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(A) Dari data diatas dapat diduga Ragi membutuhkan glukosa untuk tumbuh
(B) pH dapat digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan
(C) Semakin banyak glukosa diberikan pada ragi, semakin baik pertumbuhan ragi
(D) Semua jawaban diatas salah

1.

Berdasarkan data di atas, tentukan pernyataan yang paling tepat :

Biologi Sel Molekular dan Mikrobiologi
Seorang murid mempelajari tentang respirasi ingin menguji hipotesis: “Jika ragi
menggunakan glukosa untuk memperoleh energinya, kemudian sejumlah
glukosa ditambahkan lagi ke medium, maka populasi ragi akan bertambah”.
Untuk menguji hipotesis ini, dia mengisi empat tabung dengan 5 ml medium
pertumbuhan minimal dan tidak memasukkan glukosa pada tabung pertama,
memasukkan 5 ml glukosa pada tabung kedua, 10 ml glukosa pada tabung
ketiga, dan 20 ml glukosa pada tabung keempat. Setelah satu hari, data yang
diperoleh adalah :

Tabung 1 Tabung 2 Tabung 3 Tabung 4

20 ragi/mm 200
ragi/mm 60 ragi/mm 0 ragi/mm

pH = 7,0 pH = 6,5 pH = 6,8 pH = 7,2

3
3

3 3

2.

Biologi Sel Molekular dan Mikrobiologi
Seorang murid mempelajari tentang respirasi ingin menguji hipotesis: “Jika ragi
menggunakan glukosa untuk memperoleh energinya, kemudian sejumlah
glukosa ditambahkan lagi ke medium, maka populasi ragi akan bertambah”.
Untuk menguji hipotesis ini, dia mengisi empat tabung dengan 5 ml medium
pertumbuhan minimal dan tidak memasukkan glukosa pada tabung pertama,
memasukkan 5 ml glukosa pada tabung kedua, 10 ml glukosa pada tabung



(A) bahwa mitokondria pada ragi berlimpah
(B) bahwa fermentasi mengakibatkan kematian pada ragi
(C) bahwa ragi mengalami kehilangan air secara osmosis
(D) bahwa adanya pH tinggi berpengaruh buruk pada ragi

Alasan bahwa ragi tidak dapat tumbuh pada tabung terakhir kemungkinan adalah...

ketiga, dan 20 ml glukosa pada tabung keempat. Setelah satu hari, data yang
diperoleh adalah :

Tabung 1 Tabung 2 Tabung 3 Tabung 4

20 ragi/mm 200
ragi/mm 60 ragi/mm 0 ragi/mm

pH = 7,0 pH = 6,5 pH = 6,8 pH = 7,2

3
3

3 3

(A) Profase
(B) Seluruh fase S
(C) Seluruh fase G
(D) Seluruh fase G

3.

Selama tahapan siklus sel manakah sel diploid mengandung dua kali jumlah DNA yang ditemukan
pada gamet?

Biologi Sel Molekular dan Mikrobiologi

1

2

4.

Susunan yang tepat dalam proses di atas adalah...

Biologi Sel Molekular dan Mikrobiologi

Berikut ini adalah urutan modifikasi post transkripsi pada eukaryotik.
1. mRNA tersusun atas daerah junk exon dan daerah sandi intron
2. mRNA matang ditransport menuju sitosol
3. Pre-mRNA tersusun atas daerah junk intron dan daerah sandi exon
4. Ujung 5’ pre-mRNA mengalami proses capping
5. Ujung 5’ mengalami penambahan sekuens ...AAAAAAA... Poly-A tail
6. Ujung 3’ pre-mRNA mengalami proses capping
7. Ujung 3’ mengalami penambahan sekuens ...AAAAAAA... Poly-A tail
8. Pembuangan Introns dan penggabungan exons terjadi
9. Pembuangan exon dan penggabungan intron terjadi

10. Ditranslasikan oleh ribosom



(A) 3-4-7-8-2-10
(B) 1-4-5-9-10
(C) 1-4-7-9-2-10
(D) 3-5-6-8-10

(A) Hasil restriksi adalah ujung sticky end, berbeda dengan AluI dan HaeIII yang memiliki ujung blunt
end

(B) Hasil restriksi adalah ujung blunt end, sehingga diperlukan enzim deoksinukleotidil transferase
untuk mensintesis untai tunggal homopolimetrik 3’

(C) Hasil restriksi adalah ujung blunt end, sehingga diperlukan linker untuk menyatukan dua fragmen
DNA

(D) Hasil restriksi adalah ujung blunt end, sehingga diperlukan adaptor yang satu lekat dan satu
tumpul untuk menyatukan dua fragmen DNA

5.

Pernyataan yang benar tentang enzim restriksi tersebut adalah...

BamHI adalah enzim restriksi yang memiliki sisi restriksi sebagaimana gambar
di atas.

6.

Peta restriksi di atas menunjukkan sisi restriksi oleh EcoR1 (E) dan Xho1 (X) pada ukuran DNA
yang sama 6-kb.

Pernyataan yang benar tentang parsial digesti sekuens DNA diatas adalah...

Biologi Sel Molekular dan Mikrobiologi



(A) Hasil parsial digesti oleh EcoR1 sebanyak 3 fragmen sementara Xho1 4 fragmen dengan
fragmen terpendek masing-masing 1,5 dan o,8 kb

(B) Hasil parsial digesti oleh EcoR1 sebanyak 5 fragmen sementara Xho1 9 fragmen dengan
fragmen terpendek masing-masing 1,5 dan o,8 kb

(C) Hasil parsial digesti oleh EcoR1 sebanyak 6 fragmen sementara Xho1 10 fragmen dengan
fragmen terpendek masing-masing 1,5 dan o,8 kb

(D) Hasil parsial digesti oleh EcoR1 sebanyak 4 fragmen sementara Xho1 5 fragmen dengan
fragmen terpendek masing-masing 1,5 dan o,8 kb

(A) Gen antisense mRNA yang ditambahkan pada sitoplasma menyebabkan Polygalacturonase
(PG) mRNA ditranspor keluar nukleus menuju sitoplasma untuk ditranslasi menjadi PG protein
oleh ribosom meningkatkan konsentrasi pektin yang terdegradasi

(B) Sekuens noncoding mRNA memacu Polygalacturonase (PG) mRNA ditranspor keluar nukleus
menuju sitoplasma untuk ditranslasi menjadi PG protein oleh ribosom

(C) Gen antisense mRNA yang ditambahkan pada nukleus membentuk kompleks RNA-RNA yang
tidak stabil sehingga terhambat untuk tertransport dari nukleus menuju sitoplasma

(D) Sekuens antisense mRNA memacu Polygalacturonase (PG) mRNA yang ditranspor keluar
menuju sitoplasma untuk ditranslasi menjadi PG protein oleh ribosom untuk menurunkan pektin
terdegradasi

7.

Teknologi Antisense RNA memungkinkan kematangan pada buah tomat bisa dihambat dengan
cara...

Biologi Sel Molekular dan Mikrobiologi

(A) Telomer kromosom memiliki sekuens noncoding DNA yang berulang 20 hingga 70 kali
...TTGGGGTTGGG... pertama kali ditemukan pada Tetrahymena, organisme uniselular dimana
telomerase pertama kali ditemukan.

(B) Telomer kromosom manusia 1000 kali berulang pada sekuens noncoding DNA
...TTAGGGTTAGGG... dan selalu terjadi pemendekan ketika bereplikasi. Meskipun sejumlah
kecil DNA telomerik gagal untuk mereplikasi setiap kali sel membelah, sel dapat membelah
berkali-kali sebelum mulai kehilangan informasi genetik yang penting.

8.

Setiap manusia telah ditakdirkan oleh Allah SWT untuk menjadi tua. Proses penuaan pada
manusia salah satunya berkaitan dengan telomer dan telomerase. Lagging strand pada telomer
tidak dapat bereplikasi layaknya mekanisme seharusnya, sehingga hasil strand DNA baru selalu
lebih pendek dari DNA generasi sebelumnya. Pernyataan di bawah ini benar tentang telomer dan
telomerase, kecuali...

Biologi Sel Molekular dan Mikrobiologi



(C) Telomerase adalah enzim replikasi DNA khusus yang dapat memperpanjang DNA telomerik
dengan penambahan sekuen nukleotida berulang ke ujung kromosom eukariotik sebagai solusi
mengatasi pemendekan saat replikasi terjadi.

(D) Telomerase adalah enzim replikasi DNA khusus yang hanya dapat diperoleh dari Tetrahymena
sehingga untuk memperpanjang DNA telomerik manusia perlu dilakukan injeksi gen sebagai
solusi mengatasi pemendekan saat replikasi terjadi.

(A) Fotosintesis diawali dengan absorbsi dari energi cahaya oleh molekul klorofil
(B) Molekul klorofil dari kloroplast meningkat ke tingkatan energi yang lebih tinggi
(C) Beberapa energi dari elektron tereksitasi digunakan untuk memisahkan karbondioksida menjadi

karbon dan oksigen
(D) Elektron tereksitasi menyebabkan kembali ke tingkat energi normal, jika tidak ditangkap dalam

reaksi

9.

Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah memiliki fungsi berkaitan dengan keberlangsungan
kehidupan di alam semesta. Salah satu ciptaanNya yang berperan besar adalah matahari sebagai
sumber energi utama bagi tumbuhan untuk menghasilkan energi dalam bentuk gula melalui
proses fotosintesis. Proses fotosintesis sendiri merupakan suatu proses kompleks yang terdiri dari
reaksi gelap dan reaksi terang. Semua pernyataan berikut ini berhubungan dengan reaksi terang
dari fotosintesis adalah benar, kecuali...

Anatomi dan Fisiologi Tumbuhan

(A) Cahaya tidak dapat lagi mencapai photosistem I
(B) Produksi ATP yang digunakan sebagai sumber energi bagi gulma terhenti
(C) O2 menjadi sangat reaktif
(D) Cahaya tidak lagi mencapai photosistem II

10.

Manusia diberikan akal pikiran dan kecerdasan oleh Allah sebagai cara untuk mengatasi berbagai
permasalahan yang mereka hadapi. Pada sistem produksi pertanian, salah satu permasalahan
utama adalah keberadaan gulma yang dapat mempengaruhi hasil dari pertanian. Hasil penelitian
pada proses fotosintesis menunjukkan bahwa selama fase photosistem II dari proses fotosintesis,
terjadi transfer elektron nonsiklik. Pengetahuan ini digunakan manusia untuk menghasilkan gulma
yang dapat menahan transfer elektron dari plastoquinon ke sitokrom b mencegah akumulasi H  di
dalam tilakoid. Kondisi ini menyebabkan gulma mengalami kematian karena...

Anatomi dan Fisiologi Tumbuhan

+

11.

Banyak bunga beradaptasi dengan memiliki pola khusus pigmen pada kelopak bunganya yang
hanya dapat dilihat melalu sinar ultraviolet (UV) dan tidak terlihat oleh mata manusia. Bunga-

Anatomi dan Fisiologi Tumbuhan



(A) Pigmen ultraviolet membantu tanaman menangkap cahaya pada saat fotosintesis
(B) Serangga penyerbuk mengembangkan penglihatan ultraviolet setelah beberapa generasi

mencoba cari sumber makanan mereka
(C) Bunga-bunga ini secara genetik dimodifikasi untuk tujuan komersial namun telah stabil dalam

ekosistem alami
(D) Tanaman yang mengembangkan pigmentasi ultraviolet menarik lebih banyak penyerbuk

dan dengan demikian lebih sukses secara reproduktif

bunga ini diserbuki oleh lebah madu Eropa (Apis mellifera) yang penglihatan lebah tersebut 
mencakup rentang panjang gelombang sinar ultraviolet. Kesimpulan mana yang paling tepat
terkait paparan di atas?

12.

Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT di dalam Al-Quran surat Thoha ayat 15, bahwa Allah-
lah yang menumbuhkan berbagai macam tumbuhan. Pertumbuhan tumbuhan dipengaruhi
beberapa faktor seperti hormon. Hasil penelitian tentang pengaruh hormon giberilin dan ABA
terhadap perkecambahan biji tumbuhan biji disajikan pada tabel berikut.

GA ABA Perkecambahan (%)

Anatomi dan Fisiologi Tumbuhan



(A) Baik Hormon GA maupun hormon ABA merangsang perkecambahan
(B) Pemberian  hormon GA saja dapat menghambat 21% perkecambahan
(C) Hormon ABA dan hormon GA dapat menghambat perkecambahan
(D) Hormon GA menghambat perkecambahan dan hormon ABA merangsang perkecambahan

- - 74

+ - 79

- + 5

+ + 61

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel di atas, maka pernyataan yang benar adalah….

(A) lebih banyak stomata ditemukan di daun daripada di batang
(B) banyak air yang hilang melalui stomata
(C) tanaman kehilangan lebih banyak air saat melakukan fotosintesis
(D) stomata spesies tanaman ini terbuka dalam gelap

13.

Seorang ahli biologi menyatakan bahwa ranting paling atas (kesatu) diperkirakan akan kehilangan
lebih banyak air daripada ranting yang ke-3 jika stomata spesies tanaman peka terhadap cahaya.
Untuk membuat prediksi tersebut, maka dia harus berasumsi bahwa:

Anatomi dan Fisiologi Tumbuhan



(A) Setelah air masuk, radikula mensintesis giberilin selanjutnya giberilin merangsang aleuron
melepaskan enzim α-amilase

(B) Setelah air masuk, radikula mensistesis giberilin, selanjutnya giberilin merangsang endosperm
untuk melepaskan enzim α-amilase

(C) Setelah air masuk, embrio mensintesis giberilin, selanjutnya giberilin merangsang aleuron
melepaskan enzim α-amilase

(D) Setelah air masuk, embrio mensintesis giberilin, selanjutnya giberilin merangsang endosperm
melepaskan enzim enzim α-amilase

14.

Gambar di atas adalah gambar yang mengilustrasikan proses perkecambahan dengan bantuan
hormon giberilin yaitu dengan cara merangsang sitesis enzim pencernaan yang memobilisasi zat
makanan yang disimpan. Di bawah ini manakah pernyataan yang benar mengenai kerja hormone
giberilin dalam merangsang enzim pencernaan?

Anatomi dan Fisiologi Tumbuhan

Dalam surat An-Naba ayat 15 Allah SWT berfirman bahwa Allah-lah yang
menumbuhkan biji-bijian dan tumbuhan dengan bantuan air. Hal ini juga
sejalan dengan penemuan modern seperti yang diilustrasikan pada gambar di
atas!

15.

Alga berbentuk benang di atas disinari cahaya yang terpancar melalui prisma. Bakteri aerob yang
terdapat pada media berkumpul ketika alga disinari dengan panjang gelombang 480 dan 650
nanometer. Sementara sebaliknya ketika disinari 530 dan 580 bakteri aerob bergerak menjauh.
Manakah pernyataan yang paling benar tentang pergerakan dari bakteri tersebut...

Anatomi dan Fisiologi Tumbuhan

Allah menciptakan alam semesta beserta matahari sebagai pelita “Dan di
antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan...”
Cahaya matahari saat siang hari bermanfaat untuk kelangsungan hidup
organisme, termasuk organisme perairan. Dari suatu percobaan yang
dilakukan didapatkan hasil seperti gambar di atas.



(A) Bakteri berfototropisme akibat stimulasi oleh panjang gelombang 480 dan 650 nm
(B) Karbohidrat yang dihasilkan selama fotositesis dihasilkan oleh alga akibat stimulasi oleh panjang

gelombang 480 dan 650 nm
(C) Oksigen yang dihasilkan selama fotositesis dihasilkan oleh alga akibat stimulasi oleh panjang

gelombang 480 dan 650 nm
(D) Alga dan bakteri aerob diatas bersimbiosis, dalam hal pertukaran oksigen dari alga dan

karbondioksida dari bakteri

(A) Kematian daun-daun dari tumbuhan tersebut, karena tidak dapat melakukan fotosintesis untuk
memproduksi gula

(B) Kematian akar-akar dari tumbuhan tersebut, karena tidak mampu lagi menyerap air
(C) Kematian akar-akar tumbuhan tersebut, karena tidak lagi menerima karbohidrat dari daun
(D) Kematian daun-daun dari tumbuhan tersebut, karena tidak dapat menerima air dari tanah.

16.

Makhluk hidup diciptakan dengan keterkaitan antar komponen yang terdapat Ketika mengunjugi
suatu Taman Nasional, anda secara tidak sengaja menemukan seekor hewan herbivora yang
memakan kulit batang suatu tanaman. Anda sudah mengusirnya akan tetapi hewan tersebut
sudah berhasil menguliti pohon tersebut. Sebuah pagar pelindung kemudian didirikan untuk
mencegah kerusakan tambahan pada tumbuhan tersebut. Beberapa bulan kemudian, tumbuhan
tersebut malah mati. Kemungkinan yang terjadi pada tumbuhan adalah

Anatomi dan Fisiologi Tumbuhan

(A) Sitokinin diproduksi dan bereaksi di tempat yang sama sehingga dapat mempengaruhi aktivitas
metabolisme untuk menghambat penuaan.

(B) Giberelin dan Asam Absisat didistribusikan melalui xilem dan floem.
(C) Auksin tidak berpengaruh terhadap peningkatan sintesis protein.
(D) Etilen dan Auksin bekerja secara sinergis dalam proses gugur daun.

17.

Tumbuhan merupakan organisme multiseluler yang dalam perkembangannya memerlukan
interaksi sel yang juga kompleks, menunjukkan kekuasaan Allah SWT berkaitan pengaturan
sistem kompleks. Untuk mengkoordinasikan aktivitas sel-sel (bahkan pada jarak jauh) diperlukan
suatu komunikasi antar sel, salah satunya dapat diperantarai dengan hormon. Berikut ini
pernyataan yang tepat mengenai beberapa kelompok hormon pada tumbuhan adalah

Anatomi dan Fisiologi Tumbuhan



(A) Bakteri ini berasal dari kelompok bakteri yang dominan di dalam lambung
(B) Bakteri ini hidup pada lingkungan dengan pH tinggi
(C) Bakteri ini memiliki kemampuan untuk menghilangkan bakteri lain pada lambung
(D) Bakteri ini secara kemungkinan besar hidup dengan mengandalkan lapisan lendir pada dinding

lambung.

18.

Berdasarkan informasi di atas maka diantara pernyataan di bawah ini manakah yang paling tidak
tepat...

Anatomi dan Fisiologi Hewan

Islam mengajarkan beberapa adab pada makan diantaranya memilih makanan
yang segar dan membersihkan tangan sebelum memulai makan. Penelitian
pada tahun 1982 oleh Barry Marshall dan Robin Warren menunjukkan bahwa
cemaran bakteri Helicobacter pylori dapat menyebabkan luka pada lambung.
Grafik di atas menunjukkan komposisi populasi 5 kelompok besar bakteri pada
lambung antar orang yang terinfeksi dan tidak terinfeksi.

19.



(A) Kemungkinan kelompok I mendapatkan sebagian besar energi dari konsumsi lemak.
(B) Konsumsi karbohidrat yang tinggi bertanggung jawab menyebabkan kegemukan.
(C) Orang yang mengkonsumsi lebih banyak makanan dengan kandungan lemak lebih rendah akan

mengalami penurunan berat badan lebih baik dibandingkan yang mengkonsumsi makanan
dengan protein tinggi.

(D) Pengendalian masukan kalori merupakan kunci utama keberhasilan program pengendalian berat
badan.

Berdasarkan informasi di atas maka diantara pernyataan di bawah ini manakah yang paling tidak
tepat?

Generasi awal Islam adalah generasi yang dikenal dengan kesehatan yang
baik. Rasulullah sendiri menyatakan bahwa salah satu cara menjaga
kesehatan adalah dengan menjaga konsumsi makanan dan berat badan.
Generasi Islam saat ini menderita suatu penyakit masyarakat berkaitan dengan
berat tubuh yang berlebihan. Terdapat beberapa jenis diet yang disarankan
diantaranya adalah diet dengan mengurangi atau menggantikan konsumsi dari
satu jenis makanan tertentu. Beberapa penelitian dilakukan untuk menjawab
pertanyaan mendasar, apakah yang menyebabkan kegemukan. Hasil
penelitian tersebut disajikan pada data di atas.

20.

Progesterone dan estrogen dibutuhkan untuk menjaga dinding uterus selama kehamilan, LH dan
FSH dibutuhkan untuk ovulasi. Berdasarkan informasi di atas manakah berikut ini yang
merupakan alat kontrasepsi yang paling efektif?

Anatomi dan Fisiologi Hewan

Hormon-hormon yang terlibat dalam reproduksi perempuan adalah GnRh, Lh,
FSH, estrogen dan progesterone. Hubungan di Antara hormone-hormon
tersebut ditunjukkan dalam skema di atas.



(A) Dosis harian progesterone dan estrogen yang tinggi
(B) Dosis harian GnRH yang tinggi
(C) Dosis harian LH dan FSH yang tinggi
(D) Dosis harian estrogen yang tinggi

(A) menurunkan kadar glukosa darah, dengan meningkatkan glukoneogenesis dan glikogenolis
(B) meningkatkan glukosa darah, dengan meningkatkan glukoneogenesis dan glikogenolisis.
(C) menurunkan kadar insulin, dengan cara meningkatkan ekskresi melalui ginjal.
(D) menurukan glikogen darah dengan cara meningkatan penyerapan gula ke dalam hepatosit

21.

Dalam surat al A’raf ayat 31 kita diperintahkan untuk makan dan minum, tetapi jangan berlebih.
Penyakit diabetes mellitus terutama yang tipe II merupakan penyakit yang salah satu
penyebabnya adalah asupan gula yang berlebih. Untuk mengatur kadar gula dalam darah Allah
SWT menciptakan hormon Insulin yang disekresikan oleh pankreas. Insulin berfungsi untuk
mengatur kadar gula darah dengan cara mengubah gula dalam darah menjadi glikogen. Insulin
juga menghambat glikogenolisis dan glukoneogenesis. Beberapa penderita diabetes membawa kit
kecil, dengan dosis 1 mg hormon glukagon untuk diinjeksikan ke otot jika keadaan darurat.
Glukagon adalah antagonis insulin (bertindak untuk membalikkan efek insulin). Seorang penderita
diabetes mungkin menyuntikkan glukagon dengan tujuan untuk....

Anatomi dan Fisiologi Hewan

(A) peningkatan konsentrasi CO  dalam darah
(B) penurunan pH darah
(C) peningkatan konsentrasi asam laktat dari darah
(D) kelelahan otot intercostal

22.

Jika kita mengamati atlet-atlet yang berpartisipasi dalam Asian Games, tampak mereka agak
'kehabisan nafas' setelah menyelesaikan pertandingan. Hal Ini juga berlaku untuk non-atlet
setelah melakukan olahraga singkat seperti berlari mengejar bis. Kemampuan untuk menahan
napas setela berolahraga adalah sebentar, hal ini dimungkinkan terjadi karena….

Anatomi dan Fisiologi Hewan

2



(A) Larutan A hipotonik, larutan B isotonik, larutan C hipertonik
(B) Larutan A isotonik, larutan B hipertonik, larutan C hipotonik
(C) Larutan A hipertonik, larutan B isotonik, larutan C hipotonik
(D) Larutan A isotonik, larutan B hipotonik, larutan C hipertonik

23.

Berdasarkan pengamatan Rahma, manakah yang benar di bawah ini?

Anatomi dan Fisiologi Hewan

Rahma sedang melakukan praktikum tentang sifat fisiologis sel darah merah
dan Dia ingin mengetahui pengaruh perbedaan konsentrasi larutan pada
fisiologi sel darah merah. Rahma meneteskan eritrosit ke dalam tiga buah
tabung yang berisi larutan dengan konsentrasi berbeda. Setelah itu Rahma
melakukan pengamatan di bawah mikroskop. Dari hasil pengamatannya
dilustrasikan pada gambar di atas.

(A) karena ootid yang dihasilkan dalam oogenesis gagal menjalani pematangan sehingga kualitas
ovum menjadi buruk

24.

Dalam al Quran surat Asy-syura ayat 50 Allah berfirman bahwa Allah-lah menjadikan mandul bagi
siapa yang dikehendaki-Nya. Salah satu penyebab kemandulan bagi wanita adalah gangguan
folikulogenesis yang dialami penderita endometriosis. Gangguan ini merupakan gangguan
terhadap pematangan folikel ovarium. Mengapa gangguan folikulogenesis dapat mengakibatkan
penderita mengalami kemandulan?

Anatomi dan Fisiologi Hewan



(B) karena setelah pubertas, penderita tidak dapat melanjutkan proses oogenesisnya, sehingga
oosit sekunder gagal terbentuk

(C) karena penderita tidak dapat menghasilkan oosit primer yang merupakan perkembangan
oogonia yang bersifat diploid menjadi haploid

(D) karena mitosis oogonium gagal dilakukan, sehingga ovum yang dihasilkan berjumlah sedikit

(A) Peningkatan cahaya menghasilkan penurunan rangsangan terhadap saraf simpatis di kelenjar
pineal bertambah, sehingga hormon melatonin yang diproduksi menurun. Penurunan hormon
melatonin dapat menghambat sekresi GnRh di hipotalamus sehingga  tidur tidak nyenyak

(B) Pada saat cahaya meningkat, rangsangan terhadap saraf simpatis di kelenjar pineal bertambah
sehingga produksi hormon melatonin bertambah, bertambahnya hormon melatonin dapat
meningkatkan produksi hormone GnRH di hipotalamus sehingga tidur tidak lelap

(C) Pada saat tidak ada cahaya, potensial aksi yang disampaikan oleh neuron simpatik ke kelejar
pineal akan meningkat, sehingga merangsang sekresi hormon melatonin, meningkatkan hormon
melatonin menyebabkan sekresi GnRh di hipotalamus berkurang sehingga tidur menjadi lebih
nyenyak

(D) Penurunan cahaya menghasilkan peningkatkan stimulasi ke saraf simpatis kelenjar pineal
sehingga sekresi melatonin berkurang, berkurangnya sekresi melatonin menyebabkan sekreasi
GnRh di hipotalamus bertambah sehingga dapat mengatur pola tidur dan tidur menjadi lelap

25.

Dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW
menganjurkan untuk mematikan lampu saat sedang tidur. Berdasarkan kajian ilmiah, ternyata tidur
dengan kondisi gelap atau sedikit cahaya dapat membantu kita agar dapat tidur dengan nyenyak.
Hal ini terkait dengan produksi hormon melatonin yang diproduksi oleh kelenjar pineal. Manakah
pertanyaan yang benar di bawah ini tentang hormon melatonin dan kaitannya dengan tidur?

Anatomi dan Fisiologi Hewan

(A) Spermatogenesis dimulai sejak dalam kandungan, berhenti saat lahir dan dilanjutkan pada saat
masa pubertas

(B) Tahapan spermatositogenesis merupakan tahap proliferasi dimana sel spermatogonia membelah
secara meiosis membentuk spermatosis primer

(C) Tahapan spermiogenesis merupakan serangkaian perubahan yang menghasilkan transformasi
spermatid menjadi spermatozoa melalui pembelahan secara meiosis

26.

Salah satu tahapan penciptaan manusia seperti yang dijelaskan dalam al Quran adalah bahwa
manusia berasal dari nutfah yang dalam kajian ilmiah dimaknai sebagai sel gamet. Salah satu sel
gamet adalah sel sperma yang diproduksi di tubulus seminiferous dalam proses spermatogenesis.
Berikut ini beberapa pernyataan tentang spermatogenesis. Pernyataan manakah pernyataan yang
paling tepat?

Anatomi dan Fisiologi Hewan



(D) Pembelahan meiosis dalam peristiwa spermatogenesis dimulai dari spermatosit primer menjadi
spermatosit sekunder, spermatosit sekunder menjadi spermatid

(A) Ekstensor dan otot-otot fleksor berasal dari tulang dan disisipkan di dinding tubuh
(B) Otot-otot sirkular dan longitudinal berkontraksi disebabkan cairan yang tidak lancar
(C) Sistem otot/rangka memungkinkan gerakan lurus ke depan namun tidak pada gerakan

membungkuk dan memutar
(D) Pada beberapa hewan akuatik, kerangka berada di luar jaringan tubuh melawan tekanan

hidrostatik

27.

Allah menegaskan dalam Al-Mu’minun ayat 14 bahwa "Kemudian air mani itu Kami jadikan
segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu
kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging....". daging
yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah otot adalah alat gerak yang bisa bergerak sendiri
(aktif), sementara tulang adalah alat gerak tubuh yang tidak bisa bergerak sendiri (pasif). Tulang
dengan otot adalah pasangan yang saling bergantung. Hubungan antara otot dan tulang tampak
pada rangka hidrostatis. Pernyataan paling benar tentang Rangka Hidrostatis adalah...

Anatomi dan Fisiologi Hewan

(A) Tulang tersusun atas bagian yang hidup yaitu sel-sel tulang (osteosit) dan bagian tak hidup.
Pada tulang yang sudah sempurna kadar sel-sel tulang hanya sekitar 5 persen. Komponen tak
hidup penyusun tulang terdiri atas zat organik dan zat anorganik.

(B) Zat organik penyusun tulang antara lain yaitu kolagen (ikatan serat protein yang tersusun
memanjang yang bersifat elastis), protein polisakarida, dan glikoaminoglikan (mukopolisakarida)
sebesar 50 persen. Zat anorganik penyusun tulang yaitu kalsium fosfat Ca (PO )2, merupakan
senyawa ionik yang tersusun dari ion Ca  dan PO .

(C) Pada tulang terdapat ion bikarbonat (HCO3¯) yang membentuk senyawa yang disebut
hidroksiapetit (Ca (PO )6(OH) ). Mineral-mineral tersebut berfungsi sebagai bahan pengeras,
pembuat kaku, dan penguat tulang.

(D) Tulang rawan tersusun dari sel-sel tulang rawan chondrosit dibentuk oleh chondroblast,
sementara tulang keras/tulang sejati dibentuk oleh sel pembentuk tulang osteosit yang banyak
mengandung zat kapur, sedikit zat perekat, dan bersifat keras seperti kalsium dan fosfor.

28.

“Apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami
akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru?.” Banyak surat di dalam Al-Quran yang
menegaskan bahwa tulang belulang adalah organ yang tersisa ketika manusia (mahluk ciptaan
Allah). Hal ini disebabkan struktur penyusun tulang tidaklah mudah terdegradasi oleh organisme
pengurai. Berikut adalah pernyataan yang benar tetang zat penyusun tulang, kecuali...

Anatomi dan Fisiologi Hewan
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(A) Dikeluarkan plasma darah tiap menit adalah 20 mg, difiltrasi 210 mg dan direabsorbsi 190 mg
(B) Dikeluarkan plasma darah tiap menit adalah 40 mg, difiltrasi 210 mg dan direabsorbsi 165 mg
(C) Dikeluarkan plasma darah tiap menit adalah 20 mg, difiltrasi 165 mg dan direabsorbsi 210 mg
(D) Dikeluarkan plasma darah tiap menit adalah 20 mg, difiltrasi 165 mg dan direabsorbsi 190 mg

29.

Ahmad berbuka puasa dengan yang manis secara berlebihan. Konsentrasi glukosa darah Ahmad
menjadi 120 mg/100 ml darah dimana laju filtrasinya adalah 175 ml/menit sementara glukosa
dalam urin adalah 20 mg/menit. Maka yang terjadi pada jumlah glukosa tubuh ahmad...

Anatomi dan Fisiologi Hewan

(A) Peningkatan sintesis glikogen
(B) Peningkatan laju glikolisis
(C) Penurunan sintesis glukosa 6-fosfat
(D) Percepatan proses siklus asam sitrat

30.

Perubahan konsentrasi glukosa 6-fosfat disebabkan oleh...

Pada saat kondisi lelah, otot-otot kita kekurangan oksigen. Hal tersebut
berpengaruh terhadap berbagai metabolisme yang terjadi dalam tubuh.
Percobaan sel-sel otot yang diinkubasi dalama kondisi teroksigenasi dan
seketika dikondisikan anoksik guna mengukur konsentrasi berbagai metabolit
segera setelah konsentrasi oksigen diturunkan, menunjukkan hasil
sebagaimana pada gambar di atas.



(A) Aktivasi glukoneogenesis
(B) Aktivasi fosfofruktokinase
(C) Penghambatan proses siklus asam sitrat
(D) Penghambatan aldolase

31.

Inisiasi peningkatan konsentrasi fruktosa 1,6-bisfosfat disebabkan oleh...

Pada saat kondisi lelah, otot-otot kita kekurangan oksigen. Hal tersebut
berpengaruh terhadap berbagai metabolisme yang terjadi dalam tubuh.
Percobaan sel-sel otot yang diinkubasi dalama kondisi teroksigenasi dan
seketika dikondisikan anoksik guna mengukur konsentrasi berbagai metabolit
segera setelah konsentrasi oksigen diturunkan, menunjukkan hasil
sebagaimana pada gambar di atas.

32.

Pada saat kondisi lelah, otot-otot kita kekurangan oksigen. Hal tersebut
berpengaruh terhadap berbagai metabolisme yang terjadi dalam tubuh.



(A) Terjadi peningkatan
(B) Meningkat kemudian menurun untuk mencapai nilai kesetimbangan
(C) Menurun karena sel mensekresi laktat
(D) Menurun karena sel menggunakan laktat untuk mensintesis glukosa

Kondisi konsentrasi laktat dalam sel...

Percobaan sel-sel otot yang diinkubasi dalama kondisi teroksigenasi dan
seketika dikondisikan anoksik guna mengukur konsentrasi berbagai metabolit
segera setelah konsentrasi oksigen diturunkan, menunjukkan hasil
sebagaimana pada gambar di atas.

(A) abc
(B) bac
(C) bca
(D) acb

33.

Bagaimanakah urutan gen-gen tersebut pada kromosom?

Perhatikan paragraf gambar di atas!

34.

Allah telah menciptakan makhluk hidup dengan setiap individu memiliki karakteristik khas masing-
masing yang menjadikan mereka unik satu dan lainnya, sesuatu yang menunjukkan keagungan-
Nya. Pengetahuan biologi menunjukkan bahwa hal ini disebabkan oleh gen-gen yang akan
mengkode suatu protein tertentu untuk menghasilkan karakter tertentu yang tampak dari luar
(dikenal dengan istilah fenotip) dimana gen-gen tersebut terletak di dalam kromosom pada urutan

Genetika



(A) 3
(B) 6
(C) 12
(D) 24

yang telah ditentukan. Salah satu metoda untuk mendapatkan informasi mengenai jarak dan
urutan antar gen ini adalah dengan melakukan penyilangan pada lalat buah.

Pada suatu penelitian dilakukan penyilangan antara lalat buah betina dengan gen heterozigot
untuk mata putih (w) dan sayap tanpa vena (cv) disilangkan dengan jantan dengan karakteristik
wild type (normal). Anak jantan hasil penyilangan ini terdiri dari 2 tipe utama yaitu kelompok
individu dengan mata putih dan sayap normal dan kelompok individu dengan mata merah
(normal) dan sayap tanpa vena. Kelompok individu dengan tipe normal dan tipe mata putih dan
sayap tanpa vena juga ditemukan dalam jumlah kecil.

Bila terdapat 6% dari total individu merupakan kelompok individu jantan dengan karakteristik
mutan untuk kedua jenis fenotipe. Maka dapat disimpulkan bahwa jarak gen antara w dan cv
adalah…….map unit

(A) 0,01%
(B) 0,1%
(C) 1%
(D) 2%

35.

Berapa % dari populasi anak di negara tersebut yang tidak dapat mengkonsumsi minuman
dengan pemanis buatan aspartam?

Manusia diciptakan oleh Allah dengan keunikan masing-masing yang
dipetakan dalam gen yang terdapat pada diri masing-masing. Beberapa gen
yang terdapat pada manusia menyebabkan sebagian individu tidak memiliki
kemampuan untuk mengkonsumsi suatu bahan makanan tertentu sehingga
menyebabkan beberapa jenis makanan halal menjadi haram bagi individu
tersebut karena sifatnya yang merugikan dan membahayakan. Di suatu
negara, kurang lebih 1 dari 10.000 bayi menderita penyakit phenylketonuria
(PKU) yang  menyebabkan mereka tidak dapat menguraikan asam amino
phenylalanine, yang dapat menyebabkan kerusakan otak bila tidak dirawat
dengan baik. Salah satu jenis bahan baku makanan yang mengandung asam
amino ini adalah aspartame, pemanis buatan yang umum digunakan.
Berdasarkan informasi di atas, maka ...

36.

Manusia diciptakan oleh Allah dengan keunikan masing-masing yang
dipetakan dalam gen yang terdapat pada diri masing-masing. Beberapa gen
yang terdapat pada manusia menyebabkan sebagian individu tidak memiliki
kemampuan untuk mengkonsumsi suatu bahan makanan tertentu sehingga



(A) 0,01%
(B) 0,1%
(C) 1%
(D) 2%

Berapa % dari populasi penduduk dengan sifat normal di negara tersebut yang dapat menurunkan
kemampuan tidak dapat mengkonsumsi minuman dengan pemanis buatan aspartame kepada
keturunanya?

menyebabkan beberapa jenis makanan halal menjadi haram bagi individu
tersebut karena sifatnya yang merugikan dan membahayakan. Di suatu
negara, kurang lebih 1 dari 10.000 bayi menderita penyakit phenylketonuria
(PKU) yang  menyebabkan mereka tidak dapat menguraikan asam amino
phenylalanine, yang dapat menyebabkan kerusakan otak bila tidak dirawat
dengan baik. Salah satu jenis bahan baku makanan yang mengandung asam
amino ini adalah aspartame, pemanis buatan yang umum digunakan.
Berdasarkan informasi di atas, maka ...

(A) ungu-hijau-kuning-putih
(B) putih-kuning-hijau-ungu
(C) hijau-kuning-putih-ungu
(D) kuning-putih-hijau-ungu

37.

Dari hasil persilangan tersebut maka urutan sisntesisi warna bunga berikut ini yang tepat adalah...

Keteraturan dari mahluk hidup ciptaan Allah ditunjukkan dengan proses reaksi
kimia bersifat multi step reaction (beberapa tahapan reaksi) untuk
menghasilkan satu produk

      Substrat --> B --> C --> Produk

Dalam suatu lab terdapat 4 tanaman dari spesies yang sama, masing-masing
dengan bunga putih, kuning, hijau, ungu. Untuk mengetahui jalur biosintesis
warna bunga dilakukan penyilangan sebagai berikut:

Persilangan galur murni F1 F2
Ungu X Kuning Ungu 3 ungu : 1 kuning
Kuning X hijau Ungu 9 ungu: 4 kuning: 3 hijau
Putih X hijau Ungu 9 ungu: 4 putih: 3 hijau



(A) Tidak terdapat cukup data untuk mengambil kesimpulan.
(B) Ketiga anak orangutan tersebut bukanlah anak dari pasangan orangutan yang terdapat di kebun

raya.
(C) Anak orangutan A merupakan merupakan anak dari sepasang orang hutan di kebun binatang.
(D) Ketiga anak orangutan tersebut merupakan anak pasangan orangutan yang terdapat di kebun

binatang.

38.

Dari hasil tersebut maka dapat ditarik kesimpulan...

Genetika 

Islam mengajarkan konsep keadilan dalam memutuskan suatu sengketa dan
bukti yang kuat merupakan hal yang tidak dapat diabaikan dalam pengambilan
keputusan oleh hakim. Pada suatu pasar gelap, lembaga perlindungan satwa
liar menyita tiga anak orangutan. Diketahui bahwa sebelumnya terjadi
kehilangan 5 orangutan dari sebuah kebun raya dan 3 diantaranya merupakan
anak dari sepasang orangutan di kebun raya tersebut. Untuk mendapatkan
bukti sahih, maka lembaga perlindungan satwa melakukan analisis southern
blot menggunakan DNA hasil PCR. DNA yang dipergunakan untuk proses
PCR diisolasi dari akar rambut orangutan. Hasil southern blot seperti gambar di
atas.

39.

Genetika



(A) b, c, d, e, a
(B) e, a, c, b, d
(C) a, b, с, d, e
(D) c, a, b, d, e

Terdapat pola keteraturan yang tinggi pada makhluk hidup seperti contohnya adalah urutan gen
pada kromosom. Pada kromosom coli diketahui bahwa gen-gen abcde saling berpautan di dalam
kromosom. Delesi sebagian kecil kromosom pada wilayah ini mengakibatkan hilangnya beberapa
gen, misalnya :
       delesi 1 –  gen bde          
       delesi 2 –  gen ac 
       delesi 3 –  gen abd 
Bagaimana urutan gen pada peta genetic (genom) kromosom E. coli?

40.

Berikut ini adalah data persilangan dari warna bunga pada suatu tanaman

Persilangan Fenotip Induk Perbandingan fenotip anak

1 Kuning X kuning 27 kuning ; 9 hitam

2 Hitam X hitam Semua hitam

Genetika 



(A) 1 gen
(B) 2 gen
(C) 3 gen
(D) 4 gen

3 Jingga X jingga 30 jingga ; 10 hitam

Jumlah gen yang terlibat dalam pengaturan warna bunga adalah ....

(A) Antibodi anti-rhesus tidak terinduksi pada ibu sampai melahirkan anak pertama
(B) Antibodi anti-rhesus yang diproduksi oleh ibu dilawan oleh sistem imun anak pertama
(C) Anak pertama tidak memiliki antigen rhesus
(D) Genotip anak pertama heterozigot (Rr)

41.

Allah menciptakan makhluk hidup berpasang-pasangan. Tidaklah Allah menetapkan takdir
seseorang melainkan sudah tertulis takdirnya dalam kitab Lauhful Mahfudz sehingga kita dapat
mengambil pelajaran di dalamnya. Seorang lelaki dengan rhesus positif menikah dengan wanita
rhesus negatif. Karakter keduanya homozygot. Anak pertama normal, namun anak kedua
menderita hemolytic disease, hal ini disebabkan karena...

Genetika

(A) Semakin tinggi persentase Koefisien Inbreeding maka semakin besar kemungkinan
dihalalkannya seseorang untuk menikah

(B) Semakin rendah persentase Koefisien Inbreeding maka semakin besar persentase
homozigositas sementara heterozigositas berkurang

(C) Semakin rendah persentase Koefisien Inbreeding maka semakin jauh kekerabatan seseorang
(D) Semakin tinggi persentase Koefisien Inbreeding maka semakin kecil terdapat kemungkinan

kelainan genetik yang disebabkan gen homozigot yang tampak pada keturunan

42.

Perkawinan antar individu yang memiliki kekerabatan dekat, Inbreeding, dilarang dalam agama
islam. Untuk menganalisis inbreeding, dapat dihitung dari nilai Koefisien Inbreeding yang
dihasilkan. Berikut ini pernyataan yang benar tentang Koefisien Inbreeding...

Genetika



(A) A normal, B translokasi, C inversi, D translokasi resiprokal, E duplikasi
(B) Jika E adalah kromosom normal maka, B dan D mengalami translokasi resiprokal
(C) Jika C inversi, D translokasi resiprokal, maka B adalah kromosom normal
(D) Jika B translokasi, C inversi, D translokasi resiprokal, E duplikasi, maka A adalah kromosom

normal

43.

Pernyataan yang paling benar tentang mutasi yang terjadi pada kromosom A, B, C, D dan E
adalah….

Genetika 

Perhatikan gambar di atas ini.

44.



(A) komensalisme
(B) mutualisme
(C) kompetisi
(D) simbiosis

Manakah dari pernyataan di bawah ini yang merepresentasikan hubungan antara Spesies A dan
B pada Gambar 1?

Ekologi dan Perilaku Hewan

Berdasarkan sunatullah, terdapat ketergantungan yang tinggi antar setiap
makhluk hidup pada suatu komunitas atau sistem kehidupan. Sehingga Islam
sangat memperhatikan mengenai masalah kepunahan satu spesies. Pada
suatu laboratorium, untuk melihat interaksi antar dua spesies, seorang peneliti
meneliti pertumbuhan populasi dua spesies plankton A dan B, yang
ditumbuhkan baik bersama-sama maupun terpisah (Gambar 1). Kedua
plankton memakan algae yang sama dan dikultur bersamaan dengan algae,
dan kerapatan populasi diperiksa dari waktu ke waktu. Kultur plankton dimulai
dengan jumlah plankton yang sama untuk setiap percobaan, dan untuk
percobaan campuran, ratio planktonnya adalah 1:1 untuk tiap spesiesnya.
Pada eksperimen yang lain diteliti juga pertumbuhan dari dua spesies algae,
spesies 1 dan spesies 2 yang dikultur secara terpisah maupun bersama-sama
(Gambar 2).

45.

Ekologi dan Perilaku Hewan

Berdasarkan sunatullah, terdapat ketergantungan yang tinggi antar setiap
makhluk hidup pada suatu komunitas atau sistem kehidupan. Sehingga Islam
sangat memperhatikan mengenai masalah kepunahan satu spesies. Pada



(A) mutualisme
(B) predasi
(C) komensalisme
(D) kompetisi

Manakah dari pernyataan di bawah ini yang paling merepresentasikan hubungan antara Spesies
1 dan 2 pada Gambar 2?

suatu laboratorium, untuk melihat interaksi antar dua spesies, seorang peneliti
meneliti pertumbuhan populasi dua spesies plankton A dan B, yang
ditumbuhkan baik bersama-sama maupun terpisah (Gambar 1). Kedua
plankton memakan algae yang sama dan dikultur bersamaan dengan algae,
dan kerapatan populasi diperiksa dari waktu ke waktu. Kultur plankton dimulai
dengan jumlah plankton yang sama untuk setiap percobaan, dan untuk
percobaan campuran, ratio planktonnya adalah 1:1 untuk tiap spesiesnya.
Pada eksperimen yang lain diteliti juga pertumbuhan dari dua spesies algae,
spesies 1 dan spesies 2 yang dikultur secara terpisah maupun bersama-sama
(Gambar 2).

46.

Ekologi dan Perilaku Hewan

Berdasarkan sunatullah, terdapat ketergantungan yang tinggi antar setiap
makhluk hidup pada suatu komunitas atau sistem kehidupan. Sehingga Islam
sangat memperhatikan mengenai masalah kepunahan satu spesies. Pada
suatu laboratorium, untuk melihat interaksi antar dua spesies, seorang peneliti
meneliti pertumbuhan populasi dua spesies plankton A dan B, yang
ditumbuhkan baik bersama-sama maupun terpisah (Gambar 1). Kedua
plankton memakan algae yang sama dan dikultur bersamaan dengan algae,
dan kerapatan populasi diperiksa dari waktu ke waktu. Kultur plankton dimulai



(A) Cahaya matahari untuk spesies 2 akan dihalangi oleh spesies 1 dan akan mencegah spesies 2
bertumbuh dengan cepat.

(B) Spesies 1 tidak dapat mensintesis asam amino esensial yang tidak terdapat dalam larutan media
tetapi dapat disediakan oleh spesies 2.

(C) Spesies 1 memproduksi sekret beracun yang memperlambat pertumbuhan spesies 2.
(D) Spesies 2 memproduksi nutrien yang terbatas dalam medium kultur untuk spesies 1.

Berdasarkan data dari Gambar 2, manakah dari pernyataan di bawah ini yang mungkin terjadi
diantara dua spesies?

dengan jumlah plankton yang sama untuk setiap percobaan, dan untuk
percobaan campuran, ratio planktonnya adalah 1:1 untuk tiap spesiesnya.
Pada eksperimen yang lain diteliti juga pertumbuhan dari dua spesies algae,
spesies 1 dan spesies 2 yang dikultur secara terpisah maupun bersama-sama
(Gambar 2).

(A) Limbah anorganik dan logam berat yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi manusia
menyebabkan perubahan drastis pada sistem fisiologis ikan hingga sistem feedback pada ikan
tidak bekerja.

(B) Limbah organik meningkatkan kandungan alga di dalam perairan
(C) Aktivitas manusia membelokkan aliran sungai sehingga meningkatkan kecepatan aliran sungai
(D) Aktivitas manusia berkaitan dengan pembuangan air sisa proses pendinginan mesin.

47.

Salah satu tugas yang diberikan kepada manusia adalah menjadi khalifah di dunia yang berarti
menjaga kondisi lingkungan sehingga dapat memberikan manfaat tinggi pada manusia dan
makhluk hidup lainnya. Aktivitas dari manusia sendiri dapat memberikan pengaruh nyata pada
lingkungan dan makhluk hidup seperti kematian masal dari ikan pada perairan. Berikut adalah
beberapa penjelasan mengenai kematian masal dari ikan terkait dengan aktivitas manusia,
kecuali...

Ekologi dan Perilaku Hewan



(A) Daerah savana merupakan daerah yang sesuai untuk tumbuhnya pohon-pohon besar dalam
jumlah besar

(B) Daerah hutan hujan tropis sangat baik digunakan sebagai lahan pertanian dalam jangka waktu
panjang karena memiliki curah hujan yang tinggi.

(C) Pada daerah gurun, sebagian besar hewan beraktivitas pada malam hari.
(D) Pada daerah grassland, pohon tidak tumbuh dalam jumlah besar karena benih dikonsumsi oleh

hewan dan lingkungan yang hampir tidak pernah mengalami musim dingin.

48.

Berdasarkan informasi tersebut, maka tentukanlah pernyataan manakah yang paling tepat?

Ekologi dan Perilaku Hewan

Alam semesta diciptakan Allah dengan keteraturan yang tinggi termasuk
proses yang terjadi di dalamnya. Keteraturan yang tinggi dapat dilihat dari
pergerakan bumi dan tingkat penyinaran oleh matahari pada permukaan bumi
yang menghasilkan siklus iklim dan berbagai biosphere seperti ditunjukkan
pada gambar di atas.



(A) Jumlah anak yang dihasilkan oleh burung sangat ditentukan oleh jumlah makanan yang dapat
diperoleh oleh induk

(B) Penurunan jumlah anak yang dipelihara oleh induk burung kemungkinan berkaitan dengan
jumlah jantan yang tersedia

(C) Peningkatkan kematian dari Kelp perch berkaitan dengan peningkatan jumlah ikan yang dapat
dimangsa oleh pemangsa

(D) Ketersediaan makanan kemungkinan berkorelasi positif terhadap kematian dari Kelp perch.

49.

Berdasarkan gambar di atas, maka pilihnya pernyataan yang paling tidak tepat!

Ekologi dan Perilaku Hewan

Allah telah mengatur jumlah dari makhluk hidup pada satu daerah dan
memberikan mekanisme untuk mengendalikan populasi secara alami. Di
bawah ini terdapat dua grafik yang menunjukkan perubahan pada jumlah
populasi dari burung dan ikan Kelp Perch di alam.



(A) Burung tersebut secara alami telah mampu membedakan antara mangsa beracun dan tidak
beracun.

(B) Level konsumsi dari mangsa beracun berbanding terbalik dengan suhu lingkungan

50.

Berdasarkan informasi di atas tentukan pernyataan yang paling tepat untuk menjelaskan data di
atas

Ekologi dan Perilaku Hewan

Allah telah menciptakan makhluknya dan menjamin rezeki dari makhluknya.
Hal tersebut dapat dilihat pada hewan-hewan yang umumnya menjadi mangsa.
Pada banyak hewan ini, mereka memiliki kemampuan untuk
mengakumulasikan racun dan memiliki pewarnaan aposematik sebagai
peringatan bagi pemangsa. Walaupun demikian seringkali ditemukan
pemangsa yang tidak mengindahkan warna tersebut dan tetap memangsa
mangsa tersebut. Salah satu hal diduga mempengaruhi perilaku ini adalah
temperatur pada lingkungan. Data di atas ini menunjukkan suatu hasil
penelitian pada burung peliharaan yang diberikan makanan berupa mangsa
dengan senyawa racun.



(C) Pada saat terjadi penurunan suhu udara, burung dengan berat lebih rendah akan mengkonsumsi
lebih banyak mangsa beracun karena rendahnya cadangan lemak yang dapat digunakan
sebagai sumber energi untuk mempertahankan suhu tubuh.

(D) Level konsumsi dari mangsa beracun berkorelasi positif dengan tingkat aktivitas dari burung.

(A) 1 dan 2
(B) 1 dan 3
(C) 2 dan 3
(D) 2 dan 4

51.

Diantara empat pernyataan di atas manakah yang tepat?

Di alam ini, Allah menciptakan beberapa kelompok hewan yang hidup
berkelompok, mirip seperti manusia, dan menjadi kelompok hewan-hewan
yang sukses. Manusia mempelajari kelompok hewan ini dan menemukan
terdapat beberapa kerugian dari perilaku ini. Di bawah ini terdapat beberapa
pernyataan yang berkaitan dengan kehidupan berkelompok dan sifat sosial:

1. Meningkatkan kompetisi antar anggota kelompok pada sumber daya tidak
terbatas

2. Meningkatkan resiko menyebarnya infeksi dari penyakit menular
3. Menurunkan resiko terbunuhnya keturunan oleh anggota kelompok yang

lain
4. Meningkatkan resiko terlihat oleh predator.

(A) ketidakstabilan genetik
(B) simbiosis

52.

Pernyataan manakah di bawah ini yang mungkin menyebabkan terdapatnya sejumlah spesies-
spesies burung yang berbeda tersebut?

Allah memiliki kekuasan untuk memusnahkan dan mengembalik kehidupan di
muka bumi. Hal tersebut dapat dilihat dari kejadian kepunahan kehidupan pada
gunung berapi. Pada suatu pulau vulkanik besar di Lautan Atlantik Selatan 500
mil dari pantai Afrika yang beberapa ratus tahun sebelumnya meletus ternyata
didiami oleh 12 spesies burung yang masing-masing memiliki pola makan,
perilaku, warna bulu, dan bentuk paruh yang berbeda-beda dan tidak
ditemukan di daratan Afrika. Dua spesies adalah burung herbivor dan tidak
bisa terbang. Tampaknya semuanya berhubungan dengan bentuk dari satu
spesies burung yang hidup di daratan utama yang secara umum tidak terbang
di atas air tetapi memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di laut pada saat
badai. Di pulau tersebut tidak ditemukan reptil, mamalia, atau amfibi, meskipun
demikian banyak terdapat serangga dan tumbuhan.



(C) proses rekolonisasi pulau tersebut terjadi dalam waktu yang berbeda-beda
(D) banyak terdapat niche ekologi yang tidak terisi oleh spesies-spesies yang berkompetisi

(A) a
(B) b
(C) c
(D) d

53.

Amati pohon filogenetik di atas, pohon yang manakah yang tidak sama dengan yang lainnya?

BIOSISTEMATIKA

54.

Terdapat fakta sebagai berikut:

Whale (paus) lebih dekat hubungan kekerabatannya dengan Deer (rusa) dari pada dengan
Pig (babi)

Cow (sapi) lebih dekat hubungan kekerabatannya dengan Pig (babi) dari pada dengan
Horse (kuda)

Hippo (kuda nil) lebih dekat hubungan kekerabatannya dengan Sheep (domba) dari pada
dengan Rhino (badak)

Berdasarkan fakta di atas, pohon filogenetik manakah di bawah ini yang sesuai/ menggambarkan
fakta-fakta tersebut

BIOSISTEMATIKA



(A)

(B)

(C)

(D)

55.



(A) 2 dan 3
(B) 6 dan 7
(C) 8 dan 9
(D) 3 dan 4

Jika nomor 1 sampai 9 menunjukkan karakter, dan (1) menunjukkan karakter turunan, (0)
menunjukkan karakter primitif, maka berdasarkan tabel di atas, karakter manakah yang
merupakan karakter autapomorf?

Amatilah tabel karakter berikut ini

Taksa
Karakter

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 0 0 0 0 0 1 1 0 0
C 1 1 1 1 1 1 1 0 0
D 1 0 0 0 1 0 1 1 1
E 1 0 0 0 1 0 1 0 0
F 1 1 1 1 1 0 1 0 0

(A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 6

56. Fatimah diminta ibunya belanja berbagai jenis makanan di supermarket yang terdiri atas
beras, jagung, gurame, jamur merang, rumput laut, melinjo,  daging ayam dan pisang.
Berdasarkan hierarki taksonomi, ada berapa phyla makanan yang dibeli Fatimah?

57.

Dalam surat an-Nahl ayat 13 Allah SWT menciptakan segala sesuatu berlain-
lainan, termasuk dalam menciptakan hewan yang memiliki karakteristik
berbeda-beda. Tabel di bawah ini merupakan tabel yang menunjukkan
karakteristik yang dimiliki oleh takson tertentu.
 

Karakter
Takson

1 2 3 4 5 6 7
Glandula mammae +   +    



(A) Paus dan hiu
(B) Hiu dan pari
(C) Paus dan mujair
(D) Kelinci dan gurami

Berdasarkan tabel di atas, takson 1 dan 3 kemungkinan adalah organisme….

Anggota gerak dilengkapi jari +   +    
Sisik plakoid   +     
Gurat sisi  + +     
Amnion +   + + + +
Tulang dada    + + +  
Empedal      +  

58.

Berdasarkan tabel di atas, beberapa orang siswa menyimpulkan persamaan antara elang dan raja
udang, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.

Amatilah tabel dan gambar di atas ini!



(A) Ahmad
(B) Rian
(C) Hanifa
(D) Aisyah

Nama Siswa Pendapat Siswa

Ahmad elang dan raja udang bentuk cakarnya sama

Raihan kedua burung cakarnya berukuran sama

Hanifa elang dan raja kedua cakarnya melengkung

Aisyah Tidak  ada persamaan di antara kedua burung itu

Menurut anda kesimpulan siapakah yang tepat di antara keempat siswa tersebut?



(A) pantat putih, Afrika, bersiul, ekor tidak menggarpu, paruh panjang
(B) makan ulat, pantat hijau, Eropa, bersarang di tempat lembab
(C) bersarang di tempat lembab, ekor menggarpu, pantat putih, Afrika
(D) paruh pendek, Afrika, pantat hijau, ekor tidak menggarpu

59. Amatilah gambar pohon filogenetik di atas ini.
Berdasarkan pohon filogenetik di atas karakteristik yang dimiliki oleh burung E adalah....

(A) Trachychephalus venulosus satu clade dengan Ceratrophys ornata tetapi tidak dengan
Leptodactylus melanonotus

60.

Berdasarkan pohon filogenetik di atas, manakah  pernyataan yang benar di bawah ini!

Perhatikan gambar di atas ini.



(B) Hyla arenicolor, Trachychephalus venulosus, Ceratrophys ornata, dan Rhinoderma darwini
merupakan kelompok monofiletik

(C) Centrolene prosoblepon, Dendrobattes auratus dan Hyla arenicolor memiliki nenek moyang
sama

(D) Ceratrophys ornata lebih dekat hubungan kekerabatannya dengan Trachychephalus venulosus
dibandingkan dengan Leptodactylus melanonotus
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