
SELEKSI KOMPETISI SAINS MADRASAH 2018
Mata Uji : MA-FIS-1

        

(A) Nomor (1), (2), dan (3)
(B) Nomor (1), (3), dan (5)
(C) Nomor (2), (3), dan (4)
(D) Nomor (3), (4), dan (5)

1.

Kelompok pasangan besaran (tetapan fisis) dan satuan yang tepat adalah ...

Pada Q.S, 15:21 Allah SWT berfirman yang artinya “Dan tidak ada sesuatupun
melainkan pada sisi Kami-lah khazanahnya; dan Kami tidak menurunkannya
melainkan dengan ukuran yang tertentu”. Ayat tersebut menggambarkan
tentang segalah sesuatu yang diciptakan Allah memiliki ukuran tertentu. Dalam
konsep pengukuran, dikenal istilah besaran dan satuan. Berikut ini pasangan
besaran (tetapan fisis) dan satuan dalam Standar Internasional (SI),

No. Besaran (Tetapan
Fisis) Satuan

(1) Tetapan Couloumb
(k) N.m .C

(2) Tetapan Planck (h) J.s

(3) Bilangan Avogadro
(N ) kmol

(4) Tetapan Gravitasi
(G) N.m .kg

(5) Tetapan Boltzman
(k) J.K
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(A) (1), (2), dan (3)
(B) (1) dan (3)
(C) (2) dan (4)
(D) (4) saja

2.

Pernyataan yang benar dari kondisi di atas adalah …

Berikut ini adalah gambar percobaan pada bidang miring.

Pada saat ketinggian (h), kotak plastik kosong tepat akan bergerak. Jika pada
kotak kosong ditambahkan beban bervariasi yaitu: 100 gr, 300 gr, dan 600 gr,
maka:

1. Kotak plastik dengan penambahan beban 100 gr tetap akan bergerak.
2. Kotak plastik dengan penambahan beban 300 gr akan tetap bergerak,

walaupun pada jarak ½ l akan berhenti.
3. Kotak plastik dengan penambahan beban 600 gr tidak akan bergerak

sedikitpun.
4. Kotak plastik dengan variasi beban 100 gr, dan 600 gr tepat akan

bergerak.

3.

Membuka baut adalah aktivitas yang biasa kita lihat dalam kehidupan sehari-
hari terutama di bengkel. Ada beragam cara dalam membuka baut, salah
satunya dengan menggunakan kunci T, seperti gambar berikut di atas.



(A) Kemampuan memutar baut menjadi lebih cepat, karena jumlah putaran tidak berpengaruh
terhadap momen gayanya.

(B) Kemampuan memutar baut akan sama seperti semula, karena momen gayanya sama besar.
(C) Kemampuan memutar baut akan semakin lambat dan sulit karena momen gayanya 3 kali lebih

besar dari semula.
(D) Kemampuan memutar baut akan semakin cepat dan mudah karena momen gayanya 3 kali lebih

besar.

Jika bagian batang diperpanjang 3 kali semula dan massanya dibuat 2 kali lebih berat. Maka yang
akan dirasakan oleh pengguna saat membuka baut adalah...

(A) (1), (2), dan (3)
(B) (1) dan (3)
(C) (2) dan (4)
(D) (4) saja

4.

Pernyataan yang benar pada kondisi di atas adalah …

Dua orang atlet loncat indah memiliki massa berbeda, masing-masing m  dan
m . Mereka bertanding pada kelas ketinggian papan yang sama (h). Jika
kedua atlet melakukan loncatan secara bersamaan, namun melakukan
gerakan yang berbeda: atlet pertama melakukan gerakan berputar, dan atlet
kedua tidak berputar, maka:

1. Atlet pertama akan jatuh ke air lebih dahulu
2. Kedua atlet akan mengalami gerak yang memenuhi hukum kekekalan

momentum
3. Atlet kedua tidak mungkin jatuh mendahului atlet pertama
4. Waktu yang di perlukan atlet pertama agar sampai di permukaan air

sebanding dengan akar massanya
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5.

Salah satu olah raga yang dianjurkan dalam Islam adalah: berenang, berkuda,
dan memanah. Pada Asian Games 2018 di Jakarta – Palembang yang lalu,
atlet-atlet panahan dari berbagai negara saling berebut medali. 

Pemenang lomba adalah pemanah yang mampu menempatkan anak panah
tepat mengenai target sasarannya. Masing-masing pemanah diberikan
kesempatan sebanyak 3 kali memanah pada jarak 200 m, 360 m, dan 500 m.

Berikut ini adalah data variabel fisika yang dilakukan oleh para pemanah: 

Nama Pemanah
dan Negara Asal

Jarak (m) Kecepatan Awal
(m/s)

Sudut Elevasi (
° )

Kim Bo Bae pun
(Korea)

200 100 15
360 60 45
500 48 30

Zhang Xinyan
(Tiongkok)

200 48 60
360 100 45
500 60 15

Diananda
Choirunisa
(Indonesia)

200 48 45
360 100 15
500 100 30

Lei Chien-Ying
(Taiwan)

200 48 30
360 60 45



(A) Kim Bo Bae pun (Korea)
(B) Zhang Xinyan (Tiongkok)
(C) Diananda Choirunisa (Indonesia)
(D) Lei Chien-Ying (Taiwan)

Berdasarkan data di atas, atlet yang dipastikan mendapatkan juara adalah …

Nama Pemanah
dan Negara Asal

Jarak (m) Kecepatan Awal
(m/s)

Sudut Elevasi (
° )

500 100 15

(A) (1), (2), dan (3)
(B) (1) dan (3)
(C) (2) dan (4)
(D) (4) saja

6. Pak Ahmad akan membuka dua buah baut dengan ukuran sama, dan menggunakan dua jenis
kunci Inggris (kunci pas) yang berbeda ukurannya, seperti pada gambar di atas.
Apabila saat membuka baut Pak Ahmad mengeluarkan gaya yang besarnya sama, maka dia akan
merasakan:

1. Membuka baut terasa lebih ringan saat menggunakan kunci pas dengan lengan yang lebih
panjang.

2. Membuka baut terasa 3 kali lebih ringan dan cepat pada saat menggunakan kunci pas
dengan ukuran massa kunci yang lebih kecil.

3. Membuka baut terasa 3 kali lebih ringan dan cepat pada saat menggunakan kunci pas
dengan lengan yang lebih panjang walaupun massanya lebih besar.

4. Membuka baut terasa lebih berat 1/3 kali pada saat menggunakan kunci pas yang
massanya lebih kecil.

Pernyataan yang benar dari kondisi di atas adalah …

7. Dua buah pegas identik, disusun secara seri dan paralel. Kedua rangkaian di gantung dan pada
ujung bagian bawah dipasang beban dengan massa yang sama. Jika kedua rangkaian pegas
digetarkan dengan cara menarik beban ke bawah, maka hubungan yang tepat antara simpangan
(y), kecepatan (v), dan percepatan (a) pada rangkaian pegas seri dan paralel adalah ...



(A)
 

Rangkaian Pegas SeriRangkaian Pegas Paralel

y v a y v a

A.maks. nol nol maks. maks. nol

(B)  Rangkaian Pegas SeriRangkaian Pegas Paralel
y v a y v a

B.nol nol maks. nol nol maks.
(C)

 
Rangkaian Pegas SeriRangkaian Pegas Paralel

y v a y v a

C.maks. nol nol maks. nol nol

(D)
 

Rangkaian Pegas SeriRangkaian Pegas Paralel

y v a y v a

D.maks. nol maks. maks. nol maks.

(A) 78,3 dB
(B) 87,8 dB
(C) 92,56 dB
(D) 97,86 dB

8. Pada sebuah masjid terdapat 38 orang yang sedang melaksanakan sholat subuh secara
berjamaah. Seorang jamaah mengucapkan aamiin setelah imam selesai membaca surat Al-
Fatihah memiliki tingkat intensitas bunyi 72 dB. Jika seluruh jamaah mengucapkan aamiin secara
bersamaan-sama, maka taraf intensitas bunyi yang dihasilkan menjadi…
(asumsikan suara setiap jamaah sama kerasnya)

9.

Jika x dan y dalam meter, dan t dalam detik, maka:

1. Amplitudo gelombang yang dipancarkan pesawat adalah

2. Frekuensi gelombang pantul yang diterima oleh radar pesawat adalah 48.888 Hz

3. Laju gelombang dan panjang gelombang sinyal masing-masing bernilai 320 m/s dan 8x

4. Frekuensi gelombang yang dihasilkan pesawat adalah 400.000 Hz

Pesawat tempur yang dilengkapi dengan radar mengeluarkan sinyal memenuhi
persamaan gelombang berikut di atas.



(A) (1), (2), dan (3)
(B) (1) dan (3)
(C) (2) dan (4)
(D) (4) saja

Pernyataan yang benar sesuai kondisi di atas adalah …

(A) 3,10x10  s
(B) 3,32x10  s
(C) 3,40x10  s
(D) 3,68x10  s

10. Pak Rahmad memanfaatkan kaca dengan indeks bias 1,55 untuk jendela rumahnya. Jika kaca
tersebut memiliki ketebalan 0,6 cm, maka waktu yang diperlukan sinar matahari saat melintasi
kaca adalah ...

-11

-11

-11

-11

(A) Bu Aminah mengalami rabun dekat dan dapat dibantu dengan menggunakan lensa yang memliki
fokus 0,25 m, serta kuat lensanya 4 dioptri

(B) Bu Aminah mengalami rabun jauh dan dapat dibantu dengan menggunakan lensa yang memliki
fokus -0,25 m, serta kuat lensanya 2 dioptri

(C) Bu Aminah mengalami rabun dekat dan dapat dibantu dengan menggunakan lensa yang memliki
fokus 0,50 m, serta kuat lensanya 2 dioptri

(D) Bu Aminah mengalami rabun jauh dan dapat dibantu dengan menggunakan lensa yang memliki
fokus -0,50 m, serta kuat lensanya 2,5 dioptri

11. Bu Aminah sedang membaca Al-Qur’an dengan menggunakan kaca mata khusus karena saat
tanpa kaca mata dia hanya dapat membaca dengan jelas pada jarak minimal 50 cm. Jika jarak
baca normal secara umum adalah 25 cm, maka….

12. Tiga buah logam dengan jenis berbeda dipanaskan. Masing-masing memiliki massa yang
sama yaitu 10 gr dan kalor jenis berbeda. Logam A (timah hitam) kalor jenisnya 130 Joule/Kg C ,
logam B (besi) kalor jenisnya 460 Joule/Kg C, dan logam C (aluminium) memiliki kalor jenis 900
Joule/Kg C. Grafik hubungan kalor terhadap suhu yang sesuai adalah ...

o
o

o



(A)

(B)

(C)

(D)



(A) 707 mA dan -1,02 V
(B) 808 mA dan -2,83 V
(C) 909 mA dan -1,82 V
(D) 1808 mA dan -2,02 V

13. Dalam sebuah perangkat elektronik terdapat rangkaian hambatan listrik seperti gambar di
atas.

Arus listrik yang mengalir pada resistor 2-ohm dan beda potensial antara titik a dan b adalah …

14.

Jika rangkaian listrik di atas difungsikan, maka grafik yang menggambarkan nyala lampu dari
kedua rangkaian di atas adalah ....

Dua orang anak merancang sebuah sensor cahaya dengan memanfaatkan
rangkaian hambatan berupa lampu yang memiliki spesifikasi yang sama.
Rangkaian listrik tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan DC seperti
pada gambar di atas.



(A)

(B)

(C)



(D)

(A) 1,5 W/m
(B) 2,5 W/m
(C) 5,5 W/m
(D) 7,5 W/m

15. Sebuah kalkulator menggunakan panel surya dengan ukuran 4 cm , bekerja pada tegangan 3
volt dan arus 0,2 mA. Jika panel surya mampu mengubah 20% energi cahaya menjadi energi
listrik, maka intensitas cahaya minimal yang diterima panel surya adalah ...
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16.



(A) (1), (2), dan (3)
(B) (1) dan (3)
(C) (2) dan (4)
(D) (4) saja

Terdapat dua buah selinder kaca yang berisi air dengan ketinggian yang sama. Jika sebuah
kelereng besi dimasukan ke dalam selinder 2, kelereng besi jatuh ke dasar selinder. Jika kelereng
kaca (volumenya sama dengan kelereng besi) dijatuhkan pada selinder 1, maka:

1. Ketinggian air pada selinder 1 dan 2 akan sama.

2. Ketinggian air pada selinder 1 lebih rendah dari ketinggian air pada selinder 2.

3. Ketinggian air pada selinder 1 akan bertambah sebanyak volume kelereng besi.

4. Ketinggian air pada selinder 1 berkurang dari ketinggian air pada selinder 2

Pernyataan yang tepat sesuai kondisi di atas adalah … 

Perhatikan gambar di atas ini!

(A) 15 cm .s
(B) 25 cm .s
(C) 35 cm .s
(D) 45 cm .s

17. Untuk memenuhi kebutuhan air bagi warga musibah gempa bumi Lombok selama di
pengungsian, tim Aksi Cepat Tanggap (ACT) menyediakan sebuah tangki air dengan kedalaman 4
m. Tiba-tiba dasar tangki air tersebut bocor, dan air mengalir keluar sebanyak 30 cm  setiap detik.
Jika tekanan pada permukaan air bertambah sebesar 50 kPa, maka aliran air pada saat itu adalah
…

3
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(A)
Merk

Spesifikasi Energi Dorong

Pompa Air
Harga

Joss 125 kJ Rp.   375.000,-

18. Sebuah masjid memiliki dua lantai dengan ketinggian masing-masing lantai 4 m. Untuk
memenuhi kebutuhan jamaah di lantai 2, pada atap lantai 2 dipasang tandon air yang berukuran 6
m  dan dihubungkan dengan kran air wudhu yang berjumlah 2 buah. Untuk keperluan tersebut
diperlukan pompa air dengan spesifikasi khusus. Jika tiap-tiap kran diharapkan mengeluarkan air
dengan tekanan 150 kPa, merk pompa air di bawah ini yang paling tepat untuk memenuhi
kebutuhan tersebut adalah …
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(B)
Merk

Spesifikasi Energi Dorong

Pompa Air
Harga

Top 300 kJ Rp.   450.000,-

(C)
Merk

Spesifikasi Energi Dorong

Pompa Air
Harga

Oke 435 kJ Rp.   325.000,-

(D)
Merk

Spesifikasi Energi Dorong

Pompa Air
Harga

Mantap 510 kJ Rp.   675.000,-

(A) 6,23 x 10  T
(B) 6,47 x 10  T
(C) 6,94 x 10  T
(D) 7,02 x 10  T

19. Rangka balok berbahan konduktor dialiri arus listrik sebesar 6 A. Pada setiap sisi balok di beri
tanda a, b, c, d, e, f, g, dan h seperti gambar di atas.

Jika panjang rusuk rangka balok 10 m. Medan magnet B pada koordinat xyz = (0, 12 m, 0) adalah
…

-8

-8

-8

-8

20. Untuk memperlancar perjalanan jamaah umroh dan haji dari kota Madinah menuju Makkah,
pemerintah Arab Saudi membuat jalur rel kereta api cepat dengan bahan baku baja yang memiliki
koefisien muai 11 x 10  K . Akibat kondisi tertentu, pimpinan proyek mengganti salah satu bahan
rel baja dengan rel besi yang memiliki koefisien muai 12 x 10  K . Antara Kota Makkah dan
Madinah dibutuhkan beberapa batang rel yang masing-masing panjangnya 100 m. Jika
sambungan antar rel tersebut diberikan celah 10 cm, maka rel akan aman digunakan pada waktu
…

-6 -1
-6 -1



(A) Waktu Suhu Terendah ( C) Tertinggi ( C)

Pagi 21 31

(B) Waktu Suhu Terendah ( C) Tertinggi ( C)

Siang 34 41

(C) Waktu Suhu Terendah ( C) Tertinggi ( C)

Sore 31 42

(D) Waktu Suhu Terendah ( C) Tertinggi ( C)

Malam 23 35
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