
SELEKSI KOMPETISI SAINS MADRASAH 2019
Tingkat : Nasional
Mata Uji : MI-IPA-1

        

(A) berarti “tersambung”, dan jumlah polutan cenderung sedikit

(B) berarti “terbelah”, dan kerapatan udara besar dan kecepatan suara tinggi

(C) berarti “masuk”, dan kerapatan udara kecil dan kecepatan suara tinggi

(D) berarti “terpisah”, dan kerapatan udara kecil dan kecepatan suara rendah

1. Perhatikanlah ayat berikut: 
قُْل أَُعوذُ بَِرّبِ اْلفَلَِق

Berkaitan dengan ayat di atas, arti kata “falaq” dan alasan suara adzan pada saat “falaq” akan
terdengar lebih keras karena pada saat itu….

(A) I’tidal, karena torsinya sama dengan  0

(B) Ruku’, karena karena torsinya tidak sama dengan 0

(C) Sujud, karena momen gaya > 0

(D) Tasyahud, karena momen gaya tidak  ada

2. Perhatikanlah QS Al Baqarah ayat 43 berikut.

Ayat di atas memerintahkan ummat Islam untuk menunaikan ibadah shalat. Secara fisika posisi
tubuh yang paling tidak seimbang saat melaksanakan ibadah tersebut adalah pada saat… (
anggap pusat massa tubuh saat berdiri ada di pusatnya)

3. Perhatikanlah bentuk skema penangkal petir pada sebuah masjid sesuai gambar berikut.
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(A) Petir mengenai kawat konduktor dan langsung mengalir melalui batang penangkal petir kedalam
ground (bumi), sehingga aliran listrik dari petir tidak akan mengenai gedung.

(B) Petir mengenai batang penangkal petir dan tidak langsung dialirkan melalui konduktor kedalam
ground (bumi), sehingga aliran listrik dari petir tidak akan mengenai gedung.

(C) Petir mengenai batang penangkal petir dan langsung dialirkan melalui konduktor kedalam
ground (bumi), sehingga aliran listrik dari petir tidak akan mengenai gedung

(D) Petir mengenai batang penangkal petir dan langsung dialirkan melalui konduktor kedalam
ground (bumi), sehingga aliran listrik dari petir akan mengenai pinggiran gedung.

Proses peredaman petir oleh pengkal petir di masjid adalah ….

4. Perhatikan QS surat Al Mukminun ayat 18 berikut.

Allah SWT menenetapkan karakteristik air sebagai kodratnya. Salah satu karakteristik air adalah
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(A) Dan Kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran dan adanya bagian daerah air di bawah 
lapisan es  karena massa jenis air lebih besar dibanding massa jenis es di atasnya

(B) Dan Kami turunkan air dari langit menurut suatu aturan dan adanya bagian daerah air di bawah 
lapisan es  karena massa jenis air lebih besar dibanding massa jenis es di atasnya

(C) Dan Kami turunkan air dari angit menurut suatu ukuran dan adanya bagian daerah air di bawah 
lapisan es  karena massa jenis air lebih kecil dibanding massa jenis es di atasnya

(D) Dan Kami turunkan air dari langit menurut suatu aturan dan adanya bagian daerah air di bawah 
lapisan es  karena massa jenis air sama besar dengan massa jenis es di atasnya

jika dipanaskan dari suhu nol derajat sampai 4 derajat akan menyusut bukan nya memuai. Bagian
arti ayat di atas dan fenomena yang benar tentang air di daerah kutub yaitu….

(A) Rabbu almashriqayni warabbu almaghribayni (QS: Ar Rahman:17). Fabiayyi alai rabbikuma
tukaththibani (QS: Ar Rahman: 18) dan massa jenis kedua bagian laut sama besar

(B) Walahu aljawari almunshaatu fee albahri kaalaAAlami (QS: Ar Rahman:24) dan tekanan
hidrostatik kedua bagian laut sama besar tapi resultannya tidak nol

(C) Yakhruju minhuma alluluo waalmarjanu (QS: Ar Rahman:22).Fabiayyi alai rabbikuma
tukaththibani (QS: Ar Rahman:23)  dan massa jenis kedua bagian laut tidak sama besar

5. Perhatikan ilustrasi atas suatu fenomena pertemuan dua lautan: Laut Tengah dan Samudra
Atlantik, data, dan isyarat al Qur’an berikut ini:

Firman Allah yang mengilustrasikan fenomena di atas tersebut dan alasan tidak berubahnya
karakter air dari masing-masing laut sehingga tidak bercampurnya bagian  dari laut Tengah dan
dari Samudra Atlantik adalah…..
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(D) Maraja albahrayni yaltaqiyani(19). Baynahuma barzakhun la yabghiyani (QS: Ar Rahman:20)
dan tekanan hidrostatik kedua bagian laut saling meniadakan

(A) Gempa bumi karena gaya dan momentum  mengecil dapat membelah tanah, terjadi pergeseran
lempeng, maka akan muncul tsunami

(B) Gempa bumi karena energi dan momentum sangat besar dapat membelah tanah, terjadi
pergeseran lempeng, maka akan muncul tsunami

(C) Gempa bumi karena energi dan momentum mengecil dapat membelah tanah, terjadi pergeseran
lempeng, maka akan muncul tsunami

(D) Gempa bumi karena gaya dan momentum sangat besar dapat membelah tanah, terjadi
pergeseran lempeng, maka dapat muncul tsunami

6. Perhatikan Qur’an Surat Al-Ankabut ayat  37 berikut ini.

ْجفَةُ فَأَْصبَُحوا فِي َداِرِھْم َجاثِِمیَن فََكذَّبُوهُ فَأََخَذتُْھُم الرَّ

Berdasarkan ayat tersebut, fenomena fisis yang sesuai adalah…

7. Perhatikan gambar berikut :
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(A) Al-Maarij ayat 9, dan Sangkaan manusia gunung bergerak di tempatnya, padahal lempeng India
bergerak kekanan di bagian bawah sedangkan lempeng Eurasia bergerak ke kiri di bagian atas
menyebabkan terjadi pegungan Himalaya.

(B) Al-Maarij ayat 9, dan Sangkaan manusia gunung tetap diam di tempatnya, padahal lempeng
India bergerak ke kiri di bagian bawah sedangkan lempeng Eurasia bergerak ke kanan di bagian
atas menyebabkan terjadi pegungan Himalaya.

(C) An-Naml ayat 88, dan Sangkaan manusia gunung tetap diam di tempatnya, padahal lempeng
Eurasia bergerak kekanan di bagian bawah sedangkan lempeng India bergerak ke kiri di bagian
atas menyebabkan terjadi pegungan Himalaya.

(D) An-Naml ayat 88, dan Sangkaan manusia gunung tetap diam di tempatnya, padahal lempeng
India bergerak kekanan di bagian bawah sedangkan lempeng Eurasia bergerak ke kiri di bagian
atas menyebabkan terjadi pegungan Himalaya.

Firman Allah yang mengilustrasikan fenomena fisis tersebut, dan pergerakan gunung terjadi
karena adanya gaya yang terjadi di permukaan bumi, yaitu.. …

8.
Berdasarkan ayat al Quran dan informasi hukum Kepler 1 di atas, maka pernyataan yang paling
tepat adalah…



(A) Setiap planet bergerak mengelilingi Matahari dengan lintasan elips dan Matahari berada di titik
pusatnya serta masing-masing beredar pada garis edarnya.

(B) Luas daerah yang disapu pada selang waktu yang sama akan selalu sama serta masing-masing
beredar pada garis edarnya.

(C) Jarak rata-rata kuadrat dari Matahari sebanding dengan pangkat tiga dari periodenya serta
masing-masing beredar pada porosnya.

(D) Perbedaan gravitasi pada setiap titik lintasan planet menyebabkan kecepatan planet berubah-
ubah serta masing-masing beredar pada porosnya.

(A) Surat Ar Rum 41, karena berbagai macam perbuatan tangan manusia yang salah, maka suhu
rata-rata bumi menjadi meningkat.

9.
Berdasarkan keyakinan terhadap ayat Al Quran dan skema proses efek rumah kaca, maka
pernyataan yang paling tepat berikut ini adalah...



(B) Surat Ar Rad 41, karena berbagai macam pertentangan perbuatan manusia yang salah, maka
kelembaban udara meningkat.

(C) Surat Ar Rahman 41, karena berbagai aktivitas perbuatan manusia yang salah, maka terjadi
penurunan suhu rata-rata bumi.

(D) Surat At Tin 41, karena berbagai macam perbuatan tangan manusia yang salah, maka
kelembaban udara menurun

(A) Merupakan arti surat Faathir ayat 11 dan perbedaan ukuran awan pada kedua tempat, sehingga
angin menggerakkan awan.

(B) Merupakan arti surat Faathir ayat 10  dan perbedaan kelembaban pada kedua tempat, sehingga
angin menggerakkan awan.

(C) Merupakan arti surat Faathir ayat 9 dan perbedaan tekanan pada kedua tempat, sehingga angin
menggerakan awan.

(D) Merupakan arti surat Faathir ayat 8 dan perbedaaan kerapatan udara pada kedua tempat,
sehingga angin menggerakkan awan. 

10. Perhatikan firman Allah: “Dan Allah, Dialah Yang mengirimkan angin; lalu angin itu
menggerakkan awan, maka Kami halau awan itu kesuatu negeri yang mati lalu Kami hidupkan
bumi setelah matinya dengan hujan itu. Demikianlah kebangkitan itu”
Ilustrasi di bawah menunjukkan adanya awan yang senantiasa bergerak.

Meyakini akan isi firman Allah Swt dan gambaran awan yang bergerak di atas, maka pernyataan
yang tepat adalah…....

11. Wudhu adalah salah satu syarat sah Sholat seperti dalam Al-Qur’an surat Al-maidah ayat 6
yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian ingin melaksanakan shalat, basuhlah
wajah dan tangan kalian sampai ke siku, dan usaplah kepala kalian dan (basuhlah) kaki kalian
sampai kedua mata kaki.”
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(A) Nawaitul whudu-a lirof’il hadatsii akhbari fardhon lillaahi ta’aalaa”.gaya gravitasi bumi; serta gaya
kohesi antara kulit dan air

(B) Nawaitul whudu-a lirof’il hadatsii akbari fardhon lillaahi ta’aalaa”.gaya gravitasi bumi dan gaya
adhesi antara kulit dan air.

(C) Nawaitul whudu-a lirof’il hadatsii ashghori fardhon lillaahi ta’aalaa”.gaya gravitasi bumi dan gaya
kohesi antara kulit dan air.

(D) Nawaitul whudu-a lirof’il hadatsii ashghori fardhon lillaahi ta’aalaa”.gaya gravitasi bumi dan gaya
adhesi antara kulit dan air.

Berdasarkan syarat sahnya shalat, maka doa awal wudhu dan fenomena fisika jatuhnya air sisa
wudhu selalu ke bawah serta adanya sebagian air yang menempel pada kulit adalah …

12. Instalasi filter air yang digunakan pada sebuah masjid sebagaimana gambar berikut.
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(A) 100 orang dan diakiri dengan membasuh kaki dan berdoa nawaitul wudhu a liraf'il  hada tsil
ashghari fardhal lillaahi ta'aala

(B) 100 orang dan diakiri dengan membasuh telinga dan berdoa nawaitul wudhu a liraf'il  hada tsil
ashghari fardhal lillaahi ta'aala

(C) 100 orang dan diakiri dengan membasuh rambut dan berdoa nawaitul wudhu a liraf'il  hada tsil
ashghari fardhal lillaahi ta'aala

(D) 100 orang dan diakiri dengan membasuh tangan/siku dan berdoa nawaitul wudhu a liraf'il  hada
tsil akhbari fardhal lillaahi ta'aala

Air bersih diperoleh untuk berwudhu di Mesjid dengan kualitas baik karena sudah mengalami
pembersihan dengan menggunakan filter.  Jika air dari toren yang berkapasitas 2000 L dan setiap
orang yang berwudu membutuhkan air sebanyak 20 L, maka jumlah paling banyak orang yang
dapat berwudhu dan doa sebelum berwudhu adalah …..

13. Kita di bumi dapat merasakan fenomena gerhana matahari dan bulan. Hal ini merupakan
tanda bahwa keduanya tetap tuntuk.sujud dengan apa yang Allah diamanatkan. Perhatikan
gambar berikut.
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(A) Al-Qiyamah 75: 9, dan Matahari dan Bumi taat (tunduk/sujud) dengan perintah Allah untuk
bergerak pada porosnya dan berkeliling pada garis edarnya.

(B) Al-Qiyamah 75: 9, dan Matahari dan Bulan taat (tunduk/sujud) dengan perintah Allah untuk
bergerak pada garis edarnya dan berkeliling pada porosnya.

(C) Ibrahim 14:33, dan Matahari dan Bulan taat (tunduk/sujud) dengan perintah Allah untuk bergerak
pada garis edarnya dan berkeliling pada porosnya.

(D) Ibrahim 14:33, dan Matahari dan Bulan taat (tunduk/sujud) dengan perintah Allah untuk bergerak
pada porosnya dan berkeliling pada garis edarnya.

Pada saat melihat dan mengalami Gerhana Bulan total, maka orang di daerah ini (tanda panah)
seperti gambar di atas disunatkan untuk melakukan shalat khusuf. Firman Allah dan alasan sains
dari gejala gerhana yang tepat adalah….

14. Dilakukan percobaan pengukuran suhu ruang di dua Masjid berbeda yang diduga ada
pengaruh radiasi panas sinar matahari. Jika pengamatan mulai dari pukul 07.00 (waktu duha) pagi
sampai dengan pukul 18.00 dengan menggunakan thermometer ruangan diperoleh data
sederhana seperti terlihat pada grafik berikut.
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(A) Suhu ruangan kedua ruangan masjid A dan masjid B tersebut sama pada jam 16.00 dengan doa
Allahumma inni tahli abwaaba rohmatik

(B) Suhu tertinggi terjadi pada masjid A yaitu 33 C pada pukul 14.00 dengan doa Allahumma tahli
abwaaba rohima

(C) Suhu terendah terjadi pada ruangan masjid B yaitu pada jam 09.00 dan 18.00 dengan doa
Allahumma sahla abwaaba rohmatik

(D) Suhu yang sama pada kedua ruangan masjid terjadi pada pukul 12.00 dengan doa Allahumma
tahli abwaaba rohmatik

Berdasarkan grafik di atas, maka suhu, waktu dan adab berdoa memasuki kedua masjid yang
tepat adalah….

o
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(A)

(B)

15. Bentuk hilal yang akan nampak saat dilakukan observasi adalah …



(C)

(D)

16. Perhatikanlah Al Quran Surat An-Nur ayat 39 dan fenomena alam yang digambarkan melalui
skema berikut

Di antara pernyataan berikut, bagian dari arti ayat dan proses terjadinya fenomena alam di atas
adalah…
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(A) “dan orang-orang kafir amal-amal mereka adalah laksana pelangi di tanah yang datar, yang
disangka air oleh orang-orang yang dahaga” dan adanya perbedaan kerapatan suhu di lapisan
atmosfer, cahaya akan mengalami pembiasan, pemantulan internal total, sehingga kita akan
melihat seperti ada bayangan jenis-jenis air.

(B) “dan orang-orang kafir amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana di tanah yang datar, yang
disangka air oleh orang-orang yang dahaga” dan adanya perbedaan kerapatan suhu di lapisan
liteosfer, cahaya akan mengalami pembiasan, pemantulan internal total, sehingga kita akan
melihat seperti ada bayangan jenis-jenis air.

(C) “dan orang-orang kafir amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana di tanah yang datar, yang
disangka air oleh orang-orang yang dahaga” dan adanya perbedaan kerapatan suhu di lapisan
atmosfer, cahaya akan mengalami pembiasan, pemantulan internal total, sehingga kita akan
melihat seperti ada bayangan jenis-jenis air.

(D) “dan orang-orang kafir amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana di tanah yang datar, yang
disangka air oleh orang-orang yang dahaga” dan adanya perbedaan kerapatan suhu di lapisan
biosfer, cahaya akan mengalami pembiasan, pemantulan internal total, sehingga kita akan
melihat seperti ada bayangan jenis-jenis air.

(A) QS Yaasin ayat 82, sumber energi dapat berupa kayu yang hijau; dan energi terbarukan yang
paling potensial adalah energi panas bumi

(B) QS Yaasin ayat 81, sumber energi dapat berupa kayu yang hijau; dan energi terbarukan yang
paling potensial adalah adalah energi air

(C) QS Yaasin ayat 80, sumber energi dapat berupa kayu yang hijau; dan energi terbarukan yang
paling potensial adalah energi laut

(D) QS Yaasin ayat 79, sumber energi dapat berupa batu bara; dan energi terbarukan yang paling
potensial adalah adalah energi laut

17. Perhatikan al Quran Surat Yaasin berikut.

Pernyataan yang paling tepat berdasarkan ayat al Quran dan tabel di atas adalah ….
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(A) “Alhamdulillaahil-ladzii ahyaanaa ba’damaa aamaatanaa wa Ilaihin nusyuur” dan biaya listrik
sebesar Rp 60.000,00

(B) “Alhamdulillaahil-ladzii ahyaanaa ba’damaa aamaatanaa wa Ilaihin nusyuur” dan biaya listrik
sebesar Rp 80.000,00

(C) “Bismillahli-ladzii ahyaanaa ba’damaa aamaatanaa wa Ilaihin nusyuur” dan biaya listrik sebesar
Rp 120.000,00

(D) “Bismillahil-ladzii ahyaanaa ba’damaa aamaatanaa wa Ilaihin nusyuur” dan  biaya listrik sebesar
Rp 180.000,00

18. Di sebuah pesantren terdapat 10 ruang asrama masing-masing menggunakan lampu
penerang dengan daya 40 watt selama 30 hari dalam 1 bulan. Jika lampu penerang dinyalakan
dari pukul 18.00 sampai pukul 04.00 pagi, maka Soleh sebagai petugas asrama, saat bangun
tidur dan memadamkan lampu di jam 04.00 itu, ia juga dapat menghitung biaya listrik yang harus
dibayar oleh Pesantren (harga per kWh Rp 500,-). Doa bangun tidur dan biaya listrik yang harus
dikeluarkan pesantren adalah…

(A) Allahumma baarik lanaa fiimaa rozaqtanaa wa qinaa ‘adzaabannaari dan suhu air minum
campuran 40 derajat Celsius

(B) Allahumma baarik lanaa fiimaa rozaqtanaa wa qinaa ‘adzaabannaari dan suhu air minum
campuran 50 derajat Celsius

(C) Allahumma baarik lanaa fiimaa rohmaatana wa qinaa ‘adzaabannaari dan suhu air minum
campuran 40 derajat Celsius

(D) Allahumma baarik lanaa fiimaa rohmaatana wa qinaa ‘adzaabannaari dan suhu air minum
campuran 50 derajat Celsius

19. Aisyah mencampurkan air panas yang suhunya 80 derajat celsius sebanyak 40 mL dengan air
sejuk yang suhu 20 derajat Celsius sebanyak 80 mL. Air minum campuran tersebut diminum
sebagian oleh Aisyah sebelum makan sebagaimana gambar berikut.

Maka adab berdoa sebelum makan dan besar suhu air minum campuran adalah...
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(A) 850 detik dan berdoa “asyhadu allaa ilaaha illallah wahdahu laa syariikalahu . Wa asyhadu anna
Muhammadan'abduhu wa rasuuluhu Allahumma-j alnii minattabinna waj alnii minal
mutathohiirina waj alnii min 'ibadatishalihin”.

(B) 340 detik dan berdoa “Nawaitul wudhu a liraf'il  hada tsil ashghari fardhal lillaahi ta'aala.”
(C) 180 detik dan berdoa “asyhadu allaa ilaaha illallah wahdahu laa syariikalahu . Wa asyhadu anna

Muhammadan'abduhu wa rasuuluhu Allahumma-j alnii minattabinna waj alnii minal
mutathohiirina waj alnii min 'ibadatishalihin”.

(D) 120 detik dan berdoa “Nawaitul wudhu a liraf'il  hada tsil ashghari fardhal lillaahi ta'aala.”

20. Sebuah masjid mengumandangkan adzan Ashar dengan kecepatan suara sebesar 340 m/det.
Ali yang berjarak ke masjid sejauh 850 meter langsung menuju masjid untuk berwudhu dan shalat
berjamaah. Ali membutuhkan waktu 60 detik untuk sampai di masjid. Ketika berwudhu Ali
menggunakan waktu sebesar 2 menit. Maka berapa lamakah Ali menggunakan waktu sejak
mendengar adzan sampai selesai berwudhu dan apakah doa ketika selesai berwudhu?

(A) Membuat hipotesis

(B) Melakukan percobaan

(C) Observasi Kuantitatif

(D) Rumusan Masalah

21.
Badrun melakukan percobaan dengan serangkaian metode ilmiah untuk meneliti pengaruh pupuk
organik terhadap  lebar daun. Salah satu  langkah metode ilmiah yang dilakukannya berdasarkan
ayat berikut:

“Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-
rapinya.” (QS. Al-Furqan: 2)

Berdasarkan ayat tersebut, langkah metode ilmiah yang tepat menggambarkan kegiatan Badrun
adalah...

22.
Berikut adalah diagram hasil data Riset Kesehatan Dasar (Riskedas) yang dirilis oleh
Kementerian Kesehatan sejak tahun 2007 hingga 2018. Data penduduk Indonesia yang memiliki
Indeks Massa Tubuh (IMT) ≥  27 tersebut mengalami perubahan. Fenomena yang menjelaskan



(A) “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi.” (QS. Al-
Baqarah: 173).

(B) “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, (berkorban untuk)
berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaithan.”
(QS. Al-Maidah: 90).

(C) “Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan.” (QS. Al-A’raf: 31).

(D) “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu.”
(QS. Al-Maidah: 88).

kejadian tersebut adalah akibat melanggar perintah Al-Qur’an dalam Ayat...

(A) tubuh beruas-ruas; memiliki sayap

(B) tubuh beruas-ruas;  berkaki delapan

(C) kaki beruas-ruas; tidak memiliki ekor

(D) kaki beruas-ruas;  tubuh terdiri dari dua bagian

23.
Al-Ankabut merupakan nama hewan yang ada dalam nama surat di Al-Qur’an. Ciri-ciri yang tidak
menunjukkan hewan tersebut adalah...

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

24. Jawablah soal berikut!

25.
Berikut adalah filogeni dari genus Panthera!
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(A) semua genus Panthera adalah hewan mamalia dan bersifat karnivora obligat
(B) Harimau tidak berkerabat dengan jaguar dan macan tutul karena memiliki corak loreng
(C) Macan tutul berkerabat dekat dengan jaguar karena memiliki postur tubuh yang sama
(D) Semua genus Panthera memiliki kuku tajam dan glandula mamae

Berdasarkan gambar tersebut, pernyataan yang tidak tepat adalah..

(A) Penciptaan makhluk hidup

(B) Rantai makanan

(C) Seleksi alam

(D) Klasifikasi makhluk hidup

26.
Di dalam Al Quran terdapat banyak ayat terkait ilmu pengetahuan, termasuk biologi.  Salah satu
ayat yang diyakini terkait dengan biologi adalah Al- Anbiya ayat 8:

“Dan tidaklah kami jadikan mereka tubuh-tubuh yang tiada memakan makanan, dan tidak (pula)
mereka itu orang-orang yang kekal”.

Berdasarkan konsep-konsep pada biologi, surat ini menerangkan konsep
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(A) Tupai
(B) Kelinci
(C) Kelelawar
(D) Musang

27.
Berdasarkan rantai makanan tersebut, konsumen I posisinya dapat digantikan oleh, kecuali...

(A) Siklus Nitrogen
(B) Siklus Sulfur
(C) Silklus Fosfor
(D) Siklus Karbon

28.
“Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang
tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-
tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.” (QS. Al-A’raf: 58)

Berdasarkan keterangan ayat tersebut, siklus biogeokimia yang tidak mempengaruhi peristiwa
tersebut adalah...

(A) Metabolisme
(B) Irama sirkadian

29.
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah tidurmu di waktu malam.” (QS. Ar-Rum: 23).

Berdasarkan ayat tersebut, kita dapat mempelajari sistem fisiologi manusia yang berkaitan
dengan, kecuali...



(C) Sistem gerak
(D) Sistem saraf

(A) Sel
(B) Jaringan
(C) Organ
(D) Sistem Organ

30.
Surat Al-Infithar ayat 7-8 tersebut merupakan penjelasan dari proses pembentukan anatomi
manusia di tingkatan...

(A) Membersihkan kontaminan limbah melalui degradasi minyak dengan bantuan fitoplankton
(B) Memodifikasi limbah beracun menjadi senyawa tidak berbahaya dengan bantuan enzim.
(C) Limbah minyak diemulsi oleh bakteri yang telah dilakukan rekayasa genetika.
(D) Tumpahan minyak diuraikan oleh mikroba aerob menjadi senyawa organik

31.
Tumpahan minyak akibat pengeboran di laut lepas dapat menyebabkan pencemaran laut yang
serius. Salah satu upaya untuk mencegah dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran tersebut,
maka langkah yang dilakukan adalah menggunakan teknik bioremediasi yang menggunakan agen
hayati berupa mikroba. Cara kerja mikroba tersebut dalam mengatasi pencemaran adalah...



(A) Sebelum tahun 1800 M, laju natalitas rendah
(B) Pada tahun 1000 – 1400 M sering terjadi wabah penyakit pada manusia
(C) Terjadi pertumbuhan eksponensial akibat perang antara tahun 1800 – 2000 M
(D) Pada tahun 2000 hingga sekarang akses kesehatan lebih terjamin

32. Grafik berikut merupakan pertumbuhan populasi manusia sejak tahun 1000 M hingga tahun
2000 M. Berdasarkan grafik tersebut, pernyataan berikut yang tidak tepat dalam mempengaruhi
pertumbuhan populasi manusia adalah ...

(A) Fermentasi anaerob obligat
(B) Fermentasi aerob obligat
(C) Fermentasi anaerob fakultatif
(D) Fermentasi aerob obligat

33.
“Sebaik-baik bumbu dan lauk adalah cuka.” (HR. Muslim).

Cuka dikatakan bumbu yang baik oleh Nabi karena secara bioteknologi bahan pembuatan cuka
berasal dari alkohol melalui proses...



(A) CRISPR
(B) Kultur in vivo
(C) Rekayasa genetika
(D) Fusi protoplas

34.
Pomato merupakan tanaman yang dapat menghasilkan umbi kentang serta berbuah tomat dalam
satu individu. Tanaman tersebut merupakan salah satu hasil bioteknologi dengan menggunakan...

(A) protein dan serat
(B) protein dan mineral
(C) protein dan lemak
(D) protein dan asam amino

35.
Dari Abu Musa al-Asy’ari Radhiyallah berkata: “Saya pernah melihat Rasulullah Saw. makan
daging ayam,” (HR. Bukhari).

Berdasarkan Hadist tersebut, Rasulullah memperkenankan kita memakan daging ayam karena
memiliki nilai gizi yang bagus untuk pertumbuhan serta sumber energi yang berupa...

(A) Sup ikan
(B) Soto daging
(C) Santan kelapa
(D) Telur rebus

36.
Kolestrol merupakan salah jenis lemak yang dapat mengganggu kesehatan jika kadarnya di
dalam tubuh berlebihan. Makanan berikut yang tidak memiliki kandungan kolestrol adalah...



(A) 1 dan 3 benar
(B) 1 dan 2 benar
(C) Semua benar
(D) Semua salah

37.
“Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala
macam tumbuh-tumbuhan maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang
menghijau.” (QS. Al-An’am: 99)

Perhatikan daftar tumbuhan berikut!

1. Kaktus

2. Jati

3. Zaitun

Berdasarkan informasi ayat tersebut, jika suatu kondisi lingkungan tidak ada air, maka dalam
daftar tumbuhan tersebut yang dapat hidup menghijau adalah...

38.
Safinah RA meriwayatkan: “Aku pernah memakan daging burung hubara bersama Rasulullah
Saw.,” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).



(A) Warna bulu menyesuaikan dengan kondisi habitatnya yang berada di daerah gurun
(B) Kata ketiga dari nama ilmiah “fuertaventurae” menunjukkan takson subspesies
(C) Pemberian nama “fuertaventurae” mengindikasikan burung jenis baru
(D) Tipe paruhnya merupakan burung pemakan serangga, sayur, dan buah

Dalam hadist tersebut, burung Hubara memiliki nama ilmiah Chlamydotis undulata fuertaventurae.
Berdasarkan taksonomi dan  karakter dari hewan tersebut, pernyataan berikut yang tidak tepat
adalah...

(A) semua kerangka tersebut adalah hewan mamalia
(B) kerangka hewan bernomor 2 termasuk quadrupedal
(C) kerangka nomor 1, 3, dan 4 termasuk hewan karnivora
(D) kerangka nomor 3 didesain untuk lari cepat

39.
Perhatikan sistem rangka beberapa hewan berikut!

Pernyataan berikut yang tidak tepat adalah...

40.
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(A) Pak Tamam
(B) Pak Ahmad
(C) Keduanya membayar zakat yang sama
(D) Keduanya tidak diwajibkan bayar zakat

Pak Tamam memiliki sawah yang ditanami padi sementara Pak Ahmad memiliki kebun yang
ditanami pohon mangga. Baik sawah maupun kebun tersebut memiliki luas 1 ha dengan sistem
irigasi dari air pegunungan. Dalam kurun satu tahun, siapakah yang membayar zakat lebih
banyak?
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