
SELEKSI KOMPETISI SAINS MADRASAH 2018
Mata Uji : MTS-IPA-1

        

(A) Panjang : Mistar
Diameter : Micrometer Sekrup

(B) Panjang : Mistar
Diameter : Jangka Sorong

(C) Panjang : Micrometer Sekrup
Diameter : Jangka Sorong

(D) Panjang : Jangka Sorong
Diameter : Micrometer Sekrup

1. Seorang siswa MTs diminta untuk menentukan volume seutas kawat. Siswa tersebut mengukur
panjang dan diameter kawat dan diperoleh panjang kawat 80 cm, sedangkan diameternya 0,25
cm. Alat ukur yang sebaiknya digunakan dalam pengukuran tersebut adalah ...

(A) 6,63 cm
(B) 5,65 cm
(C) 4,65 cm
(D) 4,63 cm

2. Pembacaan jangka sorong pada gambar adalah ...



(A) 75 g dan 90 g
(B) 75 g dan 235 g
(C) 25 g dan 90 g
(D) 25 g dan 235 g

3. Gambar berikut ini menunjukkan pengukuran massa bejana kosong, massa zat cair A dan
massa zat cair B. Berdasarkan gambar, massa zat cair A dan B berturut-turut adalah ....

(A) 45 cm
(B) 50 cm
(C) 55 cm
(D) 65 cm

4. Gambar berikut ini menunjukkan cara mengukur diameter muka salah satu alat kesenian
Rebana. Diameter buka salah satu alat kesenian Rebana tersebut adalah ....



(A) 5 m/s; 2 s
(B) 10 m/s; 1 s
(C) 20 m/s; 1 s
(D) 20 m/s; 2 s

5. Dari atap sebuah rumah, sebuah batu dilempar vertikal ke bawah dengan kelajuan 10 m/s. Jika
tinggi atap 15 meter, maka kelajuan batu saat membentur tanah dan selang waktu hingga batu
mencapai tanah berturut-turut adalah ....

(A) 3 s; 45 m
(B) 6 s; 45 m
(C) 3 s; 90 m
(D) 6 s; 90 m

6. Sebuah batu jatuh bebas dari puncak sebuah menara dan sampai di tanah dengan laju 30 m/s.
Lamanya batu berada di udara dan tinggi menara tersebut berturut-turut adalah ...

(A) 1,5 sekon dan 0,5 Hz
(B) 2 sekon dan 0,5 Hz
(C) 2,5 sekon dan 0,5 Hz
(D) 3 sekon dan 0,5 Hz

7. Benda yang digantung pada ujung pegas pada gambar berikut ini disimpangkan ke titik A dan
dilepaskan, sehingga benda tersebut bergetar secara periodik. Jika waktu yang diperlukan benda
untuk bergerak melalui titik A-B-C-B adalah 1,5 sekon. Maka nilai periode dan frekuensi getaran
benda pada pegas tersebut adalah….    

(A) A= 5 cm, λ= 8 meter, T=4 sekon, f = 0,25 Hz, dan v=  2 m/s
(B) A= 5 cm, λ= 8 meter, T=4 sekon, f = 0,25 Hz, dan v= 2 m/s
(C) A= 5 cm, λ= 8 meter, T=4 sekon, f = 0,25 Hz, dan v= 2 m/s

8. Pola gelombang tali yang digetarkan secara vertikal ditunjukkan seperti gambar diatas. Jika
jarak dari titik A ke I adalah 16 meter, maka amplitudo gelombang (A), panjang gelombang
(λ),periode gelombang (T),  frekuensi gelombang (f), dan cepat rambat gelombang (v) berturut-
turut adalah…



(D) A= 5 cm, λ= 16 meter, T=4 sekon, f = 0,25 Hz, dan v= 2 m/s

(A) 0,5 Hz
(B) 1,0 Hz
(C) 1,5 Hz
(D) 2,0 Hz

9. Pada gambar di bawah, untuk merambat dari A ke B gelombang longitudinal pada slinki
tersebut membutuhkan waktu 2 sekon. Frekuensi gelombang tersebut adalah ....

(A) amplitudo 2 cm, panjang gelombang 16 cm, frekuensi 1/16Hz
(B) amplitudo 1 cm, panjang gelombang 32 cm, frekuensi 1/8Hz
(C) amplitudo 1 cm, panjang gelombang 32 cm, frekuensi 1/16 Hz
(D) amplitudo 8 cm, panjang gelombang 1 cm, frekuensi 1/8 Hz

10. Perhatikan gambar berikut ini. Jika cepat rambat gelombang adalah 2 cm/s, maka pernyataan
yang tepat tentang gelombang tersebut adalah ...

(A) 112 m
(B) 326 m
(C) 384 m
(D) 572 m

11. Seorang anak memukul bedug sebelum memulai adzan. Seseorang yang berada pada jarak
tertentu mendengar bunyi bedug 1,2 sekon setelah bedug itu dipukul. Jika kecepatan bunyi bedug
tersebut adalah 320 m/s, maka jarak orang tersebut ke bedug adalah ....



(A) 220 Hz
(B) 234 Hz
(C) 264 Hz
(D) 286 Hz

12. Diketahui frekuensi nada A suatu alat musik Rebana adalah 440 Hz. Frekuensi nada C alat
musik Rebana itu adalah ....

(A) 1,26 N
(B) 3,24 N
(C) 4,80 N
(D) 5,68 N

13. Seutas senar perangkat musik mempunyai panjang 0,3 meter. Kedua ujungnya diikat dan
kemudian digetarkan. Frekuensi nada dasar senar itu adalah 30 Hz. Jika massa tiap satuan
panjang senar adalah 0,01 g/cm, gaya tegangan senar itu adalah ...

(A) 0,250 cm
(B) 0,125 cm
(C) 0,250 m
(D) 0,125 m

14. Sebuah garpu tala berfrekuensi 660 Hz digetarkan dekat sebuah tabung resonansi berisi air.
Jika cepat rambat bunyi di udara 330 m/s, maka jarak minimum permukaan air dengan ujung
tabung agar terjadi resonansi adalah ..

(A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 6

15. Sebuah benda terletak di antara dua buah cermin datar yang membentuk sudut 60 . Jumlah
bayangan yang terbentuk adalah ...

o

(A) 48 cm; 2 kali
(B) 24 cm; 0,25 kali
(C) 8 cm; 0,5 kali
(D) 2 cm; 4 kali

16. Sebuah cermin cembung mempunyai jarak fokus 8 cm. Jika jarak bayangan ke cermin 6 cm,
maka jarak benda ke cermin dan perbesaran bayangannya berturut-turut adalah ...



(A) 40
(B) 60
(C) 80
(D) 100

17. Sebuah benda tercebur ke dalam bak mandi yang berisi air (n  = 4/3) dengan kedalaman 80
cm. Jika sabun dilihat hampir tegak lurus maka letak sabun tersebut seolah-olah pada kedalaman
....

air

(A) 1,00
(B) 1,25
(C) 1,50
(D) 2,25

18. Agar dapat membaca dengan jelas tanpa kacamata, Pak Roni harus menempatkan koran
pada jarak 40 cm di depan matanya. Agar Pak Roni tersebut dapat membaca koran pada jarak 25
cm dengan menggunakan kacamata, maka kekuatan lensa kacamata yang harus ia gunakan
adalah .... dioptri

(A) 5 cm; 100 cm
(B) 100 cm; 5 cm
(C) 20 cm; 80 cm
(D) 80 cm; 20 cm

19. Sebuah teropong bintang yang digunakan untuk mengamati Gerhana Bulan digunakan secara
normal (tanpa akomodasi) dan memberikan perbesaran sudut sebesar 20 kali. Jika panjang
teropong adalah 105 cm, maka panjang fokus lensa okuler dan panjang fokus lensa objektif
teropong tersebut berturut-turut adalah ....

20. Es yang massanya 50 gram dipanaskan dari suhu -5 C menjadi 60 C air seperti pada grafik.
Jika kalor lebur es 80 kal/g, kalor jenis es 0,5 kal/g C, dan kalor jenis air 1 kal/g C, banyaknya
kalor yang diperlukan pada proses perubahan wujud A - B adalah ... kalori

o o
o o



(A) 125
(B) 3000
(C) 4000
(D) 7125

(A) 20 C
(B)  40 C
(C) 60 C
(D) 80 C

21. Sebanyak 1 kg air yang suhunya 50 C dicampurkan dengan 0,5 kg es yang suhunya 0  Jika
kalor jenis air dan kalor jenis es berturut-turut adalah 4.200 J/kg C dan 2.100 J/kg C, maka suhu
campuran air dan es tersebut setelah mengalami keseimbangan adalah ....

o o
o o

o

o

o

o

(A) 3 volt
(B) 6 volt
(C) 9 volt
(D) 12 volt

22. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Jika arus listrik yang mengalir melalui resistor
800 Ω adalah 1,2 mA dan hambatan adalah r = 10 Ω, besarnya gaya gerak listrik sumber
tegangan yang dipasang pada rangkaian tersebut adalah ....

(A) 5 menit
(B) 10 menit
(C) 15 menit
(D) 20 menit

23. Sebuah pemanas listrik yang hambatannya 5 W dipasang pada sumber tegangan 50 volt.
Pemanas tersebut digunakan untuk memanaskan 1 liter air dari 0 C hingga 50  Jika 70% kalor
yang dihasilkan pemanas diambil air, massa jenis air 1 gram/cm , 1 liter = 1.000 cm , dan kalor
jenis air 4.200 J/kg C, waktu yang diperlukan untuk pemanasan tersebut adalah ....

o o
3 3

o



(A) 40 %
(B) 50 %
(C) 70 %
(D) 80 %

24. Sebuah transformator mengalirkan arus listrik pada kumparan primer dan sekunder berturut-
turut adalah 0,8 A dan 0,5 A. Jika kumparan primer dan sekundernya masing-masing mempunyai
1.000 lilitan dan 800 lilitan, efisiensi transformator tersebut adalah ...

(A) Adanya rotasi Bulan
(B) Revolusi Bulan mengelilingi Bumi
(C) Revolusi Bumi mengelilingi Matahari
(D) Adanya rotasi Bumi

25.
Jika kita mengamati wajah Bulan dari Bumi, wajah Bulan selalu berubah dari hari ke hari, hal ini
sebabkan oleh…

(A) nukleolus
(B) selaput plasma

26. QS. Al Anbiya : 30 menyatakan bahwa “Dan dari air Kami jadikan setiap sesuatu yang hidup.”
Makhluk hidup tersusun atas berbagai macam organ, jaringan dan sel yang bermacam-macam.
Bagian sel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan adalah



(C) dinding sel 
(D) vakuola

(A) hati
(B) ginjal     
(C) paru-paru
(D) pankreas

27. Sabda Rasulullah SAW ”Ingatlah sesungguhnya dalam jasad manusia ada segumpal darah,
jika ia baik maka seluruh anggota tubuh lainnya pun akan menjadi baik dan jika ia rusak, maka
rusak pula seluruh anggota tubuh lainnya …”. Berkaitan dengan Sabda Rasul tersebut bahwa
dalam tubuh manusia zat-zat sisa berupa racun akan tertimbun di dalam darah yang kemudian
mengalir ke seluruh tubuh. Kejadian ini dapat disebabkan karena organ yang tidak bekerja
dengan baik. Organ tersebut adalah....

(A) sitoplasma
(B) selaput plasma
(C) inti sel
(D) dinding sel

28. Sesungguhnya segala sesuatu Kami ciptakan dengan qadar (ukuran, aturan)” (QS. Al Qamar:
49). Dari pengertian dan ayat tersebut, maka akan didapatkan bahwa Tuhan telah menciptakan
segala sesuatu termasuk sel penyusun tubuh makhluk hidup dengan ukuran tertentu dan fungsi
yang berbeda, bukan karena suatu kebetulan. Dalam sel terdapat bagian yang mengatur keluar-
masuknya zat yaitu..

(A) Hewan
(B) Individu
(C) Komunitas
(D) Tumbuhan

29. “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang
perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling
mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang
paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.
(Qs. al-Hujurat: 13). Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah ciptakan segala sesuatu termasuk
hidup berpasang-pasangan dan berkelompok dalam dunia ini (lingkungan). Salah satu komponen
ekosistem adalah makhluk hidup yang memiliki satuan. Istilah-istilah di bawah ini yang merupakan
satuan makhluk hidup dalam ekosistem adalah....

(A) sitoplasma    
(B) nukleoplasma   

30. Allah SWT ciptakan tubuh makhluk hidup tersusun dalam keadaan sempurna dan tersusun
atas berbagai macam bentuk sel dan bagian-bagiannya. Bagian sel yang disebut vakuola terdapat
pada ...



(C) nukleous 
(D) selaput plasma

(A) bila terjadi kenaikan tingkat kelahiran akan memerlukan tambahan sumberdaya alam
(B) bertambahnya jumlah penduduk hanya memerlukan banyak lahan pertanian
(C) sebagai konsurnen paling akhir jumlah manusia harus lebih sedikit dibanding makhluk hidup

lainnya
(D) dalam ekosistem bumi, manusia hanya bersifat sebagai herbivora. Oleh karena itu jumlahnya

harus lebih sedikit dibanding tumbuhan.

31. Manusia yang diciptakan Allah di muka bumi ini sebagai khalifah yang harus bisa bertanggung
jawab terhadap tugasnya, karena manusia sejak lahir sudah mempunyai potensi-potensi (fitrah).
Seiring dengan penambahan jumlah manusia (pesatnya pertumbuhan penduduk bumi) maka
dapat mempengaruhi keseirnbangan ekosistem, karena...

(A) habitat
(B) komunitas
(C) populasi
(D) ekosistem

32. Coba anda pikirkan tentang hikmah pada penciptaan hewan air yang bernama ikan. Ikan telah
diciptakan oleh Allah swt Tanpa tangan dan kaki, karena ia tidak membutuhkannya untuk berjalan.
Pada Ikan telah diciptakan baginya dua sirip yang berfungsi sebagai dayung bagi perahu
sehingga mereka bisa bergerak dan berkelompok.Jika Diketahui kumpulan 100 ekor ikan mas
pada suatu kolam yang terdiri dan 70 ekor ikan mas betina dan 30 ekor ikan mas jantan. Dan 100
ikan mas tersebut ternyata 40% diantaranya belum dewasa. Kumpulan ikan mas dengan berbagai
jenis kelamin dan usia tersebut membentuk ...

(A) bentuk dan ukuran tumbuhan
(B) cara hidupnya
(C) lingkungan tempat hidupnya
(D) manfaatnya

33. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan
segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda
(kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan.(Qs.An Nahl:11). Ayat tersebut memberikan
pengertian tentang pentingnya air bagi tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan dapat dikelompokkan
menjadi tiga kelompok, yaltu xerofit, hidrofit, dan higrofit. Dasar pengelompokan ini adalah....

(A) memanfaatkan hara (zat makanan) yang ada pada tubuh organisme lain

34. Hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya sangat erat dan saling ketergantungan,
karena makhluk yang satu membutuhkan bantuan makhluk lain. Makhluk hidup membutuhkan
lingkungan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya. Alelopati adalah salah satu bentuk
interaksi makhluk hidup (organisme) yang merugikan salah satu pihak yang bertujuan adanya
alelopati adalah...



(B) mengurangi kepadatan populasi
(C) mengurangi kompetitor dalam mendapatkan zat hara
(D) menyediakan antibiotik bagi manusia

(A) penurunan populasi rusa dan elang
(B) kenaikan populasi ular dan burung hantu
(C) penurunan populasi singa dan elang
(D) kenaikan populasi rumput dan rusa

35. Allah menciptakan makhluk hidup itu saling berinteraksi satu sama lain. Perhatikan gambar
jaring-jaring makanan pada gambar berikut! Apabila populasi kelinci mengalami penurunan, maka
akibat yang terjadi pada ekosistem tersebut adalah ....

(A) komunitas adalah kumpulan berbagal macam individu
(B) komunitas dapat berkembang menjadi suatu ekosistem
(C) populasi adalah kumpulan individu yang seragam ukurannya
(D) spesies atau jenis merupakan kumpulan populasi

36. Pernyataan-pernyataan tentang tingkatan organisasi alam bawah ini yang benar adalah....

(A) cara hidup benalu
(B) cara hidup tumbuhan anggrek bulan
(C) kutu buah dengan semut
(D) tanaman polong-polongan dengan bakteri

37. Makhluk hidup akan dapat bertahan jika ada interaksi dengan yang lainnya. Contoh interaksi
di bawah ini yang salah satu pihak mendapat keuntungan sedangkan pihak lain tidak mendapat
apa-apa adalah...



(A) nomor 1 dan 3
(B) nomor 1 dan 7
(C) nomor 2 dan 3
(D) nomor 2 dan 7

38. Organ yang di dalamnya tidak terdapat enzim pencernaan adalah....



(A)  menyerap air
(B) menyerap mineral
(C) menyerap karbohidrat
(D) menyerap vitamin B

39. Organ nomor 7 memiliki fungsi untuk....

(A) proses keluar-masuknya udara dan dan ke paru-paru terjadi karena gerakan tulang rusuk
(B) pada waktu menelan trakea tetap membuka
(C) trakea mengalami pelebaran
(D) udara tetap dapat masuk melalui trakea

40. "Diantara tanda-tanda-Nya ialah Dia menciptakan langit dan bumi, dan makhluk-makhluk yang
melata yang disebarkan pada keduanya (langit dan bumi) dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan
semuanya apabila dikehendakiNya." (QS. Asy-syura: 29). Dalam pengertian umum, ciri hewan
melata adalah berjalan/berpindah dengan perut atau otot perutnya. Salah satu contoh hewan
melata adalah ular. Hal yang unik pada ular adalah saat menelan mangsanya, ular tidak
mengalami gangguan pernapasan. Hal ini disebabkan karena...



(A) 10
(B) 6
(C) 4
(D) 3

41. Salah satu tujuan Allah menciptakan makhluk hidup adalah agar bisa melestarikan
keberadaannya di dunia ini salah satunya dengan kemampuan bereproduksi. Tanaman dapat
melakukan proses persilangan dalam reproduksinya. Jika tanaman Pisum sativum bentuk biji
halus letak bunga di ketiak daun (HhKk) disilangkan dengan tanaman sejenis berfenotip bentuk
biji keriput letak bunga di ujung batang (hhkk) dan diperoleh keturunan 12 tanaman maka jumlah
keturunan yang berfenotip bentuk biji keriput letak bunga di ketiak daun adalah ...

(A) anggrek pada tumbuhan biji
(B) bakteri Rhizobium pada akar tumbuhan polong-polongan
(C) jamur pada kulit manusia
(D) Mikorhiza pada akar pinus

42. Benalu adalah tumbuhan yang hidupnya menempel pada tumbuhan lain, dan ini membentuk
suatu pola interaksi. Pasangan organisme di bawah mi yang serupa dengan pola interaksi pada
benalu adalah....

(A) menurunkan kadar kalsium dalam plasma darah
(B) meningkatkan penyerapan kalsiurn di usus
(C) meningkatkan readsorpsi ion natrium di ginjal
(D) memacu pertumbuhan organ tubuh

43. Hormon adalah zat kimia yang terbentuk dalam satu organ atau bagian tubuh dan dibawa
dalam darah ke organ atau bagian di mana mereka menghasilkan efek fungsional. Salah satu
contoh hormon adalah hormon paratiroid yang berfungsi untuk....

(A) pusat refleks pernapasan dan denyut jantung
(B) pusat berbicara, gerak, dan berpikir
(C) pusat refleks pernapasan, gerakan kaki dan tangan
(D) pusat keseimbangan tubuh dan refleks pupil mata

44. Manusia adalah makhluk yang paling beruntung dari semua makhluk lainnya yang diciptakan
oleh Allah SWT karena hanya manusialah yang diberikan akal atau otak. Otak memiliki peran dan
fungsi yang sangat vital. Diantara bagian otak manusia, terdapat bagian otak tengah
(mencephalon) yang berfungsi sebagai....



(A) mengetahui zat hasil fotosintesis berupa oksigen
(B) mengetahui zat hasil fotosintesis berupa glukosa
(C) mengetahui bahwa dalam fotosintesis diperlukan klorofil
(D) mengetahui bahwa dalam fotosintesis diperlukan cahaya

45. Perhatikan gambar percobaan fotosintesis berikut! Percobaan tersebut bertujuan untuk …

(A) meningkatnya kadar oksigen di udara
(B) menurunnya ketersediaan air bersih
(C) menurunnya penyebaran penyakit
(D) menurunnya kadar CO  di atmosfir

46.
Berdasarkan grafik tersebut pengaruh yang ditimbulkan terhadap kualitas lingkungan adalah ....

2

47. Allah SWT mengaruniakan ginjal sebagai bagian dari sistem ekskresi yang berfungsi
menyaring kotoran (terutama urea) dari darah dan membuangnya bersama dengan air dalam
bentuk urin. Proses readsorbsi kalsium di tubulus kontortus distal dan tubulus kolektivus pada
ginjal dibantu oleh hormon....



(A) anti diuretika (ADH)
(B) paratiroid (PTH)
(C) diuretika (DH)
(D) tiroid (TH)

(A) arteri pulmonalis, darahnya banyak mengandung karbondioksida
(B) aorta, darahnya banyak mengandung oksigen
(C) vena besar atas ,darahnya banyak mengandung oksigen
(D) vena besar bawah, darahnya banyak mengandung karbondioksida

48. Darah adalah cairan yang diberikan Allah SWT pada semua makhluk hidup (kecuali
tumbuhan) tingkat tinggi dan berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh
jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan
tubuh terhadap virus atau bakteri. Saat beredar dalam tubuh, darah yang berasal dari organ
sekitar perut akan memasuki jantung melalui pembuluh darah ….

(A) lingkungan akan bersih dan organisme yang mati
(B) semua hewan akan mati sebab tidak dapat memakan tumbuhan
(C) tidak akan ada fungi
(D) tumbuhan tidak dapat hidup sebab tidak ada zat hara di dalam tanah

49. Mikroorganisme diciptakan Allah SWT sebagai pengurai yang sangat penting peranannya.
Namun mikroorganisme pengurai mempunyai sifat spesifik dalam menguraikan bahan organik
artinya tidak semua bahan organik dapat dihancurkan/ diurai oleh mikroorganisme. Jika
seandainya di bumi tidak ada organisme pengurai, kemungkinan yang akan terjadi adalah....

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

50. Perhatikan data penyebab terjadinya gangguan sistem organ berikut!

1. Peradangan selaput paru oleh bakteri Diplococcus pneumonia

2. Infeksi pada alveolus oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis

3. Peradangan rongga hidung oleh bakteri Streptococcus

4. Penyempitan saluran napas karena hiperaktivitas terhadap rangsangan tertentu

Berdasarkan data tersebut yang merupakan penyebab penyakit asma adalah nomor …
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