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13. Jawab : E 

Bunga uniseksual adalah bunga yang hanya 

mempunyai satu macam organ reproduksi yaitu 

benang sari saja atau putik saja, sehingga pada 

bunga uniseksual tidak dapat melakukan polinasi 

(penyerbukan) sendiri. 

 

14. Jawab : C 

Retrovirus dilengkapi dengan enzim 

transkripstase balik (reverse transcriptase) yang 

dapat mentranskripsi (mensintesis) DNA dari 

cetakan RNA, Contoh retrovirus adalah HIV. 

 

15. Jawab : E 

Pada buah kelapa: 

− kulit buah berasal dari eksokarp 

− sabut kelapa berasal dari mesokarp 

− tempurung kelapa berasal dari endocarp 

− daging buah berasal dari endosperm 

 

16. Jawab : E 

Peningkatan kebutuhan oksigen pada jaringan 

dipenuhi oleh: 

a. peningkatan eritropoetin 

Eritropoetin merupakan hormon yang       

dihasilkan oleh ginjal, yang merangsang 

produksi eritrosit dalam sumsum tulang. 

Dengan meningkatnya jumlah eritrosit maka 

akan semakin banyak jumlah oksigen yang 

diangkut. 

b. peningkatan tekanan parsial CO2  

Meningkatnya tekanan parsial CO2 akan 

merangsang medulla oblongata untuk 

memacu laju pernapasan sehingga akan 

semakin banyak jumlah oksigen yang 

terangkut darah. 

c. peningkatan cardiac output 

Semakin banyak darah yang dipompa oleh 

jantung maka semakin banyak pula oksigen 

yang terangkut darah. 

d. peningkatan 2,3 diphospoglicerate 

2,3 DPG dibentuk oleh eritrosit dan 

berfungsi untuk membantu pergerakan 

oksigen dari eritrosit ke sel/jaringan. 

 

 

 

17. Jawab : A 

      Ujung 5’ dan 3’ pada untai polinukleotida 

merujuk pada posisi atom C dari gula pentosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Jawab : E 

      Karbondioksida dalam darah berperan untuk 

mengatur laju pernapasan. Ketika kadar CO2 

dalam darah meningkat maka akan merangsang 

medula oblongata untuk meningkatkan laju 

pernapasan 

 

19. Jawab : B 

      Pada tahun 1920-an A.I. Oparin dan J.B.S. 

Haldane secara terpisah membuat postulat 

bahwa kondisi pada bumi primitive (oksigen 

sangat sedikit, petir, aktivitas vulkanik, hujan 

meteor dan radiasi sinar UV yang kuat) 

mendukung terjadinya reaksi kimia untuk 

mensintesis senyawa organik yang berasal dari 

precursor anorganik yang terdapat pada 

atmosfir dan lautan purbakala. Hal itu tidak 

terjadi pada bumi modern karena atmosfir saat 

ini banyak mengandung oksigen yang dihasilkan 

oleh kehidupan fotosintetik. Atmosfir yang ada 

saat ini tidak memungkinkan untuk mensintesis 

molekul komplek secara spontan karena oksigen 

di atmosfir akan memutuskan ikatan kimia. 
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20. Jawab : D 

Fungsi prolaktin pada wanita/hewan betina: 

− merangsang pertumbuhan kelenjar susu         

dan sintesis susu 

− mempertahankan adanya korpus luteum         

selama hamil 

Fungsi prolaktin pada pria/hewan jantan adalah 

meningkatkan sensitivitas reseptor pada 

jaringan interstisial. 

 

21. Jawab : C 

Pernyataan benar, Agnatha adalah kelompok 

ikan yang  memiliki ciri-ciri: 

− tidak berahang 

− tidak bersisik 

− rangka dari tulang rawan 

− bersifat parasit 

Contoh :  ikan Lamprey, ikan Hag 

Alasan salah karena ikan Hiu tidak termasuk 

kelompok Agnatha tapi termasuk Chondrichtyes 

 

22. Jawab : A 

Pernyataan benar, penyebab evolusi antara lain: 

− seleksi alam 

− hanyutan genetic (genetic drift) 

− aliran gen (gene flow) 

− mutasi 

− perkawinan tidak acak 

Alasan benar bahwa variasi pada populasi selalu 

beradaptasi pada seleksi alam dan genetic drift 

menghasilkan karakter unggul.  

 

23. Jawab : C 

Pernyataan yang benar mengenai lumut, paku 

dan tumbuhan berbunga adalah menghasilkan 

sel telur dan sel sperma serta  memiliki organ 

reproduksi seksual. 

 

24. Jawab : B 

Proses yang terjadi pada reaksi terang 

fotosintesis: 

− fotolisis/penguraian air 

− pelepasan oksigen 

− pembentukan ATP dan NADPH 
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