
 

1. Faktor-faktor penting untuk perkecambahan biji adalah .... 

2. Jenis titik tumbuh dan letak pada tumbuhan : primer, sekunder 

3. Rentangan kebutuhan suhu dalam pertumbuhan (minimum, optimum, maksimum)  

4. Gambar titik tumbuh primer/apical 

5. Hormon tumbuh dan Dominansi apikal  

6. Dampak pertumbuhan sekunder, contoh tumbuhan. 

7. Peranan hormone pertumbuhan pada tumbuhan: 

a. auksin 

b. sitokinin 

c. asam traumalin 

d. asam absisat 

e. kalin 

f. giberelin 

8. Pengaruh hormone dan cahaya pada pertumbuah dan perkembangan tumbuan.  

9. Pengertian tumbuh dan berkembang 

10. Contoh peristiwa pertumbuhan dan perkembangan 

a. radikula tumbuh dan berkembang menjadi akar 

b. plumula tumbuh dan berkembang menjadi batang 

c. kuncup tumbuh dan berkembang menjadi bunga 

11. Faktor luar yang memengaruhi pertumbuhan, adalah .... 

a. Air : ….. 

b. Cahaya : ….. 

c. Oksigen :…… 

d. karbon dioksida :…. 



12. Masuknya air dan zat ke dalam biji 

a. Osmosis : melalui membrane sel 

b. Imbibisi : masuk ke dalam rongga antar sel 

c. Difusi : masuknya mineral/zat hara melalui membrane sel 

13. Pengertian Klorosis dan etiolasi:  

a) etiolasi : pertumbuhan cepat pada kecambah akibat kurang cahaya, dengan 

kondisi klorosis 

b) klorosis : daun dan batang berwarna kuning pucat karena kurang klorofil. 

Klorofil tidak terbentuk akibat kurang cahaya 

14. Partenokarpi dapat dirangsang dengan menyemprotkan bunga dengan menggunakan 

.... 

a. asasm traumalin 

b. asams asetat 

c. antokalin 

d. kaulokalin 

e. giberelin 

15. Dominasi apical adalah ….. 

16. Cara menghilangkan dominasi apical adalah dengan pemangkasan ujung batang 

karena konsentrasi hormone auksin di tunas lateral 

17. Pada tumbuhan monokotil hormon auksin dihasilkan di koleoptil batang. Koleoptil 

adalah …. 

18. Koleoriza ditemukan pada kecambah monokotil yang berfungsi sebagai .... 

19. Pertumbuhan dapat diukur. Alat ukur pertumbuhan batang adalah ….  

 

 



20. macam hormon kalin adalah .... 

a. filokalin : ….daun 

b. kaulokalin : ….batang 

c. rizokalin : …akar 

d. anthokalin : …bunga 

21. perbedaan antara meristem primer dengan meristem sekunder! 

22. tipe perkecambahan : hipogeal, epigeal 

23. gambar daerah pertumbuhan akar 

 


