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KATA PENGANTAR 

 

 Biopsikologi adalah studi tentang berbagai aspek biologi yang dapat 

mempengaruhi perilaku. Dengan demikian untuk mempelajari Biopsikologi 

dibutuhkan pengetahuan yang adekuat mengenai Biologi sendiri. Buku ini 

diperuntukkan bagi mahasiswa Psikologi dengan pengetahuan dasar Biologi 

yang telah dipelajari di tingkat pendidikan menengah, tetapi dapat pula 

dibaca oleh mereka yang berminat mengenali dasar-dasar Biopsikologi.  

 

 Dalam buku ini dibahas pengenalan dasar tentang aspek-aspek 

kehidupan, berbagai sistem organ dalam tubuh manusia kecuali Susunan 

Saraf yang akan dibahas tersendiri dalam buku Psikologi Faal kemudian, 

perjalanan evolusi di bumi, serta pengenalan singkat berbagai perilaku 

organisme hidup. 

 

 Saran-saran yang berguna dari pembaca sangat diharapkan untuk 

memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin ada dalam isi buku ini. 

     

 

   Jakarta, Oktober 2018 

 

 

 

            Penulis 
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BAB 1 

KONSEP DASAR BIOPSIKOLOGI 

 

� Biologi, Psikologi, dan Biopsikologi 
 

 Biologi adalah studi sistematik tentang kehidupan (biology is the 

systematic study of life). Teori-teori yang mendasari Biologi Modern adalah: 

 

– Teori sel, dikembangkan oleh sejumlah ahli Biologi, antara lain oleh 

Schwann, Schleiden, dan Virchow (omne cellula ex cellulae), 

menyatakan bahwa tiap sel berasal dari sel yang sebelumnya ada. 

– Teori evolusi melalui seleksi alamiah, pertama kali dikemukakan oleh 

Darwin dan kemudian dikembangkan oleh berbagai ahli Genetika, 

antara lain Hugo de Fries. 

– Teori gen, pertama kali dikemukakan oleh Mendel dan selanjutkan 

disempurnakan oleh berbagai ahli antara lain Watson dan Crick. 

– Prinsip homeostasis, menyatakan tentang keseimbangan faal dalam 

tubuh manusia dan makhluk hidup. 

 

 Psikologi adalah studi tentang perilaku manusia (psychology is the 

study of human behavior). Biopsikologi adalah studi ilmiah tentang biologi 

perilaku (biopsychology is the.scientific study of the biology of behavior). 
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� Ciri Kehidupan 
  

 Beberapa ciri yang menentukan adanya kehidupan yaitu: 

 

1. Benda hidup (living thing) terdiri atas sel: 

Benda hidup dapat bersel tunggal (uniselular) ataupun bersel banyak 

(multiselular). 

2. Benda hidup tersusun atas tingkatan pengorganisasian:  

Sel − jaringan − organ − sistem organ – organisme (lihat gambar 1.1) 

3. Benda hidup menggunakan energi: 

 Energi dibutuhkan untuk bertahan (maintenance) dan pertumbuhan 

(growth). 

4. Benda hidup bereaksi terhadap lingkungan: 

 Benda hidup memberi respons terhadap stimulus dari luar.  

5. Benda hidup tumbuh: Pertumbuhan dihasilkan oleh pembelahan 

maupun pembesaran sel. 

6. Benda hidup bereproduksi: Reproduksi dapat terjadi secara seksual 

ataupun aseksual. 

7. Benda hidup beradaptasi terhadap lingkungan. 
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Gambar 1.1  

Pengorganisasian 

benda hidup 
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� Teori tentang Asal Mula Kehidupan 
 

 Beberapa teori tentang asal mula kehidupan antara lain yaitu: 

 

• Special Creation  

• Abiogenesis (Generatio spontanea) 

• Cosmozoic (Extra-terrestrial; Pan-spermia)  

• Evolusi kimiawi (Haldane & Oparin) 

 

� Special Creation 
 

 Menurut teori special creation, semua bentuk kehidupan telah 

tercipta pada awal keberadaan alam semesta dalam bentuk seperti yang 

terlihat sekarang. Kontradiksi terhadap teori ini yaitu penemuan fossil dalam 

berbagai bentuk dan ukuran. 

 

� Abiogenesis (Generatio spontanea) 
 

 Menurut teori abiogenesis, kehidupan tercipta secara spontan dari 

benda mati. Asal mula teori ini didasarkan atas pengamatan, bahwa jika 

sampah dibiarkan, akan timbul bentuk-bentuk kehidupan (ulat, dan 

sebagainya). Penyebab pengamatan ini sebenarnya ialah adanya serangga 

meletakkan telur pada sampah (hal yang belum diketahui di masa lalu). 

 

� Cosmozoic (Extra-terrestrial; Pan-spermia) 
 

 Menurut teori cosmozoic, kehidupan berasal dari luar bumi. Asal 

mula teori ini didasarkan atas adanya penemuan bakteri dan bentuk 

kehidupan primitif lainnya pada meteorit (batuan yang jatuh dari angkasa 

luar). Kelemahan teori ini yaitu tidak menjelaskan asal mula kehidupan itu 
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sendiri di luar bumi, selain itu meteorit mungkin saja terkontaminasi bentuk-

bentuk kehidupan setelah jatuh di bumi. 

 

� Evolusi kimiawi 
 

 Menurut teori ini, evolusi kimiawi terhadap unsur-unsur yang ada di 

bumi menghasilkan senyawaan organik kompleks yang mampu bereplikasi, 

yang memiliki karakteristik benda hidup (RNA dan kemudian DNA), yang 

selanjutnya menghasilkan bentuk kehidupan primitif pertama di bumi. 

 

 Evolusi kimiawi dimungkinkan oleh kondisi lingkungan yang 

menguntungkan bagi terbentuknya kehidupan di bumi: 

 

• Ketersediaan air, oksigen, dan nitrogen di bumi. 

• Suhu di sebagian besar permukaan bumi sesuai untuk kehidupan. 

• Lapisan udara (atmosfer) dilapisi ozon yang menghambat radiasi ultra 

violet yang dapat merusak kehidupan yang baru timbul. 

 

 Teori evolusi kimiawi ini dibuktikan dengan percobaan Miller-Urey 

(1952), yang menunjukkan bahwa dengan mengatur kondisi di laboratorium 

seperti di atmosfer bumi pada + 3.5 miliar tahun yang lalu, reaksi kimia 

dasar yang dihipotesiskan pada awal evolusi kimiawi dapat timbul secara 

spontan (gambar 1.2). 
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Gambar 1.2  Percobaan Miller-Urey 

 

 

� Teori tentang Biodiversitas Kehidupan 
 

 Beberapa teori yang mencoba menjelaskan biodiversitas 

(keanekaragaman) kehidupan di bumi ialah: 

 

• Special Creation  

• Inheritance of the acquired characteristics 

• Evolusi biologis 

 

� Special Creation 
 

 Dalam teori ini dinyatakan bahwa semua aneka ragam bentuk 

kehidupan yang terlihat pada saat ini telah ada dan diciptakan sejak awal 

mula keberadaan alam semesta dalam bentuk-bentuk yang ada seperti 

sekarang. 
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 Kelemahan teori ini yaitu penemuan fossil dalam berbagai bentuk dan 

ukuran tak mendukung teori Special Creation.  

 

� Inheritance of  the acquired characteristics 
 

 Teori ini diajukan oleh Lamarck (1700-an), menyatakan bahwa 

diversitas berbagai bentuk kehidupan adalah variasi karakteristik didapat 

(acquired charisteristics), yang terjadi sebagai hasil penyesuaian organisme 

dengan lingkungannya, yang kemudian diwariskan (inheritance) kepada 

keturunannya. 

 

 Contohnya yaitu hewan jerapah yang diasumsikan semula berleher 

pendek seperti kijang. Karena jerapah harus seringkali menengadah untuk 

mendapatkan dedaunan makanannya, lehernya memanjang. Sifat leher 

memanjang ini diwariskan kepada keturunan pertama (anak). Pada 

kehidupan anak, karena pohon-pohon meninggi, dibutuhkan leher lebih 

panjang, sifat ini diwariskan kepada keturunan kedua, dan seterusnya, 

sehingga semua jerapah berleher panjang. 

 

 Kelemahan teori ini yaitu pengetahuan mengenai genetika pada masa 

kini menjelaskan bahwa perubahan yang terjadi dalam masa hidup suatu 

organisme yang tidak mengubah susunan gennya tidak diwariskan 

kepada keturunan. 

 

� Evolusi biologis 
 

 Setelah bentuk kehidupan primitif pertama timbul sebagai hasil 

evolusi kimiawi, selanjutnya terjadi evolusi biologis yang terjadi atas dasar 

seleksi alamiah (natural selection) dan mutasi biologis (perubahan gen), 

sehingga terbentuk berbagai aneka ragam bentuk kehidupan. 
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� Klasifikasi Kehidupan 
 

 Taksonomi (taxonomy) adalah pengklasifikasian organisme hidup 

secara sistematik dan ilmiah. Nomenklatur yang digunakan dalam taksonomi 

kini adalah nomenklatur binomial, yang dikembangkan oleh Carl Linne 

(Linnaeus, 1753). 

 

 Klasifikasi hirarki Linnaeus terdiri atas: Kingdom – Phylum (Divisi) – 

Kelas – Ordo – Familia – Genus – spesies. Dalam klasifikasi hirarki 

Linnaeus ini, klasifikasi untuk manusia adalah:  

 

� Kingdom :  Animalia  

� Phylum :  Chordata  

� Kelas  : Mammalia  

� Ordo  : Primata   

� Familia  : Hominidae  

� Genus  : Homo  

� spesies  :  sapiens 

 

Dalam klasifikasi Linnaeus ini, penamaan binomial untuk manusia 

adalah Homo sapiens, yang dalam bahasa Latin berarti “Wise Man”.  

 

� Homo sapiens 

  

 Homo sapiens terdiri atas 3 ras, yaitu: 

 

� Caucasoid: Ras kulit putih; penduduk Eropa, Afrika Utara, Timur 

Tengah, dan Asia Selatan. 

� Mongoloid: Ras kulit kuning; penduduk Asia Tengah, Asia Timur, 

Asia Tenggara (termasuk Indonesia), dan Indian Amerika. 
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� Negroid: Ras kulit hitam; penduduk Afrika Sub-Sahara, Melanesia, 

dan Polynesia.  

 

� Kingdom kehidupan 
 

 Dalam dunia kehidupan didapatkan 5 kingdom, yaitu Monera, 

Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Ringkasan karakteristik kelima 

kingdom ini disajikan pada tabel 1.1. 

 

Tabel 1.1  Karakteristik 5 Kingdom dalam Dunia Kehidupan 

 

1 Monera Prokaryotik Uniselular Autotrof Gerak + 

2 Protista Eukaryotik Uniselular Heterotrof Gerak + 

3 Fungi Eukaryotik 
Uni & 

Multiselular 
Heterotrof Gerak − 

4 Plantae Eukaryotik Multiselular Autotrof Gerak − 

5 Animalia Eukaryotik Multiselular Heterotrof Gerak + 

 

• Prokaryotik: Sel dengan inti sel (nukleus) primitif, membran nukleus 

belum terbentuk jelas 

• Eukaryotik: Membran nukleus sudah terbentuk jelas 

• Uniselular: Bersel tunggal 

• Multiselular: Bersel banyak 

• Autotrof: Dapat membuat makanan sendiri dari unsur-unsur yang ada di 

sekitarnya 

• Heterotrof: Mengambil makanan dengan memangsa organisme 

lain/organisme yang sudah mati 

• Gerak +: Dapat berpindah tempat atas kemauan sendiri 
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• Gerak +: Gerak terbatas, mis. dengan pseudopodia (kaki palsu); silia 

(rambut getar), flagella (cambuk), dsb.  

• Gerak −: Tidak dapat berpindah tempat atas inisiatif sendiri 

 

 
 

 

Gambar 1.3  Sel.  

Kiri: Prokaryotik; kanan: Eukaryotik 
 

 Contoh anggota kelima Kingdom yaitu: 

 

• Monera: Bakteria 

• Protista: Amoeba (Protozoa) 

• Fungi: Ragi 

• Plantae: Tumbuh-tumbuhan 

• Animalia: Hewan 

 

 Kontroversi dari pembahasan di atas menyangkut beberapa benda, 

yang biasa dinyatakan sebagai bentuk-bentuk di perbatasan antara benda 

mati dan benda hidup, yaitu: 

 

• Virus: Hanya terdiri atas asam nukleat (DNA atau RNA) dan kapsid 

(capsid; protein coat). Kapsid adalah selongsong virus, yang terbentuk 

dari kapsomer (subunit protein). 

• Viroid: Hanya terdiri atas asam nukleat (RNA) tanpa kapsid. 

• Prion: Tanpa asam nukleat, hanya berupa protein tunggal (PrP). 
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� Monisme dan Dualisme 
 

 Mind-body debate adalah perdebatan antara paham monisme dengan 

dualisme telah ada sejak awal perkembangan Psikologi. Dualisme adalah 

paham yang menganggap bahwa pikiran (mind) dan tubuh (body; baca: otak) 

masing-masing berfungsi secara terpisah, walaupun ada hubungan atau 

interaksi antara keduanya. Yang juga dipermasalahkan yaitu bagaimana 

bentuk hubungan ini serta seberapa jauh hubungan antara keduanya. 

 

 Sebaliknya, monisme adalah paham yang menganggap bahwa 

pikiran (mind) dan tubuh (= otak) adalah sama, yaitu bahwa semua proses 

yang ada dalam pikiran merupakan hasil aktivitas otak. Pandangan ilmu 

pengetahuan masa kini cenderung menerima paham monisme, walaupun 

dualisme juga tak sepenuhnya ditolak. 

 

 Sebagai contoh, pada subjek yang dalam keadaan hipnosis dan 

trance, efek pada tubuh dapat terjadi mengikuti pikiran, walaupun hal itu tak 

sesuai dengan kerja otak dalam keadaan normal. 

 

 

� Perkembangan Otak 
 

 Secara filogenetik, otak manusia telah berkembang sedemikian 

hingga, dalam perbandingan dengan bobot tubuh, bobot otak manusia relatif 

lebih besar daripada otak berbagai jenis Mamalia lainnya (lihat gambar 1.4). 
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Gambar 1.4  Otak manusia dan 

beberapa hewan lainnya 
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� Kognisi 

 

 Kognisi adalah proses intelektual luhur untuk memperoleh 

informasi/pengetahuan seperti pikiran, memori, perhatian dan proses persepsi 

yang kompleks. Dalam pandangan Psikologi Kognitif, kerja tubuh manusia 

dianalogikan sebagai perangkat komputer, dengan otak sebagai perangkat 

keras (hardware) dan pikiran sebagai perangkat lunak (software). 

 

 

� Biologi Perilaku 
 

 Dua isu utama menyangkut perilaku dalam bidang Psikologi yaitu: 

 

• Fisiologis vs psikologis: Apakah mekanisme perilaku dilatarbelakangi 

oleh proses fisiologis atau psikologis? 

• Diturunkan (nature) vs dipelajari (nurture): Apakah kapasitas 

perilaku seseorang diturunkan dari orangtua atau dipelajari dalam 

perjalanan hidupnya? 

 

� Fisiologis vs psikologis 

 

 Kedua proses dapat secara bersama melatarbelakangi suatu perilaku, 

sebagaimana didapatkan pada asomatognosia, yaitu defisiensi kesadaran 

tentang bagian tubuh seseorang (deficiency in the awareness of parts of one’s 

own body) yang diakibatkan oleh kerusakan lobus parietalis kanan (gambar 

1,5). Kelainan ini mendukung teori bahwa perubahan psikologis kompleks 

dihasilkan oleh kerusakan pada otak (fisiologis). 
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Gambar 1.5  Asomatognosia 

 

 Sebaliknya, pada contoh lain yaitu kasus simpanse dan cermin 

(gambar 1.6), diperlihatkan perilaku yang murni dihasilkan oleh psikologis. 

Di sini tampak reaksi simpanse ketika diberi kesempatan menggunakan 

cermin, yang menunjukkan adanya kesadaran-diri (self awareness) pada 

hewan yang dianggap tidak memiliki pikiran (mind). 

 

 
 

Gambar 1.6  Kasus simpanse dan cermin 

 

 Secara umum dapat dinyatakan, bahwa organisme sekarang (current 

organism) terbentuk oleh interaksi antara gen (yang dibentuk melalui proses 
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evolusi) dengan pengalaman hidup (experience), dan selanjutnya perilaku 

sekarang (current behavior) terbentuk oleh interaksi antara organisme 

sekarang dengan situasi yang dihadapi sekarang (current situation), 

sebagaimana terlihat pada gambar 1.7. 

 

 

Gambar 1.7 

Perilaku sekarang 

 

� Nature vs nurture 

 

Dengan istilah nature dimaksudkan bahwa ciri-ciri fisik maupun 

psikologis (physical and psychological traits) seseorang sepenuhnya 

ditentukan oleh faktor genetik (bawaan), sedangkan istilah nurture 
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menyatakan bahwa ciri-ciri fisik maupun psikologis seseorang sepenuhnya 

ditentukan oleh faktor lingkungan dan pengalaman hidup. 

 

Dalam pandangan ilmu pengetahuan masa kini, dianggap bahwa baik 

nature maupun nurture, keduanya berpengaruh dalam pembentukan ciri fisik 

dan psikologis seseorang, walaupun dalam praktik sukar atau tak dapat 

ditentukan besar pengaruh masing-masing faktor. 

 

Kemungkinannya yaitu bahwa untuk faktor tertentu nature lebih 

berpengaruh, sedangkan pada faktor lain nurture yang lebih penting. 

 

Beberapa ilustrasi untuk isu nature vs nurture yaitu: 

1. Pengembangbiakan selektif tikus ‘cerdas-ruang-jebak’ (maze-bright) 

dan 'bebal ruang-jebak‘ (maze-dull). 

Tryon (1934) melatih sekelompok tikus laboratorium yang heterogen 

untuk melintasi 'ruang-jebak' (maze), tikus yang berhasil mencapai 

kotak tujuan diberi hadiah makanan. 

Tikus yang jarang memasuki lintasan yang salah (buntu) selama 

pelatihan diberi nama tikus 'cerdas ruang-jebak' (maze-bright), 

sedangkan yang sering memasuki lintasan yang salah dinamai tikus 

'bebal ruang-jebak' (maze-dull); lihat gambar 1.8. 

.  

 
 

Gambar 1.8  Tikus maze-bright dan maze-dull 
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Tikus jantan cerdas dikawinkan dengan tikus betina cerdas serta tikus 

jantan bebal dengan tikus betina bebal. Anak-anaknya (generasi kedua) 

dites lagi, anak yang cerdas dikawinkan dengan yang cerdas dan yang 

bebal dengan yang bebal, dan seterusnya. 

Setelah tujuh generasi, terbentuk dua strain tikus yang praktis berbeda 

dalam hal jumlah kesalahan yang dilakukan pada tes lintasan ruang-

jebak. 

 

 

 

Gambar 1.9  Segregasi generasi tikus cerdas dan bebal 

 

2. Fenilketonuria: kelainan metabolik gen-tunggal. 

Kelainan fenil ketonuria (PKU) didapatkan pada sejumlah anak dengan 

gejala keterbelakangan mental serta kadar asam fenil-piruvat yang 

tinggi dalam urine. 
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Kelainan ini terjadi karena gen PKU yang  menyebabkan tak 

terbentuknya fenil-alanin hidroksilase, enzim untuk mengubah asam 

amino fenil-alanin menjadi tirosin. Akibatnya terjadi akumulasi fenil-

alanin yang mengganggu perkembangan otak normal. Pencegahannya 

ialah dengan diet bebas fenil-alanin sebelum terjadi kerusakan otak 

(gambar 1.10). 

 

 

Gambar 1.10  Makanan bayi phenyilalanine-free 

 

3. Perkembangan burung-penyanyi. 

Pada beberapa spesies burung penyanyi, burung jantan dapat 

menyanyikan nyanyian spesifik untuk spesiesnya, walaupun mereka tak 

pernah mendengar nyanyian tersebut sebelumnya. Pada beberapa 

spesies lain, burung jantannya harus belajar dengan mendengar 

nyanyian burung jantan dewasa lain sebelum dapat melakukannya 

sendiri. Akibatnya nyanyian burung jantan di satu daerah dapat agak 

berbeda dengan nyanyian burung jantan dari daerah lain (gambar 1.11). 
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Gambar 1.11  Burung penyanyi 
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LATIHAN 1 
 

Pilihlah satu jawaban yang paling benar! 
 

1. Definisi Biologi ialah: 

 A. Studi tentang organisme hidup 

 B. Studi sistematik tentang kehidupan 

 C. Studi tentang kehidupan dan organisme hidup, termasuk 

mengenai struktur, fungsi, pertumbuhan, asal mula, evolusi, dan 

distribusinya. 

 D. Semuanya benar 

 

2. Biologi Modern didasarkan atas berbagai teori berikut, kecuali: 

 A.  Teori sel 

 B. Teori evolusi melalui seleksi alamiah 

 C. Teori gen 

 D. Hemostasis 

 

3. Doktrin sel menyatakan bahwa: 

 A. Sel adalah unit struktural dan fungsional fundamental pada semua 

organisme hidup  

 B. Sel hidup menggunakan energi 

 C. Sel hidup bereproduksi 

 D. Semuanya benar  

 

4. Ciri kehidupan adalah sebagai berikut, kecuali: 

 A. Bereaksi terhadap lingkungan 

 B. Mengalami pertumbuhan 

 C. Beradaptasi terhadap lingkungan 

 D. Semua benar tanpa kecuali 

 

5. Hirarki pengorganisasian benda hidup yang benar yaitu: 

 A. Sel – sistem organ – organ – jaringan − organisme 

 B. Sel – organ – sistem organ – jaringan − organisme 

 C. Sel – jaringan – organ – sistem organ – organisme 

 D. Sel – jaringan – sistem organ – organ – organisme 
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6. Benda hidup membutuhkan energi untuk: 

 A. Beradaptasi terhadap lingkungan 

 B. Pertumbuhan 

 C. (A) dan (B) benar 

 D. (A) dan (B) salah 

 

7. Teori bahwa kehidupan dapat muncul dari benda mati adalah: 

 A. Pan spermia  C. Special creation  

 B. Generatio spontanea D. Cosmozoic  

 

8. Teori bahwa kehidupan berasal dari luar bumi yaitu: 

 A. Abiogenesis C. Pan spermia  

 B. Special creation D. Generatio spontanea  

 

9. Teori special creation menyatakan bahwa: 

 A. Kehidupan timbul dari antara benda mati di bumi 

 B. Kehidupan diciptakan pada awal keberadaan alam semesta dalam 

bentuk seperti yang ada sekarang 

 C. Kehidupan muncul sebagai hasil evolusi kimiawi terhadap unsur-

unsur di permukaan bumi 

 D. Semuanya salah 

 

10. Senyawa organik hasil awal evolusi kimiawi yang memiliki 

karakteristik benda hidup ialah: 

 A. RNA C. (A) dan (B) benar  

 B. Protein D. (A) dan (B) salah  

 

11. Keberlangsungan evolusi kimiawi yang menciptakan kehidupan awal 

di bumi memerlukan unsur dan senyawa berikut, kecuali: 

 A. Air  C. Belerang 

 B. Oksigen D. Nitrogen 

 

12. Percobaan Miller & Urey merupakan upaya untuk membuktikan teori: 

 A. Special creation 

 B. Inheritance of the acquired characteristics 

 C. Evolusi kimiawi 

 D. Evolusi biologis 
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13. Teori inheritance of the acquired characteristics diajukan oleh: 

 A. Carl Linnaeus C. Charles Darwin 

 C. Jean Baptiste Lamarck D. Robert Hooke  

 

14. Teori evolusi biologis atas dasar seleksi alamiah berasal dari: 

 A. Carl Linnaeus C. Charles Darwin 

 C. Jean Baptiste Lamarck D. Robert Hooke  

 

15. Nomenklatur binomial untuk penamaan organisme hidup 

dikembangkan oleh: 

 A. Carl Linnaeus C. Charles Darwin 

 C. Jean Baptiste Lamarck D. Robert Hooke  

 

16. Pilihlah urutan hirarki taksonomi yang benar:   

 A. Kingdom – Phylum – Ordo – Kelas − Familia − Genus − spesies 

 B. Kingdom − Phylum – Kelas – Ordo − Familia − Genus − spesies 

 C. Kingdom – Phylum − Familia − Ordo – Kelas − Genus − spesies 

 D. Kingdom – Phylum − Familia − Kelas – Ordo − Genus – spesies 

 

17. Klasifikasi yang benar untuk manusia adalah: 

 A. Phylum Mammalia C. Kelas Chordata 

 B. Ordo Primata D. Familia Homo 

 

18. Inti sel primitif dengan membran inti yang belum terbentuk sempurna 

dinamakan: 

 A. Karyon C. Prokaryon 

 B. Eukaryon D. Nukleus 

 

19. Karakteristik Monera yaitu: 

 A. Eukaryotik, uniselular, autotrof 

 B. Eukaryotik, uniselular, heterotrof 

 C. Prokaryotik, uniselular, autotrof 

 D. Prokaryotik, multiselular, heterotrof 
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20. Karakteristik Protista adalah: 

 A. Eukaryotik, uniselular, autotrof 

 B. Eukaryotik, uniselular, heterotrof 

 C. Prokaryotik, uniselular, autotrof 

 D. Prokaryotik, multiselular, heterotrof 

 

21. Sifat organisme yang mengambil makanan dari organisme lain yang 

sudah mati termasuk dalam: 

 A. Autotrof C. Eukaryotik  

 B. Heterotrof D. Prokaryotik 

 

22. Gerak terbatas pada Protista dapat dilakukan dengan menggunakan: 

 A. Pseudopodia C. Flagella 

 B. Silia D. Semuanya benar 

 

23. Amoeba merupakan contoh anggota Kingdom: 

 A. Monera C. Fungi 

 B. Protista D. Plantae 

 

24. Padi termasuk dalam Kingdom: 

 A. Monera C. Fungi 

 B. Protista D. Plantae 

 

25. Virus terdiri atas: 

 A. RNA tanpa kapsid  

 B. DNA tanpa kapsid 

 C. DNA dan RNA dengan kapsid  

 D. DNA atau RNA dengan kapsid  

 

26. Bentuk organisme tanpa asam nukleat, hanya memiliki protein tunggal 

PrP adalah: 

 A. Virus C. Prion 

 B. Viroid D. Semuanya benar 
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27. Pandangan yang menganggap semua proses dalam pikiran merupakan 

hasil aktivitas otak ialah: 

 A. Monisme C. Nature 

 B. Dualisme D. Nurture 

 

28. Kognisi adalah: 

 A. Persepsi mengenai stimulus sensorik yang diterima 

 B. Respons terhadap stimulus nosiseptif 

 C. Proses mental untuk mengolah informasi / pengetahuan dari luar 

 D. Semuanya salah 

 

29. Defisiensi kesadaran tentang bagian tubuh seseorang dinamakan: 

 A. Agnosia C. Asomatognosia 

 B. Astigmatisme D. Abulia 

 

30. Kasus asomatognosia mendukung pendapat bahwa: 

 A. Mekanisme perilaku  dilatarbelakangi proses fisiologis 

 B. Mekanisme perilaku  dilatarbelakangi proses psikologis 

 C. Mekanisme perilaku  dilatarbelakangi proses fisiologis dan 

psikologis 

 D. Semuanya salah 

 

31. Contoh proses psikologis yang dianggap dihasilkan oleh pikiran (mind) 

manusia antara lain yaitu: 

 A. Kesadaran diri (self awareness) 

 B. Memori 

 C. Emosi 

 D. Semuanya benar 

 

32. Dalam pandangan ilmu pengetahuaan saat ini, perilaku sekarang 

dianggap dipengaruhi oleh  faktor-faktor berikut, kecuali: 

 A. Gen sebagai hasil perkembangan evolusi 

 B. Pengalaman hidup 

 C. Situasi yang dihadapi sekarang 

 D. Semuanya benar tanpa kecuali 
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33. Percobaan pengembangbiakan selektif tikus cerdas dan tikus bebas oleh 

Tryon (1934) menunjang teori tentang pengaruh faktor: 

 A. Nature C. (A) dan (B) benar 

 B. Nurture D. (A) dan (B) salah  

 

34. Kasus fenilketonuria merupakan contoh tentang faktor: 

 A. Nature C. (A) dan (B) benar 

 B. Nurture D. (A) dan (B) salah  

 

35. Hasil penelitian mengenai kemampuan menyanyi pada berbagai jenis 

burung penyanyi menunjukkan kebenaran teori tentang pengaruh 

faktor: 

 A. Nature C. (A) dan (B) benar 

 B. Nurture D. (A) dan (B) salah 
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BAB 2 

BIOLOGI SEL 
 

� Struktur Sel 
 

 Sel tubuh manusia terdiri atas segumpal sitoplasma (= plasma sel) 

yang mengelilingi inti sel (nukleus). Sitoplasma dibungkus oleh membran 

sel, di dalam sitoplasma terdapat sejumlah organel (“organ kecil”), antara 

lain ribosom, mitokhondria, apparatus Golgi, lisosom, dan peroksisom 

(gambar 2.1).  

 

 
 

Gambar 2.1  Struktur sel 

 

 

� Membran sel 
 

 Membran sel berupa lapisan tipis yang mengelilingi sel, terdiri atas 2 

lapis molekul lipid (fosfolipid) dengan molekul protein yang tertanam di 

antaranya. Membran sel bersifat semipermeabel, memungkinkan zat-zat 

tertentu melewatinya dan menghambat zat lainnya 
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Gambar 2.2  Beberapa gambaran skematis membran sel 

 

� Nukleus 
 

 Nukleus (karyon; inti sel) adalah benda sferis yang berisikan 

sejumlah organel, termasuk nukleolus. Nukleus mengendalikan berbagai 

fungsi sel (dengan mengendalikan sintesis protein). Nukleus juga membawa 

DNA (dalam kromosom) dan dikelilingi oleh membran nukleus. 

 

� Sitoplasma 
 

 Sitoplasma (sitosol) adalah cairan (materi seperti jelly) di luar 

nukleus, tempat beradanya sejumlah organel. 
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� Retikulum Endoplasmik 
 

 Retikulum endoplasmik dibedakan menjadi retikulum endoplasmik 

licin dan retikulum endoplasmik kasar. Rerikulum endoplasmik licin 

(smooth endoplasmic reticulum; agranular ER) tersusun atas sejumlah 

tabung yang terbentuk oleh membran, berkelok-kelok, berlipat-lipat dan 

saling terhubung. ER licin tersambung secara kontinu dengan membran sel, 

berfungsi untuk transportasi material ke seluruh bagian sel. 

 Retikulum endoplasmik kasar (rough endoplasmic reticulum; 

granular ER) adalah ER licin yang ditutupi oleh butir-butir ribosom, 

sehingga tampak kasar, berfungsi untuk transportasi material dalam sel serta 

produksi protein dalam sisternae. 

 

 

Gambar 2.3  Retikulum endoplasmik 

 

� Ribosom 
 

 Ribosom (bebas) adalah organel kecil yang tersusun oleh granulus 

sitoplasma yang kaya-RNA, merupakan tempat sintesis protein (gambar 2.4). 
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Gambar 2.4  Ribosom 

 

� Mitokhondria 
 

 Mitokhondria adalah organel berbentuk sferis sampai batang, 

mengkonversikan energi yang ada pada glukosa menjadi ATP untuk 

digunakan oleh sel (gambar 2.5). 

 

 
Gambar 2.5  Mitokhondria 

 

� Apparatus Golgi 
 

 Apparatus Golgi (benda Golgi) adalah organel seperti kantong yang 

pipih dan berlapis-lapis, berada dekat nukleus. Apparatus Golgi 

menghasilkan membran pembungkus lisosom, “mengepak” vesikel berisi 

karbohidrat dan protein untuk dikirim keluar sel (gambar 2.6). 
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Gambar 2.6  Apparatus Golgi (kiri) dan fungsinya dalam transpor 

mediasi-vesikel (kanan) 

 

� Lisosom 
 

 Lisosom (lysosomes) adalah organel sferis atau oval yang dibungkus 

oleh selapis membran, berfungsi menghancurkan (melarutkan) bakteria dan 

debris dari sel mati yang diambil ke dalam sel. Lisosom juga menghancurkan 

organel sel yang sudah rusak atau tidak berfungsi normal lagi. 
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� Peroksisom 
 

 Peroksisom (peroxisomes) adalah organel dengan struktur seperti 

lisosom, namun dengan komposisi kimiawi berbeda. Peroksisom 

mengkonsumsi oksigen, merusak produk-produk tertentu yang mengandung 

oksigen (terutama hidrogen peroksida) yang bersifat toksik terhadap sel. 

 

� Filamen 
 

 Jaringan filamen membentuk sitoskeleton yang diasosiasikan dengan 

proses untuk mempertahankan dan mengubah bentuk sel, serta menghasilkan 

pergerakan sel. 
 

 Terdapat empat kelas filamen, yaitu: 
 

• Mikrofilamen: Terbentuk oleh protein aktin, merupakan bagian terbesar 

sitoskeleton dalam sel. 

• Filamen menengah (intermediate filaments): Terutama didapatkan pada 

regio sel yang menerima tegangan mekanik. 

• Filamen tebal otot (muscle thick filaments): Terutama terbentuk oleh 

protein kontraktil miosin, hanya terdapat pada sel otot. 

• Mikrotubulus (microtubules): Terbentuk oleh protein tubulin, 

merupakan filamen sitoskeleton yang paling kaku, terdapat pada akson 

sel saraf. Mikrotubulus juga diasosiasikan dengan pergerakan bagian-

bagian sel, seperti spindle fibers pada mitosis, rambut getar (silia) pada 

sel epitel, dan sebagainya. 

 

 

� Membrane Junctions 
 

 Membrane junctions adalah sambungan antar sel yang bersebelahan. 

Didapatkan 3 tipe membrane junctions yaitu (gambar 2.7): 
 

• Desmosom 
 

• Tight junction  
 

• Gap junction  
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� Desmosom  
 

 Desmosom menghubungkan sel-sel yang seringkali mengalami 

peregangan yang cukup besar. 

 

� Tight Junction 
 

 Tight junction (sambungan ketat) terutama didapatkan antar sel epitel, 

membatasi lewatnya molekul melalui ruang ekstraselular antar sel. 

 

� Gap Junction 
 

 Gap junction (sambungan celah) membentuk saluran antar sitoplasma 

kedua sel bersebelahan. 

 

   
 

Gambar 2.7  Membrane junctions 

Kiri: Desmosom; tengah: Tight junction; kanan: Gap junction 

 

 

� Sel Punca 
 

 Sel punca (stem cell) adalah suatu kelas sel tak terdiferensiasi yang 

dapat berdiferensiasi menjadi berbagai tipe sel spesialistik (gambar 2.8). Dua 

tipe sel punca mammalia yaitu:  
 

• Sel punca embrionik: Diisolasi dari massa sel bagian-dalam (inner cell 

mass) blastokista. 

• Sel punca dewasa: Ditemukan dalam jaringan dewasa. 
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Gambar 2.8  Sel punca 

 

 Berdasarkan kemampuan diferensiasinya, dikenal “hirarki potensi” 

sel punca sebagai berikut: 
 
 

� Totipotensi: Dapat berdiferensiasi menjadi semua tipe sel yang ada pada 

suatu individu. 
 

� Pluripotensi: Dapat berdiferensiasi menjadi lebih daripada 1 tipe sel 

matur tergantung kepada lingkungannya. 
 

� Multipotensi: Hanya dapat berdiferensiasi menjadi kelompok sel yang 

terkait erat, misal sel darah yaitu eritrosit, macam-macam leukosit, dan 

sebagainya. 
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LATIHAN 2 

 

Pilihlah satu jawaban yang paling benar! 

  

1. Di antara struktur dan organel intra-selular berikut, yang terdapat di 

dalam nukleus adalah: 

 A. Apparatus Golgi C. Mitokhondria 

 B. Khromatin D. Sentriol 

 

2. Molekul penyusun membran sel adalah: 

 A. Fosfolipid C. (A) dan (B) benar 

 B. Glikogen D. (A) dan (B) salah 

 

3. Sifat semipermeabel membran sel berarti: 

 A. Tidak ada molekul yang dapat melewatinya 

 B. Ada molekul yang dapat dan ada molekul yang tidak dapat 

melewatinya 

 C. Semua molekul dapat melewatinya 

 D. Semuanya salah 

 

4. Saluran keluar masuk pada membran sel didapatkan pada lapisan 

molekul: 

 A. Protein C. (A) dan (B) benar 

 B. Fosfolipid D. (A) dan (B) salah 

 

5. Letak nukleolus ialah: 

 A. Di dalam nukleus C. Di luar nukleus 

 B. Pada membran nukleus D. Semuanya salah 

 

6. Fungsi-fungsi sel berada di bawah kendali: 

 A. Apparatus Golgi C. Nukleolus 

 B. Mitokhondria D. Nukleus 

 

7. Granula pada retikulum endoplasmik kasar adalah: 

 A. Ribosom C. Peroksisom 

 B. Lisosom D. Semuanya benar 
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8. Retikulum endoplasmik licin tersambung secara kontinu dengan: 

 A. Membran nukleus C. (A) dan (B) benar 

 B. Membran sel D. (A) dan (B) salah 

 

9. Fungsi retikulum endoplasmik licin adalah: 

 A. Transportasi material ke seluruh bagian sel 

 B. Produksi protein 

 C. Keduanya benar 

 D. Keduanya salah 

 

10. Ribosom dalam sel didapatkan: 

 A. Pada retikulum endoplasmik licin 

 B. Sebagai bentuk bebas dalam sitoplasma 

 C. Sebagai bentuk bebas dalam cairan nukleus 

 D. Semuanya benar 

 

11. Ribosom mengandung: 

 A. DNA C. Protein 

 B. RNA D. Semuanya benar 

 

12. Fungsi mitokhondria adalah: 

 A. Mengkonversi energi glukosa menjadi ATP 

 B. Menghancurkan bakteria dan organel sel yang rusak 

 C. Mengepak vesikel karbohidrat dan protein untuk dikirim keluar 

sel 

 D. Menghasilkan pergerakan sel 

 

13. Fungsi apparatus Golgi ialah: 

 A. Mengkonversi energi glukosa menjadi ATP 

 B. Menghancurkan bakteria dan organel sel yang rusak 

 C. Mengepak vesikel karbohidrat dan protein untuk dikirim keluar 

sel 

 D. Menghasilkan pergerakan sel 

 

14. Fungi lisosom adalah:  

 A. Mengkonversi energi glukosa menjadi ATP 

 B. Menghancurkan bakteria dan organel sel yang rusak 

 C. Mengepak vesikel karbohidrat dan protein untuk dikirim keluar 

sel 

 D. Menghasilkan pergerakan sel 
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15. Fungsi sitoskeleton adalah: 

 A. Mengkonversi energi glukosa menjadi ATP 

 B. Menghancurkan bakteria dan organel sel yang rusak 

 C. Mengepak vesikel karbohidrat dan protein untuk dikirim keluar 

sel 

 D. Menghasilkan pergerakan sel 

 

16. Organel yang merusak produk-produk mengandung oksigen yang 

toksik bagi sel ialah: 

 A. Ribosom C. Peroksisom 

 B. Lisosom D. Semuanya salah 

 

17. Pernyataan yang benar mengenai sitoskeleton ialah: 

 A. Mikrofilamen terbentuk oleh protein miosin 

 B. Filamen menengah hanya terdapat pada sel otot 

 C. Filamen tebal otot terbentuk oleh protein aktin 

 D. Filamen mikrotubulus terdapat pada akson sel saraf 

 

18. Pilihlah yang benar: 

 A. Tight junction menghubungkan sel-sel yang biasa menerima 

peregangan 

 B. Desmosom berfungsi membatasi lewatnya molekul melalui ruang 

ekstraselular antar sel 

 C. Gap junction membentuk saluran antar sitoplasma kedua sel 

bersebelahan 

 D. Semuanya benar  

 

19. Sel punca dapat ditemukan pada: 

 A. Blastokista C. (A) dan (B) benar 

 B. Jaringan tubuh orang dewasa D. (A) dan (C) salah 

 

20 Sel punca embrionik dapat berdiferensiasi menjadi: 

 A. Sel epitel C. Sel saraf 

 B. Sel otot D. Semuanya benar 

 

21. Kemampuan sel punca untuk berdiferensiasi menjadi lebih daripada 1 

tipe sel matur tergantung kepada lingkungannya adalah: 

 A. Totipotensi C. Multipotensi 

 B. Pluripotensi D. Semuanya salah 

 

 


