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KOMPETISI SAINS MADRASAH (KSM) 2014 

TINGKAT PROPINSI 

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROPINSI JAWA TIMUR  

 

SOAL BIOLOGI MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) 

 

Petunjuk: 

1. Berdoalah sebelum bekerja 

2. Hindari segala bentuk kecurangan  

3. Tidak diperkenankan membawa dan mengoperasikan HP, Calculator, dan alat 

elektronika sejenis selama proses perlombaan  

4. Waktu yang tersedia 120 menit, pilih dan kerjakan soal yang dianggap mudah serta 

memiliki skor maksimal 

5. Jawablah pertanyaan berikut pada lembar jawaban yang tersedia. 

 

Soal: 

 

1. Sebutkan nama dan fungsi organel pada no 2, 4, 6, dan 8 di bawah ini (Skor  5). 
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2. Ada beberapa perbedaan jenis reproduksi aseksual pada tumbuhan. Sebutkan jenis 

reproduksi aseksual yang tepat yang dilakukan oleh tumbuhan berikut ini (Skor 10)  

 

3. Tumbuhan bakau adalah salah satu tumbuhan yang hidup di tepi pantai. Untuk 

beradaptasi dengan tempat hidupnya tersebut tumbuhan bakau memiliki beberapa ciri. 

Sebutkan minimal 4 ciri yang dimiliki oleh tumbuhan bakau terkait hal tersebut (Skor l 

10) 

 

4. Pinus sp dan Oryza sativa merupakan tumbuhan yang berasal dari kelompok 

kormophyta yang berbeda. Jelaskan minimal 4 perbedaan mendasar yang 

menyebabkan kedua tumbuhan tersebut dikelompokkan pada kormophyta yang berbeda 

(Skor 10). 

 

5. Burung memiliki mekanisme pernafasan yang berbeda pada saat tidak terbang dan 

pada saat terbang. Jelaskan mekanisme pernafasan pada 2 kondisi tersebut (Skor 10). 

 

6.  Mikroorganisme pengurai seperti Nitrosomonas sp dan Rhizobium sp  memiliki peran 

yang dapat menyuburkan tanaman. Jelaskan peran kedua mikroorganisme tersebut 

dalam menyuburkan tanaman (Skor 10). 

 

7. Pada al-Qur’an surat  al-Mukminun ayat 13 Allah SWT mengemukakan terkait fungsi 

organ yang tertera pada gambar no3 di bawah ini. Jelaskan makna yang terdapat pada 

al-Qur’an surat  al-Mukminun ayat 13 di atas dan apa peran yang dimaksudkan pada 

organ no 3 tersebut (Skor 10). 

 

 

 

 

 

 

 



Soal KSM Biologi Jatim 2014 3 

 

 

KOMPETISI SAINS MADRASAH (KSM) 2014 

TINGKAT PROPINSI 

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROPINSI JAWA TIMUR  

 

 

 

 

8. Jagung berbatang tinggi disilangkan dengan jagung berbatang pendek menghasilkan 

turunan pertama (F1) yang berbatang tinggi. Jika turunan pertama disilangkan 

sesamanya, maka berapakah persentase fenotif dan genotif pada F2? (Skor 10). 

 

9. Seorang ibu hemofilia normal heterozigot menikah dengan ayah normal. Berapakak 

perbandingan  dan persentase genotif dan fenotif pada anak yang dihasilkan (Skor 10). 

 

10. Perhatikan arti dari QS. Qashash 77 berikut ini: “Dan carilah pada apa yang telah 

dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu 

melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang 

lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat 

kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

berbuat kerusakan”.  

Berdasarkan ayat di atas apa yang dimaksudkan oleh ayat tersebut, uraikan makna 

yang terkandung dari ayat tersebut dan berikan contoh fenomena alam yang terjadi 

terkait tersebut (Skor 15). 

     

   

 

...................Selamat bekerja, semoga sukses...........  
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