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Pilihlah jawaban yang paling tepat! 

1. Sel tumbuhan dapat dibedakan dengan sel 

hewan dimana sel tumbuhan tidak memiliki 

organel … 

a. Dinding sel dan lisosom 

b. Membran sel dan vakuola 

c. Vakuola dan lisosom 

d. Kloroplas dan sentrosom 

e. Lisosom dan membran sel 

2. Dalam tubuh tumbuhan, secara morfologi 

terjadi diferensiasi menjadi 3 hal pokok, 

yaitu: 

a. buah – biji – bunga 

b. daun – batang – bunga  

c. batang – daun – akar  

d. buah – bunga – daun 

e. umbi – biji – akar 

3. Sel tumbuhan yang berfungsi sebagai 

bagian penyimpanan dan penyokong adalah 

sel … 

a. parenkim 

b. parenkim dan sklerenkim 

c. sklerenkim 

d. sklerenkim dan kolenkim 

e. parenkim dan kolenkim 

4. Pernyataan yang tidak tepat mengenai 

jaringan tumbuhan adalah … 

a. Terbagi atas jaringan meristem, dewasa 

dan pengangkut 

b. Jaringan dermal merupakan salah satu 

contoh jaringan dewasa 

c. Contoh jaringan meristem ada pada 

organ akar 

d. Jaringan pengangkut juga berfungsi 

sebagai jaringan penyokong 

e. Epidermis merupakan jaringan terluar 

tumbuhan yang berfungsi sebagai 

penutup 

5. Berikut ini adalah aplikasi daun sebagai 

bahan pangan, kecuali… 

a. Sumber senyawa bioaktif 

b. Pewarna alami 

c. Pulp 

d. Bahan penyedap 

e. Sumber serat 

6. Pernyataan yang kurang sesuai mengenai 

stomata adalah … 

a. Merupakan bagian epidermis daun 

b. Terletak pada permukaan bawah daun 

c. Merupakan gerbang masuknya gas 

dalam tubuh tumbuhan 

d. Struktur stomata memiliki sel penjaga 

e. Semua jawaban sesuai 

7. Dalam bidang bioproses, daun bisa 

diaplikasikan sebagai sumber bioetanol, 

dimana kandungan penting dalam daun 

yaitu … dapat diproses lanjut menjadi 

senyawa etanol. 

a. Lemak  dan minyak 

b. Senyawa bioaktif 

c. Karbohidrat  

d. Protein 

e. Alkohol  

8. Pernyataan yang benar mengenai batang 

tumbuhan adalah … 

a. Batang tanaman herba memiliki 

jaringan kayu yang lebih banyak 

b. Batang tanaman dikotil bercabang dan 

memiliki kambium 

c. Jaringan pengangkut pada batang 

terletak pada jaringan korteks 

d. Batang tidak berfungsi sebagai 

penyimpan cadangan makanan 

e. Contoh modifikasi batang adalah pada 

tunas batang pisang 



9. Oksigen dapat berdifusi masuk dalam organ 

batang tumbuhan melalui … 

a. Lentisel 

b. Kambium  

c. Kulit kayu 

d. Semua jawaban benar 

e. Semua jawaban salah 

10. Pernyataan yang kurang sesuai mengenai 

sturktur akar adalah … 

a.  Pembelahan sel terjadi paling banyak 

pada meristem apical 

b. Zona diferensiasi akar dapat tumbuh 

menjadi batang 

c. Percabangan akar berfungsi untuk 

memperluas jangkauan pengambilan 

unsur hara dalam tanah 

d. Letak xylem dan floem pada organ akar 

tersusun seperti pada organ batang 

e. Air dapat masuk melalui dinding 

epidermis akar 

11. Biji dapat berfungsi sebagai alat 

perkembangbiakan tumbuhan dengan 

syarat harus mengandung … 

a. Bakal biji 

b. Bakal buah 

c. Kotiledon  

d. Endodermis 

e. Lembaga  

12. Berikut ini adalah bagian-bagian dari bunga:  

1. Stamen 

2. Anther 

3. Filamen 

4. Petal 

5. Sepal 

6. Stamen  

7. Ovary 

8. Stigma 

9. Carpel 

10. Receptacle 

Struktur dasar bunga lengkap harus 

memiliki bagian … 

a. 1,2,3,4,5,9,10 

b. 1,2,3,4,6,10 

c. 1,4,5,6,9 

d. 2,3,5,7,8,9 

e. 2,3,4,5,9 

13. Berikut ini adalah pernyataan yang tidak 

tepat mengenai aplikasi buah, bunga dan 

biji adalah … 

a. Aplikasi cengkeh  terbatas pada bidang 

bioindustri dan bioproses 

b. Bunga rosella memiliki kandungan 

senyawa bioaktif yang baik bagi 

kesehatan 

c. Bunga mawar dapat diaplikasikan 

sebagai pewarna alami 

d. Buah merupakan sumber serat pangan 

e. Beberapa biji-bijian merupakan sumber 

minyak nabati 

14. Dalam siklus biogeokimia, degradasi 

biomassa akuatik menjadi calcareous 

sediment  merupakan tahapan spesifik pada 

siklus … yang terjadi pada sistem hidrosfer. 

a. Nitrogen 

b. Oksigen 

c. Nitrogen 

d. Hidrogen 

e. Karbon 

15. Terbentuknya limestone dan dolomite pada 

siklus C terjadi pada …. 

a. Lithosfer 

b. Atmosfer 

c. Hidrosfer 

d. Biosfer 

e. Semua jawaban benar 

16. Pernyataan yang tepat untuk mengenai 

biological pump adalah … 

a. Terjadi pada siklus nitrogen dimana 

terjadi asimilasi N ke dalam tanaman 

b. Terbagi menjadi dua tipe yaitu 

anorganik carbon pump dan organic 

carbon pump 

c. Organic carbon pump merupakan suatu 

mekanisme transfer CO2 ke dalam 

lautan 



d. Merupakan mekanisme yang berkaitan 

dengan system pernafasan dalam siklus 

oksigen  

e. Merupakan suatu tahapan siklus yang 

berlangsung cepat 

17. Pernyataan yang kurang tepat mengenai  

tahapan siklus karbon adalah … 

a. Terjadi baik pada litosfer, atmosfer 

maupun hidrosfer 

b. CO2 di atmosfer akan berdifusi ke dalam 

lautan melalui mekanisme carbonate 

pump 

c. Hasil pembakaran minyak bumi  dan gas 

alam akan menyebabkan lepasnya gas 

CO2 ke dalam  atmosfer 

d. Penyerapan sedimen dalam laut 

menyebabkan transfer karbon ke  

litosfer 

e. Degradasi biomassa juga akan 

menyebabkan transfer karbon ke dalam 

litosfer 

18. Berikut ini adalah contoh negatif efek siklus 

karbon yang tidak setimbang pada masa ini, 

kecuali … 

a. Meningkatnya prevalensi penyakit 

kanker 

b. Hujan asam 

c. Berkurangnya cadangan minyak bumi 

secara drastis 

d. Meningkatnya polusi udara 

e. Efek rumah kaca 

19. Biomassa yang mati dan tertimbun dari 

dalam tanah tidak terdekomposisi secara 

sempurna dan akan menghasilkan suatu 

deposit … 

a. Minyak dan gas bumi 

b. Lapisan batuan  

c. Calcareous sediment 

d. Semua jawaban benar 

e. Semua jawaban salah 

20. Proses anaerobic digestion dengan bantuan 

mikroorganisme acetoclastic 

methanogenesis dan hydrogenotropics 

methanogenesis akan turut berperan dalam 

siklus … 

a. Oksigen 

b. Nitrogen 

c. Oksigen 

d. Hidrogen 

e. Semua jawaban benar 

21. Siklus oksigen yang terjadi pada mahluk 

hidup berkaitan dengan mekanisme … 

a. Degradasi – respirasi 

b. Respirasi – dekomposisi 

c. Dedgradasi – dekomposisi 

d. Respirasi – fermentasi 

e. Fermentasi - ekskresi 

22. Perhatikan tahapan siklus berikut ini : 

1. Asimilasi 

2. Ammonifikasi 

3. Nitratasi 

4. Nitritasi 

Tahapan yang benar berkaitan dengan 

siklus nitrogen adalah … 

a. 2-3-4-1 

b. 3-4-2-1 

c. 4-3-1-2 

d. 1-3-2-4 

e. 2-4-3-1 

23. Perbedaan antara proses asimilasi dengan 

fiksasi dalam suatu siklus nitrogen adalah … 

a. Fiksasi merupakan tahapan awal 

penyerapan nitrogen sebelum asimilasi 

b. Fiksasi melalui tahapan demineralisasi 

lebih kompleks jika dibandingkan 

proses asimilasi 

c. Asimilasi tidak memerlukan bantuan 

proses amonifikasi sedangkan fiksasi 

perlu 

d. Fiksasi memerlukan bantuan organisme 

penambat nitrogen sedangkan asimilasi 

tidak  

e. Secara umum proses asimilasi 

berlangsung lebih cepat dibandingkan 

fiksasi 



24. Pada siklus nitrogen, proses demineralisasi 

bahan organik dibantu oleh aktivitas dari … 

a. Hewan 

b. Tumbuhan 

c. Jamur dan bakteri 

d. Semua jawaban benar 

e. Semua jawaban salah 

25. Suhu sebagai faktor abiotik dalam suatu 

ekosistem berkaitan dengan mekanisme … 

hewan pada lingkungan nya. 

a. Predasi 

b. Adaptasi 

c. Simbiosis 

d. Evolusi 

e. Suksesi 

26. Berikut ini pernyataan yang kurang tepat 

mengenai faktor-faktor abiotik dalam suatu 

ekosistem adalah … 

a. Perbedaan iklim akan menyebabkan 

perbedaan jenis organism 

b. Bencana alam akan menyebabkan 

perubahan ekosistem untuk mencapai 

kesetimbangan nya 

c. Angin dapat menyebabkan evolusi 

bentuk fisik suatu organisme 

d. Komposisi mineral batuan tidak 

mempengaruhi penyebaran dan 

perbedaan jenis tumbuhan 

e. Garis lintang juga menyebabkan 

perbedan distribusi organisme di muka 

bumi 

27. Pola iklim secara global dipengaruhi oleh … 

a. Komposisi tanah dan batuan 

b. Kelembabapan udara dan suhu 

c. Sinar matahari dan garis lintang 

d. Jenis hewan dan tanaman 

e. Angin dan arus laut 

28. Efek rumah kaca sebagai akibat rusaknya 

ekosistem disebabkan oleh … 

a. Penggundulan hutan 

b. Tingginya emisi gas buang 

c. Meningkatnya sarana transportasi 

d. Industrialisasi  

e. Semua jawaban benar 

29. Suatu contoh bentuk interaksi antar 

populasi yang menghasilkan interaksi secara 

kompetisi adalah … 

a. Ikan hiu dan remora di laut 

b. Harimau dan kijang di hutan 

c. Anggrek dan pohon inang di kebun 

d. Kerbau dan burung jalak di sawah 

e. Kambing dan sapi di padang rumput 

30. Berikut ini yang termasuk organisme 

detritivor adalah … 

a. Jamur 

b. Cacing tanah 

c. Bakteri 

d. Semua jawaban benar 

e. Semua jawaban salah 

31. Perubahan suatu ekosistem karena proses 

suksesi akan membentuk suatu kondisi 

kestabilan. Ekosistem yang stabil akan 

mewujudkan suatu … 

a. Biosfer 

b. Bioma 

c. Komunitas 

d. Ekologi  

e. Interpopulasi 

32. Permulaan proses suksesi primer akan 

dicirikan dengan tumbuhnya … 

a. Rumput 

b. Lumut  

c. Semak 

d. Detritivor  

e. Bakteri dan jamur 

33. Bioma taiga dicirikan dengan populasi …. 

dan …. 

a. Pakis, rakun 

b. Lumut, mousedeer 

c. Semak, antelop 

d. Kaktus, ular derik 

e. Pohon beringin, monyet 

34. Contoh dari suatu ekosistem alami adalah … 

a. Akuarium, sawah dan pantai 

b. Bendungan, hutan dan kebun sawit 

c. Pantai, padang rumput, dan danau 

d. Danau, kolam ikan dan lading 

e. Perkotaan, taman dan laut 



35. Berikut ini yang termasuk gangguan 

terhadap alam yang dapat menyebabkan 

suksesi primer adalah … 

a. Banjir 

b. Gelombang laut 

c. Gunung meletus 

d. Pembakaran hutan 

e. Angin ribut 

36. Manusia dan tumbuhan dalam suatu 

ruangan pada malam hari akan mengalami 

jenis interaksi …  

a. Positif 

b. Negative  

c. Anabiosa 

d. Kompetisi 

e. Netral 

37. Jika suatu populasi jamur menghasilkan 

suatu metabolit sehingga mematikan 

mikroorganisme di sekelilingnya, maka 

interaksi tersebut dinamakan … 

a. Alelopati 

b. Anabiosa 

c. Kompetisi 

d. Predasi 

e. Parasitisme 

 

` Have a nice study and Good Luck ` 

JMM – Dec, 2013 


