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84. Perkembangbiakan secara konjugasi 

dapat terjadi pada Protozoa berikut ... 

A. Amoeba 

B. Foraminifera 

C. Trypanosoma 

D. Paramaecium 

E. Plasmodium 

Jawaban: D. 

Pembahasan: 

A. Amoeba: fragmentasi (aseksual) 

B. Foraminifera :fragmentasi 

(aseksual) 

C. Trypanosoma: pembelahan biner 

(aseksual) 

D. Paramaecium: pembelahan biner 

(aseksual), konjugasi (seksual) 

E. Plasmodium: Skizogoni(aseksual) 

Sporogoni (seksual) 

 

85. Tumbuhan yang melakukan proses 

pengangkutan melalui parenkim 

batang tanpa xylem adalah ... 

A. Lichenes 

B. Adiantum 

C. Sphagnum 

D. Agathis 

E. Pinus 

Jawaban: C. 

Pembahasan: 

Lichenes tidak mempunyai pembuluh 

angkut ataupun jaringan parenkim, 

karena hanya berupa lumut kerak.  

Sphagnum (lumut gambut), 

Bryophyta (tumbuhan lumut) tidak 

memiliki pembuluh angkut (xylem 

dan floem)maka air masuk secara 

difusi dengan gaya kapilaritas maupun 

aliran sitoplasma melalui parenkim. 

Adiantum (paku suplir), Pteridophyta 

memiliki pembuluh angkut (xylem 

dan floem). 

Agathis (damar) dan Pinus, anggota 

gymnospermae sudah memiliki 

pembuluh angkut (xylem dan floem). 

 

86. Spesies cacing yang dapat 

menyebabkan anemia, yaitu... 

A. Filaria 

B. Fasciola 

C. Taenia 

D. Ancylostoma 

E. Ascaris 

Jawaban: D. 

Pembahasan: 

A. Filaria: cacing tambang, penyebab 

Filariasis (kaki gajah) 

B. Fasciola: cacing hisap, parasit pada 

hati ternak 



 

C. Taenia: cacing pita, parasit pada 

saluran pencernaan vertebrata 

D. Ancylostoma: cacing tambang, 

menghisap darah inangnya dengan 

mengeluarkan zat antikoagulan 

sehingga inangnya anemia.  

E. Ascaris: cacing perut, parasit di 

usus manusia dengan menghisap 

makanan di usus halus.  

 

87. Penggunaan pupuk urea di daerah 

pertanian dapat menyebabkan 

pencemaran air 

Sebab 

Tumbuhan tidak dapat menyerap urea 

untuk kebutuhan hidupnya 

Jawaban: B. 

Pembahasan:  

Pernyataanbenar, karena pupuk urea 

mengandung zat kimia 

Sebab benar, karena kandungan 

Nitrogen pada urea tidak dapat 

langsung diserap tumbuhan, hanya 

nitrogen bebas yang batu oleh bakteri 

bisa diserap tumbuhan.  

Tidak berhubungan.  

 

88. Lisosom merupakan organel sel yang 

berfungsi untuk autofagi dan autolisis 

Sebab 

Di dalam lisosom banyak dijumpai 

enzim katalase 

Jawaban: C. 

Pembahasan:  

Pernyataan benar 

Sebab salah, enzim dalam lisosom 

adalah enzim hidrolase. Enzim 

katalase ditemukan di hati.  

 

89. Perbedaan antara tumbuhan monokotil 

dan dikotil terutama pada  

1. Bentuk biji 

2. Jumlah biji 

3. Bentuk batang 

4. Ada tidaknya kambium 

Jawaban: D. 

Pembahasan: 

Dikotil: memiliki kambium untuk 

pertumbuhan sekunder 

Monokotil: tidak memiliki kambium 

karena tidak mengalami pertumbuhan 

sekunder.  

 

90. Pernyataan berikut benar tentang Aves  

1. Homoiterm 

2. Ovarium sepasang 

3. Testes sepasang 

4. Difusi oksigen melalui kantung 

udara 

Jawaban: B. 

Pembahasan:  

Ciri-ciri aves: 

1. Suhu tubuh tidak dipengaruhi 

lingkungan (homoiterm) 

2. Pertukaran udara di paru-paru 

3. Kantung udara berfungsi 

membantu pernafasan sewaktu 

terbang, memperkeras suara, 



 

mencegah kedinginan, 

memperbesar atau memperkecil 

berat jenis tubuh 

4. Jantan memiliki sepasang testis, 

betina hanya ovarium kiri saja 

yang berkembang, ovarium kanan 

mengalami rudimenter 

(menyusut). 


