
 
 

Soal KSM Fisika Jatim 2014 1 

 

 

KOMPETISI SAINS MADRASAH (KSM) 2014 
TINGKAT PROVINSI 

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 
PROPINSI JAWA TIMUR 

 
 

SOAL FINAL BIDANG STUDI FISIKA MADRASAH ALIYAH (MA) 

 
Petunjuk: 

 Berdoalah sebelum bekerja 

 Hindari segala bentuk kecurangan  

 Tidak diperkenankan membawa dan mengoprasikan HP, Calculator, dan alat 

elektronika sejenis selama proses perlombaan  

 Waktu yang tersedia 120 menit, pilih dan kerjakan soal yang dianggap mudah serta 

memiliki skor maksimal 

 Jawablah pertanyaan berikut pada lembar jawaban yang tersedia 

 

Soal: 

1. Tikungan salah satu jalan di Kota Batu dibuat miring 37o. Tikungan tersebut berbentuk 

seperempat lingkaran dengan jari-jari 6 m. Jika tikungan licin, berapa kecepatan 

kendaraan yang dirasa paling aman agar tidak terjadi kecelakaan (selip)? Bagaimana jika 

kecepatan kendaraan kurang atau lebih dari kecepatan aman tersebut? 

(Skor = 10) 

 

2. Anda sedang merancang sebuah bandara untuk pesawat-pesawat kecil. Satu jenis 

pesawat yang mungkin menggunakan bandara ini harus mencapai laju setidak-tidaknya 

100 km/jam sebelum lepas landas, dan dapat mengalami percepatan 2 m/s2. 

a. Jika panjang landas pacu 150 m, dapatkah pesawat ini mencapai laju yang 

dibutuhkan untuk lepas landas? 

b. Jika tidak, berapa seharusnya panjang minimum landasan pacu tersebut? 

(Skor = 15) 

 

3. Sebuah bak berisi air dengan ketinggian 80 cm. Pada dinding bak terdapat kebocoran 

kecil pada jarak 20 cm dari alasnya. Dimanakah harus dibuatkan kebocoran baru 

sehingga tempat jatuhnya air dari kedua kebocoran yang ada dapat berimpit. 

(Skor = 10) 
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4. Ban sepeda motor diketahui memiliki volume 100 cm3, dan tekanan awal dalam ban 

sepeda adalah ½ atm. Ban tersebut dipompa dengan suatu pompa yang volumenya 50 

cm3. Tekanan udara luar 76 cmHg. Dengan menganggap temperatur tidak berubah, 

berapa tekanan ban sepeda setelah dipompa 4 kali? 

(Skor = 15) 

 

5. Dari atap sebuah gedung yang bocor, jatuh setetes air hujan. Berapakah kenaikan suhu 

tetes air hujan itu pada saat sampai di tanah, jika dianggap tidak terjadi pertukaran kalor 

antara tetes air dengan lingkungan. (diketahui tinggi gedung = 10 m, kalor jenis air = 1 

kal/groC, 1 kal = 4,2 x 107 erg) 

(Skor = 15) 

 

6. Beda potensial dua pelat sejajar adalah 200 volt. Sebuah proton yang berada di pelat B 

bergerak ke A. Apabila diantara dua pelat vakum, berapa kecepatan proton saat 

menumbuk pelat A? (massa proton = 1,6 x 10-27 kg dan muatan proton = 1,6 x 10-19 C) 

(Skor = 15) 

 

7. Tiga buah hambatan masing-masing 2 Ω, 3 Ω, dan 6 Ω disusun parallel kemudian 

dipasang pada sumber tegangan, ternyata kuat arus yang keluar dari elemen 3 A. Jika 

ketiga hambatan tersebut disusun seri dan dipasang pada elemen yang sama ternyata 

arus yang keluar 0,5 A, tentukan  ggl elemen dan hambatan dalam elemen. 

(Skor = 15) 

 

8. Sebuah benda yang diletakkan di muka sebuah cermin cembung membentuk bayangan 

nyata 4 kali besar benda. Jika benda itu kemudian digerakkan 10 cm menuju cermin 

maka terbentuk bayangan maya 4 kali besar benda, berapakah jarak fokus cermin yang 

digunakan? 

(Skor = 20) 
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9. Sebuah cakram pejal homogen menggelinding melalui puncak bukit dengan laju 0,8 m/s 

pada saat dipuncak.  Berapakah laju cakram itu ketika berada 0,18 m di bawah puncak? 

(g=10 m/s2) 

(Skor = 20) 

 

10. Sebuah benda berbentuk silinder dengan massa m dan luas penampang A terapung di 

atas permukaan air yang massa jenisnya ρa. Silinder ditekan sejauh x ke dalam 

permukaan air, kemudian dilepas sedemikian sehingga terjadi gerak harmonik 

sederhana. Jika percepatan gravitasi g, (a) nyatakan periode gerak harmonik dalam m, 

ρa, dan A! (b) Jika diketahui massa jenis benda ρb, berapakah besar periode tersebut?  

(Skor = 20) 

 

11. Bola bowling yang beratnya 70 N terletak di atas dinding licin seperti tampak pada 

gambar di bawah ini. Berapa besar gaya reaksi masing-masing dinding terhadap bola? 

 

 

 

 

  

 

 

(Skor = 10) 

 

12. Sebuah kumparan yang dihubungkan dengan sumber tegangan searah 12 V 

menghasilkan arus 0,15 A. Jika kumparan dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-

balik 12 V efektif, dihasilkan arus 0, 12 A. Tentukan  (a) reaktansi induktifnya dan (b) 

induktansi dari induktor apabila frekuensi sumber adalah  f = 
50

𝜋
 𝐻𝑧! 

(Skor = 20) 

 

40o 60o 
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13. Prisma yang mempunyai sudut pembias β=60o terbuat dari sejenis kaca yang tidak 

diketahui indeks biasnya. Sinar datang pada salah satu sisi prisma. Dengan memutar 

posisi prisma, diperoleh deviasi minimum Dm=40o. (a) Berapakah indeks bias prisma? (b) 

Bila prisma diletakkan dalam air dengan indeks bias air nair=4/3, berapakah besar deviasi 

minimum yang terjadi? 

(Skor = 15) 

 

14. Pada kajian konsep relativitas, diketahui sebuah proton bergerak dengan kecepatan 

tertentu sehingga energinya sama dengan tiga kali energi diam. (a) Tentukan energi 

kinetic proton dalam elekron-volt jika diketahui massa proton 1,67 x 10-27 kg. (b) Besar 

momentum proton 

(Skor = 15) 

 

15. Berapa energi kinetik dan kecepatan sebuah elektron yang terlepas dari permukaan 

sebuah logam yang memiliki fungsi kerja Wo=2,28 eV ketika disinari cahaya dengan 

panjang gelombang 410 nm? (h=6,626 x 10-34 Js) 

(Skor = 15) 

 

 

...................Selamat bekerja, semoga sukses................. 
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