
[E-LEARNING BIOLOGI KELAS XII] SUTANA, S. Pd., M. Pd 

 

SMA BATIK 1 SURAKARTA 
Jl. Slamet Riyadi 445 Surakarta 57146 Telp.(0271) 710785, 723665 Fax.(0271) 723742 
Website : www.smubatik1-slo.sch.id.  Email : smaba1_solo@yahoo.com 

Pembahasan UN Biologi 2010 
 

1. Di bawah ini adalah jenis – jenis tumbuhan : 
 
1. Allium cepa ( bawang merah ) 
2. Triticum sativum ( gandum ) 
3. Allium sativum ( bawang putih ) 
4. Oryza sativa ( padi ) 
 
Jenis tumbuhan yang dekat kekerabatannya 
adalah.... 
A. 1 dan 2, karena satu famili, beda spesies 
B. 1 dan 3, karena satu genus, beda spesies 
C. 2 dan 3, karena satu spesies, beda genus 
D. 2 dan 4, karena satu spesies, beda varietas 
E. 3 dan 4, karena satu spesies, beda genus 
 
Jawaban B 
Pembahasan : 
Makhluk hidup yang memiliki kekerabatan 
paling dekat ialah yang terdapat pada tingkat 
takson yang sama. Pada soal tersebut, yang 
genusnya sama yaitu Allium cepa dan Allium 
sativum. 
 
2. Perhatikan gambar jasad renik dan tabel ciri – 
ciri makhluk hidup berikut : 

 
 

Ciri – ciri makhluk hidup 
1.Uniselular 
2.Pigmen dominan hijau 
3.Bergerak dengan flagel 
4.Bentuk koloni jala 
5.Prokariotik 
 
Ciri – ciri dari jasad renik pada gambar di atas 
ditunjukkan oleh nomor.... 
A. 1 dan 4 
B. 1 dan 3 
C. 2 dan 3 
D. 3 dan 4 
E. 4 dan 5 
 
Jawaban B 
Pembahasan : 
Trypanosoma dan Euglena tergolong dalam 
protista kelas flagellata atau mastigophora. Ciri 
dari kelas ini adalah uniselular dan bergerak 
dengan menggunakan flagel ( bulu cambuk ).  

 
3. Jenis Ascomycota yang dapat merubah ampas 
kacang menjadi oncom adalah....  
 
A. Aspergillus flavus 
B. Nerouspora sitophyla 
C. Aspergillus niger 
D. Ustilago maydis 
E. Puccinia graminis 
 
Jawaban B 
Pembahasan : 
Nerouspora sitophyla dikenal sebagai jamur 
oncom, dikarenakan jamur ini adalah jamur 
yang tumbuh di bungkil kacang ampas tahu 
yang difermentasi yang dinamakan oncom. 
 
4. Perhatikan gambar beberapa hewan 
vertebrata berikut ini! 

 
Hewan yang fertilisasinya internal dan 
perkembangan embrionya terjadi di dalam 
tubuhnya adalah.... 
A. 1 dan 3 
B. 2 dan 6 
C. 2 dan 5 
D. 3 dan 5 
E. 5 dan 6 
 
Jawaban B 
Pembahasan: 
Fertilisasi internal merupakan penyatuan sperma 
dan ovum yang terjadi di dalam tubuh hewan 
betina. Hal ini dapat terjadi karena adanya 
peristiwa kopulasi, yaitu masuknya alat kelamin 
jantan ke dalam alat kelamin betina. Fertilisasi 
internal terjadi pada hewan yang hidup di darat 
(terestrial), misalnya hewan dari kelompok 
reptil, aves dan mamalia. Hewan yang 
perkembangan embrionya terjadi dalam tubuh 
adalah mamalia yang dalam gambar tersebut 
adalah kucing dan tikus. 
 
5. Perhatikan gambar berikut ini 
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Zigot yang akan berkembang mejadi embrio 
merupakan hasil peleburan antara.... 
A. inti 1 dan Z 
B. inti 2 dan X 
C. inti 2 dan Y 
D. inti 3 dan X 
E. inti 3 dan Y 
 
Pembahasan: 
1. = Inti generatif II 
2. = Inti generatif I 
3. = Inti vegetatif 
X = Ovum 
Y = Kandung lembaga sekunder 
 
Jawaban B 
Pembahasan: 
Gambar no.3 menunjukkan inti vegetatif. Inti 
vegetatif berfungsi untuk menghantarkan inti 
generatif I dan inti generatif II ke ovum dan 
kandung lembaga sekunder. Setelah inti 
generatif I sampai di ovum, inti vegetatif pecah. 
Maka masuklah inti generatif I ke ovum dan inti 
generatif II ke kandung lembaga sekunder. 
Maka, zigot akan berkembang menjadi embrio 
apabila terjadi peleburan antara inti generatif I 
dengan ovum. 
 
6. Perhatikan gambar daur hidup Coelenterata di 
bawah ini! 

 
 
Fase reproduksi generatif pada kelompok hewan 
coelenterata dilakukan oleh struktur nomor.... 
A. 1 
B. 2 
C. 3 

D. 4 
E. 5 
 
Jawaban A 
Pembahasan :. 
Fase medusa merupakan fase generatif 
(seksual), dimana pada fase ini menghasilkan 
sel telur dan sel sperma. Medusa dapat 
melepaskan diri dari induk dan berenang bebas 
di perairan. Bentuknya seperti payung dan 
punya tentakel yang melambai-lambai. 
 
7. Perhatikan gambar metagenesis tumbuhan 
paku berikut! 

 
 
Proses miosis terjadi pada bagian yang 
berlabel.... 
A. 5 
B. 4 
C. 3 
D. 2 
E. 1 
 
Jawaban C 
Pembahasan : 
1. Tumbuhan paku ( sporofit dewasa ) 
2. Sporofit muda 
3. Sporangium 
4. Protalium 
5. Arkegonium 
 
Sporangium akan mengalami meiosis yaitu 
pembelahan sel yang menghasilkan sel anak 
dengan jumlah kromosom setengah dari 
kromosom induknya sehingga sporangium akan 
berubah kembali menjadi spora yang mengalami 
motosis 
 
8. Pegunungan Argopuro di Jember, Jawa 
Timur yang tadinya kawasan hutan lindung 
beralih fungsi menjadi perkebunan kakao dan 
kopi. 
 
Dampak yang terjadi dari perubahan tersebut 
bagi penduduk yang tinggal di daerah sekitar 
adalah.... 
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A. bencana kelaparan dan serangan wabah 
penyakit 
B. bencana angin taufan dan polusi udara 
C. bencana banjir bandang dan tanah longsor 
D. hilangnya sumber mata penceharian 
penduduk 
E. meningkatnya populasi serangga perusak 
tanaman 
 
Jawaban C 
Pembahasan :  
Hutan lindung yang tadinya berfungsi sebagai 
tempat penyerapan air dan penahan tanah telah 
hilang sehingga bisa terjadi banjir dan tanah 
longsor karena telah dialihkan fungsi sebagai 
perkebunan kakao dan kopi. 
 
9. Perhatikan gambar jaring – jaring berikut ! 

 
Organisme yang berada pada tingkat trofi kedua 
adalah.... 
A. kelinci dan ulat 
B. elang dan laba – laba 
C. elang dan burung 
D. laba – laba dan burung 
E. serangga dan burung 
 
Jawaban A 
Pembahasan : 
Tingkat trofi pertama selalu diduduki tumbuhan 
hijau sebagai produsen. Tingkat selanjutnya 
adalah tingkat trofi kedua, terdiri atas hewan 
pemakan tumbuhan yang biasa disebut 
konsumen primer. Dalam jaring-jaring makanan 
tersebut ialah ulat, serangga dan kelinci. Hewan 
pemakan konsumen primer merupakan tingkat 
trofi ketiga. 
 
10. Seorang siswa mengamati sel epitel yang 
diambil dari lapisan pipi bagian dalam dengan 
menggunakan mikroskop cahaya. Jaringan yang 

tampak adalah.... 
A. epitel pipih selapis 
B. epitel pipih berlapis 
C. epitel kubus selapis 
D. epitel silindris 
E. epitel kubus berlapis banyak 
 
Jawaban B 
Pembahasan :  
Jaringan epitel berlapis terletak pada kulit 
(dengan zat tanduk), epidermis, rongga mulut, 
esophagus, laring, vagina, saluran anus, rongga 
hidung. 
 
11. Perhatikan diagram percobaan berikut: 

 
 
Peristiwa mekanisme transport yang terjadi pada 
gambar tersebut adalah.... 
A. osmosis 
B. difusi. 
C. isotonik. 
D. hipertonik. 
E. imbibisi. 
 
Jawaban A 
Pembahasan: 
Osmosis merupakan peristiwa perpindahan 
molekul air ( pelarut ) melalui membran 
semipermeabel dari larutan yang berkosentrasi 
rendah ke larutan yang berrkosentrasi tinggi.  
Bila suatu substansi larut dalam air, konsentrasi 
air dalam larutan tersebut lebih rendah 
dibandingkan konsentrasi air dalam larutan air 
murni dengan volume yang sama. Hal ini karena 
tempat molekul air telah ditempati oleh molekul 
substansi tersebut. Jadi bila konsentrasi zat yang 
terlarut meningkatkan, konsentrasi air akan 
menurun.Bila suatu larutan dipisahkan oleh 
suatu membran yang semipermeabel dengan 
larutan yang volumenya sama namun berbeda 
konsentrasi zat terlarut, maka terjadi 
perpindahan air/zat pelarut dari larutan dengan 
konsentrasi zat terlarut lebih tinggi. Perpindahan 
seperti ini disebut dengan osmosis. 
 
12. Perhatikan gambar anatomi batang dikotil 
berikut!! 
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Bagian yang berlabel X berfungsi untuk.... 
A. tempat penimbunan hasil fotosintesis 
B. tempat pengangkutan air dari akar ke daun. 
C. Tempat berlangsungnya pertumbuhan 
primer. 
D. Tempat berlangsungnya pertumbuhan 
sekunder. 
E. Berlangsungnya pengangkutan 
ekstrafasikuler. 
 
Jawaban D 
Pembahasan:  
Bagian X menunjukkan kambium intervasikuler 
yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya 
pertumbuhan sekunder. 
 
13. Manakah pernyatan yang tepat berkaitan 
dengan sel? 
A. plasma sel merupakan orgamel pengatur 
seluruh kegiatan sel. 
B. dinding sel terdapat pada sel hewan dan sel 
tumbuhan. 
C. sel hewan dan sel tumbuhan mempunyai 
sentriol. 
D. sel hewan dan sel tumjbuhan sama-sama 
mempunyai plastida 
E. nukleus sel hewan dan sel tumbuhan 
terbungkus membran. 
 
Jawaban E 
Pembahasan: 
Hewan dan tumbuhan merupakan organisme 
tingkat tinggi dimana kedua organisme tersebut 
merupakan organisme eukariotik multiseluler 
yang inti selnya memiliki membran inti. 
 
14. Perhatikan gambar reproduksi wanita 
berikut ini! 

 

Fertilisasi untuk membentuk zigot terjadi pada 
bagian yang bernomor.... 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
E. 5 
 
Jawaban D 
Pembahasan: 
Bagian yang bernomor 2 adalah oviduk atau 
tuba falopi. Oviduk berfungsi menghubungkan 
ovarium dengan uterus dan sebagai tempat 
terjadinya fertilisasi. 
 
15 Bila dalam sirkulasi darah seseorang terdapat 
sel darah putih dalam jumblah yang sangat besar 
dan berlebih, hal ini akan membahayakan tubuh 
penderita. Kelainan darah ini dikenal dengan 
nama... 
A. haemofilia 
B. talasemia. 
C. anemia. 
D. leukimia. 
E. leukopeni. 
 
Jawaban D 
Pembahasan: 
Leukemia atau lebih dikenal sebagai kanker 
darah merupakan penyakit dalam klasifikasi 
kanker (istilah medis: neoplasma) pada darah 
atau sumsum tulang yang ditandai oleh 
perbanyakan secara tak normal atau 
transformasi maligna dari sel-sel pembentuk 
darah di sumsum tulang dan jaringan limfoid 
yang terjadi pada leukosit (sel darah putih) 
 
16. Perhatikan diagram siklus menstruasi pada 
wanita berikut dan hubungannya dengan 
perubahan hormon yang mengendalikannya. 

 
 
Dari diagram tersebut fase menstruasi terjadi 
bila kedua hormon pada kedudukan... 
A. 1 
B. 2. 
C. 3 
D. 4 
E. 5 
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Jawaban E 
Pembahasan: 
Fase menstruasi terjadi apabila hormon estrogen 
dan progesteron mengalami penurunan. 
 
17. Perhatikan gambar proses pernapasan 
berikut: 

 
 
Pernyataan yang tepat berhubungan dengan 
gambar sistem pernapasan tersebut adalah.... 
A. gambar A otot antar rusuk kontraksi, tulang 
rusuk terangkat, udara masuk 
B. gambar A otot antar tulang rusuk relaksasi, 
tulang rusuk terangkat, udara masuk 
C. gambar B otot antar rusuk kontraksi, tulang 
rusuk turun, udara keluar 
D. gambar B otot antar rusuk relaksasi, tulang 
rusuk turun, udara masuk 
E. gambar B otot antar tulang rusuk kontraksi, 
tulang rusuk turun, udara masuk 
 
Jawaban A 
Pembahasan: 
Pernapasan dada pada fase inspirasi (A) 
Otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga 
tulang rusuk terangkat ke atas, rongga dada 
membesar, paru-paru mengembang, akibatnya 
tekanan udara dalam paru-paru mengecil 
sehingga udara dari luar masuk ke dalam. 
 
Pernapasan dada pada fase ekspirasi (B) 
Otot antar tulang rusuk berelaksasi sehingga 
tulang rusuk turun kembali pada kedudukan 
semula sehingga rongga dada mengecil, paru-
paru mengempis, akibatnya tekanan udara 
dalam paru-paru membesar sehingga udara 
keluar. 
 
18. Barbagai macam aktifitas manusia 
memerlukan berbagai macam garak. Gerak 
kepala melihat keatas di sebut dengan.... 
A. fleksor 
B. elevator 
C. ekstentor 
D. supinator 
E. abduktor 
 
Jawaban B 

Pembahasan: 
Adanya persendian memungkinkan gerakan 
yang bermacam-macam. Berbagai gerak dengan 
persendian dikontrol oleh kontraksi otot. 
 
Fleksor : adalah gerak menekuk atau 
membengkokkan. 
Ekstensor : adalah gerakan untuk meluruskan. 
Adduktor : adalah gerakan mendekati tubuh. 
Abduktor : adalah gerakan menjauhi tubuh. 
Elevator : adalah gerakan 
mengangkat/menengadah. 
Depressor : adalah gerakan menurunkan. 
Supinator : adalah gerakan menengadahkan 
tangan. 
Pronator : adalah gerakan menelungkupkan. 
 
19. Bagian yang diberi tanda X berfungsi 
untuk.... 

 
 
A. mencegah kembalinya aliran darah ke bilik 
B. memompa darah keseluruh tubuh 
C. memcegah kembalinya aliran darah ke 
serambi 
D. memompa darah ke paru-paru 
E. mengalirkan darah ke serambi 
 
Jawaban B 
Pembahasan:  
Bagian bertanda X adalah bilik/ventrikel kiri. 
Dinding ventrikel lebih tebal dibandingkan 
dengan atrium. Dinding ventrikel kiri lebih tebal 
dari ventrikel kanan. Hal ini berkaitan dengan 
fungsinya yakni memompa darah ke seluruh 
tubuh. 
 
20. Secara berurutan enzim pepsin dan tripsin 
dahasilkan oleh organ bernomor.... 
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A. 1 dan 3 
B. 2 dan 4 
C. 3 dan 4 
D. 4 dan 5 
E. 5 dan 1  
 
Jawaban C 
Pembahasan: 
1. Kantong empedu 
2. Hati 
3. Lambung 
4. Pankreas 
5. Usus halus 
Enzim pepsin dihasilkan oleh kelenjar di 
lambung berupa pepsinogen 
Enzim tripsin dihasilkan oleh kelenjar pankreas  
 
21. Mata dapat melihat dalam kondisi remang-
remang maupun terang. Kemampuan ini 
disebabkan adanya…. 
A. daya akomodasi yang dimiliki lensa mata 
B. daya akomodasi yang dimiliki otot mata 
C. pengaturan cahaya yang masuk oleh iris 
D. pengaturan cahaya yang masuk oleh pupil 
E. pengaturan cahaya yang masuk oleh retina 
 
Jawaban D 
Pembahasan: 
Mata dapat melihat dalam kondisi remang-
remang maupun terang karena adanya daya 
akomodasi ( kemampuan pupil untuk membesar 
atau mengecil ). Pupil atau anak mata adalah 
pembukaan di tengah mata. Cahaya masuk 
lewat pupil dan diteruskan melalui lensa mata, 
yang memusatkan bayangan ke retina. Ukuran 
pupil dikendalikan oleh otot. Bila perlu banyak 
cahaya, pupil membesar. Bila cahaya bertambah 
terang, pupil bertambah kecil. 
 
22. Di dalam ginjal, proses filtrasi untuk 
pembentukan urine primer terjadi pada bagian 
P. Hasil filtrasi menunjukkan bahwa masih 
banyak zat yang diperlukan tubuh sehingga 
urine primer direabsorbsi oleh bagian Q dan 

kemudian diaugmentasi oleh bagian R dan 
terbentuklah urine yang sesungguhnya yang 
terkumpul dalam bagian S. Bagian S pada 
pernyataan tersebut adalah… 
A. pelvis renalis 
B. tubulus kolektivus 
C. badan malpighi 
D. kapsul bowman 
E. tubulus kontortus distal 
 
Jawaban B 
Pembahasan: 
Proses pembentukan urine di dalam ginjal 
terdiri 3 tahap yaitu 
1. Filtrasi : Penyaringan zat sampah yang dapat 
menjadi racun. Filtrasi dilakukan di kapsul 
Bowman tepatnya pada glomelurus yang 
menghasilkan urine primer. 
2. Reabsorbsi : penyerapan kembali zat-zat yang 
berguna. Reabsorbsi terjadi di tubulus kontortus 
proksimal, lengkung henle, dan sebagian 
tubulus kontortus distal. Hasilnya berupa urine 
sekunder. 
3. Augmentasi : Pengeluaran zat yang tidak 
diperlukan dan tidak dapat disimpan dalam 
tubuh. Urine sekunder dari tubulus kontortus 
distal akan turun menuju tubulus kolektivus. 
Pada tubulus kolektivus masih terjadi 
penyerapan ion N+, Cl-, dan urea sehingga 
terbentuk urine sesungguhnya. Kemudian, urine 
dibawa ke pelvis renalis untuk dialirkan melalui 
ureter menuju vesika urinaria ( kandung kemih ) 
yang merupakan tempat penyimpanan 
sementara urine. 
 
23. Sekelompok siswa melakukan percobaan 
menanam biji kacang hijau dalam 2 pot: 
1. Pada masing-masing pot ditanam 5 butir biji 
kacang hijau. 
2. Pot pertama setiap hari disiram 100 cc. 
3. Pot kedua setiap hari disiram 200 cc. 
4. Setelah satu minggu ternyata tanaman yang 
tumbuh di pot pertama lebih tinggi dari tanaman 
kedua. 
 
Pernyataan mankah yang tepat berkaitan dengan 
percobaan tersebut? 
A. Kandungan oksigen dalam tanah 
mempengaruhi pertumbuhan kecambah. 
B. Volume air yang diserap mempengaruhi 
kecepatan pertumbuhan kecambah. 
C. Respirasi akar kecambah mempengaruhi 
pertumbuhan kecambah. 
D. Cahaya pada percobaan tersebut 
mempengaruhi kecepatan pertumbuhan 
kecambah. 
E. Kecepatan pertumbuhan kecambah pada pot 
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2 dipengaruhi aerasi tanah. 
 
Jawaban C 
Pembahasan: 
Kecambah merupakan suatu organisme yang 
walaupun ia masih belum berkembang dengan 
sempurna tetapi sudah bisa melakukan 
pernapasan. 
 
Pada tumbuhan di pot pertama, tumbuhan dapat 
tumbuh lebih tinggi karena disiram tidak 
berlebih. Pada tumbuhan di pot kedua tumbuhan 
tidak lebih tinggi karena terlalu banyak air. 
Semakin banyak air, maka akar kecambah akan 
semakin sulit berespirasi. Sedangkan kecambah 
dalam pertumbuhannya sangat memerlukan O2. 
 
24. Biji tomat direndam, setelah beberapa hari 
kemudian, biji tomat mengalami 
perkecambahan. Pertumbuhan biji tomat 
tersebut dipengaruhi oleh faktor… 
A. air untuk pertumbuhan akar  
B. zat makanan dalam air 
C. air untuk hidrolisis amilum 
D. suhu untuk mengoptimalakan metabolisme 
E. oksigen untuk perkembangan sumber energi 
 
Jawaban A 
Pembahasan: 
Air sangat dibutuhkan dalam proses 
perkecambahan. Proses perkecambahan dimulai 
dengan adanya peristiwa imbibisi yaitu 
masuknya air ke dalam biji sehingga 
menyebabkan biji membengkak kemudian 
pecah. 
 
25. Perhatikan gambar kloroplas di bawah ini! 

 
Fotosintesis berlangsung dalam 2 tahap, tahap 
reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang 
dan reaksi gelap berlangsung pada bagian 
bernomor… 
A. 1 dan 2 
B. 1 dan 3 
C. 2 dan 3 
D. 3 dan 4 
E. 4 dan 5 

 
Jawaban E 
Pembahasan: 
1. Membran luar 
2. Membran dalam 
3. Lamela 
4. Tilakoid 
5. Stroma 
 
Di dalam kloroplas terdapat pigmen klorofil 
yang berperan dalam proses fotosintesis. 
Kloroplas mempunyai bentuk seperti cakram 
dengan ruang yang disebut stroma sebagai 
tempat terjadinya reaksi gelap. Stroma ini 
dibungkus oleh dua lapisan membran. Membran 
stroma ini disebut tilakoid, yang di dalamnya 
terdapat ruang-ruang antar membran yang 
disebut lokuli. Di dalam stroma juga terdapat 
lamela-lamela yang bertumpuk-tumpuk 
membentuk grana (kumpulan granum). Granum 
sendiri terdiri atas membran tilakoid yang 
merupakan tempat terjadinya reaksi terang. 
 
26. Reaksi yang terjadi pada respirasi aerob 
adalah… 
A. glukosa → piruvat → laktat 
B. glukosa → piruvat → asetaldehid → etanol 
C. 2 piruvat → asetil koA → 2 CO2 
D. etanol → asam cuka + H2O 
E. asam cuka → etanol → H2O 
 
Jawaban C 
Pembahasan: 
Respirasi aerob adalah suatu proses pernapasan 
yang membutuhkan oksigen dari udara. Adapun 
reaksi yang terjadi pada respirasi aerob: 2 
pirufat → asetil koA → 2 CO₂. 
 
27. Ciri-ciri reaksi fermentasi adalah… 
 
A. berlawanan dengan proses kimia yang cepat 
B. berlawanan dengan proses kimia aerob 
C. dihasilkan sedikit energi dibanding respirasi 
aerob 
D. terjadi tanpa CO2 maupun dengan O2 
E. hanya terbentuk pada organisme yang hidup 
di dalam tanah 
 
Jawaban D 
Pembahasan: 
Ciri-ciri reaksi fermentasi: 
1. Tanpa menggunakan oksigen 
2. Terjadi tanpa CO maupun dengan O₂ 
3. Bahan baku respirasi adalah karbohidrat,asam 
lemak, protein 
4. Hasil respirasi adalah karbondioksida, air dan 
energi dalam bentuk ATP 
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5. Terjadi pada jaringan yang kekurangan 
oksigen, akar tubuhan yang terendam air, biji-
biji berkulit tebal yang sulit ditembus oksigen, 
dan sel-sel ragi.  
 
28. Di dalam tubuh makhluk hidup, beberapa 
enzim dibentuk dalam keadaan tidak aktif dan 
diberi nama zimogen. Untuk mengaktifkan 
harus dibantu oleh suatu aktivator sehingga 
berfungsi. Contoh zimogen, aktivator dan enzim 
fungsionalnya adalah… 
A. tripsinogen + enterokinase → tripsin 
B. steapsin + enterokinase → amilase 
C. sakarase + maltose → laktase 
D. erepsinogen + NaHCO3 → erepsin 
E. kolesitokinin + sekretin → kolesterase 
 
Jawaban A 
Pembahasan: 
Zimogen dalam tubuh bersifat tidak aktif. 
Pengaktifan zimogen hanya dilakukan oleh 
tubuh apabila diperlukan. Yang termasuk dalam 
zimogen salah satunya adalah tripsinogen. 
Untuk mengaktifkan tripsinogen harus dibantu 
oleh suatu aktivator yaitu enterokinar. Sehingga 
tripsinogen akan aktif menjadi tripsin yang 
mengubah protein menjadi asam amino. 
 
29. Perhatikan skema reaksi transisi berikut ini: 

 
 
Berdasarkan skema di atas, senyawa 1 dan 2 
adalah… 
A. O2 dan asetil Ko.A 
B. CO2 dan asetil Ko.A 
C. O2 dan CO2 
D. CO2 dan asam laktat 
E. O2 dan asam laktat 
 
Jawaban B 
Pembahasan: 
Reaksi pada gambar tersebut adalah reaksi pada 
tahapan dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi 
oksidatif adalah reaksi yang mengubah asam 
piruvat yang beratom 3 C menjadi senyawa baru 
yang beratom C dua buah, yaitu asetil koenzim-
A (asetil ko-A). Adapun reaksinya yaitu: Asam 
piruvat + koenzim A + NAD + → asetil KoA + 
NADH + CO₂ 
 
30. Perhatikan gambar mitosis berikut! 

 
Gambar tersebut menunjukkan sel yang sedang 
membelah pada fase… 
A. interfase 
B. anafase 
C. telofase 
D. profase 
E. metafase 
 
Jawaban E 
Pembahasan: 
Pembelahan mitosis merupakan pembelahan sel 
yang terjadi apabila sel anak mempunyai jumlah 
kromosom sama dengan jumlah kromosom 
induknya. Fase-fase pembelahan mitosis adalah 
profase, metafase, anafase, dan telofase. 
Interfase : Pada fase ini sel belum melakukan 
kegiatan pembelahan tetapi sel sudah siap untuk 
membelah. Interfase sering disebut fase 
istirahat. 
Anaphase : kromosom homolog berpisah dan 
bergerak menuju kutub-kutub berlawanan, dan 
membran sel mulai melekuk di bagian tengah 
Telofase : anak inti dan membran nukleus 
muncul kembali, kromosom telah sampai kutub, 
terjadi pembelahan sitoplasma. 
Profase : Selaput inti serta nukleus menghilang, 
benang kromatin memendek yang membentuk 
kromosom dan berduplikasi, terbentuk benang-
benang gelendong 
Metafase : kromosom berkumpul pada bidang 
ekuator, setiap kromosom menggantung pada 
benang spindel, dan benang-benang spindel 
tampak jelas 
Pembahasan UN Biologi 2010 31-40 
31. Sebuah sel yang terdapat di testis memiliki 
jumlah kromosom setengah dari jumlah 
kromosom ( n ) sel induknya dan masing-
masing kromosom terdiri dari 4 lengan. Sel 
tesebut adalah…. 
A. spermatogonium 
B. spermatosit primer 
C. spermatosit sekunder 
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D. spermatid 
E. spermatozoa 
 
Jawaban C 
Pembahasan: 

 
 
Spermatosit(n)/Spermatosit sekunder memiliki 
kromosom terdiri dari empat lengan dan jumlah 
kromosomnya setengah dari jumlah kromosom 
sel induk. 
 
32. Interaksi antara dua pasang gen yang 
mengendalikan karakter bentuk pial ayam, 
dilambangkan dengan R_P_ utuk ayam berpial 
walnut, R_pp untuk ayam berpial rose, rr_P 
untuk ayam berpial pea, dan rrpp untuk ayam 
berpial single. Persilangan antara ayam berpial 
walnut dan berpial pea menghasilkan keturunan 
walnut dan rose dengan rasio 3 : 1. Berdasarkan 
hasil persilangan di atas, genotip induknya 
adalah…. 
A. RRPP x rrPP 
B. RRPp x rrPp 
C. RrPP x rrPP 
D. RrPP x rrPp  
E. RrPp x rrPp 
 
Jawaban B 
Pembahasan: 

 
 
33. Perhatikan diagram susunan basa berikut 
AAA ATG CTT CTC CAA → DNA asal 
AAA ATG CTC CTC CAA → DNA mutasi 

 
Mutasi di atas termasuk…. 
A. transverse 
B. transisi 
C. inverse 
D. delesi 
E. duplikasi 
 
Jawaban B 
Pembahasan : 
Mutasi transisi, yaitu suatu pergantian basa 
purin dengan basa purin lain atau pergantian 
basa pirimidin dengan basa pirimidin lain; atau 
disebut juga pergantian suatu pasangan basa 
purin-pirimidin dengan pasangan purin-
pirimidin lain. Dalam soal ini T berubah 
menjadi C. 
 
34. Bacalah pernyataan berikut dengan saksama 
! 
1. dapat menduplikasikan diri pada saat 
membelah 
2. mengandung informasi genetik 
3. kadarnya berubah-ubah berdasarkan sintesa 
protein 
4. membebtuk rantai tunggal yang panjang 
 
Pernyataan yang merupakan cirri-ciri DNA 
adalah… 
A. 1 dan 2 
B. 1 dan 3 
C. 2 dan 3 
D. 2 dan 4 
E. 3 dan 4 
 
Jawaban A 
Pembahasan :  
Ciri-ciri DNA yaitu : 
1. gula deoksiribosa  
2. basa nitrogen purin (adenin, guanin) dan 
pirimidin (sitosin, timin) 
3. bentuk rantai panjang ganda dan berpilin  
4. letak di nukleus, kloroplas, mitokondria 
5. kadarnya tetap 
6. mengandung iformasi genetik 
7. dapat menduplikasi diri pada saat membelah 
 
35. Perhatikan gambaran tahapan sintesis 
protein berikut ! 
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Gambar di atas menunjukkan proses…. 
 
A. inisiasi, proses melekatnya RNA polimerasi 
pada DNA 
B. transkripsi, sintesis RNA oleh DNA  
C. translasi, menginterpretasi kode genetik 
menjadi protein 
D. elongasi, terbukanya helix DNA saat 
transkripsi 
E. terminasi, berhentinya/berakhirnya proses 
transkripsi 
 
Jawaban C 
Pembahasan : 
Translasi merupakan penerjemah urutan 
nukleotida rantai RNA menjadi urutan asam 
amino untuk membentuk rantai polipeptida. 
 
36. Pada suatu populasi manusia terdapat 9 
orang albino dari 10.000 orang penduduk, maka 
frekuensi gen normalnya adalah…. 
A. 0,03 
B. 0,18 
C. 0,30 
D. 0,81 
E. 0,97 
 
Jawaban E 
Pembahasan : 
 
Diketahui: 
Albino (aa) atau q2 = 9 orang 
Jumlah populasi = 10.000 orang 
Ditanya: 
p = ….? 
Jawab: 

 
 
37. Kejadian-kejadian yang terdapat di alam 
antara lain: 
1. Banyak ditemukan Biston betularia hitam di 
Inggris setelah revolusi industri. 
2. Paruh burung menjadi lebih pendek karena 
mencari biji di antara batuan. 
3. Ditemukan lebih banyak belalang hijau di 
lapangan rumput. 
4. Kaki kuda bertambah panjang karena 
digunakan untuk berlari. 

 
Kejadian yang merupakan hasil dari proses 
seleksi alam adalah…. 
A. 1 dan 2 
B. 1 dan 3 
C. 2 dan 3 
D. 2 dan 4 
E. 3 dan 4 
 
Jawaban B 
Pembahasan: 
Seleksi alam yang dimaksud dalam teori evolusi 
adalah teori bahwa makhluk hidup yang tidak 
mampu beradaptasi dengan lingkungannya lama 
kelamaan akan punah. Yang tertinggal hanyalah 
mereka yang mampu beradaptasi dengan 
lingkungannya. Dan sesama makhluk hidup 
akan saling bersaing untuk mempertahankan 
hidupnya. 
 
Setelah revolusi industri, udara di Inggris 
menjadi gelap oleh asap dan debu industri, 
sehingga populasi ngengat biston betularia putih 
menurun karena tidak dapat beradaptasi dengan 
lingkungan, akibatnya mudah ditangkap oleh 
pemangsanya. Sebaliknya, populasi ngengat 
biston betularia hitam akan meningkat karena 
dapat beradaptasi dengan lingkungan yang 
gelap. 
 
Demikian pula halnya dengan belalang hijau di 
lapangan rumput. Karena warnanya yang hijau, 
belalang ini akan sulit untuk ditemukan oleh 
pemangsanya. 
 
38. Perhatikan gambar percobaan 
Spallanzaniberikut ini ! 

 
 
Setelah dibiarkan terbuka selama 2 hari, air 
kaldu pada labu nomor 4 berubah menjadi keruh 
dan mengandung mikroba. Hal ini membuktikan 
bahwa …. 
A. Air kadu yang dipanaskan belum mematikan 
mikroba 
B. Mikroba dalam air kaldu berasal dari udara 
C. Udara kotor dapat menyebabkan air kaldu 
keruh 
D. Air kaldu yang terbuka dapat berubah 
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menjadi organisme 
E. Mikroba berasal dari air kaldu yang dibiarkan 
terbuka 
 
Jawaban B 
Pembahasan: 
Spallanzani melakukan percobaan untuk 
membuktikan bahwa makhluk hidup tidak 
berasal dari benda mati. Air kaldu no. 4 berubah 
menjadi keruh dan mengandung mikroba karena 
tidak ditutup. Mikroba tersebut berasal dari 
udara. Sedangkan pada tabung tertutup tidak 
terjadi apa-apa karena mikroba tidak dapat 
masuk.  
 
39. Seorang peneliti sangat tertarik dengan daya 
regenerasi hewan tertentu. Ia bertujuan 
memanfaatkan sifat tersebut untuk 
menyembuhkan pasien luka bakar. Teknologi 
yang mungkin untuk mewujudkan tujuan ini 
adalah…. 
A. Kloning sel 
B. Fusi protoplasma 
C. Fusi inti sel 
D. Kultur jaringan 
E. Pecangkokan gen 
 
Jawaban C  
Pembahasan : 
Fusi inti sel memiliki daya regenerasi sel / 
penggandaan sel yang bisa dimanfaaatkan untuk 

menyembhkan pasien luka bakar sehingga dapat 
kembali seperti semula. 
 
40. Pehatikan beberapa produk bioteknologi 
berikut ini ! 

 
Pernyataan yang menunjukkan hubungan yang 
benar adalah…. 
A. 1 dan 2 
B. 1 dan 3 
C. 2 dan 3 
D. 2 dan 4 
E. 3 dan 4 
 
Jawaban B  
Pembahasan :  
Yoghurt merupakan susu asam hasil fermentasi. 
Biasa digunakan untuk bahan makanan. 
 
Protein sel tunggal pertama kali diperkenalkan 
dalam konferensi di MIT (1907) yang diartikan 
sebagai biomasssa mikroba yang dimanfaatkan 
sebagai bahan makanan untuk manusia dan 
ternak dan juga sebagai aspek kesehatan.  

 

 

----Salam Sukses---- 


