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(A) Adh-Dhuha
(B) Al-Mumtahanah
(C) Ath-Thalaq
(D) Ash-shaf

1.
Jumlah asam amino yang dapat dihasilkan oleh satu strand DNA memiliki urutan 5'
ATCGTTAAGCGAGTCAAATAGGATGGGACGTAGCTA 3', sama dengan jumlah ayat pada surat

(A) Tay-Sachs
(B) Mukopolosakaridosis (MPS)

2.
Dalam surat al-Infitar ayat 7 disebutkan bahwa Allah menjadikan (susunan tubuh) manusia dalam
keadaan seimbang. Perubahan pada keseimbangan ini dapat menimbulkan penyakit yang bersifat
fatal. Salah satu contoh dari ketidakseimbangan yang terjadi di dalam tubuh adalah kerusakan
pada lisosom yang sering dikenal dengan istilah lisosom storage disease (LSD) sehingga lisosom
kehilangan fungsi utamanya. LSD sendiri pada umumnya merupakan penyakit genetik dan
merupakan penyakit mematikan bagi anak-anak. Tabel di atas menunjukkan beberapa jenis
penyakit mematikan bagi anak-anak. 

Diantara penyakit tersebut, yang bukan termasuk LSD adalah ...



(C) Gaucher
(D) Pemfigus paraneoplastik

(A) 17.000 kkal
(B) 31.000 kkal
(C) 36.000 kkal
(D) 37.200 kkal

3.
Menurut Islam, seluruh kegiatan manusia merupakan ibadah. Dalam proses ibadah tersebut,
tubuh menggunakan energi. Tabel di atas adalah data dari kebutuhan energi rata-rata yang
dikeluarkan untuk setiap kegiatan ibadah.

Seorang siswa madrasah, yang memiliki kebiasaan melakukan puasa Daud (biasanya
menghabiskan waktu 12 jam), melakukan seluruh aktivitas shalat wajib dan sunat yang
disarankan oleh gurunya (Shalat wajib, rawatib subuh, 2 rakaat shalat dhuha, 2 rakaat rawatib
qabla zuhur,2 rakaat ba’da zuhur, rawatib maghrib, rawatib isya, dan shalat tahajud) dan mengaji
rata-rata 100 ayat per hari. Berdasarkan informasi ini, energi yang dihabiskan siswa ini pada
keesokan hari setelah melakukan puasa Daud adalah sebesar ...

(A) Nilai selisih antara rata-rata panjang akar tanaman pada daerah A dan B lebih besar daripada
jumlah ayat yang terdapat pada surat Al-Alaq.

(B) Tidak terdapat perbedaan pada nutrisi tanah sebagaimana tidak terdapat perbedaan pada
jumlah ayat pada surat Al Ma’un dan Al Zalzalah

(C) Ketersediaan air tanah lebih rendah di lokasi A dibandingkan di lokasi B sebagaimana jumlah
ayat pada surat Al Humaza lebih besar dibandingkan Al-Baiyina.

4. Di dalam al Qur’an disebutkan bahwa Allah menurunkan air hujan untuk menumbuhkan
berbagai jenis tumbuhan. Terkait hal tersebut, seorang peneliti membandingkan pertumbuhan
spesies tanaman herba yang tumbuh di dua lokasi berbeda tempat A dan B. Untuk
membandingkan populasi dari dua lokasi tersebut, ia telah memanen 40 individu tanaman herba
dari setiap lokasi, lalu mengukur panjang akar, biomassa akar, dan biomassa pucuk masing-
masing individu. Hasil  pengukuran tersebut dapat dilihat pada tabel di atas. 

Berdasarkan data pada tabel, pertanyaan di bawah ini yang benar adalah ...



(D) Ketersediaan nutrisi tanah lebih rendah di lokasi B dibandingkan di lokasi A sebagaimana jumlah
ayat pada surat Adz-Dhuha lebih sedikit dibandingkan Al-Adiyat.

(A) Prostaglandin meningkatkan kontraksi uterus dan melunakkan serviks  untuk membuka
sehingga bayi dapat dikeluarkan

(B) Kehadiran Oksitosin akan merangsang prostaglanding untuk mendorong bayi  agar kelahiran
dapat terjadi

(C) Oksitosin akan mempengaruhi janin untuk bergerak dari uterus dan ke luar melalui vagina
(D) Prostaglandin merangsang proses penarikan plasenta sehingga sehingga terlepas dari

endometrium

5.
Dalam surat al-Quran surat an-Nahl ayat 78 disebutkan bahwa Allah  SWT – lah yang
mengeluarkan manusia dari perut ibu mereka, setelah masa kehamilan.

Dunia sains menemukan bahwa pada minggu terakhir kehamilan, dalam darah ibu kadar
estrogen mencapai kadar tertinggi dan memicu reseptor oksitosin pada uterus. Osksitosin
merangsang plasenta untuk mengeluarkan prostaglandin. Di antara penyataan di bawah ini,
yang paling tepat dalam menggambarkan proses yang terjadi selanjutnya adalah ...

(A) Penciptaan manusia
(B) Proses fotosintesis
(C) Proses perkembangan janin manusia
(D) Proses perkecambahan (germinasi) biji

6. Ayat di atas cuplikan dari surat An-Naba 14-16. 
Ketiga ayat tersebut menerangkan tentang salah satu proses penting dalam kehidupan, yaitu ...



(A) Konsentrasi auksin rendah pertumbuhan pucuk akan muncul dan saat bersamaan pertumbuhan
akar terhambat

(B) Konsentrasi auksin tinggi merangsang pertumbuhan pucuk dan menghambat pertumbuhan akar
(C) Konsentrasi auksin yang lebih tinggi merangsang pertumbuhan akar dan konsentrasi yang lebih

rendah menyebabkan perangsangan pertumbuhan pucuk
(D) Untuk merangsang pertumbuhan tunas  dibutuhkan konsentrasi auksin yang lebih tinggi

daripada konsentrasi auksin untuk perangsangan pucuk

7. Perhatikan gambar di atas.
Berdasarkan gambar, pernyataan yang benar berikut ini adalah ...

8.
Ayat di atas merupakan salah satu ayat paling dikenal oleh umat muslim, yang dikenal dengan
ayat kursi.

Ayat tersebut menerangkan salah satu aktivitas manusia yang tidak dimiliki oleh Allah yang terkait
dengan kerja hormon ...



(A) Progesteron
(B) Kortisol
(C) Andrenalin
(D) Semua jawaban benar

(A) 11
(B) 5
(C) 9
(D) 7

9. Berdasarkan gambar di atas, jika individu 12 menikah, maka siapakah yang berhak menjadi
wali? (keterangan: individu 5 berusia 22 tahun, individu 6 berusia 18 tahun, individu 7 berusia 20
tahun, individu 9 berusia 18 tahun, dan individu 10 berusia 15 tahun, dan individu 11 berusia 10
tahun)

(A) Serangga
(B) Mamalia

10.
Ayat di atas berasal dari surat Al-Mu’minun ayat 21.

Ayat tersebut menerangkan mengenai salah satu produk dari hewan yang dikonsumsi dan
dimanfaatkan oleh manusia dari hewan yang dijinakkan untuk menjadi ternak. Produk tersebut
dihasilkan oleh hewan dari kelompok ...



(C) Ikan
(D) Burung

(A) Tidak, karena pada pohon filogenetik A, Laticauda crockeri lebih dekat hubungan
kekerabatannya dengan Laticauda laticauda, sedangkan pada pohon filogenetik B, Laticauda
crockeri lebih dekat dengan Laticauda colubrina

(B) Tidak, karena pada pohon filogenetik A, Laticauda crockeri  satu klad dengan Laticauda
colubrina, sedangkan pada pohon filogenetik B, Laticauda crockeri satu klad dengan Laticauda
laticauda

(C) Ya, karena dalam pohon filogenetik A dan B, Laticauda crockeri merupakan sister group bagi
Laticauda colubrina

(D) Ya, karena dalam pohon filogenetik A dan B, Laticauda crockeri, Laticauda colubrina, dan
Laticauda semifascia merupakan kelompok monofiletik

11. Amatilah pohon filogenetik dari beberapa spesies ular laut pada gambar atas. Berdasarkan
pohon filogenetik tersebut, apakah kedua pohon filogenetik di atas sama? 

(A) Al-Ikhlas
(B) An-Naas
(C) At-Takaatsur
(D) Al-Humazah

12.
Suatu sel abnormal memiliki pasangan kromosom yang dinyatakan dengan A /A  B /B  C /C  D ,
dimana kromosom D tidak memiliki pasangan homolognya. Berdasarkan tipe sel kromosom
penyusunnya dapat diduga jumlah maksimal dari jenis sel gamet yang dapat dihasilkan, yaitu
sama dengan jumlah ayat dari surat....

Suatu sel abnormal memiliki pasangan kromosom yang dinyatakan dengan A /A  B /B  C /C  D ,
dimana kromosom D tidak memiliki pasangan homolognya. Berdasarkan tipe sel kromosom
penyusunnya dapat diduga jumlah maksimal dari jenis sel gamet yang dapat dihasilkan, yaitu
sama dengan jumlah ayat dari surat.....

Suatu sel abnormal memiliki pasangan kromosom yang dinyatakan dengan A /A  B /B C /C  D ,
dimana kromosom D tidak memiliki pasangan homolognya. Berdasarkan tipe sel kromosom
penyusunnya dapat diduga jumlah maksimal dari jenis sel gamet yang dapat dihasilkan, yaitu
sama dengan jumlah ayat dari surat ...
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(A) 200.000
(B) 2.000.000
(C) 210.000.000.000
(D) 21.000.000

13. Dalam surat al infithar ayat 7 disebutkan bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia lalu
menyempurnakan kejadiannya dan menjadikan (susunan tubuh)nya seimbang. Keseimbangan
dalam tubuh terlihat dari pembentukan sel darah merah. Sel darah merah membawa oksigen ke
jaringan tubuh, hidup hanya sekitar 120 hari. Sel pengganti diproduksi  di sumsum tulang.
Kecepatan pembentukan sel darah merah yang baru seimbang dengan sel darah yang musnah
menuju haemostasis. Ada sekitar 5 juta sel darah merah per milimeter kubik (mm ) darah. Rata-
rata orang dewasa memiliki sekitar 5L (5.000 cm ) darah. Berdasarkan informasi tersebut,
pembelahan sel yang harus terjadi setiap detik di sumsum tulang untuk menggantikan sel darah
merah yang musnah adalah sebanyak ...

3
3

(A) Anissa bin Ahmad
(B) Anissa binti Musa
(C) Annisa bin Musa
(D) Annisa binti Khalid

14. Seorang wanita bernama Anissa dibesarkan di panti asuhan. Berdasarkan keterangan dari
pengurus panti asuhan, dia dititipkan pada panti asuhan tersebut karena kedua orang tuanya
hilang pada suatu kecelakaan pesawat udara. Suatu hari tim penyelidik kecelakaan tersebut
menghubungi panti asuhan untuk mengambil sampel darah Anissa guna dicocokkan dengan
sampel dari 3 pria yang ditemukan selamat dari kecelakaan tersebut dengan uji DNA
Fingerprinting. Gambar di atas adalah data dari uji DNA yang dilakukan. 
Berdasarkan data tersebut, maka saat menikah nanti Anissa akan dipanggil sebagai ... 



(A) Pola tidur akan berubah
(B) Sebagian besar serangga akan punah
(C) Perubahan pada pola makan
(D) Laju respirasi akan berubah

15.
Di alam terdapat keteraturan yang tinggi pada pergantian siang dan malam yang dijelaskan pada
Al Quran pada surat Az Zumar ayat 5:

Dia menciptakan langit dan bumi dengan (tujuan) yang benar. Dia menutupkan malam atas siang
dan menutupkan siang atas malam dan menundukan matahari dan bulan. Masing-masing
berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingat dialah yang maha perkasa lagi maha pengampun.

Terdapat perbedaan dari kedua waktu tersebut dimana suhu udara di malam hari jauh lebih dingin
dibandingkan pada siang hari. Kondisi ini mempengaruhi makhluk hidup yang dapat ditunjukkan
dengan perbedaan pada metabolisme mereka sebagaimana ditunjukkan oleh tabel di atas.

Bila kesetimbangan dari waktu siang dirubah oleh Allah dimana waktu siang dirubah menjadi
malam dan malam dirubah menjadi siang (bila matahari terbit dari arah barat), maka hal-hal ini
kemungkinan terjadi, kecuali ...

16. Dalam populasi hipotesis kumbang, terdapat beragam warna kumbang yang cocok dengan
warna batang pohon tempat kumbang bersembunyi dari pemangsa. Grafik di
atas mengilustrasikan empat kemungkinan perubahan pada populasi kumbang sebagai akibat
dari perubahan lingkungan sehingga tumpukan polutan menggelapkan batang pohon.



(A) Pada grafik I, rentang warna bergeser ke arah kumbang yang lebih terang , karena polusi
membantu pemangsa menemukan batang pohon yang gelap

(B) Pada grafik II, warna pada populasi terpecah menjadi dua, karena baik kumbang yang berwana
terang atau gelap dapat bersembunyi di batang pohon yang gelap

(C) Pada grafik III, rentang warna menjadi lebih sempit, karena predator tidak mengkonsumsi
kumbang dengan warna yang ekstrem

(D) Pada grafik IV, warna dalam populasi bergeser ke arah kumbang yang lebih gelap, karena
semakin terang warna kumbang semakin mudah ditemukan oleh predator

Pernyataan dan alasan yang benar berikut ini terkait perubahan warna populasi kumbang setelah
polusi adalah ...

(A) Semua bahan makanan dapat dikonsumsi oleh penderita diabetes tanpa penggunaan insulin
(B) Bahan makanan F tepat untuk dikonsumsi oleh orang yang baru sembuh dari sakit
(C) Bahan makanan D tepat dikonsumsi oleh para atlit binaraga atau angkat besi
(D) Bahan makanan C sesuai bagi orang yang baru selesai mengalami operasi pengangkatan

empedu

17. Allah memerintahkan kita dalam al Qur’an Surat Albaqarah: 168 untuk mengkonsumsi
makanan yang halal, menyehatkan, dan aman. Beberapa orang seringkali mendapatkan ujian
sakit yang menyebabkan mereka tidak aman untuk mengkonsumsi jenis makannan tertentu atau
terdapat juga kelompok manusia yang membutuhkan jenis makanan tertentu. Suatu perusahaan
katering syariah melakukan pengujian sederhana untuk sampel makanan yang dikirimkan kepada
mereka dari mitra mereka. Hasil pengujian dinyatakan pada tabel di atas.
Pernyataan dibawah ini yang tepat adalah ...

18.



(A) Total energi yang dibutuhkan saat shalat subuh, bila ayat yang dibaca adalah 20 ayat secara
total lebih kecil dari 100 kkal

(B) Total energi yang dibutuhkan saat shalat Maghrib (total ayat 40 ayat) dapat dipenuhi dengan
mengkonsumsi 7 butir kurma (1 kurma = 23 kkal)

(C) Total energi kebutuhan energi untuk kegiatan jawaban a lebih besar dibandingkan kegiatan
jawaban b

(D) Total kebutuhan energi untuk kedua kegiatan bila digabungkan dapat dipenuhi dengan
mengkonsumsi ubi (1 gram = 4 kkal) sekurang-kurangnya pada kisaran 150 gram

Sebagaimana aktivitas lainnya, shalat juga merupakan aktivitas yang membutuhakn energi dalam
melakukannya. Berikut adalah asumsi dari energi yang dibutuhkan untuk setiap gerakan pada
shalat (bukan data ilmiah dari hasil penelitian)

1. Berdiri mengangkat tangan = 10 kkal

2. Berdiri dan membaca ayat = 1 kkal / ayat

3. Ruku’ = 20 kkal

4. Sujud = 20 kkal

5. Duduk Iftirosy = 25 kkal

6. Duduk tahiyat = 30 kkal

7. Salam = 5 kkal

Berdasarkan informasi di atas, maka pernyataan yang benar adalah ...



(A) Litoria verreauxii lebih sensitif terhadap paparan UV-B dibandingkan Crinia signifera
(B) UV-B dibutuhkan dalam kadar tertentu oleh kedua jenis katak
(C) Tidak terdapat efek dari ketinggian kemampuan atmosfir dalam menyaring sinar merugikan
(D) Penelitian ini menunjukkan bahwa atmosfir dan lapisan udara dapat berperan seperti atap bagi

makhuk hidup di muka bumi

19.
Pada surat Anbiyaa : 32,  Allah berfirman “Kami jadikan langit sebagai “atap terpelihara“, dan
mereka tetap berpaling dari tanda-tanda (kuasa Allah) padanya” dan Al Baqarah : 22 “Dialah yang
menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan “LANGIT SEBAGAI ATAP” , dan Dia
menurunkan air (hujan) dari langit...” yang pada dasarnya bercerita tentang atmosifr bumi.

Sekelompok siswa bermaksud melakukan percobaan karena terinspirasi oleh kedua ayat ini.
Mereka menyiapkan 6 buah tangki dengan ukuran tangki yang sama, 3 tangki disimpan di
ketinggian 1.365 m  dan 3 tangki disimpan di ketinggian 1.6 m. Di setiap  tangki ditempatkan 6
buah baki, setiap baki berisi kecebong dari dua jenis katak berbeda dengan jumlah yang sama.
Dua baki langsung menerima cahaya matahari, 2 baki menerima sinar matahari yang difilter untuk
menghilangkan UV-B, 2 baki menerima cahaya matahari yang difilter tapi masih memungkinkan
UV-B masih bisa menembus. Siswa akan menghitung jumlah kecobong selama 3 kali seminggu
selama 4 minggu. Hasil pengamatan di sajikan pada gambar di atas. 
Berdasarkan gambar, kesimpulan yang kurang tepat adalah ...

20.
Di antara rukun haji adalah melaksanakan thawaf dan sa’i. Pernyataan di bawah ini yang benar
terkait perbedaan pengaruh aktivitas thawaf dan sai pada tubuh adalah ...



(A) I dan III
(B) I dan IV
(C) II dan III
(D) II dan IV

1. Denyut jantung aktivitas thawaf lebih cepat dibandingkan dengan aktivitas sa’i

2. Denyut jantung aktivitas thawaf lebih lambat dibandingkan dengan aktivitas sa’i

3. Frekuensi pernapasan lebih tinggi pada aktivitas thawaf dibandingkan aktivitas sa’i

4. Frekuensi pernapasan lebih rendah pada aktivitas thawaf dibandingkan aktivitas sa’i

(A) Irvan, Aminah mendapatkan warisan 7/40
(B) Lutfi, seluruh warisan diwariskan kepada Aminah
(C) Fauzi, Aminah mendapatkan 2/3 bagian
(D) Bukan salah satu di atas sehingga Aminah tidak mendapatkan warisan apapun

21. Aminah yang dibesarkan di panti asuhan, mendapatkan informasi terkait ayah kandungnya.
Beberapa orang diperkirakan adalah ayahnya. Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa
orang-orang yang diperkirakan ayahnya sudah meningggal dan meninggalkan harta yang
diwariskan. Individu A memiliki 2 anak laki-laki, Individu B tidak memiliki anak, Individu C memiliki
1 orang anak perempuan.  Untuk menentukan Aminah dilakukan DNA fingerprint, yang hasilnya
dapat dilihat pada gambar di atas.
Berdasarkan informasi di atas, siapakah ayah dari Aminah dan berapa bagian Aminah
mendapatkan warisan dari ayahnya?



(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

22.
Seorang ahli mikrobiologi sedang menguji efek antibiotik pada satu strain bakteri patogen. Dia
menanam bakteri pada media agar-agar yang sesuai dan menempatkan cakram kecil yang
direndam dalam larutan antibiotik dengan konsentrasi yang sama pada agar-agar. Dia kemudian
menginkubasinya di bawah kondisi yang cocok dan mengukur wilayah yang tidak ada
pertumbuhan bakteri di sekitar cakram. Hasil yang diperoleh disajikan pada tabel di atas.
Berdasarkan tabel, antibiotik yang paling efektif adalah ...

23.
Pada surat Ar Rum : 41, “Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan akibat perbuatan tangan
(maksiat)[1] manusia, supaya Allâh merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan
mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”, Allah menerangkan bahwa manusia dalam
memenuhi kebutuhan mereka seringkali melampaui batas sehingga menimbulkan kerusakan di
darat dan lautan.



(A) I dan II
(B) I dan III
(C) II dan III
(D) II dan IV

Salah satu bentuk perubahan lingkungan yang terjadi saat ini adalah peningkatan suhu rata-rata
permukaan bumi. Perubahan ini diduga dapat menyebabkan kerusakan lebih besar lagi. Suatu
penelitian dilakukan di TWP Gili Matra Nusa tenggara Barat untuk mengetahui efek dari
perubahan ini terhadap kehidupan karang yang berada di bawah laut.
Berdasarkan gambar di atas, pernyataan yang benar berikut ini adalah ...

1. Peningkatan suhu tidak berpengaruh terhadap kelimpahan ikan karang dan recruitmen
karang

2. Peningkatan suhu tidak berpengaruh pada level kelimpahan ikan yang hidup pada karang

3. Peningkatan suhu tidak mempengaruhi rekrutmen dari karang

4. Peningkatan suhu berpengaruh pada level rekrutmen karang

(A) Hutan hujan tropis, hutan konifer, hutan gugur sedang, tundra
(B) Hutan hujan tropis, hutan gugur sedang, hutan konifer, tundra
(C) Hutan hujan tropis, hutan konifer, tundra, hutan gugur sedang
(D) Hutan hujan tropis, hutan gugur sedang, tundra, hutan konifer

24. Fauzan dan teman-temannya berencana berpergian dari garis khatulistiwa hingga Kutub Utara
untuk mengamati ciptaan Allah SWT sebagaimana diperintahkan Allah SWT dalam al Qur’an
surat Yunus ayat 101. Urutan bioma terestrial berikut ini yang akan dilalui oleh Fauzan dan teman-
temannya yaitu ...



(A) Hewan yang lebih besar dapat lebih mudah menghindari predasi, sehingga memiliki keuntungan
selektif selama periode dingin ketika makanan langka.

(B) Hewan yang lebih besar menghasilkan lebih sedikit CO  melalui respirasi, yang berkontribusi
pada rendahnya tingkat CO  di atmosfer dan menurunkan suhu global.

(C) Iklim yang dingin merangsang hewan untuk tumbuh lebih besar, suatu karakteristik yang
kemudian mereka wariskan kepada anak-anak mereka.

(D) Hewan yang lebih besar lebih efisien dalam menggunakan energi untuk memanaskan diri
mereka saat periode dingin.

25. Sebuah penelitian yang menyelidiki faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perubahan
ukuran hewan telah dilakukan. Ukuran rata-rata semua mamalia di wilayah Amerika Utara dihitung
menggunakan data dari catatan fosil untuk jangka waktu 10 juta tahun. Suhu di wilayah tersebut
juga dihitung dan grafik yang mewakili temuan ditunjukkan gambar di atas.
Penjelasan paling mungkin dari tren yang terlihat dalam grafik adalah ...

2

2



(A) W
(B) X
(C) Y
(D) Z

26.    

(A) No 6, Tubulus kontortus proksimal terjadi sebagai proses filtrasi menghasilkan urin primer
(B) No 1, Tubulus kontortus distal terjadi sebagai proses augmentasi menghasilkan urin

sesungguhnya
(C) No. 2, Tubulus kolektivus terjadi proses augmentasi menghasilkan urin sekunder
(D) No. 5, Lengkung Henle terjadi reabsorbsi menghasilkan urin primer

27.  



(A) 0%
(B) 25%
(C) 50%
(D) 100%

28. Menurut Islam, salah satu hal penting terkait dengan pernikahan adalah sifat keturunan dari
calon pengantin. Hal ini terkait tidak hanya dengan perilaku dari keluarga salah satu mempelai,
dapat juga terkait dengan apakah ada penyakit mematikan yang dapat dibawa oleh dan
diturunkan kepada anaknya. Bila diasumsikan bahwa gambar di atas menunjukkan peta silsilah
dari satu penyakit genetik yang bersifat mematikan.
Suatu waktu pria 22 bermaksud untuk menikah. Berdasarkan informasi ini maka % kemungkinan
dari pria tersebut menderita penyakit ini adalah ...

(A) Tulang telapak tangan

29. Salah satu aktivitas di dalam shalat adalah sujud. Pada saat sujud terdapat beberapa tulang
yang berperan. Di antara tulang dan sendi di bawah ini, yang tidak berperan langsung dalam
aktivitas ini adalah ...



(B) Tulang belikat
(C) Tulang leher
(D) Tulang iga

(A) Cahaya matahari untuk spesies 2 akan dihalangi oleh spesies 1 sehingga menghambat
pertumbuhan dari spesies 2

(B) Spesies 1 memproduksi sekret beracun yang dapat menghambat pertumbuhan spesies 2
(C) Spesies 2 memproduksi nutrien yang terbatas dalam medium kultur untuk spesies 1
(D) Tidak terdapat hubungan antara kedua spesies ini

30. Berdasarkan sunatullah, terdapat ketergantungan yang tinggi antar setiap makhluk hidup pada
suatu komunitas atau sistem kehidupan karena berkaitan dengan kesetimbangan sistem tersebut.
Pada suatu eksperimen di laboratorium diteliti pertumbuhan dari dua spesies algae, spesies 1 dan
spesies 2 yang dikultur secara terpisah maupun bersama-sama. Data dari hasil penelitian tersebut
digambarkan pada grafik di atas. 
Dari pernyataan di bawah ini, interaksi yang paling mungkin terjadi diantara dua spesies tersebut
adalah ...



(A) Garis A pada grafik
(B) Garis B pada grafik
(C) Garis C pada grafik
(D) Garis D pada grafik

31.
Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, (QS Ash-Shams: 1-
2). Peranan matahari mempengaruhi fisiologi, terutama mekanisme fotosintesis, pada tanaman.
Perbedaan ini melahirkan klasifikasi tumbuhan berupa C3, C4 dan CAM. Salah satu perbedaan
utama pada mekanisme ketiga jenis tumbuhan ini adalah terkait dengan peran stomata. Suatu
penelitian dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait resistensi dari stomata terkait proses
fotosintesis. Di antara garis kurva di bawah ini yang merepresentasikan resistensi stomata
tumbuhan C3 adalah ...

(A) Gambar 1

32.
Gambar di atas merupakan gambar anatomi (tulang) dari alat gerak. Kaum muslim ketika sedang
ibadah haji melakukan lempar jumroh. Struktur tulang yang memungkinkan untuk melakukan
kegiatan tersebut adalah …



(B) Gambar 2
(C) Gambar 3
(D) Gambar 4

(A) Energi dari elektron ini digunakan untuk fotofosforilasi yang menghasilkan ATP, satuan
pertukaran energi dalam sel

(B) Reaksi ini menyebabkan fotosistem II mengalami defisit atau kekurangan elektron yang harus
segera diganti

(C) Oksigen dari proses fotosintesis hanya dihasilkan dari air, bukan dari karbon dioksida
(D) Fotosistem ini menghasilkan ATP

33. QS Surah Ar-Rahman Ayat 6, “Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya
tunduk kepada-Nya," Ayat tersebut mengisyaratkan bergerak dan bertasbih kepada Allah SWT,
termasuk bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan sebagaimana ditunjukkan pada gambar
di atas.
Pernyataan yang kurang tepat berdasarkan gambar di atas adalah ...

(A)

(B)

(C)

(D)

34.  

35. Ketika menunaikan ibadah Haji, puncak ibadah adalah Wukuf di Arofah. Ketika sedang wukuf,
jamaah perlu mempersiapkan diri untuk menjaga stamina dan kesehatan, memperbanyak doa,



(A) Suhu tubuh diatur melalui keringat dapat menurunkan cairan tubuh, hipotalamus sebagai
thermostat yang berfungsi meningkatkan dan menurunkan suhu tubuh

(B) Muncul inpuls eferen dari bagian anterior hipotalamus yang akan mengaktifkan mekanisme
pembuangan panas dengan terbentuknya vasodilatasi pembuluh darah ke kulit dan akhirnya
kelenjar keringat aktif

(C) Akan kehilangan cairan yang berlangsung melalui evavorasi dari traktus respiratori dan difusi
melalui kulit

(D) Respirasi akan meningkat dan menimbulkan saluran pernapasan menjadi kering

membaca al Qur’an dan i’tikaf. Proses fisiologi tubuh, yang terjadi saat melakukan aktivitas ibadah
ini, berikut di bawah ini kurang tepat adalah ...

(A) Nutfah
(B) Alaqah
(C) Mudqhoh
(D) Idhom

36. Proses tahapan perkembangan embrio dalam kandungan ibu meliputi masa morula,
blastula, gastrula dan organogesesis. Dalam Al-Qur’an Surat Al Mukminun ayat 12 –
14 memberikan makna bahwa Allah SWT menjadikan saripati tanah sebagai nutfah. Allah SWT
merubah nutfah menjadi alaqah. Dari alaqah Allah menjadikannya sebagai mudgah kemudian
sebagai idzam yaitu tulang belulang yang menjadi rangka. Kemudian Allah menjadikannya
sebagai manusia dengan segenap anggota-anggotanya.
Gambar di atas merupakan perkembangan embrio pada manusia yang merupakan tahapan ...

37. Ketika sedang melaksanakan sa’i yang merupakan rukun haji dan umroh, kerja otot kaki akan
lebih banyak membutuhkan energi untuk kontraksi otot menggunakan struktur-struktur yang
ditunjukkan pada gambar di atas.



(A) Berlari dengan kecepatan tinggi dan saat terasa kaki terasa sakit langsung berhenti berlari selain
berdzikir saat melakukan sa’i

(B) Bagi yang jarang berolahraga, melakukan olah raga angkat beban (dengan berat kecil) secara
intensif sehari atau dua hari sebelum melakukan sa’i di sela-sela ibadah

(C) Mengkonsumsi makanan berprotein tinggi selain air dalam jumlah relatif lebih tinggi dari
biasanya sebelum melakukan sa’i dan diikuti dengan dzikir saat sa’i

(D) Tidur lebih cepat sehari sebelumya dan melakukan dzikir saat sa’i

Pernyataan yang paling tepat berkaitan dengan bagaimana mempertahankan performa selama
melakukan sa’i berdasarkan pengetahuan biologi yaitu ...

(A) Air merupakan pelarut terbaik bagi unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tumbuhan
(B) Air tidak murni merupakan sumber pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan air murni
(C) Kandungan pada air tidak murni sema baiknya untuk pertumbuhan tanaman
(D) Senyawa yang terdapat di dalam air cucian beras sesuai dengan kebutuhan dari tanaman

38.
Allah berfirman “Supaya Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan” (QS
78:15). Hal ini menginspirasikan beberapa siswa untuk melakukan penelitian terkait jenis air
seperti apakah yang paling baik digunakan untuk menumbuhkan biji kacang merah.  Mereka
menggunakan beberapa jenis air yang dapat ditemukan di sekitar Madrasah mereka, yaiut air
bekas cucian beras, air teh, air got, dan air biasa. Hasil pengamatan mereka disajikan pada grafik
di atas.
Berdasarkan data di atas, maka tentukanlah pernyataan yang paling tidak tepat adalah ...



(A) banyaknya gelembung
(B) H O
(C) macam substrat
(D) suhu dan pH

39. Hasil percobaan enzim katalase menggunakan potongan hati dan H O  disajikan pada
gambar di atas.
Data di atas menunjukkan bahwa yang memengaruhi kinerja enzim antara lain adalah ...

2 2

2 2

(A) Pernyataan a dan c benar
(B) Pernyataan b dan c benar
(C) Pernyataan a dan d benar
(D)  Pernyataan b dan e benar

40.
Secara garis besar sel merupakan sistem kehidupan terkecil. Terdapat dua jenis sel utama di
bumi, yaitu sel tumbuhan dan sel hewan yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. 
Perhatikan pernyataan di bawah ini,

1. Sel tumbuhan memiliki lisosom lebih sedikit dari sel hewan

2. Sel tumbuhan memiliki vakuola yang lebih besar dibandingkan dengan sel hewan

3. Sel tumbuhan mempunyai inti di tengah sel hewan di pheriperal sitoplasma

4. Sel tumbuhan Sitokinesis sel Membentuk lempeng mitosis, sel hewan membentuk furrowing

5. Sambungan antar sel tumbuhan adalah Plasmodesmata, Sambungan antar sel hewan
terhubung oleh Desmosome Tight junction

Pilihan yang paling tepat dari pernyataan di atas adalah . . . 
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