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1. Besaran turunan dan satuannya menurut Sistem Internasional (SI) yang benar pada 

tabel berikut adalah ….. 

 Besaran Satuan 

a volume m3 

b massajenis gr//cm3 

c kecepatan km/jam 

d gaya gr.m/det2 

 

2. Perhatkan gambar dan tabel di bawah ini ! 

 

 

 

 

 

 

165 gr  118,5 gr   126 gr 

 

T 

 

 

 

 

 

 

Tiga zat tersebut di cat dengan warna yang sama,  masing-masing memiliki bentuk 

dan volum yang sama. Apabila masing-masing memiliki volume 15 cm3, dengan 

memperhatikan tabel massa jenis berbagai zat, maka ketiga benda tersebut secara 

berturut-turut terbuat dari … 

a. emas, perak, alumunium 

b. timbal, besi, kuningan 

c. kuningan, perak emas,  

d. perak, kuningan timbal,  

 

3. Perhatikan tabel massa jenis tiga Zat berikut ini ! 

No Nama Mass jenis 
(kg/m3) 

1. Zat 1 2,200 

2. Zat 2 2.150 

3. Zat 3 2.010 

 

No. Nama Zat Massa Jenis 

1. Emas 19,3 g/cm3 

2. Timbal 11 g/cm3 

3. Perak 10,5 g/cm3 

4. Kuningan 8,4 g/cm3 

5. Besi 7,9 g/cm3 

6. Aluminium 2,7 g/cm3 
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Dari tiga jenis zat pada tabel di atas tersebut jika dimasukkan ke dalam bejana yang 

berisi zat cair yang memiliki massa jenis 2,1 gr/cm3, maka posisi benda yang benar 

ditunjukkan gambar .… 

a.   c.  

b.  d.  

 

 

4. Suhu air yang diukur menunjukkan angka 77o F. Jika suhu air tersebut diukur 
menggunakan termometer Reamur, maka akan mennjukkan suhu …. 
a. 15o R 
b. 20o R  
c. 25o R  
d. 30o R 

 
5. Para pekerja Perusahaan Listrik Negara (PLN) melakukan pemasangan kabel listrik 

pada siang hari dibuat dalam keadaan kendor dengan tujuan agar…. 

a. Pada keadaan panas kabel listrik dapat putus 

b. Pada cuaca dingin, kabel tidak putus 

c. Dapat menyusut ketika di aliri arus listrik 

d. Pada siang hari kabel listrik cepat memuai 

 

6. Akhmad mereaksikan karbit dengan air, dan merasakan terjadinya kenaikan suhu 

pada dinding gelas. Yang dapat di simpulkan dari percobaan ini adalah… 

a. Terjadi perubahan kimia yang endoterm 

b. Terjadi perubahan fisika yang endoterm 

c. Terjadi perubahan kimia yang eksoterm 

d. Terjadi perubahan fisika yang eksoterm 

 

7. Ketika kaca di gosok dengan kain sutera terjadi perpindahan muatan. Jika kaca 

digosokan berulang-ulang, kaca bermuatan listrik…. 

a. Positif, karena kaca melepaskan electron ke sutera 

b. Negatif, karena kaca menerima electron dari sutera 

c. Negatif, karena kaca melepaskan electron ke sutera 
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d. Positif, karena kaca menerima electron dari sutera 

 

8. Perhatikan gambar berikut ! 

 
Jika R1 = 4 Ω, R2= 2 Ω, R3= 2 Ω dan kuat arus yang mengalir adalah 0,5 A, maka 

tegangan listriknya adalah …. 

a. 3,5 V  c. 3,0 V 

b. 4,5 V  d. 2,5 V 

9. Label pada sebuah lampu pijar bertuliskan seperti pada gambar di bawah. Bila 
lampu pijar tersebut menyala selama 4 jam, maka besar energi yang digunakan 
lampu tersebut adalah … 

 
a. 1.125 kilojoule  
b. 652 kilojoule 
c. 1.240 kilojoule 
d. 192 kilojoule 

        
 

10. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan beberapa zat yang tergolong 

unsur, antara lain.. 

a. Sirup, gula, garam 

b. Air, tanah, api 

c. Besi berkarat, karbondioksida, nitrogen cair 

d. Karbon, oksigen, hydrogen 

 

11. Jika kita menyalakan lampu dari lilin maka perubahan kimia yang terjadi adalah …. 

a. Melelehnya lilin yang terbakar 

b..menetes dan membekunya kembali lilin pada bagian bawah 

c .Terbakarnya sumbu lilin yang menyala  

d .Terbentuknya cairan lilin bening disekitar nyala api 

 
12. Faiz pergi ke sekolah setiap hari dengan berjalan kaki. Jarak dari rumah ke sekolah 

2,25 km dan rata-rata yang jarak ditempuh Faiz 12,5 m untuk setiap 10 detiknya. 

Jika sekolah masuk pukul 07.00, maka paling lambat Faiz berangkat ke sekolah 

adalah pukul… 

a. 06.54  c. 06.30 

b. 06.45  d. 06.50 

80 W, 220 V 



 

KOMPETISI SAINS MADRASAH (KSM) 2014 

TINGKAT PROVINSI 

KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN AGAMA 

PROPINSI JAWA TIMUR 

 
 

 

13. Sseeorang ingin memasukkan sebuah benda berbentuk balok seberat 500 N ke 

dalam tabung silinder dengan menggunakan bidang miring yang panjangnya 3 m 

seperti gambar di bawah. 

 

 

 

 

 

 

Bila tinggi silinder 1,5 m, berapa besar gaya yang diperlukan unutk memindahkan 

balok  tersebut? 

a. 250 N c. 500 N 

b. 125 N d. 1500 N 

 

14. Mannga A dan B memiliki massa masing-masing 500 gr dan 250 gr. Mangga A 

berada 2 m dibawah mangga B. Jika mangga A berada pada ketinggian 8 m dari 

permukaan tanah, maka pernyataan berikut ini yang benar adalah … 

a. Energi potensial benda A = energi potensial benda B 

b. Energi kinetic benda A < energi kinetic benda B 

c. Energi mekanik benda A = energi mekanik benda B 

d. Energi potensial benda A > energi potensial benda B 

15. Sebuah benda bermassa 10 gram jatuh dari ketinggian tertentu sehingga pada 
ketinggian 100 m dari permukaan tanah kecepatannya 100 m/s. Energi kinetik dan 
potensial benda tersebut adalah …. (g = 10 m/s2) 

a. 0,5 J dan 100o J 
b. 5 J  dan 100 J  
c. 10 Jo dan 500 J  
d. 50 J dan 10o J 

 
16. Gambar dari pesawat sederhana di bawah ini yang menggunakan prinsip tuas 

adalah … 

 

a.  b.  

 

 

c.                                                               .         d.                                                                                                                                 
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17. Sebuah benda diletakkan di depan cermin seperti gambar di bawah ini.  

 

 

 

 

 

 

Perbesaran bayangan yang terbentuk adalah …. 

a. ½ kali  c. 3/2 kali 

b. 2,5 kali  d. 1/3 kali 

 

18. Perhatikan ikan pada bejana di bawah ini ! 

 

  

 

 

 

 

 Menurut mata pengamat, posisi ikan berada ….  

a. Di samping kanan ikan yang sebenarnya 

b. Diantara dasar bejana sampai dengan  posisi ikan yang sebenarnya  

c. Di atas posisi ikan yang sebenarnya 

d. Di samping kiri ikan yang sebenarnya 

 

 

 

90 m 

30 m 
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19. Sebuah bandul berayun dari A – B – C sebagaimana gambar di bawah selama 0,25 
sekon. Jika jarak yang ditempuh bandul dari A ke C adalah 10 cm, maka frekuensi 
dan amplitudo ayunan adalah ... 

a.. 0,5 Hz dan 2,5 cm 
b. 2 Hz dan 5 cm 
c. 1 Hz dan 10 cm 
d. 4 Hs dan 12,5 cm 

  
 

 

20. Sebuah sumber bunyi dibunyikan di dalam tabung kaca tertutup. Kemudian udara 
dari dalam tabung dipompa keluar sedikit demi sedikit hingga habis. Bunyi bel 
terdengar makin lemah dan akhirnya tidak terdengar. Peristiwa ini terjadi karena .... 
a. bunyi diredam oleh bahan kaca 
b. bunyi terbawa keluar oleh pompa 
c. bunyi merambat memerlukan medium 
d. frekuensi bunyi bel semakin rendah 
 

 

Soal Essay 

1. Pak Amir berangkat mengajar ke sekolah dengan mengendarai mobil. Karena 
jalanan agak macet, 10 menit pertama hanya dapat menempuh  jarak 5 km dan pada 
5 menit berikutnya mobil dapat menempuh jarak 5 km. Jika pada 15 menit terakhir 
mobil menempuh jarak 10 km, maka kecepatan rata-rata mobil tersebut adalah.. 

 
2. Di rumah Pak Eko terdapat 8 lampu 20 watt menyala selama 12 jam per hari, sebuah 

lemari es 125 watt menyala selama 24 jam per hari, dan sebuah pompa air 250 watt 
menyala 3 jam per hari. Berapa besar tagihan yang harus dibayar pak Eko satu 
bulannya (30 hari) jika harga per kWh-nya Rp. 100 ? 
 

3. Sekelompok siswa MTs membutuhkan 200 gr air untuk keperluan pelarut pada 
praktikum asam-basa di Laboratorium. Di laboratorium hanya tersedia balok-balok es 
bermassa 100 gr yang tersimpan di lemari es dengan suhu -10oC. Berapa besar 
kalor yang diperlukan untuk memperoleh 200 gr air tersebut jika kalor jenis es 2.100 
J/kg°C dan kalor lebur es 336.000 J/kg°C? 
 

4. Seorang penyelam yang berat badannya 600 N berada pada 50 cm dari dasar kolam 
yang kedalaman airnya 3 m. Berapa tekanan hidrostatis yang di alami penyelam 
tersebut jika massa jenis air 1000 kg/m3 ?  
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5. Seutas tali digetarkan sehingga membentuk gelombang seperti gambar di bawah ini. 
Berapa cepat rambat gelombang tersebut? 

 

 


