
SOAL UJIAN SEMESTER GANJIL 
TAHUN PEMBELAJARAN 2009/2010 

 
MATA PELAJARAN : BIOLOGI 
KELAS   : XII IPA 
WAKTU  : 90 MENIT 
 
I.   PILIHAN GANDA 
 Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar ! 
 

1. Terjadi apabila pembentangan ruas batang di bawah daun lembaga atau hipokotil, 
sehingga menyebabkan daun lembaga dan kotiledon terangkat ke atas permukaan tanah 
di sebut … 

a. Epigeal d. Perkembangan 
b. Hipogeal e. Regulasi 
c. Pertumbuhan 

2. Berikut yang BUKAN 4 Daerah Pertumbuhan pada ujung akar adalah … 
a. Apikal d.  Daerah Pembelahan Sel 
b. Daerah Pemasakan e. Tudung Akar    
c. Daerah Pemanjangan 

3. Asam yang berperan dalam memperbaiki kerusakan yang terjadi pada tubuh tumbuhan 
adalah … 

a. Asetat     d.  Traumalin 
b. Nitrat     e.  Sulfat 
c. Malat 

4. Hormon yang merupakan zat tumbuh bagi tumbuhan yang merangsang pertumbuhan 
akar, batang dan daun lebih cepat. 

a. Auksin     d.  Kalin 
b. Asam Traumalin   e.   Sitokinin 
c. Giberelin 

5. Berikut yang BUKAN sifat dari enzim adalah … 
a. Enzim mengalami denaturasi/kerusakan pada temperatur tinggi. 
b. Tidak berubah pada waktu reaksi berlangsung. 
c. Tidak memengaruhi keseimbangan, tetapi hanya mempercepat reaksi. 
d. Bekerja dengan cepat 
e. Spesifik untuk reaksi tertentu. 

6. Berikut yang merupakan grafik pengaruh pH terhadap kinerja Enzim adalah … 
a.      d.   

 
 
 
 

b.      e.    
 
 
 
 

c.  
 
 
 
 
 
 



7. Bagian dari Sel yang bertugas untuk mensintesa protein adalah … 
a. Mitokondria    d.  Ribosom 
b. Lisosom    e.  Badan Golgi 
c. Nukleus 

8. ATG – CGA – CGC – GGC – CAG  
Tuliskan Kode Pasangan DNA nya … 

a. TAC – GCT – TAG – AGT – GTC  d.  TAC – GCT – TAG – CCG – GTC 
b. TAC – GCT – GAT – CCG – GTC  e.  TAC – GCT – GCG – CCG – GTC 
c. TAC – CCT – GCG – CCG – GTC 

9. Yang berperan memotong rantai DNA adalah … 
a. DNA     d.  rRNA 
b. DNA Polimerase   e.  tRNA 
c. mRNA 

10. Berikut BUKAN pernyataan yang benar mengenai Deoxiribosa Nucleat Acid, adalah … 
a. Rantai Panjang    d.  Berpilin Ganda 
b. Basa Nitrogennya A, G, C dan U e.  Hanya terdapat pada Nukleus 
c. Dapat mereplikasi 

11. Berikut merupakan potongan DNA Template CAA – CAC – GGC – TAC – TGT.  
Tuliskan kode hasil transkripsinya … 

a. GUU – GUG – CCG – AUC – AGA  d.  GUU – GUG – CCG – UTG – AGA 
b. GUU – GUG – CCG – AUC – UGU  e.  GUU – GUG – CCG – AAG – AGA 
c. GUU – GUG – CCG – AUG – AGA 

12. Dari Soal di atas, maka urutan asam amino yang terbentuk adalah … 
a. Valin – Valin – Prolin – Metionin (Start) – Arginin 
b. Valin – Prolin – Metionin – Arginin – Isoleusin 
c. Valin – Isoleusin – Serin – Triptopan – Glisin 
d. Serin – Histidin – Fenilalanin – Valin – Glisin 
e. Serin – Histidin – Valin – Fenilalanin – Glisin 

13. Berikut ini yang merupakan kode kodon Stop, adalah … 
a. UAC – UGG – UCA   d.  UAA – UAC – UGA 
b. UAA – UAG – UGA   e.  UAA – UAG – UCA 
c. UAC – UAG – UUG 

14. Kromosom pada sel telur manusia normal adalah … 
a. 22 A + XX    d.  44 A + XX 
b. 22 A + X    e.  44 A + XY 
c. 22 A + X/Y 

15. Urutan yang benar fase pembelahan sel adalah … 
a. Profase – Metafase – Anafase – Telofase 
b. Profase – Metafase – Telofase – Anafase 
c. Profase – Anafase – Metafase – Telofase 
d. Profase – Telofase – Metafase – Anafase 
e. Profase – Anafase – Telofase – Metafase 

16. Sentriol telah berada di kedua belah kutub, kromosom masih berada di tengah 
merupakan ciri dari fase … 

a. Profase     d.  Telofase 
b. Metafase    e.   Interfase 
c. Anafase 

17. Seorang pria bergolongan darah bergolongan darah B heterozigot menikah dengan 
seorang yang bergolongan darah AB, maka kemungkinan anak yang bergolongan darah 
A homozigot adalah … 

a. 0 %     d.  75 % 
b. 25 %     e.  100 % 
c. 50 % 



18. Jika Mangga dengan Fenotipe Manis berbuah sedikit (Mmbb) disilangkan dengan buah 
Mangga yang rasanya Asam berbuah banyak (mmBb), Manis dominan terhadap Asam 
dan Banyak dominan terhadap Sedikit. Tentukan rasio kemungkinan diperoleh tanaman 
mangga yang berbuah manis dan banyak … 

a. 12,5 %     d.  50 % 
b. 25 %     e.  75 % 
c. 37,5 % 

19. Penyakit genetik yang menyebabkan darah kekurangan afinitas disebut … 
a. Hemofilia    d.  Sickle Blood Cell 
b. Anemia    e.  Thallasemia 
c. Leukimia 

20. Dari soal nomor 18, jika keturunan F1 silangkan sesamanya dan diperoleh tanaman 
sebanyak 480 anakan, Berapa kemungkinan tanaman mangga yang manis dan berbuah 
banyak diperoleh …. 

a. 30     d.  270 
b. 45     e.  360 
c. 90 

21. Mangga manis berbuah sedikit disilangkan dengan mangga asam berbuah banyak, 
diperoleh hasil 56 tanaman dengan rasa manis berbuah banyak, 19 tanaman dengan 
rasa manis berbuah sedikit, 18 tanaman dengan rasa asam berbuah banyak dan 7 
tanaman dengan rasa asam berbuah sedikit. Tentukan nilai pindah silang dari 
persilangan tersebut … 

a. 37 %     d.  63 % 
b. 42 %     e.  74 % 
c. 56 % 

22. Kelainan genetis yang menyebabkan penderitanya memiliki jari-jari yang pendek 
disebut … 

a. Albino     d.  Sindaktili 
b. Anadontia    e.  Polidaktili 
c. Braktidaktili 

23. Mongolism, Telapak tangan tebal, Mata sipit miring ke samping, Bibir tebal, lidah 
menjulur dan IQ rendah (+ 40). Adalah Ciri-ciri dari Sindrom … 

a. Down     d.  Klinifelter 
b. Jacobs     e.  Turner 
c. Cir du chat 

24. Mutasi yang menyebabkan makhluk hidup yang mengalaminya mejadi Abnormal dari 
keadaan normal disebut … 

a. Mutasi germinal   d. Mutasi somatik 
b. Mutasi Maju    e.  Mutasi Mundur 
c. Mutasi Resesif 

25. Genotipe seorang laki-laki yang buta warna adalah … 
a. XcbX     d.  XcbY 
b. XcbXcb     e.  XYcb 
c. XcbYcb  

 
II.  URAIAN 
 Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas. 
 

1. Tentukan kemungkinan anak laki-laki yang buta warna, jika seorang wanita buta warna 
menikah dengan seorang yang normal … 
 

2. Kacang Kapri (Pisum sativum L) berbuah lebat (B) dan berkulit biji licin (L), disilangkan 
dengan kacang kapri berbuah sedikit (b) berkulit keriput (l). Jika kedua induk dalam 



keadaan homozigot dan Buah lebat dominan terhadap berbuah sedikit, berkulit biji licin 
dominan terhadap berbiki keriput, tentukan : 

a. Genotipe kedua induk tersebut 
b. Gamet dari kedua induk tersebut 
c. Kemungkinan fenotipe dan genotipe keturunan pertama, beserta persentasenya 
d. Jika keturunan pertama kembali disilangkan sesamanya, tentukan gamet yang 

terbentuk 
e. Kemungkinan Fenotipe dan Genotipe keturunan kedua, beserta persentasenya 
f. Jika dari keturunan kedua dihasilkan 270 anakan, tentukan jumlah anakan 

berdasarkan persentase fenotipe yang dihasilkan 
 

3. Dari kasus pertama, jika genotipe Induk BbLL disilangkan dengan induk bbLl, tentukan : 
a. Gamet dari kedua induk tersebut 
b. Kemungkinan Fenotipe dan Genotipe yang terbentuk, beserta persentasenya 
c. Jika dihasilkan 500 anakan, tentukan jumlah anakan berdasarkan persentase 

fenotipe yang dihasilkan 
 

4. Tuliskan 3 contoh Mutagen 
 

5. Tuliskan 3 ciri Sindrom Turner 
 

9421427321 
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1. Terjadi apabila pembentangan ruas batang di bawah daun lembaga atau hipokotil, sehingga menyebabkan daun lembaga dan kotiledon terangkat ke atas permukaan tanah di sebut …

a. Epigeal	d.	Perkembangan
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a. Apikal	d.  Daerah Pembelahan Sel

b. Daerah Pemasakan	e.	Tudung Akar			
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3. Asam yang berperan dalam memperbaiki kerusakan yang terjadi pada tubuh tumbuhan adalah …

a. Asetat					d.  Traumalin

b. Nitrat					e.  Sulfat

c. Malat

4. Hormon yang merupakan zat tumbuh bagi tumbuhan yang merangsang pertumbuhan akar, batang dan daun lebih cepat.
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7. Bagian dari Sel yang bertugas untuk mensintesa protein adalah …

a. Mitokondria				d.  Ribosom

b. Lisosom				e.  Badan Golgi

c. Nukleus

8. ATG – CGA – CGC – GGC – CAG 

Tuliskan Kode Pasangan DNA nya …

a. TAC – GCT – TAG – AGT – GTC		d.  TAC – GCT – TAG – CCG – GTC

b. TAC – GCT – GAT – CCG – GTC		e.  TAC – GCT – GCG – CCG – GTC

c. TAC – CCT – GCG – CCG – GTC

9. Yang berperan memotong rantai DNA adalah …

a. DNA					d.  rRNA

b. DNA Polimerase			e.  tRNA

c. mRNA

10. Berikut BUKAN pernyataan yang benar mengenai Deoxiribosa Nucleat Acid, adalah …

a. Rantai Panjang				d.  Berpilin Ganda

b. Basa Nitrogennya A, G, C dan U	e.  Hanya terdapat pada Nukleus

c. Dapat mereplikasi

11. Berikut merupakan potongan DNA Template CAA – CAC – GGC – TAC – TGT. 

Tuliskan kode hasil transkripsinya …

a. GUU – GUG – CCG – AUC – AGA		d.  GUU – GUG – CCG – UTG – AGA

b. GUU – GUG – CCG – AUC – UGU		e.  GUU – GUG – CCG – AAG – AGA

c. GUU – GUG – CCG – AUG – AGA

12. Dari Soal di atas, maka urutan asam amino yang terbentuk adalah …

a. Valin – Valin – Prolin – Metionin (Start) – Arginin

b. Valin – Prolin – Metionin – Arginin – Isoleusin

c. Valin – Isoleusin – Serin – Triptopan – Glisin

d. Serin – Histidin – Fenilalanin – Valin – Glisin

e. Serin – Histidin – Valin – Fenilalanin – Glisin

13. Berikut ini yang merupakan kode kodon Stop, adalah …

a. UAC – UGG – UCA			d.  UAA – UAC – UGA

b. UAA – UAG – UGA			e.  UAA – UAG – UCA

c. UAC – UAG – UUG

14. Kromosom pada sel telur manusia normal adalah …

a. 22 A + XX				d.  44 A + XX

b. 22 A + X				e.  44 A + XY

c. 22 A + X/Y

15. Urutan yang benar fase pembelahan sel adalah …

a. Profase – Metafase – Anafase – Telofase

b. Profase – Metafase – Telofase – Anafase

c. Profase – Anafase – Metafase – Telofase

d. Profase – Telofase – Metafase – Anafase

e. Profase – Anafase – Telofase – Metafase

16. Sentriol telah berada di kedua belah kutub, kromosom masih berada di tengah merupakan ciri dari fase …

a. Profase 				d.  Telofase

b. Metafase				e.   Interfase

c. Anafase

17. Seorang pria bergolongan darah bergolongan darah B heterozigot menikah dengan seorang yang bergolongan darah AB, maka kemungkinan anak yang bergolongan darah A homozigot adalah …

a. 0 %					d.  75 %

b. 25 %					e.  100 %

c. 50 %

18. Jika Mangga dengan Fenotipe Manis berbuah sedikit (Mmbb) disilangkan dengan buah Mangga yang rasanya Asam berbuah banyak (mmBb), Manis dominan terhadap Asam dan Banyak dominan terhadap Sedikit. Tentukan rasio kemungkinan diperoleh tanaman mangga yang berbuah manis dan banyak …

a. 12,5 %					d.  50 %

b. 25 %					e.  75 %

c. 37,5 %

19. Penyakit genetik yang menyebabkan darah kekurangan afinitas disebut …

a. Hemofilia				d.  Sickle Blood Cell

b. Anemia					e.  Thallasemia

c. Leukimia

20. Dari soal nomor 18, jika keturunan F1 silangkan sesamanya dan diperoleh tanaman sebanyak 480 anakan, Berapa kemungkinan tanaman mangga yang manis dan berbuah banyak diperoleh ….

a. 30					d.  270

b. 45					e.  360

c. 90

21. Mangga manis berbuah sedikit disilangkan dengan mangga asam berbuah banyak, diperoleh hasil 56 tanaman dengan rasa manis berbuah banyak, 19 tanaman dengan rasa manis berbuah sedikit, 18 tanaman dengan rasa asam berbuah banyak dan 7 tanaman dengan rasa asam berbuah sedikit. Tentukan nilai pindah silang dari persilangan tersebut …

a. 37 %					d.  63 %

b. 42 %					e.  74 %

c. 56 %

22. Kelainan genetis yang menyebabkan penderitanya memiliki jari-jari yang pendek disebut …

a. Albino					d.  Sindaktili

b. Anadontia				e.  Polidaktili

c. Braktidaktili

23. Mongolism, Telapak tangan tebal, Mata sipit miring ke samping, Bibir tebal, lidah menjulur dan IQ rendah (+ 40). Adalah Ciri-ciri dari Sindrom …

a. Down					d.  Klinifelter

b. Jacobs					e.  Turner

c. Cir du chat

24. Mutasi yang menyebabkan makhluk hidup yang mengalaminya mejadi Abnormal dari keadaan normal disebut …

a. Mutasi germinal			d. Mutasi somatik

b. Mutasi Maju				e.  Mutasi Mundur

c. Mutasi Resesif

25. Genotipe seorang laki-laki yang buta warna adalah …

a. XcbX					d.  XcbY

b. XcbXcb					e.  XYcb

c. XcbYcb	



II.  URAIAN

	Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas.



1. Tentukan kemungkinan anak laki-laki yang buta warna, jika seorang wanita buta warna menikah dengan seorang yang normal …



2. Kacang Kapri (Pisum sativum L) berbuah lebat (B) dan berkulit biji licin (L), disilangkan dengan kacang kapri berbuah sedikit (b) berkulit keriput (l). Jika kedua induk dalam keadaan homozigot dan Buah lebat dominan terhadap berbuah sedikit, berkulit biji licin dominan terhadap berbiki keriput, tentukan :

a. Genotipe kedua induk tersebut

b. Gamet dari kedua induk tersebut

c. Kemungkinan fenotipe dan genotipe keturunan pertama, beserta persentasenya

d. Jika keturunan pertama kembali disilangkan sesamanya, tentukan gamet yang terbentuk

e. Kemungkinan Fenotipe dan Genotipe keturunan kedua, beserta persentasenya

f. Jika dari keturunan kedua dihasilkan 270 anakan, tentukan jumlah anakan berdasarkan persentase fenotipe yang dihasilkan



3. Dari kasus pertama, jika genotipe Induk BbLL disilangkan dengan induk bbLl, tentukan :

a. Gamet dari kedua induk tersebut

b. Kemungkinan Fenotipe dan Genotipe yang terbentuk, beserta persentasenya

c. Jika dihasilkan 500 anakan, tentukan jumlah anakan berdasarkan persentase fenotipe yang dihasilkan



4. Tuliskan 3 contoh Mutagen



5. Tuliskan 3 ciri Sindrom Turner
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