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1. Pertambahan tinggi, berat 

badan dan volume dari 

makhluk hidup merupakan ciri-

ciri dari .... 

a. fertilisasi 

b. perkembangan 

c. pertumbuhan  

d. metagenesis  

2. Perkembangan makhluk hidup 

dapat diartikan sebagai 

proses....  

a. penambahan bahan dan 

perubahan substansi yang 

dapat diukur 

b. penambahan jumlah sel 

hanya pada titik tumbuh  

c. pertambahan volume yang 

dapat diukur dan bersifat 

tidak dapat kembali 

d. menuju kedewasaan dan 

tidak dapat diukur 

3. Perhatikan sifat-sifat berikut! 

1) ireversibel  3) 

kuantitatif  

2) kualitatif  4) 

reversibel 

Yang merupakan sifat-sifat 

perkembangan yaitu ... 

a. 1 dan 2 

b. 1 dan 3 

c. 3 dan 4 

d. hanya nomor 2 

4. Perubahan bentuk tubuh pada 

beberapa hewan secara 

bertahap dari masa muda 

sampai dewasa 

a. metagenesis  

b. metamorfosis  

c. morfologi  

d. morfogenesis  

5. Perhatikan gambar di bawah ini 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada siklus hidup kecoak di 

atas, fase A dinamakan ... 

a. telur 

b. larva 

c. nimfa 

d. imago 

6. Salah satu faktor eksternal 

yang mempengaruhi 

pertumbuhan adalah cahaya. 

Berikut ini adalah beberapa 

kejadian akibat perlakuan 

cahaya kecuali…. 

a. tanaman yang terkena 

cahaya daunnya lebih hijau 

dibandingkan yang tidak 

terkena cahaya 

b. tanaman yang terkena 

cahaya akan tumbuh lebih 

tinggi dibandingkan yang 

tidak terkena cahaya 

c. tanaman yang terkena 

cahaya lebih rimbun 

dibandingkan yang tidak 

terkena cahaya 

d. tanaman yang terkena 

cahaya daunnya lebih kecil 

dibandingkan yang tidak 

terkena cahaya 

7. Bagian dari biji yang menjadi 

persediaan makanan bagi 

embrio tanaman disebut ... 

a. radikula 

b. kotiledon 

c. plumula 

d. epikotil 

8. Perhatikan gambar 

perkecambahan biji kacang 

hijau berikut ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soal Remidi  

Bab Pertumbuhan dan Perkembangan 

(waktu : 35 menit) 



 
 

PPL PENDIDIKAN IPA UNY 2016 
 

Tipe perkecambahan dari 

gambar di atas merupakan tipe 

perkecambahan ... 

a. radikula 

b. hipokotil 

c. epigeal 

d. hipogeal 

9. Tanaman mampu beradaptasi 

dengan keadaan yang 

kekurangan air, salah satunya 

dengan menggugurkan 

daunnya. Proses ini dirangsang 

oleh hormon ... 

a. auksin 

b. asam absisat 

c. giberelin 

d. sitokinin 

10. Tanaman lumut merupakan 

fase ... 

a. gametofit 

b. sporofit 

c. protalium 

d. protonema 

11. Proses pertemuan ovum dengan 

sperma pada proses 

pertumbuhan dan 

perkembangan makhluk hidup 

disebut ….  

a. fertilisasi 

b. zigot  

c. implantasi  

d. janin 

 

12. Fungsi plasenta dan tali pusat 

adalah untuk ... 

a. pengikat bayi 

b. pelindung embrio 

c. tempat berenangnya bayi 

d. mengalirkan makanan, 

oksigen serta sisa-sisa 

metabolisme 

13. Berikut ini ciri-ciri 

pertumbuhan sekunder wanita 

yang terjadi pada masa 

pubertas, kecuali ... 

a. pinggul membesar 

b. dada membesar  

c. ovarium menghasilkan 

ovum  

d. tumbuh rambut di sekitar 

alat kelamin 

14. Penyebab munculnya pubertas 

pada laki-laki adalah karena 

hormon... 

a. estrogen  

b. testosteron 

c. progesteron 

d. somatotrof 

15. Pada suatu saat wanita akan 

berhenti siklus menstruasinya. 

Wanita tersebut berarti telah 

mengalami masa ….  

a. menopause  

b. pubertas  

c. manula  

d. dewasa 

 

 Soal Essay 

  
1. Sebutkan 5 faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan makhluk 

hidup! 

 

2. Sebutkan 4 ciri-ciri pertumbuhan sekunder 

laki-laki pada masa remaja! 
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A. Pedoman Penskoran 

1) Kunci Jawaban Pilihan Ganda 

1. C   11. A 

2. D   12. D 

3. D   13. C 

4. B   14. B 

5. D   15. A 

6. A 

7. B 

8. C 

9. B 

10. A 

(Skor untuk tiap nomor = 1) 

 

2) Essay 

No Kunci Jawaban Pedoman Skor 

1 Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

dan perkembangan : 

- Makanan/nutrisi 

- Air 

- Cahaya matahari 

- Suhu 

- Kelembaban 

- Gen 

- Hormon 

Pilih 5 (Skor = 5) 

2 Ciri-ciri pertumbuhan sekunder pada 

masa remaja : 

- Suara memberat 

- Dada membidang 

- Tumbuh rambut di sekitar alat 

kelamin, dada dan ketiak 

- Tumbuh jakun 

- Mulai tumbuh kumis 

Pilih 4 (Skor = 5) 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai =  
𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 
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