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(A) Konsentrasi A tetap B tetap
(B) Konsentrasi A bertambah B tetap
(C) Konsentrasi A bertambah B berkurang
(D) Konsentrasi A berkurang B bertambah

1.
Perhatikanlah gambar larutan glukosa di atas !

Diketahui bahwa :
Larutan A merupakan konsentrasi larutan sama dengan sitoplasma.
Larutan B merupakan konsentrasi glukosa  dengan 10 %.

Berdasarkan gambar, setelah sepuluh menit kegiatan praktikum larutan, maka yang terjadi
berikutnya berikutnya adalah ...

2.
Makanan yang baik adalah makanan yang kaya akan nutrisi sehingga tubuh kita tidak kekurangan
zat gizi. Allah SWT memerintahkan kita untuk mengkonsumsi makanan yang halalan thoyyiban
sebagaimana yang disebutkan dalam al Quran surat al Maidah ayat 88 dan al Baqoroh: 168. Jika
tubuh kita kekurangan asupan nutrisi, maka akan menimbulkan gangguan bagi tubuh, termasuk
kekurangan mineral. Pernyataan berikut yang benar tentang mineral kalium, kecuali ...



(A) Kalium berperan sebagai pengatur tekanan darah
(B) Kelebihan natrium dalam tubuh akan meningkatkan kebutuhan tubuh terhadap kalium
(C) Kekurangan natrium dalam tubuh akan meningkatkan kebutuhan tubuh terhadap kalium
(D) Kekurangan kalium dapat meningkatkan risiko komplikasi, seperti kelemahan pada otot, aritmia,

dan beberapa gangguan jantung.

(A) Manusia sebaik-baik bentuk ciptaan Allah
(B) Manusia sebagai kholifah di bumi sehingga harus memelihara dan melestarikan alam dan

sekitarnya
(C) Allah menciptakan bumi dan seiisinya sebesar-besarnya untuk dimanfaatkan manusia
(D) Larangan pernikahan yang masih ada ikatan persaudaraan yang berakibat pada genetik

keturunan yang merugikan

3.
Allah berfirman dalam al Qur’an Surat An Nisa’ ayat 23, yang ditunjukkan pada gambar di atas.

Makna yang dapat diambil dari ayat tersebut di atas dalam kehidupan manusia adalah:

4.
Dalam surat al-Furqon ayat 2, disebutkan bahwa Allah SWT menciptakan segala sesuatu dan
menetapkan ukuran-ukuran dengan serapi-rapinya, sebagaimana dapat diilihat pada
mikroorganisme.

Di bawah ini beberapa macam sifat mikroorganisme :

1. berkembang biak dengan membelah diri

2. hanya dapat berkembang biak dalam sel hidup

3. bentuk seperti bola atau batang

4. dapat membentuk kristal

5. hidup secara koloni atau sendiri

6. tubuh terdiri atas ADN atau ARN



(A) 1, 3, dan 5
(B) 2, 4 dan 6
(C) 1, 2 dan 3
(D) 2, 4 dan 5

Sifat yang dimiliki oleh virus ialah .......

(A) Leptin diperoduksi oleh sel adipose berperan dalam memberikan informasi pada otak tentang
cadangan energi pada sel dimana dia dihasilkan serta menghambat keinginan untuk makan

(B) Gherlin diproduksi oleh lambung ketika lambung tidak berisi makanan dan berfungsi untuk
menstimulasi nafsu makan dan pergerakan lambung

(C) Obestatin berperan dalam mengurangi nafsu makan, pengambilan makanan, dan pergerakan
saluran pencernaan.

(D) Penurunan gherin berkaitan dengan penurunan kandungan darah pada sistem pencernaan saat
melakukan olah raga

5.
Obesitas adalah masalah yang sekarang dihadapi oleh negara maju dan sebagian negara
berkembang. Terjadinya obesitas berkaitan erat dengan keseimbangan input dan penggunaan
energi. Input energi berkaitan dengan nafsu makan yang diatur secara hormonal, sedangkan
penggunaan energi berkaitan dengan aktifitas, seperti olahraga. Menurut Imam Ibnu Qoyyim al
Jawziyah (1292-1350 M) dalam bukunya Zad al-Ma’ad bahwa ada hubungan antara olah raga
dengan kesehatan. Olah raga diketahui efektif dalam menekan obesitas. Pernyataan yang tepat
hubungan antara oleh raga dengan sekresi hormon yang mengatur nafsu makan adalah...

(A) Ibu bergenotip I I  dan ayah bergenotip I I  sehingga Hanun bergenotip I I
(B) Ibu bergenotip I I  dan ayah bergenotip I I  sehingga Hanun bergenotip I I
(C) Ibu bergenotip I I  dan ayah bergenotip I I  sehingga Hanun bergenotip I I
(D) Ibu bergenotip I I  dan ayah bergenotip I I  sehingga Hanun bergenotip I I

6. Hanun adalah anak yang terlahir dengan golongan darah B dari pasangan ibu dengan
golongan darah A dan ayah AB. Orang tua Hanun merasa kebingungan dan galau karena anak
yang terlahir bergolongan darah yang berbeda dengan ayah dan ibunya. Hal ini adalah salah satu
bukti kebesaran dari Allah untuk menciptakan apapun sesuai dengan apa yang dikehendaki-Nya
(An Nur :45). Dalam ilmu genetika diketahui bahwa genotip anak ditentukan oleh genotip
parentalnya. Pernyataan berikut yang dapat  menjelaskan kejadian tersebut sehingga kegalauan
orang tua dapat teratasi yaitu ...

a a a b b b

a o a b o b

a o a b b b

a a a b o b

7.
Alam merupakan ciptaan Allah yang sempurna dan terdapat ketentuan-ketentuan yang telah
sempurna seperti dalam firman Allah, QS Al Furqan: 2. Allah melengkapi makhluknya dengan
karunianya yang memungkinkan mereka untuk dapat hidup pada lingkungannya. Kemampuan
adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungan akan mempengaruhi fisiologi makhluk tersebut.



(A) isolasi geografi dan fisiologi
(B) isolasi genetik dan geografi
(C) isolasi geografi dan adaptasi
(D) rekombinasi genetik

Hibridisasi yang berlangsung lama berakibat variasi semakin banyak dan semakin jauh
menyimpang dari moyangnya dan terbentuklah spesies baru. Terbentuknya spesies baru burung
Finch di kepulauan Galapagos diakibatkan oleh adanya ……

(A) Salinitas tinggi menurunkan laju pembentukan sel darah merah yang berakibat pada penurunan
kadar Hb dan Hct

(B) Peningkatan salinitas mengakibatkan meningkatnya kepekatan plasma darah dan cairan di otot
(C) Peningkatan salinitas menyebabkan stres pada ikan, ini ditandai oleh meningkatnya kadar

kortisol di dalam darah akibat peningkatan salinitas
(D) Aklimatisasi meningkatkan tingkat toleransi ikan terhadap salinitas

8. Beberapa jenis ikan memiliki sifat anadromous, yaitu menetas di air tawar dan mengalami
pendewasaan di air payau atau air laut seperti yang tersirat dalam Qur’an surat Al Fatir: 12.
Kondisi ini memaksa ikan tersebut untuk mengembangkan sistem osmoregulasi untuk bertahan
hidup pada lingkungan hypoosmotic (pada sungai) dan hyperosmotic (pada air laut). Faktor-faktor
yang berperan dalam proses ini, diantaranya perubahan pada beberapa hormon kortisol,
perubahan konsentrasi senyawa pada darah (glukosa, protein) dan perubahan pada hematocrit
(Hct), hemoglobin (Hb). Pernyataan berikut benar, kecuali

(A) Hewan ini memiliki kemampuan untuk menjaga suhu tubuhnya tanpa dipengaruhi oleh
lingkungan (homokioterm).

(B) Memiliki perilaku sosial dan didomestikasi oleh manusia
(C) Metabolisme mereka sangat ditentukan oleh kondisi lingkungan
(D) Tidak memiliki kemampuan untuk menjaga suhu tubuhnya tanpa dipengaruhi oleh lingkungan

(poikioterm)

9.
Terdapat hewan-hewan yang diabadikan di dalam Al Qur’an sebagai nama-nama surat,
diantaranya adalah An Nahl. Hewan ini merupakan salah satu hewan paling penting di dunia
karena memberikan servis ekosistem yang dapat mempengaruhi sebagian besar komunitas di
muka bumi.

Pernyataan di bawah ini merupakan beberapa sifat dari hewan, tentukanlah manakah sifat yang
tidak dimiliki oleh hewan tersebut



(A) Manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan
(B) Manusia sebagai ciptaan yang sebaik-baiknya dari tanah
(C) Manusia diciptakan dari air mani
(D) Manusia diciptakan untuk menjaga lingkungan

10. Dalam penciptaan manusia sebagai makhluk ciptaan Nya, Allah SWT berfirman dalam al
Qur’an surat As Sajdah: 7, seperti yang tertulis pada gambar di atas.

Makna yang terkandung dalam ayat tersebut adalah …

(A) Os parentale, os zygomaticum, os maxibulla, os temporale
(B) Os frontale, os nasale, os mandibulla, osparentale
(C) Os frontale, os zygomaticum, os mandibulla, os temporale
(D) Os frontale, os zygomaticum, os maxibulla, os temporale

11.  

(A) Peningkatan dari aktivitas otot Jantung dan otot-otot motorik sehingga meningkatkan kekuatan
dan stamina

(B) Peningkatan dari aktivitas otot pencernaan dan ekskresi sehingga meningkatkan kesehatan
(C) Peningkatan dari aktivitas penglihatan dan syaraf yang memungkinkan para peserta kegiatan

untuk menjaga kesehatan panca indra
(D) Peningkatan dari aktvitas hipokampus dan otak yang berperan dalam peningkatan memori dan

pengambilan keputusan

12.
Aktivitas Tahsin merupakan salah satu bagian dari aktivitas yang umum dilakukan pada seluruh
madrasah yang merupakan ciri khas madrasah. Kegiatan ini dapat memberikan pengaruh besar
pada fisiologi manusia terutama terkait dengan

13.



(A) Cairan sel kentang hipertonis terhadap larutan glukosa
(B) Larutan glukosa hipertonis terhadap cairan sel kentang
(C) Larutan glukosa hipotonis terhadap cairan sel kentang
(D) Cairan sel kentang hipotonis terhadap larutan glukosa

Di dalam Laboratorium telah disiapkan tiga cawan dengan berisi potongan kentang masing-
masing diberi larutan glukosa 5%, 10%, dan 15%. Kentang direndam selama 60 menit. Kegiatan
praktikum tentang osmosis sel tumbuhan tersebut menghasilkan data sebagai berikut:

Alasan yang dapat menyatakan hilangnya berat kentang adalah...

14.
Suatu pengujian kehalalan dilakukan pada 4 produk makanan yang akan dijual pada salah satu
pesantren. Pengujian dilakukan dengan menguji keberadaan enzim tertentu pada makanan
tersebut. Hasil dari pengujian disajikan pada Tabel A.

Hasil pengujian tersebut dibandingkan dengan pengujian yang sama pada beberapa produk
seperti yang disajikan pada Tabel B.

Berdasarkan informasi di atas, pernyataan yang benar adalah ...
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(A) Semua makanan halal untuk dikonsumsi
(B) Makanan A dan D halal untuk dikonsumsi
(C) Makanan B dan C halal untuk dikonsumsi
(D) Tidak ada makanan yang halal untuk dikonsumsi

(A) Peningkatan kandungan kortisol
(B) Peningkatan glukokortikoid
(C) Peningkatan kandungan serotonin dan epinefrin
(D) Peningkatan kandungan endorphin

15.
Dalam Islam, kita sangat dianjurkan untuk melakukan sholat malam (tahajud). Hadist Rasulullah
menyatakan bahwa shalat malam dapat berfungsi sebagai penghapus dosa, memberikan
ketenangan jiwa, dan menyehatkan tubuh. Berdasarkan ini maka kondisi yang dapat ditemukan
pada individu-individu yang melakukan shalat Tahajud adalah sebagai berikut, kecuali ...

(A)

(B)

(C)

(D)

16.  



(A) tempat menyaring air, garam, asam amino, glukosa, dan urea sehingga menghasilkan urin
primer

(B) kantong/kapsul yang membungkus glomerulus
(C) tempat bermuaranya tubulus yaitu tempat penampungan urin sementara yang akan dialirkan

menuju kandung kemih melalui ureter
(D) tempat penyerapan kembali/reabsorpsi urin primer yang menyerap glukosa, garam, air, dan

asam amino dan menghasilkan urin sekunder

17.
Terdapat Hadits yang menjelaskan tentang hubungan berpuasa dengan kesehatan, dimana Nabi
Muhammad SAW  bersabda “Berpuasalah, niscaya kalian akan sehat”.  Bagi pengidap gangguan
ginjal berpuasa akan efektif untuk meningkatkan konsentrasi urin pada ginjalnya.

Nomor 1 pada gambar di atas menggambarkan struktur bagian dari ginjal yang berfungsi
sebagai...

(A) Berat kering sel, kekeruhan, kadar protein, kadar RNA
(B) Jumlah CO , kadar enzim, kadar lemak, kekeruhan
(C) Counting chamber, cawan petri (plate count)
(D) Kadar DNA, kadar enzim, dan counting chamber

18. Meskipun bakteri merupakan makhluk mikroskopik, penghitungan bakteri tetap dapat
dilakukan. Metode-metode di bawah ini termasuk metode penghitungan bakteri secara langsung,
yaitu ….
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(A) 1
(B) 2
(C) 1 dan 3
(D) 1, 2, 3 dan 4

19.
Pada perkembangan tumbuhan, setelah ovum dibuahi oleh inti sperma, zigot  yang terbentuk
akan berkembang menjadi dua sel seperti pada gambar di atas. Dari bagian embrio berikut :

1. Kotiledon

2. Hipokotil

3. Radikula

4. Epikotil

Bagian yang berkembang  dari terminal cell  adalah ...

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

20.
Setelah melakukan kegiatan praktikum didapatkan data kurva seperti gambar di atas yang
menunjukkan fluktuasi beberapa variabel yang terlibat dalam reaksi asimilasi karbon pada
tumbuhan CAM. Garis kurva yang mana di bawah ini yang merepresentasikan resistensi stomata
adalah ….



(D) Garis A pada grafik

(A) Hewan tersebut tidak memiliki kaki tabung, hanya duri di permukaan tubuhnya
(B) Hewan tersebut memiliki dua tahap larva, yaitu echinopluteus dan pluteus
(C) Saluran pencernaannya tidak lengkap, mempunyai mulut tetapi tidak ada anus
(D) Hewan ini mempunyai struktur  khas di mulut yang disebut Aristotle’s lantern

21. Allah SWT menciptakan makhluk hidup dengan berlain-lainan macamnya sebagaimana yang
disebutkan dalam al-Qur’an surat An-Nahl 13. Di antara salah satu ciptaan Allah SWT adalah
seperti yang dapat dilihat dalam gambar di atas.
Berdasarkan gambar di atas, pernyataan yang benar adalah...



(A) Anjing – Al Kahfi
(B) Tikus – An Ankabut
(C) Gajah – Al Fil
(D) Monyet – Al Nahl

22. Gambar di atas menunjukkan hubungan kekerabatan dari hewan-hewan pada kelompok
mamalia. Diantara hewan-hewan yang dipilih menjadi wakil dari setiap kelompok terdapat hewan
yang namanya diabadikan dalam bentuk nama surat, yaitu...

(A) Tidak memiliki kantung kemih
(B) Tingkat metabolisme yang tinggi
(C) Tulang-tulangnya berongga

23. Kemampuan untuk terbang dimiliki oleh sebagian besar jenis burung. Allah-lah yang
menerbangkan burung tersebut sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nahl ayat 79 yang
artinya “Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa
bebas. Tidak ada yang menahannya selain daripada Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang beriman”. Banyak
sifat yang dikembangkan oleh burung sebagai adaptasi agar dapat  terbang. Karakter di bawah ini
yang tidak terkait bentuk adaptasi oleh burung untuk terbang adalah ...



(D) Hanya memiliki satu ovarium

(A) 3 Oktober dan 25 November
(B) 10 Oktober dan  3 Desember
(C) 10 Oktober dan 25 November
(D) 3 Oktober dan 3 Desember

24. Jika seorang perempuan bercerai dari suaminya, maka perempuan tersebut harus menunggu
masa iddah sebelum menikah lagi. Ibu Anisa bercerai dari suaminya Pak Harun tanggal 3
Agustus. Haid pertama Bu Anisa jatuh pada tanggal 7 Agustus. Ibu Sarah bercerai dengan Pak
Jamal pada tanggal 12 Agustus dan haid pertama Bu Sarah tanggal 2 September.  Tanggal
berapakah Bu Anisa dan Bu Sarah dapat menikah lagi jika siklus haid Bu Anisa dan Bu Sarah
normal ? (siklus haid normal = 28 hari dan lamanya haid = 7 hari) 

(A)

(B)

25.
Cahaya biru adalah bagian dari spektrum cahaya tampak yang dapat menembus bagian dalam
perairan. Sinar ultraviolet (UV) dapat menembus lebih dalam dibandingkan dengan cahaya biru.
Gen pada populasi ikan laut yang mendiami kedalaman antara 500 m hingga 1.000 m memiliki
alel untuk fotopigmen yang sensitif terhadap sinar UV, dan alel lain untuk fotopigmen yang sensitif
terhadap cahaya biru. Grafik berikut yang paling menggambarkan perkiraan distribusi dari alel-alel
ini  jika ikan yang membawa alel-alel ini lebih memilih untuk menempatkan diri mereka di tempat
yang terlihat adalah ...



(C)

(D)

26. Allah SWT menciptakan setiap makhluk hidup dengan karakter masing-masing dan
berkembang berdasarkan kemampuan mereka. Hal ini dapat dilihat  jika kita menumbuhkan dua
makhluk hidup pada sumber daya yang serupa. Kurva pada gambar di atas menunjukkan
pertumbuhan dua spesies bakteri G dan H. Mereka dikultur dalam cawan  Petri dengan dua
ukuran berbeda (diameter 7cm dan diameter 10 cm) dengan 20 ml media nutrisi yang serupa.



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

(Warna yang lebih terang menunjukkan populasi di cawan Petri yang lebih kecil.)

Manakah dari berikut ini yang benar terkait percobaan di atas?

1. Spesies G telah mencapai daya dukungnya

2. Spesies H telah mencapai daya dukungnya

3. Spesies G terbatas dalam populasinya berdasarkan ruang

4. Spesies H terbatas dalam populasinya berdasarkan ruang

(A) Kadar auksin di sisi bawah akar lebih rendah dibandingkan sisi atas sehingga sisi atas akar lebih
cepat tumbuh dan akar membengkok ke bawah

(B) Kadar auksin di sisi bawah lebih tinggi sehingga pertumbuhannya terhambat dan akar
membengkok ke bawah

(C) Kadar auksin yang tinggi pada bagian bawah akar yang merangsang pembelahan sel sehingga
akan memanjang dan membengkok ke bawah

(D) Kadar auksin yang tinggi di bagian sisi bawah akar menyebabkan terjadinya dominansi apikal
dan akar tumbuh ke bawah

27. Allah SWT menumbuhkan tumbuhan sebagaimana yang disampaikan dalam al Qur’an surat
Al ‘Anam 95. Pertumbuhan dimulai ketika biji berkecambah. Pertumbuhan akar  pada
perkecambahan dipengaruhi oleh gravitasi yang menyebabkan  perubahan tempat akumulasi
hormon pada akar dan pucuk kecambah seperti yang diperlihatkan dalam gambar di atas.
Berdasarkan informasi tersebut yang menyebabkan pertumbuhan akar membengkok menuju ke
dalam bumi adalah ...



(A) Proses pembuahan dilakukan dengan menggunakan sel sperma dari suami yang sah yang
diambil oleh suami sendiri

(B) Embrio yang dihasilkan boleh ditanamkan rahim istri kedua bila di istri pertama rahimnya rusak
(C) Embrio yang diperoleh boleh disimpan dengan dibekukan
(D) Bila suami dari wanita tersebut meninggal, proses pembuahan boleh dilakukan dengan

sepengetahuan dari pihak keluarga istri dan suami

28. Seorang wanita yang baru menikah menderita kanker ovarium dan disarankan untuk
mengangkat ovariumnya melalui operasi. Sebelum diangkat, wanita meminta kepada tim dokter
untuk mengambil sebanyak mungkin ovum yang ada dengan harapan untuk melakukan proses
pembuahan di luar tubuh dengan bantuan manusia. Di antara pernyataan di bawah ini, yang tepat
menurut hukum Islam adalah...

29. Salah satu bentuk kebesaran Allah dapat dilihat pada struktur DNA yang dimiliki oleh seluruh
makhluk hidup yang berfungsi sebagai pusat informasi kehidupan dari makhluk hidup
tersebut. Gambar A di atas adalah skema dari struktur DNA.
Perhatikan urutan basa nitrogen pada fragmen DNA pada Gambar B. Berdasarkan informasi di
atas, perbedaan antara segmen 1 dan segmen 2 yang benar adalah ...



(A) Segmen 1 bukan untuk mengkode mRNA karena kedua untai DNA  memiliki basa nitrogen T
yang tidak ditemukan pada RNA

(B) Segmen 1 akan lebih mudah larut dalam air daripada segmen 2 karena memiliki lebih banyak
gugus fosfat

(C) Segmen 1 akan  terdenaturasi pada suhu yang lebih rendah daripada segmen 2 karena
pasangan basa A-T memiliki dua ikatan hidrogen sedangkan pasangan basa G-C memiliki tiga

(D) Segmen 1 dipastikan berasal dari DNA prokariota karena didominasi oleh pasangan basa A-T

(A) Tabung A
(B) Tabung B
(C) Tabung C
(D) Tabung D

30. Rahma melakukan percobaan menggunakan siput air dan tanaman Hydrilla. Empat tabung
reaksi diisi air dengan jumlah dan sumber air yang sama, seperti yang terlihat pada gambar di
atas. Keempat tabung reaksi disimpan disimpan di tempat yang gelap selama 6 jam.

Berdasarkan percobaan Rahma di atas, tabung mana yang paling tinggi kandungan oksigen
terlarut adalah...

(A) Merusak sel yang terinfeksi virus & sel kanker dengan melisiskan membran sel oleh sel
pembunuh alami (NK)

(B) Penghancuran sel inang yang memiliki antigen asing, seperti sel kanker oleh sel T sitotoksik
(C) Pembentukan interperon oleh sel yang terinfeksi virus yang mengganggu proses replikasi virus
(D) Sistem komplemen menyerang membran mikroba dengan melubanginya hingga bocor dan sel

pecah

31.
Allah SWT menciptakan tubuh manusia dengan sempurna, dan Allah SWT membekali tubuh kita
dengan sistem pertahanan tubuh yang menjaga dari penyakit. Sistem imun kita bekerja dengan
sangat rapi yang menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT dalam tubuh manusia,
sebagaimana yang disebutkan dalam surat Adz-Dzariat 20-21. Ketika terjadi serangan patogen
pada tubuh kita, sistem imun akan bekerja baik secara spesifik maupun non spesifik. Pernyataan
di bawah ini yang bukan termasuk respon imun nonspesifik dalam mekanisme pertahanan tubuh
melawan penyakit adalah ...



(A) ATP harus mendorong masuknya kalsium dari luar sel ke dalam SR
(B) ATP harus mentransfer Pi ke SR untuk memungkinkan hal ini terjadi
(C) ATPase harus memompa kalsium dari sitosol ke SR melawan gradien konsentrasi
(D) Ion kalsium harus berdifusi kembali ke SR di sepanjang gradien konsentrasi

32. Allah  SWT telah menciptakan segala sesuatu sebaik-baiknya (As Sajdah : 7), seperti yang
nampak dalam pengaturan transport zat melalui membran plasma sel. Dalam proses transportasi
zat, sejumlah sistem untuk memompa zat melintasi membran diberdayakan oleh ATP. Pompa
bertenaga ATP seperti itu sering disebut ATPase walaupun ATPase tidak sering menghidrolisis
ATP kecuali jika ATPase secara simultan mengangkut ion. Peningkatan kecil  ion kalsium dalam
sitosol memicu sejumlah reaksi intraseluler yang berbeda, sehingga sel-sel harus menjaga
konsentrasi kalsium tetap rendah. Sel-sel otot juga mengangkut kalsium dari sitosol ke dalam
sistem membran yang disebut retikulum sarkoplasma (SR). Jika sel otot sitosol memiliki
konsentrasi ion kalsium bebas 10  dalam sel istirahat, sedangkan konsentrasi dalam SR
mencapai 10 , lalu bagaimanakah ATPase bekerja?

-7
-2

(A) Lokasi kedua gen berada  pada kromosom berbeda
(B) Lokasi kedua gen sangat berjauhan, tetapi masih dalam kromosom yang sama
(C) Lokasi kedua gen sangat berdekatan dalam kromosom yang sama
(D) A dan B benar

33.
D, F, J adalah 3 gen yang ditemukan di Drosophila. Frekuensi rekombinasi dua dari 3 gen tersebut
ditunjukkan pada tabel berikut ini.

 Berdasarkan tabel di atas, gen D dan  F kemungkinan....

(A) Tahapan spermiogenesis merupakan tahapan pematangan sel spermatozoa dimana sperma
menyempurnakan bentuknya dan mematangkan kemampuan motilitasnya

(B) Spermatogenesis dimulai sejak dalam kandungan, berhenti saat lahir dan dilanjutkan pada saat
masa pubertas

34.
Dalam tahapan perkembangan manusia seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Mu’minun 12 -14,
Allah SWT menciptakan sel mani melalui proses yang dalam pengetahuan modern disebut
spermatogenesis. Pernyataan tentang spermatogenesis berikut ini yang paling tepat adalah ...
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(C) Tahapan spermatositogenesis merupakan tahap proliferasi dimana sel spermatogonia membelah
secara meiosis membentuk spermatosis primer

(D) Tahapan spermiogenesis merupakan serangkaian perubahan yang menghasilkan transformasi
spermatid menjadi spermatozoa melalui pembelahan secara meiosis

(A) Karena fenotip F1 dan F2 dari persilangan merah muda dan putih tidak sesuai dengan rasio
genotip dan fenotipik yang diharapkan, bunga Mary harus mereproduksi dengan perbanyakan
vegetatif

(B) Warna bunga tergantung pada tahap perkembangan bunga, dan bunga muda berwarna putih,
berkembang menjadi merah muda dan kemudian menjadi biru

(C) Munculnya warna biru pada generasi F1 dari persilangan merah muda dan putih menunjukkan
bahwa warna bunga bukanlah sifat yang diwariskan tetapi ditentukan oleh lingkungan

(D) Warna bunga adalah sifat bawaan, dan fenotip F1 dan F2 dari bunga  timbul dari persilangan
merah muda dan putih yang disebabkan oleh produk gen lain yang memengaruhi ekspresi
fenotipik

35. Bunga Mary sering terlihat sebagai bunga pertama yang muncul di musim semi di beberapa
daerah di Amerika Serikat. Bunganya biasanya berwarna biru, tetapi kadang-kadang ditemukan
variasi bunga putih atau merah muda. Data pada tabel berikut ini diperoleh setelah beberapa
persilangan.

Pernyataan berikut yang paling menjelaskan data di atas adalah ...
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(A) Pada tekanan parsial 10 mm Hg, hemoglobin mengikat oksigen tetapi mioglobin tidak
(B) Pada tekanan parsial 20 mm Hg, mioglobin dan hemoglobin mengikat oksigen dalam jumlah

yang sama
(C) Pada tekanan parsial 40 mm Hg, mioglobin memiliki afinitas yang lebih besar terhadap oksigen

daripada hemoglobin
(D) Pada tekanan parsial 80 mm Hg, mioglobin mengikat oksigen dua kali lebih banyak daripada

mengikat hemoglobin

36. Baik mioglobin dan hemoglobin adalah protein yang mengikat secara reversibel  molekul
oksigen. Grafik di atas menunjukkan kemampuan pengikatan oksigen oleh myoglobin dan
haemoglobin.

Berdasarkan grafik di atas, pernyataan berikut ini yang benar adalah ...

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

37. Gamar di atas menunjukkan dua piramida ekologis. “I“ mewakili ekosistem perairan dan “II”
mewakili ekosistem terestrial. Diketahui pernyataan sebagai berikut :

1. Piramida I merupakan piramida biomassa

2. Piramida II merupakan piramida jumlah

3. Kotak yang tidak berarsir dalam piramida I mewakili zooplankton dan dalam piramida II
mewakili serangga

4. Baik piramida I maupun piramida II  tidak didasarkan pada energi

Berdasarkan gambar di atas, pernyataan yang benar adalah...

38.
Islam mengatur banyak aktivitas dalam kehidupan manusia, diantara adalah makan. Pada suatu
pesantren yang mengedepankan aspek penggunaan hukum Islam dan pelestarian lingkungan,
para siswa mendapatkan sarapan pagi untuk menunjang kegiatan mereka. Rata-rata hidangan
yang disediakan oleh dapur adalah 1,2 kg per siswa yang terdiri dari 60% karbohidrat, 30% lemak,
dan 10% protein.



(A) 4320 Kkal
(B) 3000 Kkal
(C) 2400 Kkal
(D) 1200 Kkal

Bila diketahui bahwa nilai kalori untuk karbohidrat adalah 4 Kkal / gram, lemak 10 Kkal / gram, dan
protein 6 Kkal/gram. Maka masukan energi yang diterima siswa saat mereka menggunakan adab
makan Islam adalah ...

(A)

(B)

(C)

39.
Seorang peneliti sedang menyelidiki hubungan antara keanekaragaman spesies yang ada di
komunitas dan kemampuan spesies non-asli yang diperkenalkan dalam menidakstabilkan
komunitas. Grafik berikut yang paling konsisten dalam menggambarkan bukti bahwa komunitas
dengan keanekaragaman tinggi lebih tahan terhadap perubahan dibandingkan  komunitas dengan
keanekaragaman rendah adalah ...



(D)

(A) 1/8 bagian dan 7/40 bagian
(B) 7/20 bagian dan 1/8 bagian
(C) 7/20 bagian  dan tidak mendapat warisan
(D) 1/8 bagian dan tidak dapat warisan

40. Gambar di atas merupakan gambar peta silsilah dari satu keluarga yang menderita penyakit
genetik mematikan dimana 99% penderita meninggal saat berusia 40 tahun (diberi tanda kotak
dan lingkaran berwarna hitam).

Suatu hari, sang kakek meninggal dunia (saat individu 5 berusia 30 tahun dan individu 6 berusia
35 tahun) dan menyerahkan pembagian harta waris berdasarkan hukum Islam. Berdasarkan
ketentuan hukum Islam, bagian dari harta sang kakek yang diterima oleh masing-masing individu
7 dan 8 adalah ..
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