
SOAL PROTISTA  
 
 

1. Berikut ini yang termasuk ciri-ciri Kingdom protista yaitu... 

a. Dinding sel tersusun senyawa peptidoglikan 
b. Jenis mahkluk hidup tabg tergolong selalu autotrof 

c. Inti sel eukariotik 

d. Jumlah selnya selalu multiseluler 

e. intinya prokariotik 
 

2. Berikut ini species yang tidak termasuk dalam protista yaitu... 

a. ganggang biru 

b. phytoptora infestan 
c. Leishmania ginggivalis 

d. plasmopora vitticola 

e. amoeba proteus 

 

3. Perhatikan anggota protozoa ini 
 

 
 

 

Pada Gambar diatas silia berfungsi untuk... 
a. bernafas 

b. bereproduksi 

c. berfotosintesis 

d. bergerak 
e. mencerna makanan 

 

4. Di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam struktur tubuh paramecium yaitu.... 

a. ribosom 
b. mikronukleus 

c. flagela 

d. makronukleus 

e. sitofaring 

 
5. Sebutan lain dari flagella atau flagelum yaitu.... 

 

 
a. flagelata 

b. rambut cambuk 

c. serabut bulu 

d. bulu cambuk 
e. serat bulu 

 

6. Manakah yang bukan anggota protista yang penting dalam kehidupan manusia  ... 

a. euchema dan gelidium 
b. foraminifera 

c. rhyzopus 

d. entamoeba histolytica 

e. chlorella 

 
7. Kingdom Protista yang anggotanya mirip hewan adalah  .... 

a. animalia 

b. ganggang 

c. ciliata 
d. protozoa 

e. fungi 

 

8. Sel tunggal yang diselebungi oleh selaput dan bisa berenang/bergerak bebas dengan 
memakai satu atau dua flagelnya dinamakan... 
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a. aseksual 

b. pembelahan sel 
c. zoospora 

d. fragmentasi 

e. seksual 

 
9. Stigma adalah bintik mata merah pada.... 

 

 
 

 
a. protozoa 

b. ganggang biru 

c. ganggang emas 

d. ganggang hijau 
e. ganggan merah 

 

10. Berikut ini jenis protista tumbuhan yang tidak termasuk ganggang hijau yaitu.... 

a. ciliata 

b. cholorococcum 
c. spirogyra 

d. chlorella 

e. ulva 

 
11. Habitat spirogyra yaitu... 

a. tanah humus 

b. air tawar 

c. air payau 
d. air asin 

e. batang pohon 

 

12. Pderhatikan gambar ini  

 
Gambar anggota protista tumbuhan seperti selada air adalah .... 
a. Spirogyra 

b. Euchema spinosum 

c. Spirogyra 

d. Ulva 

e. Gelidium 

 

13. Berikut ini yang tidak termasuk contoh Phaeophyta atau ganggang cokelat adalah ... 

a. turbinaria 
b. ulva 

c. macrocystis 

d. sargasssum 

e. fucus 
 

14. Trypanosoma brucei bisa menyebabkan.... 
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a. nagano 
b. sura 

c. cagas 

d. penyakit tidur 

e. disentri 
 

15. Protista memiliki sel yang bersifat …. 

a. eukariotik 

b. Halofilik 
c. prokariotik 

d. tidak bermembran 

e. Acidofilik 

 
16. Rongga untuk mengeluarkan sisa makanan cair yang dilakukan oleh organela …. 

a. reticulum endoplasma 

b. ribosoma 

c. vakuola makanan 

d. badan golgi 
e. vakuola berdenyut 

 

17. Vakuola kontraktil atau Vakuola berdenyut berfungsi untuk …. 

a. mengeluarkan sisa makanan padat 
b. bernapas 

c. mengeluarkan sisa makanan cair 

d. peredaran darah 

e. berkembang biak 
 

18. Bagian Tubuh yang antara organ batang, akar, dan daun sulit dibedakan  dinamakan …. 

a. talus 

b. autotrof 

c. kormus 
d. metameri 

e. koneositik 

 

19. Seorang siswa mengamati makhluk kecil yang bergerak-gerak, dengan ciri mempunyai 
bulu cambuk, gerakan sangat cepat, dan hanya terdiri dari satu sel. Hal tersebut membuat 

mereka berkesimpulan bahwa makhluk tersebt yaitu …. 

a. Ciliata 

b. Rhizopoda 
c. Sporozoa 

d. Flagellata 

e. Foraminifera 

 
20. Pembelahan inti yang membentuk massa berinti banyak dinamakan … 

a. oogami 

b. singami 

c. isogami 

d. anisogami 
e. sinoit 

 

21. Kaki semu adalah alat gerak pada …. 

a. Flagellata 
b. Rhizopoda 

c. Cilliata 

d. bulu getar 

e. Sporozoa 
 

22. Di dalam kolam air tawar ditumbuhi ganggang dan terdapat gelembung-gelembung 

yang menempel di dinding kolam. Gelembung udara tersebut berisi gas …. 

a. nitrogen 

https://3.bp.blogspot.com/-8_pO1cxl99I/WfqTcTbsZZI/AAAAAAAA5pk/9P-N4QfBeTcMiMZCHnFHbISRXV9KVPdOACLcBGAs/s1600/tripanosoma%2Bbrucei.jpg


b. karbon monoksida 

c. oksigen 
d. amonia 

e. karbon dioksida 

 

23. Berikut ini yang termasuk contoh makhluk hidup sporozoa yaitu …. 
a. Trypanosoma 

b. Paramecium 

c. Euglena 

d. Focus 
e. Plasmodium 

 

24. Navicula pada gambar inni tergolong dalam ganggang …. 
 

 
 

a. Chrysophyta 

b. Cyanophyta 

c. Chlorophyta 
d. Rhodopyta 

e. Phaeophyta 

 

25. Kingdom Protista yang begitu beragam, memiliki persamaan antar anggotanya yaitu …. 
a. melakukan respirasai aerobik seluler dalam mitokondria 

b. berdinding sel, eukariot 

c. memperoleh makanan secara heterotrof, prokariot 

d. memperoleh makanan secara heterotrof, eukariot 
e. pengambilan makanan secara autotrof, eukariot 

 

26. Contoh jamur lendir seperti pada gambar  yaitu …. 
 

 
a. Physarium 

b. Arcyria 

c. Saprolegnia 

d. Laminaria 
e. Bakteriofag 

 

27. Ulothrix dan Spirogyra termasuk dalam …. 

a. Chlorophyta 
b. Cyanophyta 

c. Chrysophyta 

d. Rhodopyta 

e. Phaeophyta 
 

28. Protista yang mirip dengan tumbuhan uniseluler disebut …. 

a. Alga 

b. Dinoflagellata 
c. Fungi 

d. Zooplankton 

e. Fitoplankton 

 

29. Protista yang bergerak dengan menggunakan kaki semu atau pseudopodia merupakan 
Protista dengan filum …. 

a. Actinopoda 
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b. Zoomastigophora 

c. Ciliophora 
d. Rhizopoda 

e. Foraminifera 

 

30. Pembuatan tape dari bahan beras ketan dan bantuan ragi menggunakan proses … 

 
a. fosforilasi 

b. fragmentasi 
c. fermentasi 

d. hidrolisis 

e. degradasi 

 
31. Rhodophyta berwarna merah karena pada alga tersebut terdapat pigmen …. 

 
 

 
 

a. klorofil 

b. karoten 

c. fikosianin 

d. fikoeritrin 
e. fikosantin 

 

32. Sel pada Protista mempunyai membran inti atau dinamakan juga organisme …. 

a. eukariotik 
b. uniseluler 

c. prokariotik 

d. multiseluler 

e. tingkat tinggi 
 

33. Spirulina merupakan alga yang bisa digunakan sebagai sumber makanan di masa yang 

akan datang. Alga tersebut termasuk kelompok alga …. 

 
 

 
 
a. keemasan 

b. hijau-biru 

c. merah 

d. hijau 
e. pirang 

 

34. Tripanosoma adalah protista yang bergerak menggunakan flagel. Tripanosoma 

termasuk dalam filum…. 
a. Actinopoda 

b. Zoomastigophora 

c. Ciliata 

d. Rhizopoda 
e. Apicomplexa 

 

35. Seseorang mengalami diare dan diidentifikasi telah terjadi infeksi oleh protozoa di 

dalam usus. Protozoa yang mengakibatkan diare tersebut yaitu ……. 

a. Paramecium caudatum 
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b. Entamoeba histolytica 

c. Leishma donovani 
d. Entamoeba gingivalis 

e. Euglena viridis 

 

36. Usaha manusia dalam mencari sumber makanan alternatif, ternyata Chorella 
memperoleh perhatian yang cukup besar. Hal tersebut dikarenakan Chorella memiliki 

kandungan protein tinggi dan mudah berfotosintesis. Chorella masuk dalam golongan ……. 

a. Chrisophyta 

b. Chlorophyta 
c. Rhodophyta 

d. Phaeophyta 

e. Cyanophyta 

 
37. Perhatikan ciri-ciri alga berikut ini! 

1) Hampir semuanya hidup di laut, 

2) Umumnya uniseluler, 

3) Reproduksi seksual dengan penyatuan gamet yang berbeda jenis 

4) Mempunyai klorofil a dan c, santofil, karoten, serta pigmen dominannya fukosantin 
Berdasarkan uraian di atas, merupakan ciri-ciri kelompok alga ……. 

a. Phaeophyta 

b. Chlorophyta 

c. Chrysophyta 
d. Cyanophyta 

e. Rhodophyta 

 

38. Perhatikan spesies ganggang di bawah inI! 
1) Chlorella 

2) Eucheuma 

3) Gelidium 

4) Gracilaria 

5) Navicula 
6) Spirogyra 

Jenis ganggang yang berguna untuk industri makanan ditunjukkan nomor ……. 

a. 1, 5, 6, 4 

b. 1, 2, 5, 6 
c. 1, 2, 3, 4 

d. 1, 2, 3, 6 

e. 1, 3, 4, 6 

 
39. Berikut ini adalah ganggang beserta pigmen dominannya yang sesuai yaitu ... 

a. Sargassum, klorofil 

b. Volvox, santofil 

c. Eucheuma, fikoeritin 
d. Chlorella, fukosantin 

e. Laminaria, fikoeritin 

 

40. Protozoa memakan bakteri dengan cara … oleh karena itu, disebut sebagai predator 

bakteri. 
a. adsorbpsi 

b. fogositosis 

c. penggunaan enzim pencernaan 

d. pencernaan intraseluler 
e. pencernaan ekstraseluler 

 

 

 
41. Mamalia, khsusnya kucing adalah vector untuk organisme ….. 

a. Giardia lamblia 

b. Trichomonas faginalis 

c. Entamoeba histolytica 

d. Trypanosome gambiense 
e. Toxoplasma gondii 

 

42. Vector yang menyebarkan pathogen penyebab penyakit malaria (plasmodium) dari satu 

inang ke inang lainnya adalah ….. 
a. Kelelawar 

b. Nyamuk 



c. Kutu busuk 

d. Lalat 
e. Lintah 

 

43. Ganggang pirang atau Filum Bacillariphyta, misalnya diatom, mempunyai cirri khas 

tubuhnya terdiri dari dua belahan tutup dan wadah dari bahan …. 
a. Kitin 

b. Silika 

c. Peptidoglikan 

d. Selulosa 
e. Lipid 

 

44. Fase fegetatif jamur lendir yang dapat bergerak seperti amoeba dinamakan ….. 

a. Plasmodium 
b. Multinukleat 

c. Protoplasma 

d. Multiplasma 

e. Amuboid 

 
45. Dari pengamatan setetes air, seorang siswa menemukan organism dengan ciri-ciri: 

(1) Tidak berklorofil 

(2) Tidak berdinding sel 

(3) Bentuk tubuh berubah-ubah 
(4) Dapat membentuk kaki semu 

Berdasarkan ciri-ciri di tersebut, organisme tersebut termasuk dalam kelas ….. 

a. Sporozoa 

b. Ciliata 
c. Mastigophora 

d. Rhizopoda 

e. Flagellata 

 

46. Penyakit kala azar diakibatkan oleh flagellate jenis ….. 
a. Trypanosoma gingivalis 

b. Leishmania donovani 

c. Trypanosoma evansi 

d. Leishmania tropica 
e. Trypanosoma gambiens 

 

47. Di bawah ini yang bukan merupakan ciri anggota kingdom protista yaitu ….. 

a. Merupakan organisme prokariota 
b. Sebagian besar merupakan organism seluler 

c. Sebagian besar hidup di air 

d. Belum memiliki diferensiasi jaringan 

e. Ada yang bersifat autrotof, ada yang bersifat heterotrof 
 

48. Protozoa dibagi menjadi 4 filum, yaitu Rhizopoda, Ciliata, Flagellata, dan sporozoa 

berdasarkan ….. 

a. Cara bergeraknya 

b. Alat gerak yang dimilikinya 
c. Cara memperoleh makanan 

d. Cara reproduksinya 

e. Siklus hidupnya 

 
49. Pseudopodia yang terdapat pada amoeba tidak berfungsi untuk ….. 

a. Membentuk vakuola makanan 

b. Berpindah tempat 

c. Menghindari bahan berbahaya 
d. Menangkap mangsa 

e. Bereproduksi 

 

50. Anggota filum flagellata yang mengakibatkan penyebab penyakit tidur Afrika yaitu ….. 

a. Plasmodium vivax 
b. Trypanosoma gambiense 

c. Leishmania donovani 

d. Trichomonas faginalis 

e. Giardia lamblia 
 

 


