
SELEKSI KOMPETISI SAINS MADRASAH 2019
Tingkat : Nasional

Mata Uji : MTS-IPA-1

        

(A) Saat inspirasi, kantong udara yang berada di antara tulang korakoid terjepit, tetapi kantong
udara yang terletak di bawah ketiak mengembang -> udara masuk ke dalam kantong udara di
bawah ketiak -> terjadi difusi O dan CO  di dalam jantung.

(B) Saat ekspirasi, kantong udara di bawah ketiak menjadi terjepit sedangkan kantong udara di
antara tulang korakoid mengembang -> udara masuk ke kantong udara di antara tulang korakoid
-> terjadi difusi O  dan CO

(C) Saat inspirasi, kantong udara di bawah ketiak menjadi terjepit sedangkan kantong udara di
antara tulang korakoid mengembang -> udara masuk ke kantong udara di antara tulang korakoid
-> terjadi difusi O  dan CO

(D) Saat ekspirasi, kantong udara yang berada di antara tulang korakoid terjepit, tetapi kantong
udara yang terletak di bawah ketiak mengembang -> udara masuk ke dalam kantong udara di
bawah ketiak -> terjadi difusi O  dan CO  di dalam paru-paru.

1. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan
kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam
Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Perhatikan anatomi burung sebagai
berikut.

Ketetapan Allah yang diberikan kepada burung untuk dapat terbang dengan kedua sayapnya
adalah bahwa ketika ia mengepakan sayapnya terjadi proses...
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(A)

(B)

(C)

(D)

2. Al-Mukminun ayat 14: ṡumma khalaqnan-nuṭfata 'alaqatan fa khalaqnal-'alaqata muḍgatan fa
khalaqnal-muḍgata 'iẓāman fa kasaunal-'iẓāma laḥman ṡumma ansya`nāhu khalqan ākhar, fa
tabārakallāhu aḥsanul-khāliqīn. Kata yang dicetak tebal serupa dengan perkembangan embrio
manusia di bawah ini pada gambar...

3. Allah menyebutkan buah dalam al-quran setidaknya dalam 60 ayat. Penciptaan buah tidak lain
untuk manusia dapat mengambil manfaat dan pelajaran di dalamnya. Perhatikan gambar berikut!
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(A) Biji
(B) Buah
(C) Reseptakel
(D) Tangkai buah

Bagian buah jambu mete yang ditunjuk panah, pada hakikatnya adalah bagian...

(A) A
(B) B
(C) C
(D) D

4. Allah menciptakan segala makhluk hidup di muka bumi beranekaragam bentuk dan ukuran.
Termasuk mikroorganisme, diciptakan untuk dapat kita jadikan pelajaran. Perhatikan gambar
sebagai berikut!

5.
Gambar di bawah ini menunjukkan pola rantai makanan.

Jika 10 organisme yang tersedia adalah kucing, ayam, elang, ular, belalang, padi, harimau,
rumput, bakteri, dan tikus, maka pernyataan yang tidak tepat adalah...
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(A) Organisme 1 terdapat pada surat Al-A’la
(B) Organisme 4 terdapat pada surat Al-Qamar
(C) Organisme 6 terdapat pada surat Al-Maidah
(D) Organisme 7 terdapat pada surat Thaha

(A)

(B)

(C)

(D)

6. 

(A)

(B)

(C)

(D)

7. 

8. 
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(A)

(B)

(C)

(D)

(A) Geser dan Pelana
(B) Pelana dan Engsel
(C) Engsel dan Peluru
(D) Peluru dan Putar

9. Sendi yang paling berperan saat jamaah haji melaksanakan jumroh adalah...

(A) 4 saluran yang terdiri dari Al-Hulqum(e), Al-Mari’ (b), dan 2 saluran Al-Wadjan (c) harus
terpotong

(B) 2 saluranharus terpotong, yakni Al Wadjan ditunjukkan huruf c dan d
(C) 2 saluran yang terdiri dari Al-Hulqum(e), dan Al-Mari’ (b) harus terpotong
(D) 3 saluran yang terdiri dari Al-Hulqum(e) dan 2 saluran Al-Wadjan (c) harus terpotong

10. Gambar berikut mewakili bagian 4 saluran yang dapat terpotong saat sapi kurban disembelih.
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(A) A
(B) B
(C) C
(D) D

11.
Sebidang tanah dengan luas 1,5 m  dihuni oleh hewan semut, cacing, lipan, dan kalajengking.
Pernyataan di bawah ini yang benar tentang kepadatan populasi pada hutan di atas adalah...

2

(A) Hasanah dan Husniah pasti buta warna
(B) Adik laki-laki Hasanah dan Husniah normal
(C) Warna mata Husniah homozigot
(D) Semua anak berwarna mata biru dan karier buta warna

12. Diketahui bahwa keterwarisan buta warna bersifat resesif dan terpaut kromosom-X,
sementara warna mata cokelat dominan terhadap warna biru. Hasanah dan Husniah adalah anak
kembar yang dilahirkan dari ayah tidak buta warna dengan mata biru, sementara ibu buta warna
dengan mata berwarna cokelat. Jika hasanah memliki warna mata biru, maka yang dapat kita
ketahui dari keluarga tersebut adalah...

13. 
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(A) A
(B) B
(C) C
(D) D

14. Gerak pada tumbuhan terjadi dengan seizin Allah SWT. Gerak pada tumbuhan terkait
mekanisme transport hormon dalam tubuh tumbuhan. Fakta tentang auksin adalah auksin di
transport dari ujung koleoptil melalui pelarut polar. Ketika bagian ujung auksin dipotong kemudian
diberikan suatu jenis benda pembatas seperti gambar di bawah ini, ternyata mempengaruhi
transport auksin untuk memacu atau menghambat terjadinya pembengkokan koleoptil ketika
disinari oleh matahari.
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(A) A
(B) B
(C) C
(D) D

(A) Mencapai nilai terbesar memasuki minggu pertama
(B) Mencapai nilaiterbesar memasuki minggu ketiga
(C) Konstan dari minggu ke minggu
(D) Menurun dari minggu ke minggu

15. Suatu cawan pembibitan tumbuhan dengan teknik kultur jaringan dengan derajat totipotensi
yang sama tingginya memiliki jumlah sel sebanyak 1 juta sel. Dalam kurun 1 minggu menjadi 100
ribu sel. Minggu berikutnya tinggal 1000 sel yang masih tumbuh dan berkembang. Dapat
dikatakan bahwa angka mortalitasnya...

16. 
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(A) 1, 2, & 3
(B) 2, 3, & 4
(C) 1 & 3
(D) 1 &  5

Alasan yang menyebabkan organisme di atas dikelompokkan ke dalam satu kingdom tersendiri
adalah...   

1. Tidak memiliki klorofil
2. Dapat berkembang biak secara generatif dan vegetatif
3. Organisme heterotrof
4. Berkembang biak dengan spora
5. Bagian-bagian tubuhnya tidak dapat dibedakan antara daun, batang dan akar

Pernyataan yang benar adalah...

(A) Pada umumnya bertindak sebagai konsumen tingkat tinggi
(B) Hewan ini tidak dapat digunakan sebagai hewan kurban
(C) Memiliki karakteristik sumber makanan yang harus dikoyak
(D) Hewan ini dapat digunakan sebagai hewan kurban

17. Informasi yang dapat diambil dari suatu organisme dengan rumus gigi di bawah ini adalah...

(A) Makanan A
(B) Makanan B dan C
(C) Makanan D
(D) Makanan D dan E

18. Perhatikan uji makanan di bawah ini!

Berdasarkan tabel di atas, bahan makanan yang memiliki kemungkinan tertinggi sebagai
makanan yang halal adalah… 
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(A) Sistem imunitas
(B) Sistem syaraf
(C) Sistem reproduksi
(D) Sistem pencernaan

19. Rasulullah berpesan “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun
penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”. Sains menunjukkan bahwa aktivitas
ini sangat baik terkait dengan beberapa fungsi dari tubuh anak dan ibu. Berikut fungsi-fungsi yang
berperan dipengaruhi secara langsung oleh aktivitas pemberian ASI, kecuali…

(A)

(B)

(C)

20. Pernikahan dalam agama Islam diatur untuk mencegah hal-hal yang tidak baik
terjadi, misalnya kemungkinan keturunan memunculkan karakter dengan kelainan Genetis akan
semakin tinggi.  Perhatikan diagram inbreeding di bawah ini. Diagram yang menunjukkan
kemungkinan terbesar penyebab persentase homozigositas bertambah dan heterozigositas
berkurang, tampak pada diagram...



(D)

(A) terjadinya pasang dan naik air laut
(B) terjadinya macam-macam fase Bulan
(C) gerak semu harian Matahari
(D) perubahan jumlah hari pada setiap bulan di kalender hijriah

21. Bacalah dengan seksama Q.S. Yasin ayat 39 berikut ini!

Fenomena alam yang tidak sesuai dengan penjelasan ayat Al Quran di atas adalah...

(A) rukun Islam yang kedua, waktu pelaksanaannya menggunakan perhitungan-perhitungan gerak
Matahari atau gerak Bumi berevolusi terhadap Matahari

(B) rukun Islam yang kedua, waktu pelaksanaannya menggunakan perhitungan-perhitungan rotasi
Bulan atau revolusi Bulan terhadap Bumi

(C) rukun Islam yang pertama, waktu pelaksanaannya menggunakan perhitungan-perhitungan rotasi
Bulan atau revolusi Bulan terhadap Bumi

(D) rukun Islam yang pertama, waktu pelaksanaannya menggunakan perhitungan-perhitungan gerak
Matahari atau gerak Bumi berevolusi terhadap

22. Bacalah dengan seksama Q.S. Al-Isra ayat 78 berikut ini!

Fenomena fisis yang sesuai dengan ayat Al Quran di atas adalah ia merupakan...

23. Bacalah dengan seksama Q.S. Az-Zariyat ayat 41 berikut ini!

Fenomena alam yang sesuai dengan penjelasan ayat Al-Quran di atas adalah...
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(A) Penyebab badai angin adalah tingginya suhu permukaan laut. Perubahan di dalam energi
atmosfer mengakibatkan petir dan badai. Badai tropis ini berpusar dan bergerak dengan cepat
mengelilingi suatu pusat, yang sumbernya berada di daerah tropis. Pada saat terjadi angin ribut
ini, tekanan udara sangat rendah disertai angin kencang dengan kecepatan bisa mencapai 250
km/jam.

(B) Likuifaksi merupakan proses keluarnya lumpur dari lapisan tanah akibat guncangan gempa dan
menyebabkan lapisan tanah yang awalnya kompak, bercampur dengan air menjadi lumpur.
Kekuatan tanah yang berkurang mengakibatkan bangunan di  atasnya hancur dan
tenggelam. Likuifaksi disebabkan guncangan gempa dan kondisi material geologi yang ada di
tanah juga ikut mempengaruhi. Ketika guncangan terjadi, tanah menjadi cair karena kandungan
material air yang  tinggi.

(C) Fenomena bertemunya dua air laut namun tidak saling bercampur ini juga disebabkan karena
gaya fisika yang disebut 'tegangan permukaan air'. Para ahli kelautan menemukan bahwa air
dari laut-laut yang bersebelahan memiliki perbedaan massa jenis. Karena perbedaan massa
jenis ini, tegangan permukaan mencegah dua lautan untuk saling bercampur, seolah-olah
terdapat dinding tipis yang memisahkan keduanya.

(D) Proses terjadinya gunung meletus diawali dengan naiknya magma dari dalam perut Bumi atau
inti Bumi. Magma sendiri merupakan batuan cair yang berada di perut Bumi. Magma dapat
terbentuk akibat panasnya suhu di dalam interior Bumi. Suhu panas yang ada di dalam Bumi
mampu melelehkan batuan penyusun lapisan Bumi. Ketika batuan-batuan tersebut meleleh
maka dihasilkan gas yang kemudian bercampur dengan magma. Magma ini terbentuk di
kedalaman 60 hingga 160 km di bawah permukaan Bumi. Magma yang mengandung gas
kemudian akan terdorong sedikit demi sedikit ke permukaan Bumi karena memiliki tekanan yang
lebih tinggi daripada batuan padat yang ada di sekelilingnya. Magma beserta gas nya berada
dalam kondisi dibawah tekanan batuan-batuan berat di sekitarnya. Tekanan inilah yang
menyebabkan magma meletus atau yang disebut dengan erupsi gunung berapi atau gunung
meletus.

(A) terjadinya macam-macam fase Bulan dan pergerakannya
(B) gerhana Bulan
(C) rotasi dan revolusi Bumi
(D) Bumi berbentuk bulat

24. Bacalah dengan seksama Q.S. Al-Hijr ayat 19 berikut ini!

Fenomena astronomi dibawah ini yang sesuai dengan penjelasan ayat Al Quran di atas adalah...

25.
Secara garis besar terdapat ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang fenomena rotasi Bulan.
Fenomena tersebut yaitu saat Bulan berada sedikit di belakang Bumi. Bagian yang terkena
cahaya Matahari adalah ¾-nya. Fase Bulan seperti ini akan terlihat dari Bumi pada tanggal-
tanggal qomariyah 10, 11, dan 12. Penjelasan ayat yang sesuai dengan fenomena tersebut dan
nama fase Bulan adalah...
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(A)

(B)

(C)

(D)

(A) Hujan es, dalam ilmu meteorologi disebut juga hail, adalah presipitasi yang terdiri dari bola-bola
es. Salah satu proses pembentukannya adalah melalui kondensasi uap air lewat pendinginan di
atmosfer pada lapisan di atas level beku. Es yang terjadi dengan proses ini biasanya berukuran
besar. Karena ukurannya, walaupun telah turun ke arah yang lebih rendah dengan suhu yang
relatif hangat, tidak semua es mencair. Proses lain yang dapat menyebabkan hujan adalah
pembekuan, di mana uap air lewat dingin tertarik ke permukaan benih-benih es. Karena terjadi
pengembunan yang mendadak maka terbentuklah es dengan ukuran yang besar.

(B) Likuifaksi merupakan proses keluarnya lumpur dari lapisan tanah akibat guncangan gempa dan
menyebabkan lapisan tanah yang awalnya kompak, bercampur dengan air menjadi lumpur.
Kekuatan tanah yang berkurang mengakibatkan bangunan di  atasnya hancur dan
tenggelam. Likuifaksi disebabkan guncangan gempa dan kondisi material geologi yang ada di
tanah juga ikut mempengaruhi. Ketika guncangan terjadi, tanah menjadi cair karena kandungan
material air yang  tinggi.

(C) Halilintar terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan
lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus menerus secara teratur,
dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif
akan berkumpul pada salah satu sisi (atas atau bawah), sedangkan muatan positif berkumpul
pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan
terjadi pembuangan muatan negatif dari awan ke Bumi. Pada proses pembuangan muatan ini,
media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas
isolasi udara inilah terjadi ledakan suara petir.

26. Bacalah dengan seksama Q.S. Al-'Ankabut ayat 37 berikut ini!

Fenomena alam yang sesuai dengan penjelasan ayat Al-Quran di atas adalah…
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(D) Gempabumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan Bumi akibat pelepasan
energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempabumi biasa
disebabkan oleh pergerakan kerak Bumi (lempeng Bumi). Kebanyakan gempabumi disebabkan
dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang disebabkan oleh lempengan yang
bergerak. Semakin lama tekanan itu kian membesar dan akhirnya mencapai pada keadaan di
mana tekanan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempengan. Pada saat itulah
gempabumi terjadi.

(A) Proses terjadinya gunung meletus diawali dengan naiknya magma dari dalam perut Bumi atau
inti Bumi. Magma sendiri merupakan batuan cair yang berada di perut Bumi. Magma dapat
terbentuk akibat panasnya suhu di dalam interior Bumi. Suhu panas yang ada di dalam Bumi
mampu melelehkan batuan penyusun lapisan Bumi. Ketika batuan-batuan tersebut meleleh
maka dihasilkan gas yang kemudian bercampur dengan magma. Magma ini terbentuk di
kedalaman 60 hingga 160 km di bawah permukaan Bumi. Magma yang mengandung gas
kemudian akan terdorong sedikit demi sedikit ke permukaan Bumi karena memiliki tekanan yang
lebih tinggi daripada batuan padat yang ada di sekelilingnya. Magma beserta gas nya berada
dalam kondisi dibawah tekanan batuan-batuan berat di sekitarnya. Tekanan inilah yang
menyebabkan magma meletus atau yang disebut dengan erupsi gunung berapi atau gunung
meletus.

(B) Likuifaksi merupakan proses keluarnya lumpur dari lapisan tanah akibat guncangan gempa dan
menyebabkan lapisan tanah yang awalnya kompak, bercampur dengan air menjadi lumpur.
Kekuatan tanah yang berkurang mengakibatkan bangunan di  atasnya hancur dan
tenggelam. Likuifaksi disebabkan guncangan gempa dan kondisi material geologi yang ada di
tanah juga ikut mempengaruhi. Ketika guncangan terjadi, tanah menjadi cair karena kandungan
material air yang  tinggi.

(C) Halilintar terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan
lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus menerus secara teratur,
dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif
akan berkumpul pada salah satu sisi (atas atau bawah), sedangkan muatan positif berkumpul
pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan
terjadi pembuangan muatan negatif dari awan ke bumi. Pada proses pembuangan muatan ini,
media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas
isolasi udara inilah terjadi ledakan suara.

27. Bacalah dengan seksama Q.S. Al-Baqarah ayat 55 berikut ini!

Fenomena alam yang sesuai dengan penjelasan ayat Al-Quran di atas adalah…
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(D) Gempabumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan Bumi akibat pelepasan
energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempabumi biasa
disebabkan oleh pergerakan kerak Bumi (lempeng Bumi). Kebanyakan gempabumi disebabkan
dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang disebabkan oleh lempengan yang
bergerak. Semakin lama tekanan itu kian membesar dan akhirnya mencapai pada keadaan di
mana tekanan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempengan. Pada saat itulah
gempabumi terjadi.

(A) Hujan es, dalam ilmu meteorologi disebut juga hail, adalah presipitasi yang terdiri dari bola-bola
es. Salah satu proses pembentukannya adalah melalui kondensasi uap air lewat pendinginan di
atmosfer pada lapisan di atas level beku. Es yang terjadi dengan proses ini biasanya berukuran
besar. Karena ukurannya, walaupun telah turun ke arah yang lebih rendah dengan suhu yang
relatif hangat, tidak semua es mencair. Proses lain yang dapat menyebabkan hujan adalah
pembekuan, di mana uap air lewat dingin tertarik ke permukaan benih-benih es. Karena terjadi
pengembunan yang mendadak maka terbentuklah es dengan ukuran yang besar.

(B) Likuifaksi merupakan proses keluarnya lumpur dari lapisan tanah akibat guncangan gempa dan
menyebabkan lapisan tanah yang awalnya kompak, bercampur dengan air menjadi lumpur.
Kekuatan tanah yang berkurang mengakibatkan bangunan di  atasnya hancur dan
tenggelam. Likuifaksi disebabkan guncangan gempa dan kondisi material geologi yang ada di
tanah juga ikut mempengaruhi. Ketika guncangan terjadi, tanah menjadi cair karena kandungan
material air yang  tinggi.

(C) Proses terjadinya gunung meletus diawali dengan naiknya magma dari dalam perut Bumi atau
inti Bumi. Magma sendiri merupakan batuan cair yang berada di perut Bumi. Magma dapat
terbentuk akibat panasnya suhu di dalam interior Bumi. Suhu panas yang ada di dalam Bumi
mampu melelehkan batuan penyusun lapisan Bumi. Ketika batuan-batuan tersebut meleleh
maka dihasilkan gas yang kemudian bercampur dengan magma. Magma ini terbentuk di
kedalaman 60 hingga 160 km di bawah permukaan Bumi. Magma yang mengandung gas
kemudian akan terdorong sedikit demi sedikit ke permukaan Bumi karena memiliki tekanan yang
lebih tinggi daripada batuan padat yang ada di sekelilingnya. Magma beserta gas nya berada
dalam kondisi dibawah tekanan batuan-batuan berat di sekitarnya. Tekanan inilah yang
menyebabkan magma meletus atau yang disebut dengan erupsi gunung berapi atau gunung
meletus.

28. Bacalah dengan seksama ayat Al-Quran berikut ini!

Fenomena alam yang sesuai dengan penjelasan ayat Al Quran di atas adalah…
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(D) Gempabumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan Bumi akibat pelepasan
energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempabumi biasa
disebabkan oleh pergerakan kerak Bumi (lempeng Bumi). Kebanyakan gempabumi disebabkan
dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang disebabkan oleh lempengan yang
bergerak. Semakin lama tekanan itu kian membesar dan akhirnya mencapai pada keadaan di
mana tekanan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempengan. Pada saat itulah
gempabumi terjadi.

(A) Penyebab badai adalah tingginya suhu permukaan laut. Perubahan di dalam energi atmosfer
mengakibatkan petirdan badai. Badai tropis ini berpusar dan bergerak dengan cepat mengelilingi
suatu pusat, yang sumbernya berada di daerah tropis. Pada saat terjadi angin ribut ini, tekanan
udara sangat rendah disertai angin kencang dengan kecepatan bisa mencapai 250 km/jam.

(B) Likuifaksi merupakan proses keluarnya lumpur dari lapisan tanah akibat guncangan gempa dan
menyebabkan lapisan tanah yang awalnya kompak, bercampur dengan air menjadi lumpur.
Kekuatan tanah yang berkurang mengakibatkan bangunan di  atasnya hancur dan
tenggelam. Likuifaksi disebabkan guncangan gempa dan kondisi material geologi yang ada di
tanah juga ikut mempengaruhi. Ketika guncangan terjadi, tanah menjadi cair karena kandungan
material air yang  tinggi.

(C) Proses terjadinya gunung meletus diawali dengan naiknya magma dari dalam perut Bumi atau
inti Bumi. Magma sendiri merupakan batuan cair yang berada di perut Bumi. Magma dapat
terbentuk akibat panasnya suhu di dalam interior Bumi. Suhu panas yang ada di dalam Bumi
mampu melelehkan batuan penyusun lapisan Bumi. Ketika batuan-batuan tersebut meleleh
maka dihasilkan gas yang kemudian bercampur dengan magma. Magma ini terbentuk di
kedalaman 60 hingga 160 km di bawah permukaan Bumi. Magma yang mengandung gas
kemudian akan terdorong sedikit demi sedikit ke permukaan Bumi karena memiliki tekanan yang
lebih tinggi daripada batuan padat yang ada di sekelilingnya. Magma beserta gas nya berada
dalam kondisi dibawah tekanan batuan-batuan berat di sekitarnya. Tekanan inilah yang
menyebabkan magma meletus atau yang disebut dengan erupsi gunung berapi atau gunung
meletus.

(D) Gempabumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan Bumi akibat pelepasan
energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempabumi biasa
disebabkan oleh pergerakan kerak Bumi (lempeng Bumi). Kebanyakan gempabumi disebabkan
dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang disebabkan oleh lempengan yang
bergerak. Semakin lama tekanan itu kian membesar dan akhirnya mencapai pada keadaan di
mana tekanan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempengan. Pada saat itulah
gempabumi terjadi.

29. Bacalah dengan seksama ayat Al-Quran berikut ini!

Fenomena alam yang mendekati makna dari penjelasan ayat Al-Quran di atas adalah…
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(A) Penyebab badai adalah tingginya suhu permukaan laut. Perubahan di dalam energi atmosfer
mengakibatkan petirdan badai. Badai tropis ini berpusar dan bergerak dengan cepat mengelilingi
suatu pusat, yang sumbernya berada di daerah tropis. Pada saat terjadi angin ribut ini, tekanan
udara sangat rendah disertai angin kencang dengan kecepatan bisa mencapai 250 km/jam.

(B) Likuifaksi merupakan proses keluarnya lumpur dari lapisan tanah akibat guncangan gempa dan
menyebabkan lapisan tanah yang awalnya kompak, bercampur dengan air menjadi lumpur.
Kekuatan tanah yang berkurang mengakibatkan bangunan di  atasnya hancur dan
tenggelam. Likuifaksi disebabkan guncangan gempa dan kondisi material geologi yang ada di
tanah juga ikut mempengaruhi. Ketika guncangan terjadi, tanah menjadi cair karena kandungan
material air yang  tinggi.

(C) Fenomena bertemunya dua air laut namun tidak saling bercampur ini juga disebabkan karena
gaya fisika yang disebut 'tegangan permukaan air'. Para ahli kelautan menemukan bahwa air
dari laut-laut yang bersebelahan memiliki perbedaan massa jenis. Karena perbedaan massa
jenis ini, tegangan permukaan mencegah dua lautan untuk saling bercampur, seolah-olah
terdapat dinding tipis yang memisahkan keduanya.

(D) Proses terjadinya gunung meletus diawali dengan naiknya magma dari dalam perut Bumi atau
inti Bumi. Magma sendiri merupakan batuan cair yang berada di perut Bumi. Magma dapat
terbentuk akibat panasnya suhu di dalam interior Bumi. Suhu panas yang ada di dalam Bumi
mampu melelehkan batuan penyusun lapisan Bumi. Ketika batuan-batuan tersebut meleleh
maka dihasilkan gas yang kemudian bercampur dengan magma. Magma ini terbentuk di
kedalaman 60 hingga 160 km di bawah permukaan Bumi. Magma yang mengandung gas
kemudian akan terdorong sedikit demi sedikit ke permukaan Bumi karena memiliki tekanan yang
lebih tinggi daripada batuan padat yang ada di sekelilingnya. Magma beserta gas nya berada
dalam kondisi dibawah tekanan batuan-batuan berat di sekitarnya. Tekanan inilah yang
menyebabkan magma meletus atau yang disebut dengan erupsi gunung berapi atau gunung
meletus.

30. Bacalah dengan seksama Q.S. Al-Furqan ayat 53 berikut ini!

Fenomena alam yang sesuai dengan penjelasan ayat Al-Quran di atas adalah...

31. 
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34. Ayat Al-Qur’an secara garis besar ada yang memberi inspirasi tentang revolusi Bulan.
Perhatikan kasus berikut. Bulan yang merupakan satelit Bumi berevolusi mengitari Bumi dengan
jari-jari orbit R dan periode T. Apabila konstanta gravitasi umum dinyatakan dengan G. Tentukan
ayat Al-Qur’an yang paling mendekati terkait dengan revolusi Bulan, dan persamaan yang tepat
untuk menyatakan massa Bumi M adalah…
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35. Ayat Al-Qur’an secara garis besar ada yang memberi inspirasi tentang optik. Cermin cekung
dan cermin cembung merupakan bagian dari fenomena optik, sebagaimana kasus yang tersaji
berikut ini. Cermin cekung X dan cermin cembung Y diletakkan saling berhadapan dengan sumbu
utamanya berimpit. Jari-jari kedua cermin 80 cm dan jarak kedua cermin 200 cm. Sebuah miniatur
rumah diletakkan di depan cermin X. Bayangan mula-mula dihasilkan oleh cermin X dan
kemudian dilanjutkan oleh cermin Y. Tentukan ayat Al-Qur’an yang paling mendekati terkait
dengan optik, dan sifat bayangan miniatur rumah yang dibentuk oleh cermin Y adalah... Pada
jarak berapa benda di depan cermin X?

(A) Q.S. Fushshilat ayat 12, dan 25 cm
(B) Q.S. Yunus ayat 9, dan 25 cm
(C) Q.S. Al-Baqarah ayat 17, dan 12 cm
(D) Q.S. Yasin ayat 42, dan 12 cm

36. Ayat Al-Qur’an secara garis besar ada yang memberi inspirasi tentang optik. Lensa
merupakan bagian dari fenomena pada optik, sebagaimana kasus yang tersaji berikut ini. Lensa
tipis A dan B memiliki indeks bias sama 1,5. Jarak fokus kedua lensa tipis tersebut 10 cm dan 15
cm. Kedua lensa tipis A dan B dilekatkan (digabung) kemudian dicelupkan ke dalam air dengan
indeks bias 4/3. Tentukan ayat Al-Qur’an yang paling mendekati terkait dengan optik, dan jarak
fokus lensa gabungan dalam air adalah...

37. Ayat Al-Qur’an secara garis besar ada yang memberi inspirasi tentang optik. Mikroskop
merupakan bagian dari fenomena pada optik. Seperti kasus yang tersaji sebagai berikut ini.
 Sebuah mikroskop mempunyai lensa objektif dan okuler yang jarak fokusnya masing-masing 0,8
cm dan 6 cm. Adi memasang preparat pada jarak 100 mm di depan lensa objektif untuk
mengamati melalui lensa okuler tanpa akomodasi. Objek preparat yang diamati Adi mempunyai
panjang 0,6 mm dan jarak baca normal Adi 30 cm. Tentukan ayat Al-Qur’an yang paling
mendekati terkait dengan optik, dan panjang preparat yang diamati Adi akan terlihat menjadi...



(A) Q.S. Al-Insyirah ayat 3, dan 18,0 mm
(B) q.S. Az-Zariyat ayat 43, dan 18,0 mm
(C) Q.S. Al-Kahfi ayat 3, dan 12,0 mm
(D) Q.S. As-Sajdah Ayat 9, dan 12,0 mm

(A) Q.S. Sad ayat 69, dan 400 mA
(B) Q.S. Fushshilat ayat 13, dan 400 mA
(C) Q.S. Surat As-Saffat ayat 171, dan 200 mA
(D) Q.S. Yasin ayat 65, dan 200 mA

38. Ayat Al-Qur’an secara garis besar ada yang memberi inspirasi tentang listrik. Induksi magnetik
merupakan bagian dari fenomena kelistrikan, sebagaimana kasus yang tersaji berikut ini.
Diketahui sebuah kumparan memiliki luas penampang 100 cm  dan besar hambatan 2 ohm serta
jumlah lilitan sebanyak 400.  Kumparan berada dalam suatu medan magnetik yang arahnya
sejajar dengan sumbu kumparan. Besar induksi magnetiknya berubah-ubah menurut persamaan
B = 10  sin 2000t. Tentukan ayat Al-Qur’an yang paling mendekati terkait dengan listik, dan besar
kuat arus induksi maksimum yang timbul pada kumparan adalah...
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(A) Q.S. Al-Furqan Ayat 38, dan 0,760 m
(B) Q.S.  Al-Anbiya Ayat 91, dan 0,760 m
(C) Q.S. Al-Hijr ayat 87, dan 0,108 m
(D) Q.S. Ar-Ra’d ayat 12, dan 0,108 m

39. Ayat Al-Qur’an secara garis besar ada yang memberi inspirasi tentang adalah listrik.  Medan
magnet merupakan bagian dari fenomena pada listrik. Seperti kasus yang tersaji sebagai berikut.
Ion-ion mempunyai massa 7,6 x 10  kg ditempatkan di dalam tabung larutan spectrometer
massa dan diberi tegangan 6 V. Setelah keluar dari celah, ion-ion tersebut menuju medan magnet
sebesar 0,07 T yang arahnya tegak lurus. Tentukan ayat Al-Qur’an yang terkait dengan kasus
listrik, dan Jari-jari lintasan salah satu ion di dalam medan magnet tersebut adalah... (diketahui
q = 1,6 x 10  C)
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(A) Q.S. ‘Abasa ayat 34, dan 180 peluru
(B) Q.S. Surat Maryam Ayat 18, dan 180 peluru
(C) Q.S. ‘Abasa ayat 34, 120 peluru
(D) Q.S. Surat Maryam Ayat 18, 120 peluru

40. Ayat Al-Qur’an secara garis besar ada yang memberi inspirasi tentang adanya kecepatan.
Perhatikan fenomena terkait kecepatan dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Sebuah
senapan mesin menembakkan peluru dengan kecepatan 1.000 m/s. Seseorang yang memegang
senapan itu dapat menahan senapan dengan gaya 180 N. Tentukan ayat Al-Qur’an yang terkait
dengan kasus gerak, dan jika massa setiap peluru 60 g, maka banyaknya peluru yang dapat
ditembakkan tiap menit adalah...
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