang 

berperan dalam berbagai fungsi mekanis dan transport. Mikrotubul dapat ditemukan pada 

berbagai struktur di bawah ini, KECUALI: 

A. sentriol 

B. cilia  

C. badan basal 

D. jalur transport organel 

E. lamina nukleus 
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7. Manakah dari pernyataan berikut yang SALAH mengenai mikrotubul? 

A. Mikrotubul membentuk benang-benang spindle yang mengatur pergerakan kromosom 

saat pembelahan sel 

B. Mikrotubul berperan dalam menyokong dan mempertahankan bentuk sel 

C. Mikrotubul berperan dalam pergerakan flagella 

D. Mikrotubul berperan dalam pergerakan cilia 

E. Mikrotubul tersusun dari molekul karbohidrat 

 

8. Apa yang akan terjadi jika sel darah merah manusia ditempatkan pada air distilasi? 

A. Sel akan mengkerut 

B. Sel akan mengalami plasmolisis 

C. Sel akan pecah 

D. Sel akan kehilangan air 

E. Sel tidak mengalami perubahan 

 

9. Manakah senyawa berikut ini yang merupakan reaktan awal dan produk akhir dari siklus 

Krebs? 

A. Piruvat 

B. Glukosa 

C. Asam sitrat 

D. NADH  

E. Asam oksaloasetat 

  

10. Rantai transpor elektron yang terjadi di dalam mitokondria merupakan rangkaian reaksi 

kompleks yang melibatkan berbagai senyawa dan protein yang berbeda 

keelektronegatifannya. Manakah diantara pilihan komponen kimia rantai transpor elektron di 

bawah ini yang memiliki elektronegativitas paling rendah? 

A. Ubiquinon 

B. Kompleks Fe-S 

C. NADH 

D. Sitokrom c 

E. Oksigen  

 

11. Pernyataan manakah yang benar untuk bakteri yang memiliki enzim sitokrom oksidase? 

A. Mampu menggunakan О2 sebagai akseptor elektron terminal pada rantai respirasi 

B. Semuanya tak dapat melakukan perubahan respirasi anaerob 

C. Semuanya bersifat aerob obligat 

D. Semuanya bersifat anaerob obligat 

E. Semuanya bersifat fakultatif anaerob 

 

12. Reaksi terang pada Cyanobacteria terjadi di: 

A. membran tilakoid 

B. sitosol 

C. matriks tilakoid 

D. stroma 

E. membran plasma 
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13. Proses apakah yang dijelaskan oleh mekanisme kemiosmosis? 

A. Pergerakan molekul air ke dalam kloroplas dan penggunaannya dalam fotosintesis 

B. Pembentukan ATP yang dipasangkan dengan aliran proton (H
+
) pada respirasi aerob 

C. Pergerakan molekul hidrofobik melintasi membran sel 

D. Pergerakan molekul NADH dari sitoplasma ke dalam mitokondria 

E. Pembentukan gradien kimiawi oleh osmosis 

 

14. Drosophila melanogaster memiliki empat pasang kromosom. Jika sperma dari spesies ini 

terbentuk melalui proses meiosis tanpa mengalami pindah silang, berapa banyak kombinasi 

genetik pada sel sperma dapat diproduksi oleh jantan Drosophila melanogaster? 

A. 4 

B. 8 

C. 16 

D. 64 

E. 256 

 

15. Diagram di bawah menunjukkan perubahan jumlah DNA di dalam sel (ordinat/sumbu Y) 

sebagai fungsi dari waktu (absis/sumbu X) selama siklus sel. Diagram manakah yang 

menunjukkan perubahan jumlah DNA di dalam sel pada waktu meiosis dan mitosis? 

 

 
 

A. Meiosis = 2, Mitosis = 4 

B. Meiosis = 3, Mitosis = 1 

C. Meiosis = 3, Mitosis = 2 

D. Meiosis = 4, Mitosis = 1 

E. Meiosis = 4, Mitosis = 2 

 

16. Ketika sel-sel epitel silindris pada saluran pencernaan diberikan suatu senyawa kimia X, 

bentuknya berubah menjadi bulat melingkar. Struktur internal sel yang terganggu oleh 

senyawa kimia X tersebut adalah: 

A. mitokondria 

B. membran sel 

C. retikulum endoplasma 

D. mikrotubul 

E. cell junctions 

 

17. Berapa banyak molekul DNA dalam satu sel autosom manusia? 

A. 1 

B. 22 

C. 23 

D. 46 

E. 6 miliar 
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18. Pada awal dekade 1900, setelah serangkaian penelitian peranan kromosom dalam penentuan 

jenis kelamin hewan dan percobaan Drosophila oleh Morgan yang mempertegas hipotesis 

keberadaan gen di dalam kromosom, terdapat beberapa molekul kimia yang dijadikan 

kandidat sebagai materi genetik. Manakah di antara senyawa di bawah ini yang merupakan 

kandidat materi genetik tersebut? 

A. DNA 

B. DNA dan RNA 

C. DNA dan protein 

D. DNA dan  lipid 

E. DNA, protein, dan RNA 

 

19. Ketika genom ragi dibandingkan dengan genom bakteri, akan ditemukan bahwa hanya ragi 

yang memiliki gen untuk: 

A. metabolisme energi 

B. pengarahan (lokalisir) protein intraseluler 

C. protein pengikat DNA 

D. RNA polimerase 

E. sintesis dinding sel 

 

20. Salah satu cara penanggulangan influenza adalah melalui vaksinasi, namun hampir setiap 

tahun harus dibuat jenis vaksin flu yang baru. Hal ini terutama disebabkan oleh: 

A. virus yang berbeda menyerang penduduk pada usia yang berbeda sehingga setiap tahun 

harus diproduksi vaksin yang baru untuk kelompok usia berbeda 

B. antibodi yang diproduksi tubuh terhadap vaksin flu tidak bertahan lama dalam darah 

C. vaksin umumnya bersifat tidak stabil sehingga tidak dapat disimpan lebih dari setahun 

D. tubuh kita belajar untuk menghancurkan antibodi yang telah diproduksi terhadap vaksin 

sehingga diperlukan jenis vaksin baru untuk setiap kali vaksinasi 

E. virus influenza memiliki frekuensi mutasi yang tinggi 

 

 

ANATOMI DAN FISIOLOGI TUMBUHAN (Nilai 15) 
 

1. Jika seorang ilmuwan menambahkan senyawa kimia yang khusus menghambat difusi proton 

yang keluar dari tilakoid melalui kompleks ATP sintase, hasil apakah yang akan diperoleh?  

A. Peningkatan NADP pada bagian dalam tilakoid 

B. Peningkatan pH di bagian dalam tilakoid 

C. Peningkatan produksi ATP  

D. Tidak ada perubahan dalam produksi ATP 

E. Penurunan produksi ATP 

 
2. Kloroplas merupakan organel tempat fotosintesis berlangsung. Struktur kloroplas terdiri dari 

beberapa bagian seperti stroma dan tilakoid. Senyawa manakah di bawah ini yang merupakan 

hasil reaksi pada tilakoid yang akan digunakan pada reaksi di stroma? 

A. CO2 dan H2O 

B. NADP
+
 dan ADP 

C. ATP dan NADPH 

D. Glukosa dan O2 

E. CO2 dan ATP 
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3. Dibandingkan dengan tanaman matahari (sun plant), daun tanaman teduh pada umumnya:  

A. memiliki helai daun yang lebih tebal  

B. memiliki lapisan mesofil palisade yang banyak  

C. memiliki proporsi mesofil spons yang lebih banyak daripada mesofil palisade  

D. ruang antar sel pada mesofil spons mengalami reduksi  

E. dicirikan oleh sel epidermis yang lebih kecil  

 
4. Perhatikan gambar berikut ini: 

 

 
 

Gambar di atas menunjukkan sayatan melintang organ daun suatu tumbuhan. Berdasarkan 

struktur yang ada, tumbuhan tersebut pada dasarnya teradaptasi di lingkungan dengan: 

A. kadar garam tinggi 

B. curah hujan tinggi (tropis) 

C. air melimpah (akuatik) 

D. curah hujan rendah (kering)  

E. pH tanah rendah (asam) 

 

5. Manakah dari kombinasi fitur berikut yang merupakan contoh adaptasi xeromorfik? 

I. Stomata menutup pada malam hari dan membuka pada siang hari 

II. Menggulungnya daun 

III. Kutikula dengan lilin tebal 

IV. Reduksi ukuran daun 

V. Daun berambut 

 

A. I, II, dan III 

B. I, II, III, dan IV 

C. II, III, dan IV 

D. II, III, IV, dan V 

E. Semua fitur di atas 

 

6. Manakah dari pernyataan berikut ini yang TIDAK benar mengenai pertumbuhan tumbuhan? 

A. Meristem lateral yang terdapat pada tumbuhan adalah kambium pembuluh dan kambium 

gabus 

B. Pertumbuhan sekunder banyak terjadi pada tumbuhan berkayu 

C. Pada batang tumbuhan monokotil, korteks, dan empulur tidak dapat dibedakan 

D. Pertumbuhan pada bagian apeks tumbuhan disebabkan oleh aktivitas meristem 

E. Pembesaran batang kelapa disebabkan oleh adanya aktivitas meristem lateral 
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7. Secara teori, ada berapa lapis sel yang menyusun kambium pembuluh?  

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 5 

E. 7 

 

8. Perhatikan gambar berikut ini: 

 

 
Gambar di atas menunjukkan perbesaran berkas pembuluh pada batang tanaman Zea mays. 

Berdasarkan gambar tersebut, manakah pernyataan berikut ini yang paling tepat?  

A. Struktur A berperan dalam transport air dan mineral 

B. Struktur B merupakan protoxilem 

C. Struktur C merupakan metaxilem 

D. Struktur B dan C dibentuk oleh kambium pembuluh 

E. Struktur A, B, dan C dibentuk oleh prokambium 

 

9. Pernyataan berikut yang TIDAK benar mengenai jenis atau tipe sel tumbuhan adalah: 

A. sel-sel sklerenkim mengandung lignin, memiliki dinding yang tebal, dan secara struktural 

berperan dalam hal menyokong tumbuhan 

B. sel-sel parenkim merupakan sel yang paling umum ditemukan pada setiap tumbuhan 

C. sel-sel parenkim berperan penting dalam fotosintesis 

D. saat anda memakan apel atau kentang sama artinya dengan anda memakan bagian sel-sel 

sklerenkim 

E. sel-sel kolenkim berperan sebagai struktur yang menyokong pembuluh pada daun 

 

10. Transpirasi adalah suatu proses pengeluaran air dari jaringan tumbuhan ke atmosfer. Proses 

ini dipengaruhi oleh: 

A. tekanan akar dan pembukaan celah stomata 

B. tekanan akar 

C. tekanan akar, gaya adhesi-kohesi, dan pembukaan celah stomata 

D. kohesi-adhesi 

E. pembukaan celah stomata 
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11. Tekanan akar pada tumbuhan menyebabkan masuknya air pada sel-sel akar melalui proses: 

A. translokasi  

B. adhesi 

C. osmosis  

D. kerja kapiler 

E. gutasi  

 

12. Beberapa jenis tanaman dandelion dapat menghasilkan biji tanpa proses fertilisasi. Manakah 

dari pernyataan berikut yang benar mengenai hal tersebut? 

A. Masing-masing jenis dandelion pasti identik secara genetik 

B. Tidak ada variasi fenotip pada dandelion tersebut 

C. Mutasi merupakan satu-satunya hal yang menyebabkan variasi genetik pada tanaman 

dandelion tersebut 

D. Biji-biji tersebut tidak mungkin bergerminasi 

E. Biji-biji tersebut memiliki kromosom haploid (n) 

 

13. Efek apakah yang akan terjadi pada tumbuhan saat diberikan hormon GA (asam giberelin) 

dan hormon IAA (asam indol asetat)? 

A. Induksi α-amilase pada bulir biji 

B. Terjadinya pemanjangan sel 

C. Pemecahan masa dormansi biji 

D. Memicu kekerdilan secara genetik pada tumbuhan 

E. Terhambatnya pertumbuhan tunas lateral 

 

14. Pada tumbuhan angiospermae, pigmen yang berperan dalam mendeteksi panjang hari (lama 

penyinaran) atau fotoperiodisme adalah: 

A. karoten 

B. klorofil 

C. sitokrom  

D. fitokrom  

E. fikoxantin  

 

15. Sebagian besar tanaman berbunga berdasarkan penerimaan periode gelap yang tidak 

diinterupsi. Beberapa tanaman yang dikenal sebagai tanaman short day memerlukan lebih 

dari 12 jam gelap tak terinterupsi agar dapat berbunga. Tumbuhan lain yang dikenal sebagai 

tanaman long day memerlukan kurang dari 12 jam gelap tak terinterupsi agar dapat berbunga. 

Anda menumbuhkan tanaman short day dan long day pada siklus 10 jam terang kemudian 7 

jam gelap kemudian 1 jam terang kemudian 6 jam gelap setiap hari. Tanaman manakah yang 

akan berbunga di bawah kondisi tersebut? 

A. Hanya tanaman short day 

B. Hanya tanaman long day  

C. Kedua jenis tanaman akan berbunga 

D. Tidak satu pun akan berbunga 

E. Kedua jenis tanaman akan berbunga selama siang hari tidak pada malam hari 
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ANATOMI DAN FISIOLOGI HEWAN (Nilai 25) 
 

1. Pankreas adalah organ tubuh yang unik karena memiliki fungsi eksokrin dan endokrin. 

Fungsi eksokrin dari pankreas adalah melepaskan: 

A. enzim pencernaan ke darah 

B. enzim pencernaan melalui suatu saluran  

C. hormon langsung ke darah 

D. hormon melalui suatu saluran 

E. steroid langsung ke darah 

 

2. Vitamin sangat penting bagi manusia karena bekerja sebagai: 

A. neurotransmitter 

B. enzim 

C. kofaktor 

D. hormon 

E. koenzim 

 

3. Salah satu fungsi dari usus besar adalah: 

A. menyerap air  

B. mengeluarkan kelebihan air 

C. mencernakan lemak 

D. mengeluarkan urea 

E. mencernakan karbohidrat 

 

4. Manakah dari karakteristik berikut ini yang dimiliki oleh arteri? 

A. Mengandung katup yang mencegah aliran balik arah 

B. Membawa darah menjauhi jantung 

C. Darah dipertahankan bergerak oleh kontraksi otot volunter 

D. Merupakan pembuluh yang berdinding tipis 

E. Selalu membawa darah yang kaya akan oksigen 

 

5. Jika anda memiliki nilai perbedaan kadar O2 di arteri dan vena, data volume darah laju detak 

jantung, dan jumlah oksigen yang dikonsumsi setiap menit, maka anda dapat mengukur hal-

hal berikut ini, KECUALI:  

A. jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh setiap menitnya 

B. volume dari cardiac output (jumlah total darah yang di pompa selama satu menit) 

C. stroke volume (jumlah darah yang di pompa jantung sekali kontraksi) 

D. jumlah sel darah merah yang ada di dalam darah 

E. laju metabolisme 

 

6. Darah mengalir dari jantung ke paru-paru pada arteri pulmonaris dan kembali dari paru-paru 

ke jantung pada vena pulmonaris. Darah di arteri pulmonaris memiliki: 

A. kandungan O2 lebih tinggi dan kandungan CO2 lebih rendah daripada darah yang berada 

di vena pulmonaris 

B. kandungan O2 dan CO2 lebih tinggi daripada darah yang berada di vena pulmonaris 

C. kandungan O2 lebih rendah dan kandungan CO2 lebih tinggi daripada darah yang berada 

di vena pulmonaris 

D. kandungan O2 dan CO2 lebih rendah daripada darah yang berada di vena pulmonaris 

E. kandungan O2 lebih tinggi tetapi kandungan CO2 sama dengan darah yang berada di vena 

pulmonaris 
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7. Pernyataan berikut yang TIDAK tepat mengenai pundi-pundi udara pada burung adalah:  

A. berperan dalam menampung udara inspirasi atau pun ekspirasi 

B. mensuplai udara kaya O2 ke paru-paru pada saat ekspirasi 

C. bersama-sama dengan paru-paru melakukan pertukaran gas dengan darah 

D. mengalami perubahan ukuran selama proses respirasi berlangsung 

E. menampung udara dari paru-paru saat inspirasi 

 

8. Orang yang memiliki sel darah merah sabit (sickle cell) akan mengalami masalah serius 

ketika berada di dataran tinggi karena faktor: 

A. jumlah sel darah merah 

B. jumlah hemoglobin darah 

C. konsentrasi oksigen 

D. tekanan udara parsial 

E. suhu udara 

 

9. Fibrinogen pada darah dirubah menjadi fibrin pada saat: 

A. pemindahan CO2 

B. aglutinasi darah 

C. pengaktifan respon imunitas 

D. pengaturan kadar gula darah 

E. penggumpalan (clotting) darah 

   

10. Pertukaran gas terjadi di kapiler. Oleh sebab itu, struktur epitel yang membatasi alveoli: 

A. berupa selapis kubus     

B. berupa selapis pipih 

C. tidak memiliki sel epitel 

D. berupa sel endotel 

E. berupa selapis silindris 

 

11. Apakah fungsi katup pada vena? 

A. Mencegah pembalikan aliran darah 

B. Mencegah penurunan tekanan darah 

C. Mencegah terbentuknya plak 

D. Memperluas permukaan vena 

E. Memompa darah  

 

12. Berikut ini adalah molekul-molekul yang terdapat di dalam plasma darah: 

I. Urea 

II. Air 

III. Glukosa 

IV. Protein 

V. Antibodi 

VI. Ion hidrogen 

 

Berapa macam dari molekul-molekul di atas yang diekskresikan atau direabsorbsi di ginjal? 

A. 3 

B. 2 

C. 4 

D. 5 

E. 6 
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13. Seseorang meneliti tiga jenis rodensia yang berkerabat dekat. Variabel yang dikaji dalam 

penelitian tersebut adalah perbandingan anatomi ginjal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ketiga jenis rodensia memiliki panjang loop of Henle yang berbeda-beda. Berdasarkan 

penemuan tersebut hipotesis yang dapat diajukan adalah: 

A. ketiga rodensia memiliki laju filtrasi ginjal yang berbeda-beda 

B. ketiga rodensia memiliki kepekatan urin yang berbeda-beda 

C. ketiga rodensia menghasilkan urin dengan pH yang berbeda-beda 

D. ketiga rodensia memproduksi urin dengan volume urin yang sama 

E. ketiga rodensia hidup pada habitat yang sama 

 

14. Perhatikan gambar potensial aksi berikut ini: 

 
Proses yang terjadi di akson pada selang waktu dari X ke Y adalah:  

A. ion natrium masuk ke dalam akson 

B. ion natrium keluar akson 

C. ion kalium masuk ke dalam akson 

D. ion kalium keluar akson 

E. ion kalsium keluar akson 

 

15. Gambar berikut menunjukkan peristiwa yang terjadi selama penghantaran rangsang antara 

dua sel saraf: 

 

 
 

Proses di atas dipicu oleh:  

A. masuknya natrium menuju sel pasca sinaptik 

B. masuknya ion kalsium menuju sel pra sinaptik 

C. masuknya ion kalium menuju sel prasinaptik 

D. masuknya ion karbonan menuju sel pasca sinaptik 

E. keluarnya ion Cl
-
 dari membran pasca sinaptik 
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16. Berikut ini adalah gambar mengenai alur sekresi hormon seks di dalam tubuh manusia. 

 

 
 

Kombinasi hormon yang tepat untuk menggambarkan bagian 1, 2, dan 3 secara berturut-turut 

adalah: 

A. gonadotropin, gonadotropin releasing hormone, androgen 

B. gonadotropin releasing hormone, gonadotropin, androgen 

C. androgen, gonadotropin releasing hormone, gonadotropin 

D. gonadotropin, androgen, gonadotropin releasing hormone 

E. gonadotropin releasing hormone, androgen, gonadotropin 

 

17. Diketahui bahwa peningkatan molekul 3 di dalam darah (diagram soal No.14) menyebabkan 

terjadinya penurunan molekul 1 dan 2 di dalam darah. Hal ini merupakan contoh dari:  

A. inhibisi alosterik 

B. feed foward (umpan positif) 

C. feedback negative (umpan negatif) 

D. cooperative 

E. inhibisi non-spesifik 

 

18. Perhatikan struktur berikut ini: 
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Struktur manakah yang mampu memproduksi hormon estrogen saja?  

A. a 

B. b  

C. c 

D. d 

E. e 

 
19. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari inflamasi, KECUALI: 

A. terjadi pembengkakan 

B. kulit berwarana merah 

C. timbul rasa nyeri 

D. muka pucat 

E. demam 

 

20. Berikut adalah fungsi dari tulang, KECUALI: 

A. tempat penyimpanan mineral 

B. penyokong tubuh 

C. pelindung struktur-struktur dalam tubuh 

D. mengatur temperatur darah  

E. lokasi penyimpanan lemak 

 

21. Perbedaan mendasar antara tulang dan rawan adalah bahwa rawan: 

A. merupakan salah satu tipe jaringan ikat 

B. tidak memiliki pembuluh darah dan saraf 

C. mensekresi matriks padat 

D. tersusun atas kolagen dan garam 

E. merupakan bagian dari sistem rangka 

 

22. Seluruh komponen tersebut di bawah ini dapat ditemukan pada otot halus dari hewan 

vertebrata, KECUALI: 

A. sarkomer  

B. filamen tipis 

C. filamen tebal 

D. tropmyosin 

E. gap junction 

 

23. Komponen manakah yang konsentrasinya meningkat di sitoplasma saat otot berkontraksi?  

A. ATP 

B. Ca
2+

 

C. Mg
2+

 

D. Aktin 

E. Myosin 

 

24. Seluruh pernyataan di bawah ini merupakan karakteristik dari otot halus, KECUALI: 

A. otot halus melakukan kontraksi lebih lama dan lebih lambat dibandingkan kontraksi dari 

otot rangka 

B. perubahan kimia yang terjadi di sekitar otot halus dapat merangsang terjadinya kontraksi 

C. otot halus tidak memerlukan kalsium untuk berkontraksi  

D. otot halus dapat ditemukan pada dinding saluran pencernaan dan pembuluh darah 

E. otot halus biasanya bekerja tidak sadar (involunter) 
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25. Di antara otot di bawah ini, otot yang bekerja secara sadar adalah: 

A. otot pada saluran darah 

B. otot jantung 

C. otot diafragma  

D. otot iris pada mata 

E. otot pada saluran pencernaan 

 

 
ETOLOGI (Nilai 5) 
 

1. Kemampuan anak burung untuk mengenali induknya merupakan perilaku yang tergolong 

sebagai: 

A. insting 

B. imprinting  

C. alturism 

D. conditional learning 

E. kooperatif 

 

2. Ivan Pavlov mendapatkan hadiah nobel dengan menemukan konsep yang digunakan oleh 

berbagai pihak dalam bidang militer, sirkus, sekolah, dan psikologi. Dalam penelitiannya 

beliau menggunakan anjing yang diberi stimulus pada saat anjing tersebut diberi makan. 

Konsep tersebut dikenal dengan istilah: 

A. conditional learning 

B. imprinting  

C. trial and error 

D. cooperative learning 

E. alturism 

 

3. Perilaku di bawah ini berhubungan dengan perilaku kawin, KECUALI: 

A. perilaku agresif 

B. pelepasan feromon 

C. kegiatan mencari 

D. perilaku territorial 

E. komunikasi visual 

 

4. Kembalinya ikan salmon ke tempat lahir untuk berkembang biak adalah salah satu contoh 

dari: 

A. habituasi 

B. rangsangan 

C. pengkondisian operant (trial and error) 

D. pemecahan masalah 

E. imprinting 

 

5. Karakter yang dimiliki oleh burung yang bermigrasi pada malam hari adalah: 

A. mewarisi kemampuan untuk mengenal peta bintang dari induknya 

B. menentukan arah dengan mengetahui waktu dan posisi mereka di langit berdasarkan 

posisi mereka terhadap garis lintang alami 

C. mengorientasikan posisi mereka terhadap satu titik pasti di langit 

D. mengingat satu atau beberepa titik penting dari lintang alam 

E. menentukan jarak dan bukan arah dari bintang 
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GENETIKA DAN EVOLUSI (Nilai 20) 
 

1. Bentuk alternatif dari suatu gen tunggal dikenal sebagai: 

A. parental 

B. dihibrid 

C. resiprokal 

D. alel 

E. resesif 

 

2. Semua pernyataan berikut ini adalah benar mengenai alel, KECUALI: 

A. suatu gen dapat memiliki lebih dari satu alel 

B. dua alel yang identik bersifat heterozigot pada gen terkait 

C. alel ditemukan pada lokus yang berada pada kromosom homolog 

D. alel adalah bentuk alternative dari gen yang sama 

E. satu alel dapat bersifat dominan dan alel yang lain dapat bersifat resesif 

 

3. Hukum Mendel pertama menyatakan bahwa unit-unit penurunan sifat yang mengontrol 

fenotip berbeda dapat diturunkan secara terpisah. Manakah dari pernyataan berikut yang 

paling sesuai dengan bunyi hukum tersebut? 

A. Mutasi merupakan kejadian acak yang mempengaruhi setiap lokus secara terpisah 

B. Saat fertilisasi, sperma mana yang akan membuahi sel telur merupakan peristiwa acak 

C. Saat meiosis I, kromosom berpasangan dengan homolog 

D. Saat meiosis I, pemisahan satu pasangan kromosom tidak mempengaruhi pemisahan 

pasangan kromosom lainnya 

E. Saat mitosis, tidak terdapat perbedaan antara DNA induk dengan DNA hasil replikasi 

 

4. Seorang peneliti melakukan persilangan di antara dua tikus yang keduanya memiliki rambut 

hitam. Rambut hitam dominan terhadap putih. Sebanyak 75% keturunan berambut hitam dan 

sisanya berambut putih. Peneliti dapat berasumsi bahwa genotip parental yang paling 

mungkin adalah: 

A. BB x BB 

B. BB x Bb 

C. BB x bb 

D. Bb x Bb 

E. bb x bb 

 

5. John dan Mary adalah pasangan suami istri yang memiliki seorang anak bernama Andy. 

Mary bergolongan darah A. John tidak mengetahui golongan darahnya, namun ia mengetahui 

bahwa ayah dan ibunya bergolongan darah B. John dan Mary kebingungan karena anak 

mereka bergolongan darah O. Manakah dari pernyataan berikut yang menjelaskan hal ini? 

A. Mary bergenotip AA dan John bergenotip OO sehingga anak mereka berfenotip O 

B. Mary bergenotip AO dan John bergenotip OO sehingga anak mereka berfenotip O 

C. Mary bergenotip AO dan John bergenotip BB sehingga anak mereka berfenotip O 

D. Karena kedua orang tuanya bergolongan darah B, John tidak mungkin merupakan ayah 

dari Andy 

E. Andy seharusnya bergolongan darah AB, namun terjadi mutasi yang mengubah golongan 

darahnya menjadi O 
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6. Sepasang suami-istri, dengan istri carrier untuk gen buta warna dan suami normal, berencana 

memiliki tiga orang anak. Berapakah kemungkinan dua anaknya tidak buta warna? 

A. 0,140 

B. 0,047 

C. 0,422 

D. 0,070 

E. 0,094 

 

7. Pada jenis ayam tertentu, gen untuk bulu hitam dan bulu putih bersifat kodominan. Ayam 

jenis ini akan memiliki: 

A. tiga tipe fenotip untuk warna bulu 

B. dua fenotip untuk warna bulu 

C. hanya dua genotip untuk warna bulu 

D. hanya memiliki bulu bewarna hitam atau putih saja 

E. tiga genotip untuk bulu warna hitam 

 

8. Sifat tinggi batang dari tanaman X diatur secara poligenik oleh dua alel (A dan B) yang 

terdapat pada kromosom yang berbeda. Tanaman dengan genotipe AABB memiliki tinggi 18 

cm, sedangkan tanaman dengan genotipe aabb memiliki tinggi 10 cm. Jika persilangan antara 

dua tanaman AaBb x AaBb menghasilkan 16 keturunan. Berapa banyak dari keturunan 

tersebut diharapkan memiliki tinggi 16 cm? 

A. 15 

B. 9 

C. 6 

D. 3 

E. 1 

 

Untuk pertanyaan No.9-10: Tiga pasang suami-istri yang berada di rumah sakit memiliki 

bayi dengan tipe darah sebagai berikut: 
 

 
9. Orang tua dari Baby 4 paling mungkin adalah: 

A. pasangan White 

B. pasangan Black 

C. pasangan Brown 

D. pasangan Brown atau White 

E. pasangan Black atau White 

 



Nama: ......................................................................................................... 

Asal SMA/Kelas: ........................................................................................ 

Seleksi Calon Peserta IBO 2012 

Tingkat Kabupaten/Kota (Kode:02) 

 

 
 
 

16 
02-OSK-2011 

Copyright © 2011 by Kemdiknas 

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang 

 

 

10. Pasangan Black paling mungkin sebagai orang tua dari: 

A. bayi 1 

B. bayi 2 

C. bayi 4 

D. bayi 1 dan 2 

E. tidak ada jawaban yang benar 

 

11. Pada Drosophila melanogaster, alel dominan (w
+
) mengatur munculnya sifat mata merah, 

sedangkan alel resesif (w) yang merupakan alel mutan, mengatur munculnya sifat mata putih. 

Alel ini terpaut kromosom X. Jika perkawinan antar dua Drosophilla menghasilkan 

keturunan ½ mata putih dan ½ mata merah, maka apakah genotip dari keduanya? 

A. X
w+

X
w+ 

vs. X
w
Y 

B. X
w
X

w+ 
vs. X

w+
Y 

C. X
w+

X
w 

vs. X
w
Y 

D. X
w
X

w 
vs. X

w+
Y 

E. X
w
X

w 
vs. X

w
Y 

 

12. Di bawah ini ditampilkan sebagian urutan DNA dari suatu gen yang sedang ditranskripsi: 

 

5’ TAC GGT TTA CTT GAT CAC AGG GCC TCG 3’ 

 

Dari hasil transkripsi yang didapat, maka urutan 3 asam amino terakhir yang akan diperoleh 

adalah: 

A. Glu – Leu – Val 

B. Val – Leu – Glu 

C. Thr – Val – Pro 

D. Lys – Ile – Val 

E. Lys – Val – Pro 

 

13. Berbagai ribopolinukleotida sintetik dibuat untuk percobaan penentuan kode genetik. Dari 

penelitian sebelumnya telah diketahui bahwa kode asam amino dibaca dalam urutan 3 

nukleotida (triplet) ke arah salah satu sisi ribopolinukleotida. Berapa jenis polipeptida yang 

mungkin dihasilkan dari reaksi free cell translation system terhadap ribopolinukleotida (AC)n 

pada percobaan tersebut? 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. Tidak ada jawaban yang benar 

 

14. Sebuah mutasi nonsense terjadi di tengah urutan coding gen M. apa yang anda harapkan 

terjadi pada produk transkripsi (panjang basa) dan translasi (Dalton) dari gen M dibandingkan 

produk akhir dari gen M normal? 

A. Produk transkripsi memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan produk translasi tidak 

berubah 

B. Produk transkripsi tidak berubah, sedangkan produk translasi memiliki ukuran yang lebih 

kecil 

C. Produk transkripsi dan translasi memiliki ukuran yang lebih kecil 

D. Produk transkripsi dan translasi tidak berubah 

E. Tidak dihasilkan produk transkripsi dan translasi 
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15. Anda sedang mempelajari penurunan sifat tinggi batang dan warna batang pada suatu 

tanaman. Untuk sifat tinggi, fenotip batang tinggi dominan terhadap batang pendek. Untuk 

warna batang, warna coklat dominan terhadap hijau. Anda menyilangkan tanaman galur 

murni yang berbatang tinggi dan berwarna coklat dengan tanaman galur murni yang 

berbatang pendek dan dan berwarna hijau, lalu diperoleh keturunan F1 yang semuanya 

berbatang tinggi dan berwarna coklat. Kemudian anda menyilangkan dua tanaman F1 dan 

memperoleh hasil keturunan F2: 61 tinggi dan coklat, 1 tinggi dan hijau, 2 pendek dan coklat, 

dan 18 pendek dan hijau. Manakah dari pernyataan berikut yang paling benar berdasarkan 

hasil persilangan tersebut?  

A. Dua gen yang mengatur sifat-sifat ini terpaut kelamin 

B. Dua gen yang mengatur sifat-sifat ini mungkin berada pada kromosom yang berbeda  

C. Dua gen yang mengatur sifat-sifat ini terpaut dan tanpa terjadi pindah silang 

D. Dua gen yang mengatur sifat-sifat ini terletak berdekatan pada kromosom yang sama  

E. Dua gen yang mengatur sifat-sifat ini terpisah sangat jauh pada kromosom yang sama  

 

16. Suatu populasi berada dalam kesetimbangan genetik ketika tetap sama dari satu generasi ke 

generasi berikutnya. Kesetimbangan genetik akan lebih mudah tercapai apabila: 

A. populasi berukuran kecil sehingga lebih rentan terhadap genetic drift 

B. populasi memperoleh mutasi yang menguntugkan 

C. populasi tidak mengalami imigrasi dan emigrasi 

D. terjadi perkawinan antar kerabat dekat 

E. seleksi alam bekerja terhadap fenotip tertentu 

 
Untuk pertanyaan No.17-18: Perhatikan gambar berikut ini:  

 

 
 

17. Manakah dari kurva di atas yang paling baik menggambarkan konsep seleksi penstabilan 

(stabilizing selection) atau seleksi yang lebih menyukai varian intermediet daripada individu-

individu dengan fenotip ekstrim? 

A. Hanya grafik I  

B. Hanya grafik II  

C. Hanya grafik III  

D. Grafik I dan grafik II 

E. Grafik II dan grafik III 

 

18. Manakah dari kurva di atas yang paling baik menggambarkan konsep seleksi diversifikasi 

atau seleksi yang lebih menyukai fenotip ekstrim daripada fenotip intermediet? 

A. Hanya grafik I  

B. Hanya grafik II  

C. Hanya grafik III  

D. Grafik I dan grafik II  

E. Grafik II dan grafik III 
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19. Pola musim di bumi tiba-tiba berubah dan suhu di Alaska menjadi lebih dingin dari 

sebelumnya. Diantara penguin, beberapa individu yang memiliki lapisan lemak yang lebih 

banyak akan lebih adaptif dibandingkan penguin yang memiliki lapisan lemak yang sedikit. 

Hal ini merupakan contoh dari:  

A. simpatrik 

B. alopatrik 

C. seleksi alam 

D. evolusi divergen 

E. evolusi konvergen 

 

20. Gerak dengan dua kaki (bipedalisme) diyakini telah berevolusi pada garis nenek moyang 

manusia, karena pergerakan bipedal: 

A. lebih efisien daripada pergerakan empat kaki (quadrupedal) karena dapat memberi 

kebebasan bagi anggota gerak depan untuk memanipulasi objek 

B. lebih efisien daripada pergerakan quadrupedal karena memerlukan energi lebih sedikit 

C. kurang efisien daripada pergerakan quadrupedal, tetapi dapat memberi kebebasan bagi 

anggota gerak depan untuk memanipulasi objek  

D. kurang efisien daripada pergerakan quadrupedal, tetapi hewan bipedal dapat berlari lebih 

kencang 

E. kurang efisien daripada pergerakan quadrupedal, tetapi seleksi alam tidak bekerja untuk 

memperbaiki efisiensi 

 

Tabel kode genetik: 
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EKOLOGI (Nilai 10) 
 

1. Berbagai istilah digunakan untuk menyatakan daerah atau tempat ditemukannya organisme 

hidup. Urutan tempat ini, mulai dari terbesar sampai terkecil adalah: 

A. teritori – ekosistem – biosfer – habitat 

B. biosfer – ekosistem – habitat – teritori 

C. teritori – habitat – ekosistem – biosfer 

D. habitat – teritori – ekosistem – biosfer 

E. biosfer – teritori – habitat – ekosistem  

 

2. Berikut adalah tipe-tipe habitat yang mungkin ditemukan di daerah tropis, KECUALI: 

A. gurun 

B. hutan hujan tropis 

C. taiga  

D. savana 

E. rawa 

 

3. Salah satu ciri utama dari habitat gurun adalah: 

A. air berada dalam bentuk uap air 

B. tidak terdapat perbedaan berarti antara suhu pada musim dingin dan musim panas  

C. hujan turun pada waktu yang dapat ditentukan 

D. setiap hewan dapat beraktivitas pada waktu yang panjang 

E. umumnya dipenuhi oleh tumbuhan C3 

 

4. Jumlah kelahiran melebihi jumlah kematian akan mengakibatkan: 

A. potensi biotik 

B. daya tahan lingkungan 

C. pertumbuhan populasi 

D. daya dukung lingkungan 

E. kondisi tunak (steady state) 

 

5. Diantara hubungan-hubungan ekologis di bawah ini, hubungan yang paling berbeda dengan 

keempat hubungan lainnya adalah: 

A. miselium jamur disekeliling sel-sel alga pada lumut kerak 

B. sel-sel alga yang menempel pada jaringan dari terumbu karang 

C. Salmonella pada saluran pencernaan manusia  

D. protozoa yang mencernakan selulosa pada saluran pencernaan rayap 

E. bakteri yang mengikat nitrogen pada nodul yang terdapat pada tanaman buncis 

 

6. Tumbuhan pionir pada proses suksesi primer terestrial umumnya berasal dari kelompok: 

A. rumput 

B. alga 

C. gulma 

D. lumut 

E. fitoplankton 

 



Nama: ......................................................................................................... 

Asal SMA/Kelas: ........................................................................................ 

Seleksi Calon Peserta IBO 2012 

Tingkat Kabupaten/Kota (Kode:02) 

 

 
 
 

20 
02-OSK-2011 

Copyright © 2011 by Kemdiknas 

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang 

 

 

7. Suatu ekosistem terdiri dari: 

A. hanya komponen biotik pada suatu lingkungan 

B. hanya komponen abiotik pada suatu lingkungan 

C. hanya komponen lingkungan yang mengalirkan energi  

D. baik komponen biotik maupun abiotik pada suatu lingkungan 

E. interaksi trofik/hubungan makan-memakan pada suatu lingkungan 

 
8. Produktivitas primer bersih pada suatu ekosistem mencerminkan: 

A. surplus energi yang dibangkitkan oleh produsen 

B. energi matahari total yang diubah menjadi energi kimia oleh produsen 

C. energi yang digunakan pada respirasi oleh heterotrof 

D. energi yang tersedia bagi produsen 

E. biomassa dari semua produsen 

 
9. Mengapa hujan asam merupakan fenomena yang berdampak negatif terhadap lingkungan? 

A. Uap air di udara menjadi asam; ketika jatuh sebagai hujan merusak tumbuhan dan tanah 

B. Hujan asam mencuci unsur penting dalam tanah (mis. K, Ca) melalui proses pelindian 

C. Hujan asam dapat mematikan pengurai dalam tanah 

D. Tumbuhan yang mati atau terganggu akan membuat tanah lebih mudah erosi 

E. Jawaban A, B, C, D semua benar 

 

10. Proses-proses manakah di bawah ini yang terjadi dalam daur/siklus nitrogen? 

I. Oksidasi nitrit menjadi nitrat oleh bakteri bintil akar 

II. Konsumsi protein tumbuhan oleh herbivora 

III. Konversi organisme mati menjadi amonia oleh dekomposer 

IV. Konversi senyawa amonium menjadi nitrat oleh bakteri denitrifikasi 

V. Oksidasi senyawa amonium menjadi nitrit oleh bakteri nitrifikasi 

 

A. I dan II 

B. II dan III 

C. III dan IV 

D. I, II, dan III 

E. II, III, dan V 
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BIOSISTEMATIK (Nilai 5) 

 
1. Salah satu dasar pengelompokkan makhluk hidup adalah sejarah perkembangan evolusinya. 

Hal ini berarti: 

A. makhluk hidup sejenis mempunyai sedikit persamaan sifatnya 

B. makin dekat kekerabatannya, makin banyak persamaan sifatnya 

C. makhluk sesuku mempunyai lebih banyak persamaan daripada makhluk sejenis 

D. semua makhluk hidup mempunyai moyang yang sama 

E. organisme sebangsa mempunyai banyak persamaan struktural 

 

2. Berdasarkan sistem klasifikasi yang mengelompokkan makhluk hidup menjadi lima kingdom, 

bakteri dan ganggang biru termasuk ke dalam dunia:  

A. Animalia   

B. Plantae    

C. Fungi 

D. Protista 

E. Monera 

 

3. Seorang peneliti menemukan tumbuhan dengan ciri-ciri sebagai berikut: batangnya berupa 

rizoma, berakar serabut, tidak mempunyai bunga, dan berkembangbiak dengan spora. 

Tumbuhan tersebut termasuk ke dalam divisi: 

A. Alga   

B. Bryophyta 

C. Pteridophyta 

D. Gymnospermae 

E. Fungi 

 

4. Kelompok cacing berikut ini yang berguna dalam bidang pertanian adalah: 

A. Oligochaeta 

B. Polychaeta 

C. Hirudinae 

D. Trematoda 

E. Turbellaria 

 

5. Berikut ini adalah ikan-ikan yang dapat ditemukan hidup di air tawar, payau, dan laut: 

I. Ikan hiu 

II. Ikan bawal 

III. Ikan mas 

IV. Ikan pari 

V. Ikan bandeng 

 

Ikan yang termasuk kelompok ikan berangka rawan (kartilag) adalah: 

A. I, II, dan III 

B. II, IV, dan V 

C. I dan IV 

D. II, III, dan V 

E. II dan V 

 


