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TEST  BAB SISTEM REPRODUKSI 
 

1. Kelapa penyebarannya terjadi secara hidrokori, hal 
ini disebabkan karena  … 
a. Bunganya kecil-kecil 
b. Batangnya tinggi 
c. Serbuk sarinya ringan 
d. Buahnya mempunyai tiga lapisan kulit 
e. Biji bersayap 
 

2. Tumbuhan yang bijinya kecil, ringan, mempunyai 
bulu-bulu, mempunyai sayap, dan buahnya bersayap, 
penyebaran alat perkembangbiakannya dengan 
perantaraan  … 
a. hidrokori 
b. zookori 
c. anemokori 
d. mamokori 
e. antropokori 
 

3. Pada bunga merak (Caesalpinia pulcherima ) , bila 
kulit buah pecah, biji akan terpelanting keluar. Gerak 
demikian disebut … 
a. hygroskopis 
b. kemotaksis 
c. fototaksis 
d. seimonasti 
e. niktinasti 
 

4. Reproduksi pada tanaman kentang terjadi dengan 
cara  
a. stolon 
b. tuber 
c. umbi lapis 
d. umbi batang 
e. rhizoma 

 
5. Tumbuhan yang mempunyai biji bersayap terdapat 

pada ... 
a. mahoni  
b. anggrek 
c. alang-alang 
d. opium 
e. meranti 

 
6. Tumbuhan dibawah ini dipencarkan secara sengaja 

oleh manusia, kecuali … 
a. rumput 
b. kelapa sawit 
c. kina 
d. kopi 
e. karet 

 
7. Embrio terbentuk dari hasil peleburan antara  … 

a. Inti generatif pertama dengan ovum 
b. Inti generatif kedua dengan ovum 
c. Inti kandung lembaga sekunder dengan inti 

vegetatif 
d. Inti generatif kedua dengan ikls 
e. Inti generatif pertama dengan ikls 

 
8. Pembentukan embrio yang berasal dari kandungan 

lembaga disebut peristiwa … 

a. aponogami 
b. amfimiksis 
c. partenogenesis 
d. apogami 
e. embrio adventiv 

 
9. Pembuahan tunggal terjadi pada tumbuhan … 

a. Berbiji tertutup 
b. Berbiji terbuka 
c. berspora 
d. berthalus 
e. berkormus 

 
10. Tujuan mahluk hidup berkembang biak adalah  … 

a. Menyatakan bahwa organisme telah dewasa 
b. Memperbanyak jenis 
c. Melestarikan jenis agar terhindar dari kepunahan 
d. Menyesuaikan diri terhadap lingkungan 
e. Mempergiat aktivitas dan kemampuan hidup 

 
11. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami 

adalah sbb , kecuali  :             
a. mencangkok 
b. rizom 
c. stolon 
d. geragih 
e. umbi lapis 

12. Perhatikan gambar dibawah ini untuk soal no 12 dan 
13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Zigot yang merupakanhasil pembuahan akan 

mempunyai komposisi inti … 
a. ak 
b. aj 
c. cj 
d. ck 
e. ag 

13. Sebagai hasil pembuahan ganda akan mempunyai 
komposisi inti … 
a. Ak dan cj 
b. Ck dan cj 
c. Cb dan ch 
d. Ak dan ag 
e. Ak dan aj 

 
14. Pada beberapa jenis tumbuhan, sel telur dapat 

tumbuh menjadi individu baru tanpa didahului oleh 
pembuahan. Peristiwa ini disebut … 
a. partenogenesis 
b. embrioni adventif 
c. poliembrioni 
d. apomiksis 
e. pedogenesis 



 

 
15. Pada suatu individu tumbuhan berumah satu terdapat 

… 
a. Bunga-bunga sempurna 
b. Hanya bunga jantan atau bunga betina 
c. Bunga betina atau bunga jantan yang tidak 

sempurna 
d. Bunga jantan dan bunga betina 
e. tidak mempunyai bunga jantan maupun bunga 

betina 
 
 

16. Hasil akhir dari pembelahan meiosis dari sel nuselus 
yang terdapat dalam ruang bakal bijiadalah berupa 
inti-inti berikut, kecuali ... 
a. sinergid 
b. sel telur 
c. antipoda 
d. inti kandung lembaga sekunder 
e. inti kandung lembaga primer 

 
17. Pemencaran alat reproduksi dengan tunas ditemukan 

pada tumbuhan … 
a. Pisang, alang-alang, tebu 
b. Bunga tasbih , lengkuas dan pisang 
c. Bambu, pisang dan tebu 
d. Cocor bebek, teki, arbei 
e. stoberi, lengkuas dan kunyit 

18. Pemencaran alat perkembangbiakan tumbuhan yang 
dibantuoleh burung disebut … 
a. anemokori 
b. entomokori 
c. ornitokori 
d. mamokori 
e. antropokori 

 
19. Contoh hewan yang pemencarannya melalui migrasi 

antara lain … 
a. Burung dan ikan salem 
b. Kuda dan badak 
c. Kucing hutan dan singa 
d. Badak dan harimau 
e. Orang utan dan serigala 

 
20. Manakah diantara pernyataan berikut yang 

merupakan cara perkembangbiakan vegetatif alami ?  
a. mengenten 
b. mengokulasi 
c. merunduk 
d. pembentukan tunas 
e. menyambung 

 
21. Perkembangan selanjutnya dari sel telur yang 

dibuahi, pada manusia adalah … 
a. Zigot-morula-gastrula-blastula 
b. Zigot-gastrula morula-blastula 
c. Zigot-gastrula-blastula-morula 
d. Zigot-morula blastula-gastrula 
e. Zigot-blastula morula-gastrula 

 
22. Berikut ini adalah hormon –hormon yang berperan 

dalam siklus menstruasi wanita, kecuali … 
a. FSH 
b. estrogen 
c.  tiroid 

d. LH 
e. progesteron 

 
23. Pembentukan gamet juga dikenal dengan istilah … 

a. oogenesis 
b. meoisis 
c. spermatogenesis 
d. gametogenesis 
e. mitosis 

 
24. Pada peristiwa oogenesis, satu oogonium akan 

membentuk  … 
a. 1 ovum dan 3 badan polar sekunder 
b. 3 ovum dan 1 badan polar sekunder 
c. 3 ovum dan 3badan polar sekunder 
d. 1 ovum dan 1 badan polar sekunder 
e. 4 ovum fungsional 

 
25. Peristiwa spermatogenesis terjadi didalam  … 

a. skrotum 
b. testis 
c. uretra 
d. epididimis 
e. vas deferens 

 
26. Testes berfungsi untuk … 

a. Sperma dan enzim 
b. Air seni dan sperma 
c. Sperma dan hormon 
d. Enzim dan air seni 
e. Hormone dan enzim 

 
27. Dari berbagai kelenjar dibawah ini: (1) kel prostat, 

(2) kel. Tiroid, (3) kel. Cowperi, (4) kel. Vesikula 
seminalis, (5) kel hipofisis, yang merupakan kelenjar 
penghasil secret untuk menjamin hidup sperma 
adalah … 
a. 1,2,3 
b. 2,3,4 
c. 3,4,5 
d. 1,3,4 
e. 2,4,5 

 
28. Pada mamalia dan manusia fertilisasi terjadi di  … 

a. ovarium 
b. tuba falopii 
c. uterus 
d. uterus dan ovarium 
e. vagina 

 
29. Saluran yang berkelok-kelok dan merupakan tempat 

tinggal sperma (selama 3 minggu ) hingga menjadi 
dewasa adalah  … 
a. Vas deferens 
b. epididimis 
c. uretra 
d. ejakulasi 
e. tuba falopii 

 
30. Didalam penis terdapat saluran yang disebut uretra. 

Saluran ini berfungsi untuk …. 
a. saluran  sperma dan urin 

 b. penghasil sperma dan hormon 
 c. penghasil sperma dan urin 
 d. saluran sperma dari testis ke kantong urin 



 

 e. penghasil sperma dan enzim 
  
31. Proses pertumbuhan  folikel pada ovarium dipacu 

oleh hormon … 
a. FSH 
b. LH 
c. LTH 
d. Estrogen  
e. progesteron 

 
32. Yang dimaksud dengan ovulasi adalah … 

a. pembuahan sel telur oleh sperma 
b. pembentukan sel telur oleh folikel 
c. pelepasan sel telur dari ovarium 
d. pergerakan sel telur dalam oviduk 
e. pembentukan folikel awal 

 
33. Menstruasi adalah peluruhan selaput lendir rahim 

yang disertai pendarahan. Peristiwa ini terjadi akibat 
menurunnya jumlah hormon … 
a. LH dan estrogen 
b. FSH dan progesteron 
c. FSH dan LH 
d. Estrogen dan progesteron 
e. FSH dan estrogen 

 
34. Fase yang menunjukkan folikel berkembang menjadi 

folikel de graaf yang masak dan menghasilkan 
hormon estrogen yang merangsang sekresi LH 
disebut  … 
a. fase estrus 
b. fase luteal 
c. fase folikel 
d. fase menstruasi 
e. fase menopause 

 
35. Cairan ketuban yang berguna untuk menjaga agar 

embrio tetap basah dan tahan goncangan disebut … 
a. korion 
b. amnion 
c. kantung kuning telur 
d. alantois 
e. plasenta 
 

36. Kontrasepsi yang dapat mempengaruhi kerja 
hormonal adalah  
a. vasektomi 
b. sistem kalender 
c. tubektomi 
d. pil dan susuk 
e. kondom 

 
37. Oogenesis pada wanita terjadi didalam  

a. endometrium 
b. oviduk 
c. uterus 
d. tuba 
e. o 

 
38.  … 
 
 
 
 
 

39. Saluran ini berfungsi untuk . 
 
 
 
 
 
 
 

a. Saluran sperma dan urine 
b. Penghasil sperma dan hormon 
c. Penghasil sperma dan urine 
d. LH 
e. gerak rotasi pada bulu bunga Rhoe discolo 


