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Petunjuk Umum 

1. Silakan berdoa sebelum mengerjakan soal, semua alat komunikasi dimatikan. 

2. Tuliskan identitas Anda (Nama, Asal Sekolah dan Kabupaten/Kota Sekolah) secara 

lengkap pada setiap halaman dalam berkas soal dan lembar jawaban Anda. 

3. Anda dilarang membawa dan menggunakan alat elektronik apapun selama ujian 

berlangsung. 

4. Anda hanya diperkenankan menggunakan alat tulis beserta kertas yang telah disediakan. 

5. Anda tidak diperkenankan berdiskusi dengan siapapun selama ujian berlangsung. 

6. Beri tanda silang pada huruf yang Anda pilih sebagai jawaban yang Anda anggap paling 

benar pada Lembar Jawaban yang telah disediakan. 

7. Apabila Anda ingin mengubah jawaban Anda, lingkarilah huruf yang Anda jawab 

sebelumnya, lalu beri tanda silang pada pada huruf yang Anda pilih sebagai jawaban 

yang Anda anggap paling benar. 

8. Anda akan mendapatkan 4 Poin untuk setiap jawaban yang benar, -1 poin untuk setiap 

jawaban yang salah, dan 0 poin untuk pertanyaan yang tidak terjawab. 

9. Berkas soal dikembalikan ke panitia. 

10. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas atau perlu ditanyakan, silahkan langsung bertanya 

kedapa pengawas ujian. 
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BAGIAN  A  : Pilihlah jawaban yang paling tepat  

Pernyataan di bawah ini digunakan sebagai dasar pengerjaan soal no 1-4 

Sebelum manusia menemukan gelombang radio, pesan biasanya dikirimkan melalui 

kurir yang berlari. Untuk membantu kerja dari kurir ini maka dibuat pos-pos sesuai 

dengan tenaga yang dimiliki kurir untuk berlari. Berikut adalah jumlah tenaga dan 

energi yang dibutuhkan oleh 5 orang kurir untuk berlari dengan kecepatan lari yang 

mereka miliki: 

Kurir Kecepatan 

lari 

Kebutuhan energi  per 

jam 

1 5 Km/jam 500 Kalori 

2 10 Km/jam 1.000 Kalori 

3 10 Km/jam 1.500 Kalori 

4 15 Km/jam 1.000 Kalori 

5 15 Km/jam 1.500 Kalori 

 

1. Berdasarkan data di atas, bila jarak antar pos adalah 30 Km dan setiap kurir 

mengkonsumsi sejumlah 1.000 Kalori sebelum berangkat dan mendapatkan bekal 

sebesar 1.500 kalori, maka kurir manakah yang dapat digunakan untuk 

mengantarkan pesan antar pos? 

A. Kurir 1 

B. Kurir 2 

C. Kurir 3 

D. Kurir 4 

E. Kurir 5 

 

2. Pada tubuh  manusia perbandingan otot polos dan lurik menentukan kekuatan dari 

manusia dalam melakukan pekerjaan dalam waktu singkat. Semakin banyak otot 

lurik semakin tinggi energi  yang dapat dihasilkan dalam waktu singkat. 

Berdasarkan pernyataan ini, maka kurir yang memiliki perbandingan otot polos 

dan otot lurik terbesar adalah…. 
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A. Kurir 1 

B. Kurir 2 

C. Kurir 3 

D. Kurir 4 

E. Kurir 5  

 

3. Bila kurir tersebut harus mengirimkan pesan pada musim kemarau dan mereka 

hanya dapat membawa bekal seberat kurang dari 1 Kg, bekal apakah yang 

sebaiknya dibawa oleh mereka? 

A. Air mineral yang telah diberi garam mineral 

B. Daging asap  

C. Roti bakar 

D. Krupuk  

E. Buah 

 

Pernyataan di bawah ini digunakan untuk mengerjakan soal No. 4-7 

Gambar di bawah ini merupakan gambar hubungan panjang gelombang dengan 

aktivitas kehidupan pada tumbuhan. 
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4. Aktivitas kehidupan pada tumbuhan yang digambarkan pada grafik di atas 

adalah…. 

A. Respirasi 

B. Pertahanan diri 

C. Fotosintesis 

D. Pembentukan bunga 

E. Pembentukan buah 

 

5. Aktivitas tersebut terjadi umumnya pada…. 

A. Batang 

B. Akar 

C. Daun 

D. Bunga 

E. Buah 

 

Panjang Gelombang (nm) 

 

6. Perhatikan gambar cahaya tampak dan grafik di atas.  Bila cahaya tampak  pada 

panjang  gelombang 400 nm adalah ungu dan 700 nm adalah merah, maka cahaya 

yang paling baik untuk proses tersebut adalah…. 

A. Kuning dan merah 

B. Kuning dan hijau 

C. Biru dan merah 

D. Ungu dan merah 

E. Hijau dan merah 
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7. Cahaya apakah yang paling tidak baik untuk proses tersebut? 

A. Kuning 

B. Merah 

C. Hijau 

D. Biru 

E. Putih 

 

8. Seorang anak menemukan dua buah piring sisa makanan yang ditumbuhi oleh 

dua jenis jamur (A dan B). Piring I adalah sisa sup ayam sedangkan pada piring II 

merupakan sisa kolak pisang.  

 

Pernyataan yang SALAH adalah 

A. Jamur A dan B sama-sama menyukai gula 

B. Jamur A dan B sama-sama menyukai protein dan lemak 

C. Piring I dan Piring II  kemungkinan disimpan pada tempat yang 

lembab 

D. Jamur A lebih menyukai protein dan lemak dibandingkan jamur B 

E. Piring I dan Piring II kemungkinan disimpan pada tempat yang hangat 

 

9. Berikut ini adalah zat – zat yang terdapat  dalam pembentukan energi dalam 

tubuh kita. 

1. Energi 

2. Karbohidrat 

3. Karbondioksida 

4. Air  

5. Oksigen  
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   Persamaan  yang benar dalam proses pembuatan energi adalah  

A. 2 + 3  = 1 + 4 + 5 

B. 2 +4   = 1 + 3 +5 

C. 1 +2   = 3 + 4 +5 

D. 2 +5   = 1 + 3 + 4 

E. 1 +5  =  2 + 3 + 4 

 

10. Pada hari senin pukul 18.00, Budi makan malam dan waktu makanan di 

sistem pencernaan Budi dicatat seperti gambar di atas. Berapa lamakah 

makanan tersebut dicerna secara mekanik dalam sistem pencernaan Budi 

secara keseluruhan? 

A. 1

0

 

m

e

n

i

t 

B. 4  jam 20 menit 

C. 15 jam 45 menit 

D. 18 jam 30 menit 

E. 20 jam  

 

11. Tika dan Bani, melakukan percobaan menggunakan 20 pot berisi biji 

tanaman. Tujuan percobaan mereka adalah  untuk menguji pengaruh pupuk X  

terhadap pertumbuhan biji tanaman. Hasil percobaan adalah 10 pot yang  

diberi pupuk X tumbuh lebih besar dari pada  10  pot yang tidak diberi pupuk  

X.  Pada percobaan Bani dan Tika ini yang menjadi kontrol  adalah …. 

A. Biji tanaman 

B. Pot yang diberi pupuk X 

C. Pot yang tidak diberi pupuk X 
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D. 20 pot berisi  biji tanaman 

E. 20 pot berisi  biji tanaman yang tersinari matahari 

 

12. Gambar di bawah ini menunjukkan hubungan antara tikus, tanaman berbiji 

besar, tanaman berbiji kecil, dan semut. Tanda (-) menunjukkan hubungan 

yang saling merugikan. 

 

Populasi siapakah yang akan meningkat pada saat jumlah populasi tikus 

bertambah?  

A. Tanaman berbiji kecil dan semut 

B. Tanaman berbiji besar  

C. Semut 

D. Tanaman berbiji besar dan semut 

E. Tanaman berbiji kecil 

 

13. Cream tabir surya digunakan oleh para wisatawan untuk melindungi kulit dari 

paparan radiasi matahari di daerah pantai. Radiasi matahari apakah yang 

dimaksud?  

A. Sinar tampak 

B. Sinar ultraviolet 

C. Sinar  inframerah 

D. Sinar X 

E. Gelombang mikro 
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14. Hampir seluruh bagian tubuh manusia memiliki pembuluh darah dan urat 

syaraf. Bagian tubuh manusia yang tidak memiliki pembuluh darah dan urat 

syaraf adalah…. 

A. Ginjal dan otak  

B. Usus halus dan ginjal 

C. Rambut dan kuku 

D. Mata dan hidung 

E. Tangan dan kaki 

 

15. Salah satu bentuk bioteknologi modern adalah proses (....) yang digunakan 

sebagai metoda untuk memperbanyak makhluk hidup dengan karakteristik 

yang sama persis. Isian yang tepat untuk titik-titik di atas adalah.... 

A. Bayi tabung 

B. Inseminasi buatan  

C. Kloning 

D. Okulasi  

E. Perkawinan silang  

 

16. Gambar disamping  menunjukkan bahwa gaya dapat menyebabkan .... 

 

 

 

 

 

 

 

A. bentuk kaleng berubah 

B. arah berubah 

C. kecepatan berubah 

D. kaleng tidak mengalami perubahan 

E. energi kaleng berubah 
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17. Ahmad dan Hanif sedang bermain adu kelereng. 

Kelereng Hanif menabrak kelereng Ahmad yang 

sedang diam. Manakah dari kelima kejadian di  

dibawah ini yang tidak mungkin terjadi setelah itu? 

A. Kedua kelereng bergerak ke arah yang 

berbeda  

B. Kedua kelereng bergerak bersama-sama 

C. Salah satu kelereng diam dan satu bergerak  

D. Kedua kelereng diam  

E. Kelereng Hanif berbalik arah  

 

18. Pada permainan sepakbola, bola yang ditendang oleh pemain terkadang 

mempunyai lintasan yang melengkung. Manakah pernyataan dibawah ini 

yang bukan merupakan sebab melengkungnya bola?  

A. Karena bola berputar 

B. Karena adanya gaya gravitasi  

C. Karena adanya  gaya gesekan antara bola dengan udara  

D. Karena ada gaya gesek antara bola dengan sepatu 

E. Karena perbedaan tekanan udara di sekitar bola 

 

19. Di suatu jumat,  Amin dan Budi sepakat untuk mengikuti sholat jumat di 

masjid yang sama. Masjid terletak di tengah antara rumah Amin dan Bandra. 

Jarak rumah Amin ke masjid adalah 360 m. Amin mulai berjalan kaki ke 

masjid dari rumahnya pada jam 11.00 pagi dengan kecepatan 1 m/detik. Budi 

berangkat menggunakan sepeda pada jam 11.05. Agar Budi sampai di masjid 

bersamaan dengan Amin, dengan kecepatan berapakah ia harus mengayuh 

sepedanya? 

A. 2 m/detik 

B. 3 m/detik 

C. 4 m/detik 

D. 5 m/detik 

E. 6 m/detik 
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20. Seorang insinyur membangun sebuah jembatan 

dengan struktur bangunan seperti gambar di 

samping. Bangunan tersebut terbuat dari besi. 

Pada kerangka bangunannya, insinyur tersebut 

melubangi rangka besi dengan diameter tertentu 

seperti ditunjukkan gambar di atas. Apa tujuan 

insinyur melubangi kerangka besi?  

 

A. Agar jembatan yang dibuat lebih kuat  

B. Agar udara dapat mengalir dengan baik  

C. Agar pemuaian tidak merusak jembatan 

D. Agar desainnya menarik  

E. Agar terlihat lebih estetika 

 

 

21. Seorang petani mempersiapkan lahan yang baik seperti pemberian pupuk dan 

unsur hara lainnya, sehingga tanah menjadi subur yang ditandai dengan warna 

hitam. Setelah penanaman bibit, pemberian pupuk dan air dilakukan dalam 

jangka waktu tertentu. Saat masa panen tiba, lahan yang dijadikan kebun 

cabai tersebut berubah menjadi merah dan kering. Apa yang menyebabkan 

keadaan ini? 

 

A. Unsur hara di tanah tersebut dimanfaatkan oleh cabai 

B. Unsur hara di tanah tersebut tergerus oleh air hujan 

C. Unsur hara tersebut hilang karena panas matahari 

D. Unsur hara tersebut mengendap di dalam tanah 

E. Unsur hara tersebut dimakan bakteri di dalam tanah 
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22. Di Amerika ada musim salju, sedangkan di Indonesia tidak ada. Mengapa 

negeri-negeri di dunia memiliki iklim yang berbeda-beda? 

A. Karena perbedaan jenis tumbuhan yang ada 

B. Karena perbedaan luas lautan 

C. Karena perbedaan jenis tanah 

D. Karena perbedaan posisi cahaya bulan 

E. Karena perbedaan posisi cahaya matahari 

 

23. Perhatikan rangkaian listrik berikut,   

 

 

 

Apa yang akan terjadi bila lampu C dilepas? 

A. Lampu A menyala, Lampu B mati, jarum kompas berubah 

B. Lampu A menyala, lampu B menyala, jarum kompas tetap 

C. Lampu A menyala, lampu B mati, jarum kompas tidak berubah  

D. Lampu A mati, lampu B mati, jarum kompas tidak berubah 

E. Lampu A mati, lampu B menyala, jarum kompas berubah 

 

24. Saat melihat kolam renang yang jernih, kita akan melihat seolah-olah kolam 

renang lebih dangkal daripada kedalaman sebenarnya. Mengapa hal ini bisa 

terjadi? 

A

B

C

A

B

C
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A. Cahaya datang dari medium berkerapatan tinggi ke medium 

berkerapatan rendah akan dibiaskan mendekati garis normal. 

B. Cahaya dari dari medium berkerapatan rendah ke medium 

berkerapatan tinggi akan dibiaskan menjauhi garis normal. 

C. Cahaya datang dari medium berkerapatan tinggi ke medium 

berkerapatan rendah akan dibiaskan menjauhi garis normal. 

D. Cahaya datang dari medium berkerapatan rendah ke medium 

berkerapatan tinggi akan dibiaskan mendekati garis normal. 

E. Cahaya datang dari medium berkerapatan rendah ke medium 

berkerapatan tinggi akan dibiaskan sejajar dengan garis normal.  

25. Budi ingin memindahkan sebuah meja yang berada diatas lantai licin dan 

datar dengan cara mendorongnya. Pada detik pertama kecepatan gerak meja 5 

m/detik dengan gaya dorong sebesar 5 Newton, kemudian pada detik kedua 

kecepatannya geraknya menjadi 2 kali kecepatan semula dengan gaya dorong 

sebesar 10 Newton, dan pada detik ketiga didapatkan kecepatannya menjadi 3 

kali kecepatan semula dengan gaya dorong sebesar 15 Newton.  

 

Dari pernyataan diatas, manakah grafik dibawah ini yang menunjukkan 

perubahan kecepatan terhadap waktu (percepatan) gerak meja sebanding 

dengan gaya dorong yang diberikan.  

A  
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B  

 

 

 

 

 

 

 

C  

 

 

 

 

 

 

 

D  

 

 

 

 

 

 

 

E  
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26. Di permukaan bumi, ketika kita melempar bola keatas maka sesaat kemudian 

bola tersebut akan kembali ketangan kita. Hal ini disebabkan adanya gaya 

gravitasi yang mempengaruhi bola tersebut. Manakah pernyataan dibawah ini 

yang tidak benar sehubungan dengan gara gravitasi.  

A. Gaya gravitasi dapat menimbulkan energi gerak. 

B. Semakin jauh jarak benda dari bumi maka gaya gravitasi semakin 

besar. 

C. Semakin luas permukaan benda maka benda tersebut akan semakin 

lambat jatuh kebawah. 

D. Semakin jauh jarak benda dari bumi maka gaya gravitasi semakin 

kecil. 

E. Semakin berat benda maka benda tersebut akan semakin cepat jatuh 

kebawah.  

 

27. Amir mencoba menendang bola dari atas tembok dengan ketinggian tertentu 

menuju sebuah bidang bidang miring yang licin seperti diperlihatkan pada 

gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

Dititik manakah bola memiliki energi kinetik paling besar. 

A. Titik A 

B. Titik B 

C. Titik C 

D. Titik D 

E. Titik E 
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28. Sumber listrik tenaga matahari sangat sesuai untuk diterapkan di Indonesia. 

Hal ini karena: 

A. Indonesia terdiri dari banyak pulau 

B. Indonesia memiliki wilayah laut yang luas 

C. Indonesia terletak di garis khatulistiwa 

D. Indonesia memiliki iklim subtropis 

E. Jumlah penduduk Indonesia yang besar 

 

29. Angga memiliki 2 buah mobil-mobilan.yang didalamnya dipasang magnet 

batang. Bagian depan  mobil sedan adalah kutub utara magnet, dan bagian 

belakang mobil jip adalah kutub utara magnet juga. Ketika mobil sedan dan 

mobil jip saling berhadapan dan kemudian didekatkan, apa yang akan terjadi? 

A. Kedua mobil akan saling menjauh 

B. Mobil sedan akan belok ke kanan 

C. Kedua mobil akan saling mendekat 

D. Mobil jip akan belok ke kanan 

E. Mobil sedan akan belok ke kiri 

 

30. Gambar di atas adalah salah satu contoh 

pesawat sederhana, yaitu alat pemecah 

kemiri. Pada alat pemecah kemiri, 

manakah pernyataan yang benar: 

A. Ada satu titik tumpu dan 

kedudukan titik tumpu terletak diantara beban dan kuasa 

B. Ada satu kuasa dan kedudukan kuasa terletak diantara titik tumpu dan 

beban. 

C. Ada dua kuasa dan kedudukan titik tumpu terletak diantara dua kuasa.  

D. Ada satu titik tumpu dan kedudukan beban terletak diantara titik 

tumpu dan kuasa 

E. Ada dua titik tumpu dan kedudukan beban terletak diantara dua titik 

tumpu. 

 



 

Halaman 16 dari 18 

 

NAMA  :    PROVINSI : 

ASAL SEKOLAH:    KABUPATEN/KOTA: 

SELEKSI KSM 2014 TINGKAT PROVINSI –MADRASAH IBTIDAIYAH 

 BERKAS SOAL DIKEMBALIKAN 

SAINS 

BAGIAN B  

Petunjuk : Kerjaan soal dibawah ini sesuai dengan petunjuk yang diberikan 

 

SOAL 1 (nilai total 20) 

PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum ) 

 

PDAM adalah sebuah perusahaan yang mengurus pengelolaan air minum di daerah-

daerah Indonesia.  Gambar di atas adalah proses pengelolaan air yang dilakukan oleh 

PDAM. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini  

Pilihan untuk nomer a dan b  

i. Menambahkan Oksigen dalam air 

ii. Mengendapkan kotoran-kotoran dalam air 

iii. Membunuh bakteri  yang ada dalam air 

iv. Membersihkan air dari zat-zat berbahaya 
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a. (Nilai 5)  Pada tahap (1) dalam pengolahan air, air yang berasal dari sumber 

mata air ditampung terlebih dahulu dalam bak penampungan untuk beberapa 

hari.  Pilihlah jawaban yang paling tepat dari pilhan jawaban diatas untuk 

tujuan tahap (1) tersebut.    

 

b. (Nilai 5)  Pada tahap (3) dalam pengolahan air, air yang telah disaring diberi 

tambahan zat Klorin. Pilihlah jawaban yang paling tepat dari pilhan jawaban 

diatas untuk tujuan tahap (3) tersebut. 

 

c. (Nilai 5)  Pada pengujian kualitas air oleh ilmuwan di tahap (4),  hasil akhir 

pengolahan air dinyatakan masih ada beberapa bakteri berbahaya bagi tubuh 

apabila diminum. Salah satu cara yang dapat dilakukan di rumah agar dapat 

meminum air tersebut adalah dengan cara....   

 

d. (Nilai 5)  Air minum yang terpolusi dapat menyebabkan beberapa masalah 

kesehatan. Berilah tanda (v) pada kolom ‘ya’ atau ‘tidak’. 

 

Air yang terpolusi dapat menyebabkan masalah 

kesehatan seperti : 

Ya Tidak 

HIV/ AIDS    

Diare   

Flu    

Kudis    
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1. Petunjuk : Pilihlah jawaban yang tepat sesuai dengan pilihan jawaban yang 

telah disediakan 

Pilihan jawaban : energi listrik, energi angin, energi air, minyak bumi, 

biodisel, batubara, energi panas bumi, biogas, energi nuklir, energi matahari, 

energi gerak 

Energi Alternatif 

(Nilai@1 untuk setiap huruf) Kebutuhan manusia terhadap energi semakin 

lama semakin meningkat. Energi yang banyak digunakan saat ini masih berasal 

dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti (a)..................  dan 

(b) ….................. Namun, dengan pemakaian yang terus-menerus mengakibatkan 

persediaannya semakin menipis.  

 

Alhamdulilah Allah SWT menganugrahkan manusia akal untuk berfikir sehingga 

teknologi-teknologi baru tentang energi alternatif telah ditemukan. Pada 

umumnya energi alternatif ini banyak digunakan sebagai sumber energi listrik 

dan bahan bakar. Energi alternatif pembangkit listrik diantaranya adalah 

(c)...................., (d)....................., (e)......................... dan (f).....................  

 

Sedangkan sumber energi alternatif untuk bahan bakar pada alat transportasi 

dimanfaatkan (g)............  dan (h) …............. sebagai pengganti bensin dan solar. 

Selain itu untuk kegiatan memasak telah dikembangkan pula energi yang disebut 

(i).............. yaitu  energi yang berasal dari penguraian bahan organik seperti 

kotoran hewan yang dapat digunakan sebagai sumber energi pada kompor. 

 

2. Isilah Pertanyaan berikut :  

(Nilai@3 untuk setiap huruf) Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa 

ternyata energi alternatif memiliki keuntungan dibandingkan dengan sumber 

energi utama, sebutkan  3 keuntungan energi alternatif tersebut ? 

a. ............................................................................. 

b. ............................................................................. 

c. ............................................................................. 


