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SOAL BIOLOGI MADRASAH ALIYAH (MA) 

TAHAP II (BABAK FINAL, SOAL SUBJEKTIF) 

 

Petunjuk 

1. Berdoalah sebelum bekerja 

2. Hindari segala bentuk kecurangan  

3. Waktu yang tersedia selama 120 menit  

4. Jawablah pertanyaan berikut pada lembar jawaban yang tersedia 

 

Soal 

1. Berdasarkan klasifikasi makhluk hidup lima kingdom (Whittaker 1969), makhluk hidup 

dikelompokkan menjadi kingdom monera, protista, fungi, hewan, dan tumbuhan. Jelaskan 

ciri-ciri masing-masing kingdom sehingga dapat dijadikan pedoman suatu makhluk hidup 

dikelompokkan ke dalam kingdom monera, protista, fungi, hewan, atau tumbuhan! (10 point) 

 

2. Dalam suatu ekosistem, terdapat mangga, benalu, kantung semar, rumput, semut, kambing, 

tamandua, elang, dan dekomposer. Buatlah rantai makanannya! (10 point) 

 

3. a. Jelaskan pengertian sel yang benar! 

b. Sebutkan nama semua organel sel hewan dan tumbuhan (bedakan organel-organel yang 

ada pada hewan dan yang ada pada tumbuhan) serta jelaskan fungsi dari masing-masing 

organel tersebut! (10 point) 

 

4. Penelitian embriologi modern mengungkapkan pembentukan janin manusia seperti yang 

telah ada di Al Qur’an yaitu QS Al Mu’minun ayat 12-14. Tuliskan QS Al Mu’minun ayat 12-

14 dan jelaskan proses penciptaan manusia berdasarkan ayat tersebut! (15 point) 
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5. Tumbuhan memerlukan unsur nitrogen (N) cukup banyak untuk pertumbuhan vegetatif. 

Namun tumbuhan tidak dapat langsung memanfaatkan N2 dari udara. Jelaskan mengapa 

demikian! (10 point) 

 

6. Jelaskan tahapan replikasi DNA dengan bantuan gambar berikut! (20 point) 
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7. Berikut silsilah kekeluargaan yang menunjukkan orang yang terkena sindrom langka kuku 

cacat dan lutut menonjol serta genotipe golongan darahnya (sistem ABO) dari masing-

masing individu. (25 point) 

 

 

a. Apakah sifat sindrom tersebut (dominan atau resesif)? Jelaskan! 

b. Berdasarkan gambar silsilah, apakah gen penyebab kuku cacat terpaut (linked) dengan gen 

untuk tipe darah ABO? Jelaskan! 

c. Tuliskan notasinya berdasarkan jawaban anda no b! 

d. Individu manakah yang rekombinan? Berapakah frekuensi rekombinannya? 

 


