
Abdi Marang Gusti Alhaq 
Amgah 

Amgah.blogspot.com 

amgah01@yahoo.com 



Strata Kehidupan 

Orang malas 
Orang  malas 

dengan IQ 
tinggi 

Orang Rajin 

Orang Cerdas 
Orang  

Beruntung 

Orang Cerdas: Tau mana yang harus dipelajari 
mana yang enggak. Tau kira-kira soal yang 
muncul bakal seperti apa. Tau strategi2nya. 
Orang beruntung: orang yang cerdas + dekat 
dengan Tuhan. Jadilah orang-orang beruntung 
 Karena kekuatan dia, tidak hanya berasal 
dari dirinya, tapi juga berasal dari Tuhan Yang 
Maha Kuasa 



The learning pyramid 
(www.arl.org) 

10% of what they read  

20% of what they hear  

30% of what they see  

50% of what they see and hear  

70% of what they talk over with others  

80% of what they use and do in real life 

95% of what they teach someone else to do  

% Average retention rate 
 



Belajar udah sulit. Jangan dipersulit 
lagi. 

• It is for Life, not for school. That we learn 

• Temukan motivasi dirimu sendiri. Temukan 
tujuanmu, temukan mimpimu. 

• Percaya akan mimpimu, buat itu jadi nyata.  

• Find your dream, believe, and act. 

• Jatuh bangun dalam kehidupan itu biasa. Yang 
gak biasa itu kalo nyerah.  



No.1 Meiosis A 

• Mengerti proses Meiosis dan Mitosis, ayo itu 
apa? 

• Dari gamet menjadi zigot, apa yang terjadi? 

• Process A: Fertilisasi 

• Proses B: Organogenesis, tumbuh kembang 

• Mitosis terjadi di proses apa?  

• Apa itu Osmosis dan difusi? 

• Replikasi  Replikasi DNA. Udah belajar belum? 



no. 3 Hukum Mendel C 

• Jelaskan bagaimana cara mendapatkan 
jawaban ini? 

• Ada beberapa cara, tabel / garpu tala 



no.4 Aliran Air pada tumbuhan D 

• Jelaskan perbedaan transpirasi dengan 
presipitasi 



No.8 Ikatan A 

• Sekalian persiapan kimia 

• Jelaskan perbedaan ikatan kovalen dengan 
ikatan ionik? 

• Apa itu ikatan peptid? 



No.9 DNA dan RNA B 

• Apa itu DNA? Bagaimana Strukturnya? 

• Apa itu RNA? Bagaimana Strukturnya? 

• Dari strukturnya, apa yang dimiliki keduanya? 

• Apa yang ngebedain DNA dari RNA? 



No.10 Perbedaan Tumbuhan dengan 
Hewan C 

• Apa aja ciri pasti perbedaan tumbuhan dan 
hewan? 

• Apa itu eukaryotik dan prokaryot? 

• Multi dan uni? 

• Dinding sel dan membran sel? 

• Apa itu heteretroph? Autotroph? 



No.11  Jaring Makanan D 

• Temukan hubungannya. Jika 1 mati massal, 
efeknya bakal gimana. Siapa yang populasinya 
naik? (yg sumber predatornya adalah yg si mati) 

• Siapa yang populasinya turun? (yg sumber 
makanannya adalah si mati) 

• Apa Perbedaan jaring makanan dengan rantai 
makanan? 

• Apa kelebihan jaring makanan dibanding rantai 
makanan? 



No. 12 Organel Sel B 

• Jelaskan organel2 sel beserta fungsinya? 

• Tadi kan udah perbedaan organel tumbuhan 
dan hewan 



No. 14 Peranan dalam Jaring makanan 
B 

• Sebutkan peranan-peranan jaring makanan 

• Konsumen tingkat 1, 2, 3, produsen, detritivor, 
dekomposer 

• Jelaskan perbedaan trofik tingkat 1 2 3 dengan 
konsumen 1 2 3 



No. 15 Aliran Energi B 

• Kalo pertanyaannya diganti. Kadar penanda 
kimia tertinggi, ditemukan di? 

• Perpindahan energi dari satu trofik ke trofik 
selanjutnya 



No. 16 Respirasi Sel A 

• Bahas terakhir 

• Jelaskan glikolisis, siklus krebs, fos-ox. Kepake 
sampe kuliah 

• Tempat terjadinya glikolisis, siklus krebs, fos-
ox dimana? 

• Apa fungsi krista pada mitokondria? 

 



No.19 Proses Evolusi B 

• Jelaskan Seleksi Alam 

• Jelaskan Suksesi. Siapa pioner suksesi? 

 



No.21 Daur Oksigen D 

• Jelaskan daur oksigen 

• Apa itu Oksidasi? Fermentasi? Evaporasi?  

• Jelaskan daur CO2 

• Jelaskan daur Nitrogen 

 



No.23 Fungsi Air c 

• Pelarut 

• Jelaskan krenasi dan lisis? 

• Plasmolisis dan turgid? 



No. 25 Sintesis Protein d 

• Udah belajar sintesis protein? 

• Jelaskan dari transkripsi sampe translasi 

• Apa fungsi ribosom, mRNA, tRNA 



No.26 Replikasi DNA a 

• Udah belajar belum? 

• Teori Replikasi DNA ada 3, konservatif. Semi 
konservatif. Satu lagi lupa 



No.27 Respirasi Sel b 

• Sama kaya no.16 yang idbahas terakhir. Intinya 
adalah B, yg melibatkan glikolisis sampe fos-ox 



No.29 Homeostasis C  

• Bedakan homeostasis dengan hemostasis 

• Apa itu homeostasis? 

• Kalo homeostasis gagal, apa yang terjadi? 



No.31 rantai makanan B  

• Udah dibahas di no.sebelumnya. Apa 
jawabannya? 

• Oiya perhatikan soalnya yg versi bhs inggris 



No. 32 Genotip dan Fenotip d 

• Genotip itu apa? 

• Genotip + Lingkungan = Fenotip 

• Gen tidak berubah,  yang berubah 
ekspresinya, gen-nya masih tetap sama. 

• Kalo gen berubah, namanya mutasi. Sickle Cell 
Anemia 



No.36 Sel Syaraf b 

• Apa fungsinya? 

• Jelaskan struktur sel syaraf? 

• Jelaskan Fungsi2nya? 

• Jelaskan bagaimana impuls menjalar di nodus 
ranvier? 

• Diameter korelasi positif dengan kecepatan 

• Myelin korelasi positif dengan kecepatan 



No.37 Adaptasi b 

• Apa itu kemampuan adaptasi? 

• Mengapa dibutuhkan? 



no.40 BioTek a 

• Bagaimana cara kerja bakteri yang 
memproduksi insulin? 

• Pemotongan DNA pake apa? Enzim restriksi yg 
sifatnya spesifik 



No. 16 Respirasi Sel A 

• Bahas terakhir 

• Jelaskan glikolisis, siklus krebs, fos-ox. Kepake 
sampe kuliah 

• Tempat terjadinya glikolisis, siklus krebs, fos-
ox dimana? 

• Apa fungsi krista pada mitokondria? 

 



Tambahan 

• Tadi intisari sama jawaban dari tiap soal. Kalo 
mau nanya, nanya langsung ke email aja ya 

• Goodluck :D 


