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NAMA

ASALSEKOI.AH: KABUPATEN/KOTA:

l ' Silakan berdoa sebelum mengerjakan soal, semua alat komunikasi dimatikan.
2' Tuliskan identitas Anda (Nama, Asal Sekolah dan Kabupaten/I(ota Sekolah)

secara lengkap pada setiap halaman dalam berkas soal dan lembar jawaban

Anda.

3. Tes ini terdiri dart Ts soal. perhatikan petuduk cara menjawab soal.

4. lffaktu yang dibe.rikan 90 menit.

5. Anda dilarang membawa dan menggunakan alat elekhonik apapun selama

ujian berlangsung.

6' Anda hanya diperkenankan menggunakan alat tulis beserta kertas yang telah
disediakan.

7. Anda tidak diperkenankan berdiskusi dengan siapapun selama ujian
berlangsung.

8. Beri tanda silang pada huruf yang Anda pilih sebagai jawaban yang Anda
anggap paling benar pada Lembar Jawaban yang telah disediakan.

9. Apabila Anda ingin mengubah jawaban Anda, lingkarilah huruf yang Anda
jawab sebelumnya, lalu beri tanda silang pada huruf yang Anda pilih sebagai
jawaban yarrg Anda anggap paling benar.

10. Anda akan mendapatkan 4 poin untuk setiap jawaban yang benar, -l poin
untuk setiap jawaban yang sarah, dan 0 poin untuk pertanyaan yang tidak
terjawab.

11. Berkas soal dikembalikan ke panitia.

12. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas atau perlu ditanyakan, silakan langsung
bertanya kepada pengawas ujian.
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NAMA

ASAL SEXOI,AH: KABUPATEN/KOTA:

PETUNJUK A Pilihtah satu jawaban yang paling tepat, dalam menjawab soal
nomor 1 sampai 30

I Manakah yang dapat dikatagorikan sebagai kloning
A. menanam biji cabe

B. memotong ekor cicak
C. menanam buah kelapa
D. memotong planaria menjadi dua
E. mengawinkan ikan koki yang samapersis wtrnanya

2 Perhatikan gambar di bawah ini
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Dari ketujuh kecambah tersebut, yang akan tumbuh manbengkok adalah
A. 1r 213,516,7
B. 1,2,5,6,7
c. 1,5,6,7
D.5,6,7
E. 2,3,4

Bentuk asosiasi afitat.a jamur dengan akar kacang-kacangan merupakan asosiasi
yang menguntungkan keduanya, sehingga dapat dikategorikan sebagai hubungan
yang dikategorikan simbiosis
A. divergen
B. komensalisma

C. parasitik

D. munralisma

E. konvergen
suatu hewan berbentuk bilaterar simetris, tidak mempunyai rangka, bersegmen-
segmen dan hidup di air tawar. Berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki hewan tersebut,
maka kita dapat menggolongkan ke dalam filum :

A. Coelenterata
B. Plat5&elminthes

C. Annelida
D. Mollusca
E. Arthropoda
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NAMA :

ASALSEKOI.AH:

,*
!i

:ii
i: i

KABUPATEN/KOTA:

Tanaman Mirabilis jalapa berbunga merah muda memiliki genotipe Mm. Jika
bunga tersebut berumah satu, bagaimanakah kemungkinan genotipe sel telur dan
polennya?

A. polen =M atau m
B. ovum = M atau m
C. owm : M dan polen: m
D. polen = Mm dan owm Mm
E. owm: M atau m dan polen: M atau m

Berilot ini ddalah diagram dari strukhr reproduksi wanita.

Penyumbatan pada daerah B akan mengganggu proses.
A. transportasi gamet

B. pematangan gamet

C. pembuangan sisa metabolisme melalui uretra
D. produksi hormon seks

E. munculnya karakteristik seks sekunder

Fitoplankton menrpakan orgrnisma produsen terbesar pada ekosistem
A. rawa

B. sungai

C. lautan

D. daerah pasang surut
E. darat

Salah satu karakteristik utama talofita adalah tidak adanya :

A. dinding sel

B. jaringan pembuluh

C. inti sel

D. kloroplas

E. kromosom

wanfta
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NAMA

ASAL SEKOI.AH: KABUPATEN/KOTA:

Berikut adalah penyakit pada manusia dan penyebabnya, kecuali....
A. Rabies - Rhabd rvirus - Virus
B. TBC - Mycobacterium tuberculosis - Bakteri
C. Penyaldt Tidur - Tryryenosomr. protoror

D. Malaria-Plasmodirrm - Protozoa
E. Dernanr-Dengue - Virus

seorang siswa menyimpan wortel di dalam lemari es. setelah tiga minggu, pada
permukaan wortel tersebut ternyata ditemukan struktur serupa serat berwarna putih.
Strukfu tersebut bukan merupakan jurnur- Menurut kalian, struktur apa yangp"ti"g
mungkin tumbuh dari permukaan wortel tersebut?
A. rambut akar yang tumbuh dari akar lateral
B. akar tunjang yang tumbuh dari batang
C. akar lateral yang tumbuh dari akar utarna
D. akar adventif yang tumbuh dari batang
E. rambut akar yang tumbuh dari akar utama

I I Berikut ini adalah urutan kejadian yang terjadi pada otot lurik.

Aktivitas berat Kekurangarr oksigen

X mewakili molekul.
A. hemoglobin
B. glikogen
C. asam amino
D, alkohol
E. asam laktat

12 Kebunrhan untuk berinteraksi secara sosial mempengaruhi penyebaran spesies,

SEtE["sl KSM 2013 TINGKAT KAB Halaman 4 dari rs
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NAMA

ASAL SEKOTAH:

A. unifomr, menyebar
B. berkelompok, random
C. random, berkelompok
D. menyebar, berkelompok
E. random, menyebar

13 Perbedaan mendasar antara

tumbuhan untuk

sehingga penyebaran secara jarang terjaJi di
sering ditemukan di alam ada1ah............

KABUPATEN/KOTA:

alam. Penyebaran yang Iebih

tumbuhan dan hewan terletak pada kemampuan

14

A. mencerna karbohidrat
B. merombak COz

C. adaptasi terhadap lingkungan
D. mengeluarkan hasil respirasi sel

E. tahan terhadap penyakit.
Beberapa peneliti akan melakukan isolasi dan identifikasi terhadap mikroorganisme
dari berbagai sumber air panas di daerah pegunungan berapi di Indonesia. Jenis
mikroba yang kerrungkinan diperoleh dalam jumlah paling banyak adalah....
A. Eubacteria

B. Archaeobacteria

C. Fungi
D. Actinomycetes
E. Algae
Pada akar, rambut akar akan ditemukan pada
A. daerah pendewasaan

B. daerah pembelahan

C. daerah pemanjangan

D. tudung akar
E. akarsekunder
Perhatikan tabel data tes golongan darah berikut :

l5

l6

No Pasien Anti A Anti B Anti AB

I Amin + + +

2 Aminah + +

Dari tabel dapat disimpulkan Amin :

A. OdanA
B. AB dan O
C. A dan AB
D. AB dan B
E. AB dan A

SELEKSI KSM 2013 TTNGKAT KAB/KOTA _ MApRASAH ALIYAH Halaman 5 dari 15



NAMA

ASAL SEKOLAH: KABUPATEN/KOTA:

Proses manakah yang menggambarkan suksesiekologi
A. tikus memakan biji, burung memakan tikus,bunrng terdekomposisi ketika mati
B. proses dekomposisi pada tanah melepaskan nitrogen ke lingkungan
C. rumputpada tanah kering dan miskin, dengan waktu akan digantikan oleh semak
D. hutan yang lebat karena kebalcaran akan menjadi tanah yang tandus
E. rumput yang tumbuh ekspansif menyebabkan hilangnya nutrisi dalam tanah

Berkaitan dengan siklus nitrogen, pernyataan mana di bawah ini yang tidak benar?
A. cadangan nitrogen terbesar terdapat di afinosfer
B. makhluk hidrrp menyimpan nikogen dalam bentuk asem amino, protein ,lan

asam nukleat
c. fiksasi nitrogen mengubah gas ilffogen menjadi amonia dan nitrat
D. fiksasi nitrogen hanya mungkin terjadi melalui proses biologis
E. hrmbuhan tidak dapat memanfaatka: nitrogen dalam bartuk gas

Pada tumbuhan, pr,rses fotosintesis pada tumbuhan berlangsung di siang hari,
sedangkan respirasi

A. berlangsung di malam hari
B. berlangsung di siang hari
C. berlangsung setelah fotosintesis
D. berlangsung setiap saat
E. berlangsung ketika ATP di dalam sel mencukupi

Bqbagai \arifis padi lolol sepati Rojolelq mdcar, ciherang, cimelati, cibogo, cisarrane,
situ Patenggang, cigeulis, ciliwung, Mekonggga, Membramo, Sintanur, Jati luhur,
}ang t€rdeat di Indoresia dapd ekafqgorfl<an s*qgai teaumgrnm pada tingld
A Jenis

B. Gen

C. Ifununihs
D. populasi

E Ekocistern

Tingkatan takson yang paling rendah, yang menempatkan tebu, jagung dan padi
dalam kedudukan sistematika adalah ...
A. kelas

B. ordo

C. famili

D. genus

E. spesies

t7
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NAMA

ASAL SEKOLAH: KABUPATEN/KOTA:

23 Dalam siklus karbon, co2 dilepaskan ke atnosfer melalui proses:
A. respirasi

B. fotosintesis

C. fiksasi

D. karboksilasi
E. fosilasi

Mengapa tumhuhan gurun yang hidup dalam kondisi kering dan sangat panas
memiliki stomata?

A. digunakan untuk transpirasi
B. digunakan untuk perhrkaran gas

C. digunakan untuk melepaskan panas yang terlalu berlebihan di dalam rumbuhan
D. jawaban A dan B benar
E. jawaban A, B dan C benar

26 Kendwagananhalati d@dilGlorryoilGnmenjadi keard<amganmpadatindct
A. sel,jringan, orgal
B. indivi@pqprlasi,kununihs
C. gqjens,poplasi
D. g€n,p@asi,kununibs

E. gaLjadsrdosiSern

27 Di antara serangga'serangga di bawah ini yang dalam pertumbuhannya mengalami
metamorfosa dengan sempurna adalah :

A. Kecoak (Periplaneta americana)
B. t alat rumah (Musca domestica)
C. Wereng Q{ilaparva lugens)
D. Kutu kepala (Pediculus capitis)
E. Capung kuning (Pantala flavescens)

28 Berikut adalatr jenis-jenis penyakit yang berhubungan dengan system peredaran
daratr pada manusia yang disebabkan oleh factor keturunan, kecuali
A. hemofilia
B. thalasernia

C. sick Cell anemia
D. eritroblastosis fetalis
E. hipertensi

SELEKSI KSM 2013 TINGKAT KAB/KOTA - MADRASAH ALIYAH Halaman 7 dari t5
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NAMA :

ASALSEKOI,AH: KABUPATEN/KOTA:

Dalarn rpayaurnrk mengloren/a.sil@ flora langta di Indonesi4 di beftagai Ernpar di tndonesia,

di Bogor dan Bali, pemaintatr membuat kdrun puneliharaaq fdng dikenal derrgal
A k&unkoldsi
B. k$ulraya
C. kehnbotani
D. kdatnplasnanufrtr

I
E. kdarnbiologi

Gula sederhana yang terkandung dalam cairan floem berasal dari :

A. akar

B. buah

C. fotosintesis

D. penguraian pati

E. organ penyimpanan dalam tanah

PETUNJUK B Dipergunakan dalam menjawab soal nomor 3r sampai 55

Pitihlah : A. jika (1), (2) dan (3) yang betut

B. jika (1) dan (3) yang betul
C. Jika (2) dan (4) yang betul
D. jika hanya (4) yang betul
E. jika semuanya betul

3l Manakatr yang merupakan molekul polimer tunggal
(l) DNA
(2) RNA
(3) Lemak
(4) Protein

32 shuktur haploid penghasil gamet pada tumbuhan Bryophyta adalah :

(l) arkegonia

(2) sporofit
(3) antheridia
(4) protalium

33 Untuk tnelindungi hewan hewan langka yang terancam punah, diperlukan
berbagai upaya konservasi diantara nya
(l) menangkar hewan
(2) memelihara di kebun binatang
(3) mengendalikan musuh alaminya
(4) mempelajari habitat aslinya

30

SELEKSI KSM 2OI3 TTNGKAT.KAB/KPTA * MADRASAH ATIYAU Halaman 8 dari 15
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NAMA

ASAL SEKOL{H: KABUPATEN/KOTA:

Membran sel dapat ditembus oleh :

(1) gas CO2

(2) maltosa

(3) gas Oz

(4) sulcrosa

Tumbuhan menghasilkan hormone etilen, yang berfungsi untuk
(l) merangsang pemanjangan batang
(2) merangsang teg'adinya absisi pada daun
(3) menginduksi pembelahan sel

(4) menginduksi pematangan buah

36 Salah satu karakteristik spesies endemik adalah
(1) terdistribusi secara acak pada biosfer
(2) terdiskibusi secara meluas pada biosfer
(3) memerlukan ekosistem yang luas

(4) terdistribusi pada daerah yang sempit pada biosfer

Jika tanaman Mirabilis jalapa berbunga merah muda maka genotipe polennya
adalah

(1) Mm
(2) M
(3) mm
(4) m atau M

Seorang siswa memotong setangkai davn Saintpaulia (African violet), kemudian
di tanam dalam tanah, yang akhirnya hrmbuh menjadi tanaman utuh. Proses di atas

merupakan contoh dari
(l) patenokarpi
(2) stek
(3) fragmentasi
(4) perbanyakan secara vegetative

Organisme yang dapat berfungsi sebagai produsen dalam suatu ekosistem air
tawaradalah....
(l) alga hijau
(2) protozoa
(3) cyanobacteria

(4) udang-udangan

35

37

38
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NAMA :

ASALSEKOI,AH: KABUPATEN/KOTA:

Biji jambu merah jika ditanam menghasitkan tanaman yang berbuah jambu
berwarna hijau. Jika genotipe jambu merah Mm dan jambu hijau mm, maka :

(1) polen jambu hijau bergenotipe m
(2) sel telurpada bunga jambu hijau bergenotipe M
(3) sel telur pada bunga jarnbu hijau bergenotipe m
(4) polen jambu hijau bergenotipe M

Perhatikan gambar berikut
.d4

Struktur yang berfungsi untuk menarik datangnya polinator adalah :

(1) E
(2) D

(4) c

organisme di basrah ini yang termasuk kelompok organisme eukariot adalah...
(l) Amoeba

(2) Anabaena

(3) Azolla
(4) Acetobacter

Reaksi gelap terJadi pada bagian kloroplast yang disobut :

(1) matrix
(2) me,mbran tylakoid
(3) lumen tylakoid
(4) stoma

Zatyang masih diperlukan oleh tubuh dan bercampur dengan urine primer diserap
kembali oleh tubuh pada ginjal bagian :

(1) glomelurus
(2) tubulus kontortus distal
(3) tubulus kolektivus
(4) tubulus kontorhrs proksimal

4l

42

43
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NAMA :

ASAI SEKOI,AH: I(ABUPATEN/KOTA:

Spesies pohon di bawah ini yang termasuk pada tumbuhan Gymnospermae adalah

( l) jati (Tectona grandis)
(2) melinjo (Gnetun gaemon)
(3) -agga (Mangifera indica)
( ) pinus (Pinus merlatsii)

Pada planaria yang memiliki genotipe ooGg jika dipotong menjad^i 3, maka
(l) tiap potongan dapat tumbuh menjadi seekor individu
(2) tiap potongan memiliki genotipe OOGG, OoGg dan oogg
(3) tiap potongan memiliki genotipe OoGg
(4) planaria mati setelah di potong menjadi 3

Sistem Limfatikberperan penting dalam :

(1) keseimbangon cairan internal
(2) fransportasi nuhisi
(3) pengaturan suhp tuUutr
(4) pertatranan tubuh

Kelompok tanaman yang diperlukan manusia sebagai penghasil karbohidrat
adalah...

(l)jaeun€, padi dan gandum
(2) padi, jagung dan tebu
(3) kentang, singkong dan talas
(4) kelape, kaoang tanah dan kedelai

Mana di antara pernyataan berikut yang terjadi selama perkecambahan biji
(1) imbibisi air
(2) pertumbuhan radikula
(3) mobilisasi cadangan makanan
(4) aktivitas pernbelahan meiosis meningkat

Sel imun manakah yang dikirim kc tempat infeksi untuk memusnahkan
(fagositosis) bakteri yang menyerang?
(l) monosit
(2) neutrofil
(3) eosinofil
(4) eritosit

45

47
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NAMA :

ASALSEKOI-AH: KABUPATEN/KOTA:
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Ciri-ciri satu jenis tumbuhan yang termasuk ke dalam Gymnospermae adalah
(l) berakartunggang
(2) pembuahanhrnggal
(3) tidak merniliki perhiasan bunga
(4) keping b{i dua

Pertumbuhan primer pada tumbuhan terjaJi dalam fenomena-fenornena di bawah
ini, kecuali :

(1) Pemanjangan batang

(2) Pembentukanjaringan gabus

(3) Pemanjangan akar

(a) Pertambahan diameter batang

Vitamin sedngkali rrenrpakan bagian dari:
(l) kelompok nonprotein
(2) molekul anorganik
(3) koenzim
(4) asam karboksilat

Hewan Arthropoda yang memiliki ciri-ciri berkaki, kepala bersatu dengan dada
dan antenanya 2 pasang adalah ...

(1) udang windu

(2) kepiting

(3) lobster

(4) rajungan

Meristem yang bertanggung jawab untuk menyebabkan terjadinya pemanjangan
pada tanaman jagung (Zea mays) adalah

(l) apikal
(2) lateral

(3) interkalar
(4) intravaskuler

53
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NAMA

ASAL SEKOI,AH: KABUPATEN/KOTA:

PETtiNJtIK c Dipergunakan dalam menjawab soil nomor 56 sampai 70.
Soal terdiri dari tiga bagian, yaitu: pERltyATAAIy, kata
SEBAB dan ALASAIY yang disusun berurutan.

Pilihlah:

A. jika pernyataan betul, alasan betul. dan keduanya menunjukkan
hubungan sebab akibat

B. jika pernyataan betul dan alasan betul, tetapi keduanya tidak
menunJukkan hubungan sebab akibat

C. jika pernyataan betul dan alasan salah

D. jika pernyataan salah dan alasan betul

E. jika pernyataan dan alasan, keduanya salah

56 Meiosis merupakan proses pembelahan yang tejadi pada saat spermatogenesis,
sebab spermatogenesis bermula dari sel bakal sperma kemudian membelah
menghasilkan sel sperma dengan jumlah kromosom yang sama seperti induknya.

57 Bila suatu sel tumbuhan diletakan dalam larutan yang bersifat hipotonis maka
terjadi plasmolisis, sebab dalam kondisi lingkungan hipotonis, air akan keluar
dari dalam sel

58 Phytophthora infestan merupakan jamur lendir bersifat pathogen, sebab
Phytophthora infestan dapat menyerang tanaman kentang

59 filtrasi darah berlangsung dalam glomerulus ginjal, sebab dalam glomerulus
terj adi proses ostnosis

60 Kloroplast termasuk sistern endomembran, sebab kloroplast merupakan organel
produsen pati yang dibutuhkan makhluk hidup lainnya

61 Intoduksi spesies baru ke dalam suatu komunitas akan mengancam spesies lokal
di dalam habitat tersebut, sebab spesies introduksi adalah spesies yang di
masukan ke suatu area yang bukan habitat aslinya

62 Volvariella volvacea dan Amanita phalloides merupakan jamur yang termasuk
ke dalam kelompok Basidiomycotina, sebab Basidiomycotina merupakan
kelompok jamw.jamur yang memiliki ukumn besar

63 Kekurangan iodium dapat menyebabkan pernbengkakan kelenjar tyroid, sebab
kelenjar tyroid berperan menghasilkan hormon oxytoxin

SELEKSI KSM 2OI3 TINGKAT KAB/KOTA_ MADRASAH ALIYAH Halaman 13 dari l5



NAMA :

ASAL SEKOI,AH: KAtsUPATEN/KOTA:

Bunga kembang sepatu (Hibiscus rosa-sinensl,s) merupakan bunga sempurna,
sebab bunga sempurna memiliki organ perkembangbiakan jantan dan betina
dalam satu bunga

Bagi masyarakat umum, lebih mudah untuk membedakan tanaman jagung

dengan padi dari pada membedakan antara padi rojolele dengan padi pandan

wangi, sebab padi dan jagung merupakan familia yang sama

Paramaecium merupakan hewan bersel satu yang dimasukkan ke dalam
Flagellata, sebab Paramaeciarz memiliki rambut getar (silia) yang berguna
dalam pergerakannya

Sepasang kucing dapat memiliki 4 anak yang salah satunya albino, sebab kedua
induknya menrpakan hewan homozygot dominan.

Endodermis merupakan jaringan pada yang berperan untuk mangatur pergeralcan

air dan minslal, sebab endodermis memiliki pita caspary yang akan
mengarahkan air dan mineral yang masuk secara simplas ke dalam endodermis

Dalam kategori takson, lumba-lumba hidung botol termasuk Pisces, sebab
lumbaJumba memiliki sirip dan hidup di air

Penggundulan hutan di pegunungan dapat mengurangi ketersediaan air dalam
tanah, sebab infiltrasi air hanya terjadi di daerah pegunungan

PETUNJUK q ldleh dengan Jawaban yang tepat dalam menjawab soal

nomor 71 sampat 75 !

7l Sepasang mayat (seorang perempuan dan seorang anak kecil) ditemukan
berpelukan sahr jam setelah terjadi longsor. Analisis medik peremptum
memiliki gol darah AB dan anak kecil memiliki gol darah O. Apakah anak
yang dipeluknya merupakan anak kandung ? .....................fffD
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NAMA :

ASALSEKOLAH: KABUPATEN/KOTA:

72-73 Isilah titik-titik pada tabel dibawah ini dengan nama proses yang melibatkan
komponen yang terdapatpadakolom dan baris berikut ini

Protein I&rbohidrat
Ribosom

(72)...

Kloroplast

(73)..........

Gambar di atas adalah sayatan melintang akar dari kelas tumbuhan ..........,

spora lumut yang telah matang dan jatuh di tempat yang cocok, rnaka spora
itu akan berkembang menjadi

74

75
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