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56. Jawaban: B  
Pembahasan: 
Virus merupakan organisme parasit obligat. Ketika menginfeksi organisme lain, virus menyuntikan 
DNAnya ke tubuh inang dengan tujuan mengendalikan sintesis protein dan membentuk bagian-
bagian tubuhnya. 
  
 

57. Jawaban: A  
Pembahasan:  
Sintesis esterogen dan progesteron oleh sel folikel di ovarium dipengaruhi oleh hormon gonadotropin 
yang dihasilkan oleh hipofisis anterior. 
 

58. Jawaban: B  
Pembahasan: Jika DNA yang ditranskripsi memiliki urutan 5'-ATACTTACTCATTTT-3' maka RNAd hasil 
transkripsi memiliki urutan 3'-UAUGAAUGAGUAAAA-5'. INGAT! RNAd akan membentuk pasangan 
dari DNA yang di transkripsi. Begitu juga dengan 5' DNA yang akan terbaca sebagai 3' pada RNA. Jika 
pembacaan dilakukan dari 5' ke 3', maka RNAd hasil transkripsi adalah 5'-AAAAUGAGUAAGUAU-3'. 
  
 

59. Jawaban: E  
Pembahasan:  
Filum Arthropoda merupakan kelompok hewan dengan kaki yang beruas-ruas. Filum ini memiliki 
eksolkleleton berupa kitin, memiliki rongga tubuh sejati (tripoblastik selomata) dan sistem peredaran 
darah terbuka. Bahkan darah Arthropoda tidak mengandung Hb, sehingga tidak berwarna merah. 
  
 

60. Jawaban: E  
Pembahasan:  
Pada tumbuhan, dinding-dinding sel sebagian besar terbentuk oleh pektin, selulosa, hemiselulosa, 
dan lignin. Pada bakteri, peptidoglikan mendominasi susunan dinding sel. Fungsi memiliki dinding sel 
yang terbentuk dari kitin. Sementara itu, dinding sel alga terbentuk dari glikoprotein, pektin, dan 
sakarida sederhana (gula). 
 
  
 

61. Jawaban: C  
Pembahasan:  
Proses pertukaran glukosa dan oksigen antara darah dan jaringan tubuh dilakukan melalui kapiler-
kapiler darah. Kapiler darah merupakan pembuluh yang ukurannya paling kecil dan langsung 
berhubungan dengan jaringan tubuh. 
  
 

62. Jawaban: C 
Pembahasan:  
Hasil dari reaksi terang yang terjadi di tilakoid adalah ATP, NADPH2, dan O2. Akan tetapi yang 
digunakan untuk reaksi gelap yang terjadi di stroma hanya ATP dan NADPH2. Keduanya akan 
berperan dalam tahap reduksi dari siklus calvin. 
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63. Jawaban: D  
Pembahasa: 
P1 = XCBXCB >< XcbY 
Gamet  = XCB  Xcb;Y 
F1  = XCBXcb ; XCBY 
P2  = XCBY >< XCBXcb 
Gamet  = XCB;Y XCB;Xcb 
F2  = XCBXCB;XCBXcb;XCBY;XcbY 
Jadi, cucu laki-laki yang buta warna adalah 1/4 x 100% = 25% 
 
 

64. Jawaban: E  
Pembahasan:  
kekebalan pasif buatan diperoleh setelah tubuh mendapatkan antibodi yang sudah jadi yang terlarut 
di dalam serum. Kekebalan jenis ini hanya bersifat sementara. 
Vaksinasi, produk respons imun seluler, dan pembentukan antibodi akibat paparan antigen termasuk 
kekebalan aktif alami. Sementara transfer nutrisi dari ibu ke janin sewaktu dalam kandungan 
termasuk pemberian kekebalan pasif alami. 
 
 

65. Jawaban: D  
Pembahasan:  
Penemuan katalis pertama kali pada tahun 1836 oleh J.J Berzelius sebagai komponen yang dapat 
meningkatkan laju reaksi kimia dengan cara menurunkan energi aktivasi. Dengan demikian, reaksi 
berjalan lebih cepat sehingga reaksi kimia dapat mencapai kesetimbangan, tanpa terlibat di dalam 
reaksi secara permanen. Katalis dibedakan menjadi katalis homogen, heterogen, dan biokatalis 
(enzim). 
Sebagai biokatalis, enzim memiliki keunggulan yaitu aktivitas tinggi, selektivitas, ramah lingkungan, 
dan dapat bekerja di dalam maupun di luar sel. 
 
 

66. Jawaban: E Pembahasan: 
Urutan kloning gen insulin pada manusia adalah: 
1. Isolasi gen insulin dari manusia. 
2. Pemotongan DNA donor dan vektor menggunakan enzim rektrisi endonuklease. 
3. Penyisipan DNA donor ke dalam vektor kloning. 
4. Transformasi vektor rekombinan ke dalam sel bakteri. 
5. Deteksi ekskresi cDNA gen insulin. 
6. Deteksi ekskresi gen insulin pada sel bakteri. 

 
67. Jawaban: D  

Pembahasan:  
Pernyataan salah. 
Pertumbuhan dan perkembangan sporogonium terjadi di ujung sporofit. 
Alasan benar. 
Gametofit tumbuhan lumut memiliki masa hidup lebih panjang daripada sporofit. 
 

68. Jawaban: A 
Pembahasan: 
Pernyataan benar. 
Sitoplasma sel tanaman biasanya bersifat lebih pekat (hipertonis) dari lingkungan, namun tidak 
menyebabkan sel tersebut pecah, karena ada mekanisme osmoregulasi. 
Alasan benar. 
Sitoplasma sel tanaman lebih pekat berarti kandungan airnya sedikit, sehingga tekanan turgornya 
rendah. 
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Pernyataan dan alasan ada hubungan sebab akibat, kondisi ditoplasma yang pekat menyebabkan 
adanya perbedaan potensial air yang sangat besar antara sitoplasma dengan air dalam pori 
membran. Hal ini menyebabkan air mampu dengan mudah masuk ke dalam sel sehingga mencapai 
keadaan yang isotonis. 
  

69. Jawaban: D  
Pembahasan: 
Pernyataan salah. 
Transpor unsur hara yang terjadi secara apoplas tidak dapat melewati endodermis karena di 
endodermis terdapat penebalan pita kaspari yang tidak dapat ditembus unsur hara. 
Alasan benar. 
Lapisan endodermis memiliki pita kaspari yang tidak dapat ditembus zat hara. 
 
  

70. Jawaban: A  
Pembahasan: 
Pernyataan benar. 
Alasan benar. 
Antara pernyataan dan alasan terdapat hubungan sebab akibat. 
  

71. Jawaban: E  
Pembahasan:  
Kelas Lamellibranchiatan merupakan anggota filum Mollusca yang memiliki ciri: 

 Kaki pipih seperti kapak. 

 Memiliki sepasang cangkang. 

 Mentel menempel pada cangkang. 

 Insang berbentuk lembaran. 

 
72. Jawaban: B  

Pembahasan:  
Embrtyophyta Siphonogama merupakan tumbuhan yang memiliki embrio dan perkawinannya melalui 
suatu pembuluh. 
  

73. Jawaban: A  
Pembahasan:  
Mekanisme kerja auksin dalam memengaruhi pemanjangan sel dilakukan dengan mengubah 
kelenturan dinding sel. Auksin memicu protein tertentu yang ada di dalam membran plasma sel 
tumbuhan untuk memompa H+ ke dalam dinding sel. Keberadaan ion H+ mengaktifkan enzim yang 
selanjutnya memutuskan ikatan hidrogen rantai molekul selulosa penyusun dinding sel. Sel tumbuhan 
memanjang akibat air yang masuk secara osmosis. Setelah pemanjangan ini, sel terus tumbuh dengan 
menyintesis material dinding sel dan sitoplasma. 
  

74. Jawaban: D  
Pembahasan:  
Konsep spesies Biologi mendefinisikan spesies kelompok populasi yang anggota-anggotanya memiliki 
kemampuan untuk saling kawin dang menghasilkan keturunan yang ferti. 
  

75. Jawaban: D  
Pembahasan:  
Setiap naik tingkatan trofi, sekitar 90% energi akan terbuang dan hanya 10% yang dimanfaatkan 
untuk kelangsungan hidup. Alasannya, sebagian materi organik tidak seluruhnya tercerna dan sebagai 
materi organik yang diserap digunakan untuk respirasi dan aktivasi metabolisme. 

 


