
SELEKSI KOMPETISI SAINS MADRASAH 2019
Tingkat : Provinsi

Mata Uji : MA-FIS-1

        

(A) 2 N
(B) 5 N
(C) 8 N
(D) 10 N

1. Dalam Kitab Ma’ani Irun al-Mijaniqi fi Raf’ al-Asya al-Taqila bi al-Quwwa al-Yasira, Abu Hatim
al-Muzaffar ibn Ismail al-Isfizari (abad 11 M) membuat sistem gear terkopel untuk mengangkat
beban seperti gambar berikut:

Jika diketahui  l  = r  = r, r  = r  = r  = r/2, r  = r  = r  = r/4 serta katrol diasumsikan licin,
maka gaya minimal yang diperlukan pada pemutar untuk mengangkat beban  w =  80 N adalah…

pemutar 1 2 4 6 3 5 tali
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(A) 20 cm
(B) 16 cm
(C) 10 cm
(D) 8 cm

2.
Abū al-Fath Abd al-Rahman Mansūr al-Khāzini (Abad 11-12 M) dalam karyanya Kitab Mizan al-
Hikmah, membuat neraca untuk pengukuran massa benda seperti manuskrip berikut:

Terdapat dua mangkuk logam yang berukuran sama yaitu A dan B. Pada kondisi awal mangkuk A
berisi benda bermassa 0.5 kg dan mangkuk B berisi benda bermassa 0.4 kg, serta jarak kedua
mangkuk adalah sama 30 cm terhadap titik 0. Selain mangkuk, terdapat benda C bermassa 0.3 kg
yang dapat digeser posisinya sehingga sistem seimbang di titik 0. Jika kemudian pada mangkuk A
ditambahkan suatu benda bermassa 0.1 kg, maka perubahan posisi benda C terhadap kondisi
awal agar sistem tetap seimbang adalah...

3. Abu Hatim al-Muzaffar ibn Ismail al-Isfizari (abad 11 M) menulis Kitab Ma’ani Irun al-Mijaniqi
fi Raf’ al-Asya al-Taqila bi al-Quwwa al-Yasira, yang salah satu bagiannya berisi metode Heron
tentang sistem katrol untuk mengangkat beban seperti gambar berikut (Gunakan  dan
diasumsikan semua katrol licin).

Jika berat total beban adalah W , maka berat minimal W  benda agar dapat mengangkat beban
adalah…

1 2
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(A) 1/3 W
(B) 1/6 W
(C) 1/12 W
(D) 1/18 W

1

1

1

1

(A) 27
(B) 29
(C) 31
(D) 33

4.
Dalam desain arsitektur Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Kesultanan Kasepuhan Cirebon
(1480 M) karya Sunan Kalijaga (1450 M) dan Raden Sepat. Terdapat beberapa bagian gapura
dalam yang menggunakan lengkungan susunan batu bata seperti model ilustrasi berikut. Susunan
batu bata tersebut dari bagian atas secara berurutan membentuk 1/2 bagian, 1/4 bagian, 1/6
bagian, dan seterusnya terhadap batu bata dibawahnya. Jika tiap batu bata penyusun gapura
tersebut identik dengan panjang 32 cm dan lengkungan tersebut memiliki rentang jarak total 1 m,
maka jumlah total batu bata identik pembentuk lengkungan gapura masjid tersebut adalah…

5.
Dalam suatu bagian kitab al-Asrar fi Nataij al-Afkar karya ilmuwan Islam Andalusia bernama
Ahmad ibn Khalaf al-Muradi (Abad ke-11 M), terdapat konsep sumur ajaib yang memiliki 4 buah
katrol licin dan sebuah tuas pemutar. Jika diketahui tali pemutar dililitkan pada kayu berjari-jari R,
tuas pemutar berjari-jari 3R, serta ember penampung air maksimal dapat menempung 8 kg air,
maka gaya minimum yang harus diberikan pada ujung tuas pemutar untuk dapat mengangkut air
adalah…   (gunakan g=10 m/s  ).2
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(A) 4/3 N
(B) 6/3 N
(C) 8/3 N
(D) 10/3 N

6. Abu Rayhan Muhammad ibn Ahmad al-Biruni (973-1050 M) dalam Maqālah fi al-Nisab al-
Lati Bayn al-Filizzāt wa al-Jawāhir fi al-Hajm menemukan metode instrument pengukuran masa
jenis zat seperti berikut:
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(A) 0.5 gram/cm
(B) 1.5 gram/cm
(C) 2.5 gram/cm
(D) 3.5 gram/cm

Suatu benda X, saat ditimbang di udara memiliki massa sebesar 5 kg, sedangkan ketika
ditimbang di dalam air ( ρ  = 1 gram/cm ) menggunakan instrument al-Biruni, massa semunya
adalah 3 kg dan terdapat 2 kg air yang dipindahkan akibat dari benda X yang tercelup tersebut.
Jika benda X kemudian ditimbang di dalam larutan Y, maka terdapat 3 kg larutan Y yang
dipindahkan akibat dari benda X yang tercelup tersebut. Tentukan massa jenis larutan Y!

air
3

3

3

3

3

7.
Dalam Kitab fi ma'rifat al-hiyal al-handasiya, Abu al-‘Izz ibn Isma’il ibn ar-Razaz al-
Jazari (1136–1206 M) membuat pompa air berbasis sistem engkol-piston. Untuk dapat memutar
roda engkol, al-Jazari memanfaatkan aliran air sungai dengan membuat sistem kincir air seperti
ilustrasi gambar. Aliran air sungai menggerakan kincir air (turbin) yang berjari-jari R = 3 m, seperti
terlihat pada gambar. Aliran air yang memasuki kincir air bergerak dengan kecepatan v  = 8m/s,
sedangkan aliran air yang keluar dari kincir air bergerak dengan kecepatan v  = 5 m/s. Sebanyak
200 kg air melewati kincir tiap sekon, menghasilkan gerak rotasi kincir air secara satu putaran
penuh setiap π sekon. Jika kincir air tersebut terhubung sepusat dengan roda gear berjari-jari r

= 1m dan roda gear tersebut terhubung bersinggungan dengan roda engkol berjari-
jari r  = 2m, maka torsi yang menggerakan roda engkol dari sistem piston pompa air al-
Jazari adalah…

1
2

roda
gear

roda engkol
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(A) 1200 N.m
(B) 1800 N.m
(C) 3600 N.m
(D) 7200 N.m

8. Siphon merupakan alat sederhana yang dapat digunakan untuk mengosongkan cairan dalam
tangki. Siphon diperkenalkan oleh Banu Musa ibn Shakir (Abad ke-8 M) dalam kitab al-Hiyal dan
Abu al-‘Izz ibn Isma’il ibn ar-Razaz al-Jazari  (1136-1206 M) dalam kitab fi ma'rifat al-hiyal al-
handasiya seperti yang diperlihatkan pada gambar. 
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(A) 3.275 sekon
(B) 5.275 sekon
(C) 7.185 sekon
(D) 9.185 sekon

Sebuah tangki air memiliki diameter 30 cm dan terisi air setinggi 10 cm. Salah satu ujung tabung
siphon berdiamater 2 cm kemudian dimasukan sejauh 50 cm ke dasar tangki, sedangkan ujung
tabung siphon lainnya di turunkan sampai 70 cm menuju ember penampung, Jika viskositas air
diabaikan dan gunakan  g = 10 m/s  waktu yang dibutuhkan untuk mengosongkan tangki
adalah…(Catatan: debit Q = Av = Δv/Δt)

2

9. Ibn Aranbugha al-Zardkash (1373 M) menulis Kitab al-Aniq al-Manajniq yang menjelaskan
tentang teknologi rudal seperti ilustrasi berikut.
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(A)

(B)

(C)

(D)

Jika rudal Aranbugha digunakan pada perbukitan yang membentuk bidang miring dengan sudut α.
Rudal Aranbugha akan mencapai jarak maksimal R pada saat rudal diarahkan pada sudut
β terhadap bidang miring. Jika bagian belakang peluncur rudal terhubung dengan pegas dengan
konstanta pegas k, massa peluncur M dan massa peluru m, maka perubahan panjang pegas
sesaat setelah peluru diluncurkan adalah…

10.
Abu Naṣr Muḥammad ibn Muḥammad al Farabi (872-950 M) menyusun karya tentang teori
musik dan instrument musik dalam kitab al-musiqa al-kabir, salah satunya adalah instrument
al-‘ud, yang sekarang dikenal sebagai gitar.
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(A) 2.3656 cm
(B) 3.5676 cm
(C) 5.3656 cm
(D) 7.5676 cm

Nada tinggi E terjadi pada sebuah senar gitar yang panjangnya 70 cm dengan frekuensi nada
dasar 330 Hz ketika senar tersebut dipetik. Kemudian seorang gitaris menekan sekar pada fret
pertama yang menghasilkan tangga nada F dengan frekuensi 350 Hz. Jika kemudian gitaris
tersebut menekan senar pada fret kedua menghasilkan tangga nada F kres dengan frekuensi 370
Hz, maka jarak antara fret pertama dan kedua adalah…

11.
Pada tahun 1960, Abdus Salam (lihat gambar), seorang ahli fisika teori membangun teori medan
elektro lemah terpadu (unified electroweak field theory) yang mengantarkan beliau memperoleh
hadiah Nobel Fisika pada tahun 1979 bersama dua fisikawan lainnya yaitu Sheldon Glasshow dan
Steven Wienberg. Interaksi lemah (peluruhan inti atom) dan interaksi elektromagnetik menjadi
kajian Abdus Salam.
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(A) Muatan atom N besarnya sama dengan muatan atom H yaitu 1,5X10 C
(B) Karena atom nitrogen lebih dekat dengan titik pengamatan, maka arah momen dipol mendekati

titik pengamatan
(C) Potensial yang dihasilkan oleh dipol adalah -0,03 V
(D) Sudut yang dibentuk oleh momen dipol dengan titik pengamatan tidak tergantung arah momen

dipol terhadap titik pengamatan

Apabila kita tinjau dua atom, yaitu nitrogen dan hidrogen dalam molekul grup NH [N H ]dengan
momen dipol dari molekul grup adalah 3X10  C m. Selanjutnya diketahui atom nitrogen (-)
terpisah dengan atom hidrogen (+) dengan jarak 1,2X10  C m  , sedangkan titik pengamatan
atom yang terdekat terletak pada jarak 9X10   m dari atom nitrogen dengan arah sejajar sumbu,
maka berdasarkan data tersebut, pernyataan yang benar adalah .........

(-) (+)
-30

-18
-10

-12 

12.
Investasi pengeboran untuk memperoleh minyak dan gas bumi sangatlah mahal. Biaya sebuah
sumur bor di darat bisa mencapai Rp. 20 milyar, dan tentu saja biayanya akan lebih besar apabila
pengeboran di laut, atau ditempat yang ekstrem seperti didaerah sekitar kutub. Tentu saja tidak
semua sumur bor akan langsung berproduksi minyak atau gas. Allah berfirman dalam Surat Ar-
Rahman ayat ke 33.
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(A) 67 kg/s

Untuk dapat melakukan pemboran, tentu saja dibutuhkan teknologi, dan modal atau investasi
yang tidak sedikit dan itu kesemuanya dapat dikategorikan sebagai “kekuatan”, oleh karena itulah
Allah memberi tantangan kepada manusia untuk memanfaatkan bumi ini sampai menembus
kedalamnnya, yang tentu saja dengan “kekuatan”. Lubang bor terdalam yang pernah dibuat
manusia adalah sedalam 12 km pada lapisan kerak bumi (lihat gambar)

Untuk diketahui, bumi kita berjari-jari 6371 km, bandingkan dengan kedalaman lubang bor
terdalam 12 km! Apabila kemudian dibuat sebuah lubang bor menembus lapisan kerak bumi di
daerah kutub. Dengan suhu permukaan bumi didaerah tersebut adalah - 40  C, sedangkan suhu
pada lubang bor terdalam adalah 800  C. Jika energi yang dilepaskan sebagai panas pada
reservoir (lubang bor) temperatur rendah digunakan untuk mencairkan es yang mempunyai suhu -
40  C,  dengan nilai kalor jenis es adalah 2000 J/kg K, dan kalor leburnya adalah 300 kJ/kg. Di
daerah tersebut terdapat instalasi pemanas yang hanya dapat beroperasi pada suhu antara 0 C
sampai dengan  800  C. Berapakah rata-rata air (suhunya 0 C) yang dapat dihasilkan oleh
instalasi pemanas berdaya 80MW? Keterbatasan instalasi tersebut adalah, Energinya akan habis
digunakan saat es yang harus dicairkan bersuhu dibawah - 40  C, atau dengan kata lain instalasi
tersebut maksimal hanya dapat mencairkan es pada suhu - 40  C.

o
o

o
o

o o

o
o
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(B) 72 kg/s
(C) 81 kg/s
(D) 87 kg/s

(A) 4 X 10  A
(B) 7 X 10  A
(C) 9 X 10  A
(D) 3 X 10  A

13. Dalam Al Qur’an, QS Ya’Sin ayat 36 disebutkan bahwa 

Salah satu pasangan yang tidak diketahui manusia sampai dengan awal abad-20 adalah
pasangan positron dan elektron. Elektron bersama proton dan neutron membentuk atom,
sedangkan anti proton baru ditemukan pada tahun 1953, dan merupakan pasangan anti partikel
pertama yang  teramati. Radiasi elektromagnetik merupakan konsekuensi adanya pasangan
partikel dan anti partikel.  Apabila densitas proton pada angin surya di sekitar bumi kita adalah 9
cm dan kecepatannya mencapai 500 km/s. Jika medan magnetik bumi tidak membelokkan
proton, berapakah total arus yang diterima bumi yang berjari-jari 6300 km?
Pernyataan-pernyataan di atas yang benar adalah...

-3 

5

5

6

7

14.
Seorang ahli roket muslim bernama Lagâri Hasan Çelebi tercatat berhasil menerbangkan
roketnya pada saat kelahiran putri Sultan Murad ke-IV dari Istana Topkapi, Istanbul pada tahun
1632-1633 M. Bahkan eksperimentnya tercatat sebagai eksperimen manusia pertama yang
sukses terbang dengan roket dan selamat (lihat gambar)
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(A) 2,0 s
(B) 3,2 s
(C) 3,6 s
(D) 5,2 s

Jika roket Lagari ditembakan ke atas dari titik O dengan kecepatan awal v  dan membentuk sudut
θ dengan bidang horizontal (tanθ = 12/5). Titik A dan titik B berada pada ketinggian 52 m dari
tanah dan merupakan titik-titik yang dilalui oleh roket tersebut. Jarak mendatar titik O terhadap titik
A dan B berturut-turut 30 m dan 78 m. Jika hambatan udara yang bekerja pada roket diabaikan,
hitunglah selang waktu yang dibutuhkan peluru saat melintasi titik A sampai titik B!

0

15. Abbas Ibn Firnas, seorang intelektual dan ilmuwan Muslim asal Qutuba Al-Andalus (Cordoba,
Spanyol). Abbas Ibn Firnas merupakan ahli beberapa cabang ilmu, seperti matematika, fisika,
astronomi, dan aerodinamika. Pada 875 Masehi, ia menciptakan sebuah pesawat kayu
sederhana, kemudian menerbangkannya dengan dia sebagai pengendali atau pilotnya. Ibn Firnas
berhasil terbang menggunakan glider, alat terbang sederhana yang dilengkapi sayap. Alat terbang
yang sederhana namun keberhasilannya menerbangkan alat buatannya memberi inspirasi orang
untuk mengembangkan dunia penerbangan.
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(A) Pesawat berhenti tepat di ujung landasan pacu
(B) Pesawat berjenti 500m sebelum ujung landasan pacu
(C) Pesawat melakukan go around karena panjang landasan pacu kurang 405m
(D) Pesawat melakukan go around karena panjang landasan pacu kurang 228m

Dalam penerbangan, Go around merupakan salah satu istilah dalam pendaratan pesawat yang
artinya pesawat membatalkan pendaratan demi keselamatan dan akhirnya terbang kembali.
Beberapa penyebab dilakukannya go around ialah masih ada pergerakan pesawat lain di runway,
landasan tidak terlihat (cuaca buruk) atau bisa juga disebabkan terlambatnya pesawat menyentuh
landasan sehingga sisa landasan dirasa tidak cukup untuk pesawat berhenti. Sebuah pesawat
Boeing dengan massa total 60 ton melakukan pendaratan dengan kelajuan 140 knot (1 knot =
1,852 km/jam). Jika sisa landasan pacu 1500 m dan gaya pengereman pesawat 90 kN, analisislah
apa yang terjadi pada kasus di atas

16.
Dua buah balok A dan B mula-mula diam dengan massa masing-masing 2 kg dan 10 kg disusun
seperti gambar.  Balok A didorong dengan gaya  sehingga mengakibatkan balok A bergerak di
atas permukaan balok B. Koefisien gesek antara balok B dengan lantai adalah 0,1 dan koefisien
gesek anatar balok A dengan Balok B delapan kalinya. Hitunglah perpindahan balok A di atas
permukaan  balok B selama 1 detik!
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(A) 0,2 m
(B) 5,8 m
(C) 6,0 m
(D) 6,2 m

(A)

(B)

(C)

17.
Sebuah kelereng bermassa m dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal v. Jika
hambatan total yang dialami kelereng tersebut sebesar f dan besarnya percepatan gravitasi
ditempat tersebut adalah g hitunglah berapa lama kelereng di udara!
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(D)

(A) 227ºC
(B) 500ºC
(C) 287ºC
(D) 560ºC

18.
Sebuah mesin kalor bekerja antara dua reservoir yang suhunya 527ºC dan T . Mesin kalor
tersebut mempunyai efisiensi 80% dari efisiensi idealnya. Dalam waktu 5 detik mesin kalor
membuang kalor ke reservoir suhu rendah sebesar 28 kJ. Jika mesin tersebut mampu
menghasilkan daya  2400 W, hitunglah berapa besarnya T !

2

2

19. Sebuah balok kayu bermassa 1 kg berada didasar bidang miring dengan sudut kemiringan θ
(tan θ = 3/4)  seperti ditunjukan pada gambar. Sepucuk senapan ditembakan mengarah pada
balok tersebut dengan arah sejajar bidang miring. Peluru yang ditembakan dari senapan memiliki
massa 10 g menembus balok dan bergerak dengan kelajuan 20 m/s. Akibat dari tembakan peluru
tersebut balok bergerak sampai ketinggian 0,57 m. Jika koefisien gesek antara balok dan bidang
miring adalah 0,2 dan gaya gesek dengan udara diabaikan, hitunglah kelajuan peluru sesaat
sebelum mengenai balok! (anggap percepatan gravitasi ditempat tersebut sebesar 10 m/s )2
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(A) 3,8 m/s
(B) 200 m/s
(C) 380 m/s
(D) 400 m/s

(A) 5 m/s
(B) 6,5 m/s
(C) 10 m/s
(D) 20 m/s

20.
Sebuah dynamo sepeda mempunyai spesifikasi sebagai berikut:

Kekuatan magnet
Luas penampang kumparan
Jumlah lilitan 100 lilitan
Jari-jari roda dynamo
GGL induksi maksimum yang dihasilkan

Dynamo tersebut dipasangkan pada sebuah sepeda yang mempunyai jari-jari roda 30 cm.
Hitunglah besar kelajuan sepeda supaya dynamo mampu menyalakan lampu sepeda dengan
tegangan maksimum! Gambar ilustrasi pemasangan dynamo sepeda
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(A) Penumpu D digeser 0,05L menjauhi B
(B) Penumpu D digeser 0,05L mendekati B
(C) Penumpu D digeser 0,2L mendekati B
(D) Penumpu D tepat berada di titik B

21. Sebuah balok besi homogen dengan massa M dan panjang L diletakan secara simetris pada
dua penopang yang berjarak 0,5L seperti ditunjukan pada gambar. Seorang anak dengan massa
1,5M mulai berjalan dari C menuju B. Supaya anak bisa sampai di titik B, seberapa jauh jarak
minimum penumpu D harus digeser?

(A)

(B)

22.
Sebuah balok es bersuhu (T<0ºC) dengan volume V dipindahkan dari atas truk melalui suatu
bidang miring setinggi h yang membentuk sudut θ dengan bidang datar (sinθ = 8/17). Balok es
tersebut mempunyai massa jenis ρ, kalor jenis c dan kalor lebur L. Jika koefisien gesek kinetis
antara balok es dengan bidang miring adalah μ, hitunglah besarnya volume balok es yang
mencair!



(C)

(D)

(A) 0,76 X 10  V
(B) 4,24 X 10  V
(C) 500 X 10  V
(D) 2,12 X 10  V

23.
Disuatu laboratorium Fisika terdapat sebuah solenoida dengan ukuran cukup besar yaitu panjang
5 meter dengan jari-jari lingkaran 2 m. Solenoida tersebut mempunyai 200 lilitan konduktor yang
terbuat dari aluminium dengan diameter 1 cm. Agar medan magnet pada solenoida menjadi
homogen, pada ujung kumparan dipasangkan lempeng baja yang melingkari seluruh kumparan.
Agar terbentuk medan magnet homogen sebesar 0,8π t, hitunglah besar tegangan listrik yang
harus diberikan! (Diketahui hambatan jenis aluminium adalah 2,65 x 10  Ωm)-8

4

4

4

4

24.
Apabila terdapat cincin bermuatan q yang tersebar secara merata, maka persamaan medan listrik
pada sumbu cincin dengan jari-jari a dari posisi yang berjarak h dari pusat cincin adalah E =
qh/(4πε (h +a ) ), selanjutnya dapat digambarkan kurva E sebagai fungsi h/a sebagaimana
gambar dibawah ini :

0
2 2 3/2



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

Berikut ini adalah pernyataan yang terkait dengan fakta yang ada:
(1) Posisi h/a yang akan menghasilkan medan dengan kekuatan terbesar yaitu di a/√2  dari pusat
lingkaran
(2) Apabila posisi pengamat sangat jauh (h>>a) maka medan totalnya akan menjadi q/4πε h

(3) Apabila x = h/a , maka kuat medan listrik di pusat cincin adalah 0.

(4)  E ≈ qh/4πε (h ) dapat diartikan sebagai kuat medan listrik yang dihasilkan muatan titik
sejauh h.

0
2

0
2 3/2

25.
Indonesia mempunyai seorang ilmuwan muslim perempuan ahli roket Indonesia, yang bernama Ir
lilis Mariani Meng. Beliau sudah menghasilkan banyak sekali riset penelitian teknologi roket di
Lembaga  Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Sesuai dengan perintah Allah pada QS
Ar-Rahman ayat ke 33, yang mana untuk menembus langit, maka harus بسلطن , oleh karenanya
ilmu pengetahuan menjadi kuncinya untuk mengarungi langit. Dalam suatu riset pengembangan
bahan bakar roket, para pengembang roket ingin mengetahui tekanan molekul gas terhadap suatu
dinding tempat penyimpanan gas. Bila sebuah partikel bermassa m bergerak bolak-balik antara
dua dinding pada sebuah kubus (panjang sisinya s ) dengan arah sumbu x, seperti pada gambar
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(A)

(B)

(C)

dibawah ini. Diketahui bahwa tumbukan bersifat elastik sempurna. Berapakah tekanan yang
dilakukan molekul terhadap dinding?
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(D)
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