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A. Pembahasan soal pilihan ganda

1. Pertumbuhan sekunder pada tumbuhan dikotil 
terjadi karena adanya aktivitas yang dilakukan oleh 
kambium

Jawaban: B
2. Etiolasi adalah pertumbuhan yang cepat di tempat 

yang gelap
Jawaban: B

3. Hormon tumbuhan yang berperan dalam pematangan 
buah adalah auksin 

Jawaban: A
4. Di bawah ini yang merupakan unsur yang dibutuhkan 

tumbuhan dalam jumlah yang banyak adalah 
nitrogen 

Jawaban: C
5. Hewan yang perkembangannya berasal dari 

tiga lapisan germinal (ektoderm, mesoderm dan 
endoderm) disebut hewan tripoblastik 

Jawaban: C
6. Merupakan hewan bersifat dipoblastik adalah 

Coelenterata
Jawaban: B

7. Di bawah ini yang mengalami metamorfosis tidak 
sempurna adalah capung, belalang, dan jengkrik

Jawaban: B
8. Tahapan metamorfosis sempurna yang benar adalah 

telur - larva - pupa - imago 
Jawaban: B

9. Perkembangan lapisan ektoderm pada embrio 
mammalia akan menjadi saraf, kulit dan alat indera

Jawaban: B
10. Pada tumbuhan paku, spora yang jatuh di tempat 

yang lembab akan tumbuh menjadi protalium 
Jawaban: A

B. Pembahasan Soal Uraian
1. Perkecambahan merupakan tahap awal 

perkembangan suatu tumbuhan, khususnya 
tumbuhan berbiji. Perkecambahan terjadi karena 

pertumbuhan radikula (calon akar) dan pertumbuhan 
plumula (calon batang). Faktor yang mempengaruhi 
perkecambahan adalah air, kelembapan, oksigen 
dan suhu.

2. Pertumbuhan primer adalah pertambahan substansi 
sel pada jaringan meristem primer, seperti ujung batang 
dan ujung akar yang mengakibatkan pertumbuhan 
memanjang. Pertumbuhan sekunder adalah 
pertambahan substansi sel pada jaringan meristem 
sekunder, yaitu kambium yang mengakibatkan 
pertumbuhan membesar pada batang.

3. Faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan pada 
Tumbuhan A. Faktor Luar : 1. Nutrisi 2. Air 3. Cahaya 
4. Kelembaban 5. Suhu B. 

 Faktor dalam : 1. Sifat genetik (sifat keturunan) 2. 
Hormon tumbuh : a. Auxin b. Giberelin c. Sitokinin 
d. Gas etilen e. Asam absisat f. Asam traumalin g. 
Kalin 

4. Belalang termasuk serangga Hemimetabola yaitu 
serangga yang mengalami metamorfosis tidak 
empurna, dengan tahap-tahap sbb:
a.  Telur
b.  Nimfa, ialah seranggamuda yang mempunyai 

sifat dan bentuk sama dengan dewasanya.
c.  Imago (dewasa), ialah fase yang ditandai telah 

berkembangnya semua organ tubuh dengan 
baik.

5. Pada tumbuhan lumut kita mengenal adanya 
pergiliran keturunan (metagenesis), yaitu antara 
keturunan yang bersifat haploid biasa disebut 
keturunan gametofit (tumbuhan yang menghasilkan 
gamet), sedangkan yang diploid disebut sporofit 
(tumbuhan yang menghasilkan spora).

Ilmu Pengetahuan Alam SMP Kelas VIII

Bab 1 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 
Pokok Bahasan : Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup
Kelas/Semester : VIII/1
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Bab 3 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 3
Pokok Bahasan : Sistem pencernaan
Kelas/Semester : VIII/1

Bab 4 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 4
Pokok Bahasan : Sistem pernapasan
Kelas/Semester : VIII/1

Bab 2 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 2
Pokok Bahasan : Sistem Gerak
Kelas/Semester : VIII/1

A. Pembahasan soal pilihan ganda

1.    Pernyataan yang bukan merupakan ciri tulang rawan 
adalah jaringan tulang rawan banyak mengandung 
pembuluh darah dan saraf

Jawaban: C
2.   Jaringan tulang rawan yang lentur berbeda dengan 

tulang keras dalam hal susunan matriksnya 
Jawaban: A

3.   Berikut ini adalah fungsi rangka, kecuali sebagai alat 
gerak aktif

Jawaban: D
4.   Seseorang menemukan rangka seekor kucing yang 

bentuknya pipih, kemungkinan yang benar tulang 
tersebut adalah tulang belikat

Jawaban: B
5.   Ruas-ruas tulang belakang manusia terdiri dari 33 

buah 
Jawaban: C

6.   Rusuk melayang pada dada manusia terdapat 2 
pasang

Jawaban; D
 7.   Sendi yang terdapat pada ruas-ruas jari tangan 

adalah sendi engsel
Jawaban; B

8.   Kelainan pada ruas-ruas tulang belakang yang 
bengkok ke samping disebut skoliosis 

Jawaban: C
9.   Organisme berikut yang rangkanya berupa rangka 

dalam (endoskeleton) adalah landaklaut 
Jawaban: C

10.  Otot polos dapat dibedakan dengan otot jantung, 
karena pada otot polos letak intinya ditengah

Jawaban: A
B.  Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat 

dan singkat!
1.   Adapun kegunaan rangka bagi tubuh kita adalah 

sebagai berikut.
    a.  menentukan bentuk tubuh;
    b.  menegakkan tubuh;
    c.  melekatnya otot atau daging;
    d.  melindungi bagian-bagian tubuh yang penting  

 dan lunak;
    e.  Alat gerak pasif. Rangka hanya dapat bergerak  

 karena gerakan otot;

    f.  Memberi bentuk pada tubuh dan penyangga  
 tubuh;

    g.  Tempat pembentukan sel-sel darah; dan
    h.  Melindungi organ dalam, misalnya jantung, hati,  

 dan usus.
2.   a. Kelompok tulang bagian kepala terdiri dari 10 

kepingan tulang pipih yang berongga dan di dalamnya 
berisi sumsum merah. Kesepuluh keping tulang itu di 
antaranya:1 tulang dahi, 2 tulang ubun-ubun, 1 tulang 
tengkorak belakang, 2 tulang baji, 2 tulang tapis, dan 
2 tulang pelipis.
b.   Rangka badan memiliki bentuk dan ukuran tulang 
yang beranekaragam. Kelompok tulang pembentuk 
rangka badan terbagi ke dalam lima kelompok, yakni 
kelompok tulang punggung, tulang dada, tulang 
rusuk, gelang bahu, dan gelang panggul.
c.    Anggota gerak manusia terbagi menjadi dua 
bagian, yaitu anggota gerak atas disebut lengan dan 
anggota gerak bawah disebut tungkai atau kaki.

3.   Sendi merupakan hubungan antartulang sehingga 
tulang dapat digerakkan.

4.   Berdasarkan sifat geraknya, sendi dibedakan menjadi 
3 macam, yaitu :
a.  Sendi mati (sinarthosis)
b. Sendi kaku (amfiarthosis)
c.    Sendi gerak (diarthosis)

5.   a. Kebiasaan sikap tubuh yang salah.
 b. Disebabkan virus.
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Bab 3 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 3
Pokok Bahasan : Sistem pencernaan
Kelas/Semester : VIII/1

A. Pembahasan soal pilihan ganda

1.   Proses pencernaan makanan pada organisme 
melibatkan pembentukan protein dari asam-asam 
amino

Jawaban: B
2.   Amilum dapat diserap oleh usus setelah dicemakan 

menjadi glukosa         
Jawaban: A

3.   Bagaimanakah usus halus disesuaikan untuk 
menyerap makanan yang dicerna?
A.  mempunyai penyediaan saraf yang baik
B.  mempunyai ukuran yang panjang dan bergulung
C.  mempunyai vili ataujonjot-jonjot usus
D.  mempunyai dinding yang tipis

4.   Bagian dari lambung sapi yang dianggap 
sebagai lambung yang sebenarnya karena dapat 
menghasilkan enzim adalah rumen          

Jawaban: A
5. Hasil akhir pencernaan protein adalah asam amino

Jawaban: D
B.  Jawablah pertanyaan berikut dengan benar!
1.  Pencernaan mekanik yaitu proses mengubah 

makanan dari ukuran besar menjadi lebih kecil 
dengan bantuan alat-alat pencernaan. Alat yang 
membantu pencernaan mekanik seperti gigi, 
lambung, usus. Pada pencernaan mekanik umumnya 
tidak mengubah susunan molekul bahan makanan 
yang dicerna.

 Pencernaan makanan secara kimiawi terjadi dengan 
bantuan zat kimia tertentu. Enzim pencernaan 
merupakan zat kimia yang berfungsi memecahkan 
molekul bahan makanan yang kompleks dan besar 
menjadi molekul yang lebih sederhana dan kecil.

2.   a.  Mulut 
b.  Kerongkongan
c.  Lambung :
d.  Usus halus 
e.  Usus besar 
f.  Rektum 
g.  Anus

3.   Organ pencernaan di dalam mulut adalah gigi dan 
lidah. 

4.   Adapun fungsi lidah selain merasakan makanan 
juga membolak-balikan makanan sehingga semua 
makanan dihancurkan secara merata. Selain itu, 
lidah berfungsi membantu menelan makanan. 

5.   Di dalam lambung terdapat kelenjar yang menghasilkan 
enzim pencernaan seperti asam khlorida (HCl), enzim 
pepsin dan enzim renin. Enzim pepsin memecah 
molekul protein yang kompleks menjadi molekul yang 
lebih sederhana yaitu pepton. Molekul pepton perlu 
dipecah lagi agar dapat diangkut oleh darah. Enzim 
renin dihasilkan oleh kelenjar di dinding lambung. 
Fungsi enzim renin untuk mengendapkan kasein 
dari air susu. Kasein merupakan protein susu, sering 
disebut keju. Setelah kasein diendapkan dari air 
susu maka zat dalam air susu dapat dicerna. Asam 
khlorida (HCl) sering dikenal dengan sebutan asam 
lambung, dihasilkan oleh kelenjar didalam dinding 
lambung. Asam khlorida berfungsi untuk membunuh 
mikroorganisme tertentu yang masuk bersama-sama 
makanan. Produksi asam khlorida yang tidak stabil 
dan cenderung berlebih, dapat menyebabkan radang 
lambung yang sering disebut penyakit ”mag”.

A. Pembahasan soal pilihan ganda

1.    Pernapasan melalui hidung lebih baik daripada 
melalui mulut karena bernapas menggunakan hidung 
lebih baik daripada mulut. Hal ini tidak lepas dari 
kelengkapan sistem yang terdapat di dalam hidung. 
Hidung ini dapat mengolah udara yang masuk 
ke paru-paru agar menjadi nyaman, di antaranya 

mengatur suhu udara, kelembapan dan kebersihan 
udara yang akan masuk ke paru-paru. Kualitas udara 
yang baik akan membuat paru-paru lebih sehat.

Jawaban: C
2.  Pernyataan yang benar tentang mekanisme per-

napasan dada adalah 1 da 3.
Jawaban: B

Bab 4 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 4
Pokok Bahasan : Sistem pernapasan
Kelas/Semester : VIII/1
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Bab 6 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 6
Pokok Bahasan : Struktur dan Fungsi Jaringan Tubuh
Kelas/Semester : VIII/1

3.   Setelah kita menarik napas biasa masih dapat 
menarik napas dengan sekuat-kuatnya untuk 
mengambil udara sebanyak 1500 ml. Volume udara 
ini disebut udara residu

Bab 5 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 
Pokok Bahasan : Sistem Transportasi
Kelas/Semester : VIII/1

A.  Soal Pilihan
1.    Komponen darah yang berperan dalam mengangkut 

oksigen adalah  sel darah merah 
Jawaban: A

2.   Urutan pembekuan darah secara berurutan adalah 
trombokinase, trombin, fibrinogen

Jawaban: B
3.   Pembuluh darah yang mengalirkan darah kembali 

kejantung adalah vena
Jawaban: D

4.   Golongan darah dari donor universal adalah 0 
 Jawaban: C
5.   Golongan darah dari resipien universal adalah 

golongan B
Jawaban: B

6.   Protrombin di dalam proses pembekuan darah 
tergantung pada Vitamin K dan ion Ca2+

Jawaban: D
7.   Leukemia adalah kelainan pada darah yaitu terjadi 

penambahan dalam jumlah besar dalam leukosit
Jawaban: A

8.   Dinding arteri lebih elastis dan lebih tebal dibanding 
dinding vena. Hal ini memungkinkan arteri untuk 
menahan tekanan darah yang ditimbulkan karena 
pemompaan darah oleh jantung

Jawaban: C
9.   Pelebaran pembuluh vena disebut varises 

Jawaban: C
10.  Seseorang yang bergolongan darah A adalah 

eritrositnya mengandung antigen A dan plasma 
darahnya mengandung antibodi P

Jawaban: A
A. Pembahasan soal pilihan ganda
1.    Alat peredaran darah manusia adalah jantung dan 

pembuluh darah. Jantung manusia dan hewan 
mamalia terbagi menjadi 4 ruangan yaitu: bilik kanan, 
bilik kiri, serambi kanan, serambi kiri. Pada dasarnya 
sistem transportasi pada manusia dan hewan adalah 
sama. Ada 3 macam pembuluh darah yaitu: arteri, 
vena, dan kapiler (yang merupakan pembuluh darah 
halus)

2.    a. sel darah putih mampu membunuh kuman-
kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh dengan 
cara memakannya. Pada luka, sel darah putih yang 
mati, kuman, serta jaringan yang rusak membentuk 
nanah. Selain itu ada pula sel darah putih tertentu 
yang dapat membentuk zat penolak yang disebut 
antibodi. 

 b.  kepingan darah sangat berguna untuk membantu 
proses pembekuan darah.

 c.  Sel darah merah tidak mengandung inti dan 
mengandung zat wama merah yang disebut 
hemoglobin.  Hemoglobin adalah zat yang mampu 
memberi wama pada darah, mampu mengikat 
oksigen dari paru-paru dan mengedarkannya ke 
seluruh tubuh, serta mengangkut gas karbondioksida 
ke alat-alat pengeluaran. 

 d.  Fungsi Darah. Darah mempunyai fungsi sebagai 
berikut :
1.  Mengedarkan sari makanan ke seluruh tubuh 

yang dilakukan oleh plasma darah
2.  Mengangkut sisa oksidasi dari sel tubuh untuk 

dikeluarkan dari tubuh yang dilakukan oleh plasma 
darah, karbon dioksida dikeluarkan melalui paru-
paru, urea dikeluarkan melalui ginjal

3.  Mengedarkan hormon yang dikeluarkan oleh 
kelenjar buntu (endokrin) yang dilakukan oleh 
plasma darah.

4.  Mengangkut oksigen ke seluruh tubuh yang 
dilakukan oleh sel-sel darah merah

5.  Membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh 
yang dilakukan oleh sel darah putih

6.  Menutup luka yang dilakuakn oleh keping-keping 
darah

7.  Menjaga kestabilan suhu tubuh.
3.   Karl Landsteiner, seorang ilmuwan asal Austria yang 

menemukan 3 dari 4 golongan darah dalam sistem 
ABO pada tahun 1900 dengan cara memeriksa 
golongan darah beberapa teman sekerjanya. 
Percobaan sederhana ini pun dilakukan dengan 
mereaksikan sel darah merah dengan serum dari para 
donor. Hasilnya adalah dua macam reaksi (menjadi 
dasar antigen A dan B, dikenal dengan golongan 
darah A dan B) dan satu macam tanpa reaksi (tidak 
memiliki antigen, dikenal dengan golongan darah O). 

Jawaban: D
4.   Tempat terjadinya pertukaran gas antara 02 dan CO2 

pada paru-paru manusia terjadi pada alveolus 
Jawaban: A
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Bab 6 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 6
Pokok Bahasan : Struktur dan Fungsi Jaringan Tubuh
Kelas/Semester : VIII/1

A. Pembahasan soal pilihan ganda

1. Yang bukan merupakan fungsi batang adalah untuk 
fotosintesis. 

Jawaban: A
2. Di bawah ini yang merupakan contoh tumbuhan yang 

sudah mempunyai akar, batang, dan daun sejati 
adalah jambu 

Jawaban: A
3. Organ yang berfungsi sebagai tempat penguapan air 

adalah daun 
Jawaban: A

4. Jika batang dipotong melintang akan terlihat bagian-
bagiannya yang tersusun dari bagian  luar ke dalam 
adalah epidermis – korteks – endodermis – silinder 
pusat

Jawaban: B
5. Bagian akar yang melindungi ujung akar dari gesekan 

dan benturan dengan tanah adalah tudung akar
Jawaban: A

6. Bagian batang yang tidak terdapat pada batang 
monokotil adalah kambium 

Jawaban: C
7. Di bawah ini yang merupakan contoh tumbuhan yang 

mempunyai batang tipe rumput adalah padi
Jawaban: A

8. Di bawah ini yang bukan merupakan ciri berkas 
pengangkut  pada batang tanaman padi adalah 
terdapat cambium di anatara xylem dan floem

Jawaban: C
9. Jaringan pada  daun yang merupakan tempat utama 

berlangsungya fotosintesis adalah stomata
Jawaban: B

10. Sel kelamin jantan pada bunga terdapat pada benang 

sari
Jawaban: B

B.   Jawablah dengan singkat dan jelas!
1. Fungsi daun adalah sebagai tempat pembuatan 

makanan, pernapasan, penguapan. Struktur daun 
lengkap adalah tulang daun, helai daun, tangkai 
daun, dan pelepah daun.

2. a. Perisikel adalah bagian disebelah luar jaringan 
vascular yang membangun bagianterluar stele 
tersusun beberapa lapis sel non vascular

 b Lentisel adalah lubang-lubang kecil yang terdapat 
di batang.

 c. xilem adalah pembuluh kayu yang mengangkut 
cairan menuju daun.
d. pita caspari adalah dinding selnya mengalami 

penebalan gabus (suberin) yang membentuk 
rangkaian pita.3. Jelaskan bagian-bagian 
yang membentuk struktur dalam akar!

4. 

Kesimpulannya ada dua macam antigen A dan B di 
sel darah merah yang disebut golongan A dan B, atau 
sama sekali tidak ada reaksi yang disebut golongan 
O.

4.   Jantung manusia terdiri atas 4 ruang dengan sekat 
dan katup yang sempurna. Ruang tersebut yakni: 
serambi kanan/atrium dexter, bilik kanan/ventrikel 
dexter, serambi kiri/atrium sinister, bilik kiri/ventrikel 
sinister

5.   Sistem peredaran darah pada manusia tersusun atas 
jantung sebagai pusat peredaran darah, pembuluh-
pembuluh darah dan darah itu sendiri.

 Dalam keadaan normal darah ada didalam pembuluh 
darah, ujung arteri bersambung dengan kapiler darah 
dan kapiler darah bertemu dengan vena terkecil 
(venula) sehingga darah tetap mengalir dalam 
pembuluh darah walaupun terjadi pertukaran zat, hal 
ini disebut sistem peredaran darah tertutup.

 Peredaran darah ganda pada manusia, terdiri 
peredaran darah kecil (jantung –paru-paru – kembali 
ke jantung) dan peredaran darah besar (jantung – 
seluruh tubuh dan kembali ke jantung). Peredaran ini 
melewati jantung sebanyak 2 kali.
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5. a. Batang Dikotil
 Pada batang dikotil terdapat lapisan-lapisan dari luar 

ke dalam :
 a. Epidermis
 b. Korteks
 c. Endodermis
 d. Stele/ Silinder Pusat
 Pada tumbuhan Dikotil, berkayu keras dan hidupnya 

menahun, pertumbuhan menebal sekunder tidak 
berlangsung terus-menerus, tetapi hanya pada 
saat air dan zat hara tersedia cukup, sedang pada 
musim kering tidak terjadi pertumbuhan sehingga 
pertumbuhan menebalnya pada batang tampak 
berlapis-lapis, setiap lapis menunjukkan aktivitas 
pertumbuhan selama satu tahun, lapis-lapis lingkaran 

tersebut dinamakan Lingkaran Tahun.
 b. Batang Monokotil
 Pada batang Monokotil, epidermis terdiri dari satu 

lapis sel, batas antara korteks dan stele umumnya 
tidak jelas. Pada stele monokotil terdapat ikatan 
pembuluh yang menyebar dan bertipe kolateral 
tertutup yang artinya di antara xilem dan floem tidak 
ditemukan kambium. Tidak adanya kambium pada 
Monokotil menyebabkan batang Monokotil tidak 
dapat tumbuh membesar, dengan perkataan lain tidak 
terjadi pertumbuhan menebal sekunder. Meskipun 
demikian, ada Monokotil yang dapat mengadakan 
pertumbuhan menebal sekunder, misalnya pada 
pohon Hanjuang (Cordyline sp) dan pohon Nenas 
seberang (Agave sp).

Bab 7 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 7
Pokok Bahasan : Proses Kehidupan Pada Tumbuhan
Kelas/Semester : VIII/1

A. Pembahasan soal pilihan ganda

1. Pernyataan yang tidak benar tentang pernapasan 
pada tumbuhan adalah pernapasan tumbuhan 
memerlukan glukosa

Jawaban: D
2.   Jaringan pada tumbuhan yang berfungsi mengangkut 

air dan garam mineral dari tanah adalah xylem
Jawaban; D

3.   Urutan masuknya air dari dalam tanah hingga 
mencapai xylem yang benar adalah epidermis korteks 
endodermis silinder pusat

Jawaban: A
4.   Faktor yang paling berpengaruh terhadap naiknya air 

pada batang adalah daya hisap daun 
Jawaban: B

5.   Berikut ini perbedaan antara berkas pembuluh 
batang dikotil dengan monokotil kecual tipe berkas 
pembuluh monokotil kolateral terbuka sedangkan 
dikotil kolateral tertutup

Jawaban; C
6.  Pernyataan yang bukan merupakan perbedaan 

antara transpirasi dan gutasi adalah pada transpirasi 
zat yang dikeluarkan berupa uap air sedangkan pada 
gutasi berupa tetes-tetes air

Jawaban: A
7.  Faktor yang dapat menyebabkan berkurangnya 

penguapan adalah kelembaban yang tinggi
Jawaban: B

8.  Laju transpirasi tercepat tercapai pada keadaan suhu 
tinggi, kelembaban rendah, tempat terang

Jawaban: C

9.   Berikut ini merupakan contoh gerak nasti, kecuali 
gerak Euglena menuju cahaya matahari

Jawaban: D
10.  Bila daun putri malu disentuh, daun akan menutup 

seperti layu. Gerak menutupnya daun putri malu 
tersebut termasuk gerak nasti, karena yang bergerak 
hanya sebagian dan arah gerak tidak ditentukan arah 
datangnya rangsang

Jawaban: A
B.  Pembahasan Soal Esai
1.    a.    Gerak fototropisme adalah gerak pada tumbuhan 

terjadi karena proses tumbuh atau karena rangsangan 
dari luar berupa sinar.
b.   Hidrotropisme adalah gerak bagian tumbuhan 

karena rangsangan air (hidro = air).
c.    Gerak yang disebabkan rangasangan gaya 

gravitasi disebut geotropisme 
d.    Taksis adalah gerak seluruh tubuh atau bagian 

dari tubuh tumbuhan yang berpindah tempat dan 
arah perpindahannya dipengaruhi rangsangan.

2.   Proses keluarnya atau hilangnya air dari tubuh 
tumbuhan dapat berbentuk gas keudara disekitar 
tumbuhan dinamakan transpirasi. Gutasi adalah 
proses pelepasan air dalam bentuk cair dari jaringan 
daun.

3.   Akar tersusun dari jaringan-jaringan berikut :
     a.  epidermis
     b.  parenkim
     c. endodermis
     d.  kayu
     e.  pembuluh (pembuluh kayu dan pembuluh tapis)  

 dan
     f.  kambium pada tumbuhan dikotil.
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4.   Xilem berfungsi menyalurkan air dan mineral dari 
akar ke daun. Jaringan utama penyusun xilem 
adalah trakea dan trakeid. Kedua macam sel tersebut 
merupakan sel mati, tidak mengandung sitoplasma 
dan inti hanya tinggal dinding selnya. Ujung dinding 
sel antara sel-sel yang berdekatan menghilang 
sehingga membentuk tabung berlubang dari akar – 
batang – daun.

 Floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari 
daun ke bagian lain tumbuhan. Pada tumbuhan 
dikotil, floem terletak di sebelah luar xilem.

5.   Air dan garam mineral dari dalam tanah memasuki 
tumbuhan melalui epidermis akar, menembus korteks 
akar, masuk ke stele dan kemudian mengalir naik ke 
pembuluh xilem sampai pucuk tumbuhan.

Bab 8 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 8
Pokok Bahasan : Konsep Atom, Ion, dan Molekul
Kelas/Semester : VIII/1

A. Pembahasan soal pilihan ganda
1.   Pendapat Aristoteles tentang materi adalah materi 

bersifat kontinu
Jawaban: B

2.  Partikel yang tidak bisa dibagi-bagi lagi dinamakan 
atom 

Jawaban: C
3.  Gabungan dari beberapa  atom adalah molekul

Jawaban: D
4.  Pernyataan di bawah ini yang salah adalah atom 

bersifat bebas.
Jawaban: A

5.   Molekul oksigen terbentuk dari dua buah atom 
oksigen

Jawaban: B

6. Molekul yang terbentuk dari beberapa atom unsur 
yang beda dinamakan senyawa 

Jawaban: A
7. Tanda atom yang masih digunakan sampai sekarang, 

dikemukakan oleh Berzelius
Jawaban: D

8. Lambang atom untuk unsur kalsium adalah Ca
Jawaban: B

9.  Model atom seperti kue yang bertaburan kismis 
dikemukakan oleh J.J. Thomson 

Jawaban: A
10.  Atom akan menjadi bermuatan  negatif jika menerima 

elektron 
Jawaban: A

Bab 9 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 9
Pokok Bahasan : Bahan Kimia Dalam Makanan
Kelas/Semester : VIII/1

A. Pembahasan soal pilihan ganda
1.   Di bawah ini termasuk bahan pewarna buatan, yaitu 

rartrazine
Jawaban: B

2.   Untuk memperoleh warna kuning pada makanan, 
dapat digunakan pewarna alami berupa kunyit

Jawaban: B
3. Bahan makanan olahan dalam kaleng dapat bertahan 

hingga beberapa lama karena menggunakan bahan 
pengawet 

Jawaban: C
4.   Pernyataan berikut ini yang benar adalah natrium 

nitrat digunakan bahan pengawet
Jawaban: A

5.  Pengganti gula untuk penderita penyakit diabetes 
adalah aspartam 

Jawaban; A
B.  Jawablah dengan singkat dan tepat!
1. Bahan kimia yang ditambahkan pada makanan atau 

yang kita kenal sebagai bahan aditif dapat berupa 
bahan aditif alami dan bahan aditif buatan. Bahan aditif 
alami biasanya berasal dari tumbuhan atau hewan, 
sedangkan bahan aditif buatan merupakan bahan 
kimia hasil produksi manusia yang ditambahkan 
pada makanan. Contoh: Pemanis buatan, bahan 
pengawet, bahan pewarna.

2. Bahan pewarna alami daun suji, kunyit.
 Bahan pewarna buatan 
     a.  Warna kuning : tartrazin, sunset yellow
     b.  Warna merah : allura, eritrosin, amaranth.
     c.  Warna biru : biru berlian
3. Sebagai bahan pengawet.
4. Beberapa jenis pemanis buatan yang digunakan 
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adalah sakarin, siklamat, dulsin, dan aspartam
5. Pencantuman tanggal kadaluarsa bertujuan untuk 

mengetahui batas waktu makanan tersebut masih 

baik untuk dikonsumsi. Bila kita mengkonsumsi 
makanan kadaluarsa, kita dapat keracunan. 

Bab 10 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 10
Pokok Bahasan : Bahan Kimia Dalam Makanan
Kelas/Semester : VIII/1

A. Pembahasan soal pilihan ganda
1.  Di bawah ini merupakan racun utama yang terdapat 

dalam rokok, kecuali oksigen
Jawaban: D

2.  Penyakit-penyakit berikut dapat ditimbulkan oleh 
rokok, kecuali osteoporosis 

Jawaban: A
3.  Orang yang tidak merokok, tetapi ikut menghirup 

asap rokok dinamakan perokok pasif
Jawaban: D

4.  Berikut ini adalah akibat yang dapat ditimbulkan oleh 
rokok, kecuali rasa lelah berlebihan 

Jawaban: C
5.  Jenis minuman ini mengandung alkohol, kecuali 

minuman bersoda
Jawaban: B

6.  Konsumsi alkohol yang berlebihan menyebabkan 
masalah sebagai berikut, kecuali kanker paru-paru.

Jawaban: A
7.  Alkohol bersifat depresan, artinya memperlambat 

kerja alat-alat tubuh dan sistem saraf pusat
Jawaban: B

8.  Di bawah ini merupakan golongan obat psikotropika, 
kecuali obat antibiotik

Jawaban; A
9.  Ciri-ciri pecandu obat terlarang kurus kering, badan 

tidak segar, mata cekung dan tatapan mata kosong
 Jawaban: B
10.  Alkohol dan obat-obatan psikotropika dapat 

menyebabkan ketagihan bagi pemakainya. Hal ini 
disebabkan alkohol dan obat-obatan psikotropika 
bersifat stimulan 

Jawaban; A
B.  Jawablah dengan tepat!
1.  Kebiasaan merokok meningkatkan risiko timbulnya 

berbagai penyakit. Seperti penyakit jantung dan 
gangguan pembuluh darah, kanker paru-paru, 
kanker rongga mulut, kanker laring, kanker osefagus, 
bronkhitis, tekanan darah tinggi, impotensi, serta 
gangguan kehamilan dan cacat pada janin.

 Penelitian terbaru juga menunjukkan adanya bahaya 
dari perokok pasif, yaitu asap rokok yang terhirup 
oleh orang-orang bukan perokok karena berada di 
sekitar perokok 

2.  Narkotika terdiri dari 3 golongan :

 a. Golongan I : Narkotika yang hanya dapat digunakan 
untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan 
tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai 
potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. 
Contoh : Heroin, Kokain, Ganja.

 b. Golongan II : Narkotika yang berkhasiat 
pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan 
dapat digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan 
pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai 
potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. 
Contoh : Morfin, Petidin.

 c. Golongan III : Narkotika yang berkhasiat pengobatan 
dan banyak digunakan dalam terapi dan / atau tujuan 
pengebangan ilmu pengetahuan serta mempunyai 
potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. 
Contoh : Codein.!

3.  Zat atau obat psikotropika ini dapat menurunkan 
aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat 
dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan 
timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan 
cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat 
menyebabkan ketergantungan serta mempunyai 
efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya.

 Pemakaian Psikotropika yang berlangsung lama 
tanpa pengawasan dan pembatasan pejabat 
kesehatan dapat menimbulkan dampak yang lebih 
buruk, tidak saja menyebabkan ketergantungan 
bahkan juga menimbulkan berbagai macam penyakit 
serta kelainan fisik maupun psikis si pemakai, tidak 
jarang bahkan menimbulkan kematian.

4.  Tanda-Tanda Kemungkinan Penyalahgunaan 
Narkotika dan Zat adiktif

 a.  Fisik: berat badan turun drastis, mata terlihat 
cekung dan merah, muka pucat, dan bibir kehitam-
hitaman, tangan penuh dengan bintik-bintik merah, 
seperti bekas gigitan nyamuk dan ada tanda bekas 
luka sayatan dan perubahan warna kulit di tempat 
bekas suntikan

 b. Emosi: sangat sensitif dan cepat bosan, bila 
ditegur atau dimarahi, dia malah menunjukkan sikap 
membangkang, emosinya naik turun dan tidak ragu 
untuk memukul orang atau berbicara kasar terhadap 
anggota keluarga atau orang di sekitarnya, nafsu 
makan tidak menentu

 c. Perilaku: malas dan sering melupakan tanggung 
jawab dan tugas-tugas rutinnya, menunjukkan sikap 
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Pembahasan dan Kunci Jawaban  Soal Semester 1
A. Pembahasan soal pilihan ganda

1.  Bagian yang menghasilkan sperma dan sel telur pada 
ubur-ubur disebut medusa

Jawaban: B
2. Pada belalang, capung, dan kecoa, telur akan ber-

kembang menjadi nimfa
Jawaban: D

3. Pada tumbuhan paku, bagian yang menghasilkan 
anteridium dan arkegonium adalah protalium 

Jawaban; A
4. Fase makan yang dialami kupu-kupu dalam tahapan 

metamorfosis sempuna sebenarnya adalah fase 
larva 

Jawaban; A
5.  Sel  sperma dan sel telur pada lumut dihasilkan oleh 

sporangium
Jawaban; D

6. Di bawah ini yang bukan merupakan ciri kelamin 
sekunder pada anak laki-laki adalah pinggul 
membesar

Jawaban; D
7. Masa puber dimulai pada usia 11-13 tahun

Jawaban: B
8. Sendi yang terdapat pada ruas-ruas jari tangan 

adalah sendi engsel
Jawaban: B

9.   Kelainan pada ruas-ruas tulang belakang yang 
bengkok ke samping disebut skoliosis 

Jawaban: C
10. Hasil akhir pencernaan protein adalah asam amino

Jawaban; D
11. Setelah kita menarik napas biasa masih dapat 

menarik napas dengan sekuat-kuatnya untuk 
mengambil udara sebanyak 1500 ml. Volume udara 
ini disebut udara residu

Jawaban; D
12. Leukemia adalah kelainan pada darah yaitu terjadi 

penambahan dalam jumlah besar dalam leukosit 
Jawaban: A

13. Jaringan pada  daun yang merupakan tempat utama 
berlangsungya fotosintesis adalah stomata

Jawaban: B
14. Sel kelamin jantan pada bunga terdapat pada benang 

sari
Jawaban: B

15. Jaringan pada tumbuhan yang berfungsi untuk 
mengangkut air dan garam mineral dari tanah adalah 
xylem

Jawaban; D
16. Molekul yang terbentuk dari beberapa atom unsur 

yang beda dinamakan senyawa 
Jawaban: A

17. Tanda atom yang masih digunakan sampai sekarang, 
dikemukakan oleh Berzelius

Jawaban: D
18.Bahan pewangi digunakan untuk mengharumkan 

ruang kamar, pakaian, lantai 
Jawaban: D

19.  Di bawah ini merupakan obat pembasmi serangga, 
kecuali tawas    

Jawaban: A
20. Orang yang tidak merokok, tetapi ikut menghirup 

asap rokok dinamakan perokok pasif
Jawaban: D

B.  Jawablah pertanyaan di bawah ini!
1. a. Penggunaan obat-obat yang tergolong 

psikotropika dalam bidang kesehatan antara lain:
 a) Asam barbiturat (pentobarbital dan secobarbitol) 

sering digunakan untuk menghilangkan cemas 
sebelum operasi (obat penenang)

 b) Amfetamin (dan turunannya), digunakan untuk 
mengurangi depresi, kecanduan alkohol, mengobati 
parkinson kegemukan, keracunan zat tertentu, 
menambah kewaspadaan, menghilangkan rasa 
kantuk dan lelah, menambah keyakinan diri dan 
konsentarsi

tidak peduli dan jauh dari keluarga, sering bertemu 
dengan orang yang tidak dikenal keluarga, pergi 
tanpa pamit dan pulang lewat tengah malam

5.  Hal-hal yang perlu kita lakukan untuk mencegah 
penggunaan obat-obat terlarang antara lain sebagai 
berikut :

 a. Janganlah mencoba dengan kadar berapapun, 
dengan jenis apa pun, dan dengan alasan apa pun.

    b. Carilah pergaulan yang aman di tempat yang 
aman, dengan orang-orang yang aman, dan pada 
waktu yang aman

    c.  Dapatkan kasih sayang yang tulus dari 
keluaraga,  dengan saling memperhatikan, saling 
mengasihi, dan saling membutuhkan. Kembangkan 
kasih sayang ini pada saudara, sahabat dan teman-
temanmu.

    d.  Waspadalah terhadap siapa pun dengan tetap 
menjalani hidup yang wajar. Dan katakan ”tidak” 
pada narkoba.

    e.  Mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa 
dengan rajin menjalankan ibadah dan memohon 
kekuatan kepada –Nya. 
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Bab 12 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 12
Pokok Bahasan : Hukum-Hukum Newton
Kelas/Semester : VIII/2

Bab 13 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 13
Pokok Bahasan : Energi dan Usaha
Kelas/Semester : VIII/2

 b. Penggunaan Zat Adiktif dalam Bidang 
Kedokteran.

 a) Pada dosis tertentu, nikotin yang terdapat 
pada rokok dapat digunakan sebagai obat untuk 
memulihkan ingatan seseorang. Hal ini karena nikotin 
dapat merangsang sensor penerima rangsangan di 
otak.

 b) Alkohol dapat membunuh kuman penyakit, 
sehingga biasanya digunakan untuk membersihkan 
alat-alat kedokteran pada proses sterilisasi.

2. Penderita diabetes atau yg sedang diet rendah kalori 
biasanya menggunakan zat pemanis sintetis sakarin 
dan siklamat.

3. Sabun termasuk bahan kimia yang terbuat dari 
bahan-bahan alami, seperti dari lemak hewan atau 
minyak tumbuhan.

 Insektisida organik terbuat dari  mineral seperti 
kalsium arsenat, timbal arsenat, garam-garam 
fluorida, dan belerang kapur.

4. Ada banyak penyakit yang menyerang tanaman 
hingga menimbulkan kematian. Sebagian besar 
disebabkan oleh jamur, bakteri, dan virus.

5. Xilem berfungsi menyalurkan air dan mineral dari 
akar ke daun. Jaringan utama penyusun xilem 
adalah trakea dan trakeid. Kedua macam sel tersebut 
merupakan sel mati, tidak mengandung sitoplasma 
dan inti hanya tinggal dinding selnya. Ujung dinding 
sel antara sel-sel yang berdekatan menghilang 
sehingga membentuk tabung berlubang dari akar – 
batang – daun.

 Floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari 
daun ke bagian lain tumbuhan. Pada tumbuhan 
dikotil, floem terletak di sebelah luar xilem.

Bab 11 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 9
Pokok Bahasan : Gaya dan Percepatan
Kelas/Semester : VIII/2

A. Pembahasan soal pilihan ganda

1.  Yang dimaksud dengan kekuatan untuk mendorong 
atau menarik disebut Gaya

Jawaban: B
2.  Besarnya gaya dapat diukur dengan menggunakan 

Neraca pegas 
Jawaban: A

3.   Ani mendorong meja ke arah kanan sebesar 30 
N, dan Tika mendorong meja tersebut ke arah kiri 
sebesar 20 N. Besarnya resultan gaya dan arah 
gerak meja tersebut adalah 10 N ke kanan 

Jawaban; A
4.  Satuan gaya adalah Newton 

Jawaban; C
5.  Gaya gesekan yang menguntungkan adalah Rem 

sepeda dibuat dengan cara menggesekkan rem 
dengan ban sepeda.

Jawaban; D
6.  Arah gaya gesekan adalah Berlawanan dengan gerak 

benda
Jawaban; B

7.  Gaya yang bekerja pada suatu benda sebanding 
dengan Percepatannya

Jawaban: B
8.  Yang dimaksud dengan massa adalah banyaknya zat 

yang terkandung  oleh suatu benda.
Jawaban: A

9.  dik : m = 4 kg, a = 12 m/s2, dit F?
 jawab : F = m a = 4 x 12 = 48 N

Jawaban: D

10.  Resultan gaya akan bernilai nol jika gaya yang 
bekerja sama besar dan berlawanan arah.

Jawaban: B
B. Jawablah dengan singkat dan jelas!
1. Gaya gesek adalah gaya yang berarah melawan 

gerak benda atau arah kecenderungan benda akan 
bergerak.

2. Bila resultan gaya yang bekerja pada suatu benda 
sama dengan nol maka benda tersebut akan bergerak 
terus dengan kelajuan tetap atau diam.

3. Massa adalah banyaknya zat yang dikandung oleh 
suatu benda, sedangkan berat benda adalah gaya 
grafitasi yang bekerja pada benda tersebut karena 
dipengaruhi gaya tarik bumi terhadap benda. 

4. Gaya gesekan terjadi paling besar pada permukaan 
yang kasar. Gaya gesekan  terjadi paling kecil pada 
permukaan yang halus.  Besar kecilnya gaya gesekan 
bergantung pada kekasaran kedua permukaan benda 
yang saling bersentuhan. Semakin kasar kedua 
permukaan yang bersentuhan, semakin besar gaya 
gesekan.

5. Dik : F1 = 3 N ke kanan, F2 = 4 N ke kiri, F3 = 5 N ke 
kanan, dit : ΣF?

     Jawab : ΣF= F1+F3-F2=3+5-4=4 N ke kanan.
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Bab 12 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 12
Pokok Bahasan : Hukum-Hukum Newton
Kelas/Semester : VIII/2

A. Pembahasan soal pilihan ganda
1. Aristoteles, ilmuwan zaman Yunani, mengatakan 

bahwa benda bergerak karena ada gaya luar yang 
bekerja.

2. Jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 
nol, maka benda yang mula-mula diam tetap diam 
(mempertahan keadaan diamnya) dan benda yang 
mula-mula bergerak terus bergerak dengan kelajuan 
tetap (mempertahankan keadaan geraknya).

3. Penggunaan sabuk pengaman dilakukan guna 
keamanan penumpang dan pengendara saat 
kendaraan bertabrakan atau direm secara tiba-tiba. 
Hal ini guna menahan dorongan saat kendaraan 
berhenti mendadak.

4. Pemain ice skating terus meluncur dengan kelajuan 
tetap pada lintasan lurus padahal pada pemain sama 
sekali tidak ada gaya. 

5. benda yang diam akan tetap diam dan benda yang 
bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus 
beraturan

6.  Apabila kertas ditarik dengan cepat maka balok 
tidak  bergerak. Sedangkan apabila kertas ditarik 
dengan lambat maka balok akan bergerak. Apabila 
kertas ditarik dengan cepat maka balok  tidak akan 
merasakan adanya gaya tarik (waktu kerja gaya 
sangat singkat) sehingga balok dalam keadaan 
lembam dan balok tidak bergerak. Tetapi apabila 

kertas ditarik secara lambat, balok akan merasakan 
adanya gaya tarik (gaya memeiliki cukup waktu 
untuk bekerja pada balok). Resultan gaya tidak sama 
dengan nol, sehingga balok ikut bergerak. 

7. Percepatan adalah perubahan kecepatan dalam 
satuan waktu tertentu

8. Gaya terhadap suatu benda dapat mengakibatkan 
benda bergerak

 a. Memiliki percepatan bila diberi gaya.
 b.   Tidak memiliki percepatan bila ada gaya      

 gesekan
9. a. Saat mengayuh sepeda, kita memberikan gaya 

pada sepeda. Saat kita mengayuh sepeda, maka 
laju sepeda akan makin cepat. Ini karena kita 
memberikan gaya pada sepeda saat kita mengayuh 
sepeda. Akibatnya, sepeda akan bergerak makin 
cepat selama beberapa waktu. Perubahan ini disebut 
percepatan.

 b. Bayangkan bila kita mengayuh sepeda sambil 
membonceng teman di belakang. Kita akan lebih 
sulit menambah kecepatan sepeda, bukan? Hal 
itu dikarenakan ada pertambahan massa benda. 
Akibatnya, percepatan sebelumnya akan makin sulit 
dicapai dengan besar gaya yang tetap.

10. Sebuah motor bertabrakan dengan sebuah mobil 
sedan, kendaraan yang memiliki percepatan lebih 
besar adalah mobil sedan

Bab 13 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 13
Pokok Bahasan : Energi dan Usaha
Kelas/Semester : VIII/2

A. Pembahasan soal pilihan ganda

1. Pegas adalah benda yang mempunyai energi 
potensial atau kinetik

Jawaban: D
2. Sebuah akumulator mempunyai energi listrik 

Jawaban: C
3.   Bensin mempunyai energi panas

Jawaban; D
4.    Energi matahari adalah energi panas 

Jawaban; C
5. Energi dapat diubah dari bentuk yang satu ke bentuk 

lain
Jawaban: B

6.    Tidak ada perubahan energi dari bentuk yang satu ke 
bentuk yang lain jumlah energi seluruhnya. s e l a l u 

tetap
Jawaban: A

7. Satuan untuk energi adalah joule cm
Jawaban: B

8. Sebuah batu baterai mempunyai energi kimia
Jawaban: B

9.   Dibawah ini termasuk energi kinetik adalah peluru 
yang di tembakkan dari senapan

Jawaban: D
10. Contoh energi atom adalah uranium 

Jawaban: C
B.   Jawablah dengan singkat dan jelas!
1. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha.
2. a. Energi Kinetik berhubungan dengan kecepatan 

laju atau gerak Ek = 1/2 mv^2
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 b. Energi Potensial berhubungan dengan tinggi dan 
percepatan gravitasi bumi. Ep = mgh

3.   Joule.
4. Joule diambil dari satuan unit yang didefinisikan 

sebagai besarnya energi yang dibutuhkan untuk 
memberi gaya sebesar satu Newton sejauh satu 
meter. Oleh sebab itu, 1 joule sama dengan 1 newton 
meter (simbol: N.m).

5.  Neraca Dua lengan
 Neraca dua lengan atau neraca kimia merupakan 

jenis neraca yang sederhana.Neraca mempunyai 
dua lengan yang persis sama.neraca ini dilengkapi 
sejumlah anak timbangan.prinsip kerja kerja neraca 
ini adalah sekedar membandingkan massa benda 

yang akan diukur dengan anak timbangan.massa 
benda sama dengan massa timbangan ketika 
lengan neraca dalam keadaan setimbang  ketelitian 
ini mengukur massa ditentukan oleh massa anak 
timbangan terkecil yang tersedia

 Neraca langkah
 Neraca langkah atau neraca Buchart memiliki cara 

kerja yang juga sederhana.hasil pengukurannya 
tidak terlalu tepat.neraca ini terdiri dari sebuah wadah 
untuk meletakan benda yang akan diukur dan skala 
berupa lingkungan seperempat lingkaran dalam posisi 
vertikal skala nol berada pada ujung bawahJika dalam 
wadahtidak ada beban,skala menunjukan angka nol.
Neraca ini sering digunakan untuk menimbang surat 
dikantor pos.

Bab 14 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 14
Pokok Bahasan : Pesawat Sederhana
Kelas/Semester : VIII/2

A. Pembahasan soal pilihan ganda
1. Berdasarkan prinsip kerjanya, pesawat sederhana 

terdapat 4 jenis, yaitu: Tuas (pengungkit), Bidang 
miring, Katrol, Roda gigi.  Contoh: linggis (tuas), 
penggerek bendera (katrol), pisau (bidang miring), 
sepeda (roda gigi).

2. Dik : l=3 m,    w=9000 N,   lb=1 m,   
 dit a) gambarkan tuas, b) KM?,  c) F?
    Jawab : 

a)   
 
b. KM = lk/lb= 2/1=2
c. F = (w x lb)/lk= (8000 x 1)/2=4500
3. Dik : W = 5000 N, l=4 m,lb=2 m,lk=2 m,dit F?,dan 

KM?
     Jawab :   a). F= (w x lb)/lk= (5000 x 2)/2=5000 N
          b). KM= w/F=5000/5000=1 
4. Jelaskan keuntungan  mekanis  sistem katrol!
5. dik : w = 8.000 N, h = 1 m, s = 4 m, 
 dit : KM?, dan F?
    a) KM = s/h= 4/1=4
    b). Karena berat beban yang akan diangkat adalah 

8000 N, maka usaha yang dilakukan baik secara 

langsung maupun dengan menggunakan bidang 
miring besarnya sama yaitu 8000 joule, karena 
jaraknya adalah 4 m, maka F=w/s= 8000/4=2000 N
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Bab 15 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 15
Pokok Bahasan : Tekanan
Kelas/Semester : VIII/2

A. Pembahasan soal pilihan ganda
1. Satuan untuk menyatakan tekanan dalam Satuan 

Internasional adalah Pascal (Pa) 
Jawaban: A

2. Dik : F = 500 N, A = 25 m2, dit : P?
     Jawab : P = F/A= 500/25=20 Pa.

Jawaban: C
3.  Alat-alat berikut menggunakan Hukum Pascal, 

kecuali barometer
Jawaban: B

4.    Alat-alat teknik di bawah ini menggunakan Hukum 
Archimedes, kecuali Termometer Bellani

Jawaban: D
5. Orang pertama yang membuat angkutan udara 

berdasarkan asas tekanan gas adalah Ferdinal von 
Zeppelin 

Jawaban: C
6.   Alat-alat di bawah ini menggunakan Hukum Bejana 

berhubungan, kecuali manometer            
Jawaban: C

7.  Pengukuran tekanan udara pertama kali dilakukan 
oleh Tomcelli.

Jawaban: D
8.    Telur dapat melayang dalam air garam, karena gaya 

ke atas telur sama dengan gaya beratnya
Jawaban; A

9.    Benda-benda yang ada di atas permukaan bumi 
akan jatuh ke bawah, karena ada gaya magnet bumi 
(gravitasi).

Jawaban: A
10.  Gerobak yang di dorong di jalan yang agak kasar 

terasa lebih sulit daripada di jalan yang lebih licin. Hal 
ini terjadi akibat adanya gaya gesekan 

Jawaban; C
B.   Jawablah dengan singkat dan jelas!
1.  Pompa hidrolik bekerja menggunakan prinsip hukum 

pascal. Hukum Pascal menggunakan rancangan 
alat sederhana berupa siring (alat suntik) dengan 
diameter berbeda yang dihubungkan dengan selang 
plastik yang didalamnya telah diisi dengan air 
berwarna.  Ternyata jika penghisap kecil kita tekan,  
air akan mendorong penghisap siring besar naik ke 
atas. Bagaimana jika pada bagian atas penghisap 
siring besar kita letakkan sebuah beban yang cukup 
berat dan kita lakukan hal yang sama yaitu menekan 
penghisap kecil ke bawah. Ternyata hasilnya pun 
sama, yaitu air mendorong penghisap siring besar 
ke atas sehingga beban yang diletakkan di atasnya 
terangkat ke atas. Pompa hidrolik menggunakan 

prinsif hukum Pascal menyatakan “tekanan yang 
diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup 
diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan 
sama besar(sama rata)”

2.   Dari gambar di bawah ini dapat dilihat bahwa lubang 
bejana yang paling bawah menyemburkan air paling 
jauh. Hal ini menunjukkan bahwa pada bagian yang 
paling dalam tekanannya paling besar.

3.    Teko, menara air, kendi.
4.    Prinsip kerja manometer adalah sebagai berikut.

 Gambar a. Merupakan gambaran sederhana 
manometer tabung U yang diisi cairan setengahnya, 
dengan kedua ujung tabung terbuka berisi cairan 
sama tinggi.

 Gambar b. Bila tekanan positif diterapkan pada salah 
satu sisi kaki tabung, cairan ditekan kebawah pada 
kaki tabung tersebut dan naik pada sisi tabung yang 
lainnya. Perbedaan pada ketinggian, “h”, merupakan 
penjumlahan hasil pembacaan diatas dan dibawah 
angka nol yang menunjukkan adanya tekanan.

 Gambar c. Bila keadaan vakum diterapkan pada 
satu sisi kaki tabung, cairan akan meningkat 
pada sisi tersebut dan cairan akan turun pada sisi 
lainnya. Perbedaan ketinggian “h” merupakan hasil 
penjumlahan pembacaan diatas dan dibawah nol 
yang menunjukkan jumlah tekanan vakum.

5.    Sebuah balon ditiup dan diikat sehingga bentuk 
balon yang kempis berubah menjadi bulat. Demikian 
pula, jika balon yang bulat ditekan maka balon yang 
ditekan akan kempis dan bagian balon yang lain 
akan menggelembung dan membesar. Selain itu, 
kita juga akan merasakan adanya tekanan udara 
dari dalam balon itu. Berdasarkan contoh itu, kita 
dapat mengatakan bahwa udara di dalam balon itu 
menekan ke segala arah. Udara dalam ruang tertutup 
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mengadakan tekanan pada dinding ruang itu.

Bab 16 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 16
Pokok Bahasan : Getaran dan Gelombang
Kelas/Semester : VIII/2

A. Pembahasan soal pilihan ganda
1.  Gerak bolak-balik yang terjadi secara teratur dan 

melalui titik keseimbangan disebut getaran 
Jawaban: A

2.  Suatu benda dikatakan bergetar bila bergerak bolak 
balik melalui titik keseimbangan

 Jawaban: B
3. Dik : n = 156 kali, t = 12 s, dit f?
     Jawab : f = n/t= 156/12=13 Hz

Jawaban; B
4.  Banyaknya getaran yang dihasilkan dalam waktu 1 

detik, maka frekuensi getaran ini adalah frekuensi 
getaran              

Jawaban: B
5.  dik : t = 5 s, n = 100 kali dit : f?
     Jawab : = f= n/t= 100/5=20 Hz

Jawaban; A,C
6. Waktu yang diperlukan untuk terjadinya satu kali 

getaran disebut periode            
Jawaban: A

7.  dik : f = 100 Hz, dit T?
     Jawab : T = 1/f = 1/100 = 0,01 sekon

Jawaban: B
8.  dik : t = 5 sekon, n = 15 kali, dit : T?
     Jawab : T = t/n = 5/15 = 1/3 sekon

Jawaban: D
9. Gelombang adalah getaran yang merambat melalui 

suatu medium
Jawaban: C

10. Merambat pada peristiwa perambatan gelombang 
adalah energinya

Jawaban: C

B.  Jawahlah dengan ringkas dan tepat!
1.  Melempar batu ke kolam, lonceng berbunyi.
2.  Definisi Frekuensi Adalah suatu pernyataan yang 

menggambarkan “ Berapa banyak gelombang yang 
terjadi tiap detiknya” dalam satuan Hz. Bila tertulis 
25Hz berarti ada 25 gelombang ( 1 gelombang terdiri 
atas1 Bukit & 1 Lembah ) yang terjadi dalam 1 detik, 
ini berarti 1 buah gelombang memakan waktu 1/25 
detik = 0.04 detik untuk tereksekusi sepenuhnya ( 
Inilah yang biasa disebut dengan Periode Gelombang  
= Waktu yang dibutuhkan 1 gelombang untuk 
tereksekusi seluruhnya ). Secara singkat frekuensi 
merupakan kebalikan dari periode demikian pula 
sebaliknya

3.  Dik : m = 0,5 kg, t = 60 sekon, n = 40 kali, dit T?
     Jawab : T = t/n= 60/40=3/2 sekon
4.  Dik : t = 10 s, n = 1, dit : f?
     Jawab : f = n/t = 1/10 = 0,1 Hz.
5.  Dik : t = 4 s, n = 100 kali, dit : T?
     Jawab : T = t/n = 4/100 = 1/25 Hz.
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Bab 17 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 17
Pokok Bahasan : Getaran dan Gelombang
Kelas/Semester : VIII/2

A. Pembahasan soal pilihan ganda

1. Gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal, 
transversal, elektromagnetik, dan mekanik

Jawaban: D
2. Kuat bunyi ditentukan oleh besarnya amplitudo 

Jawaban: C
3.    Kecepatan bunyi bila dibandingkan dengan kecepatan 

cahaya adalah lebih kecil   
Jawaban: A

4. Kecepatan rambat bunyi di udara bergantung kepada  
suhu udara

Jawaban: D
5. Bunyi yang dapat didengar oleh manusia adalah  

frekuensinya antara 20 Hz dan 20.000 Hz
Jawaban: A

6. Tinggi randahnya nada ditentukan oleh frekuensi
Jawaban: B

7. Pernyataan di bawah ini yang tidak benar adalah 
nada bunyi adalah tinggi-rendahnya amplitudo  yang  
dapat  dihasilkan oleh suatu sumber bunyi. 

Jawaban: D
8.  Bunyi  ultrasonik dapat didengar oleh hewan lumba-

lumba 
Jawaban: C

9.  Perbandingan kecepatan perambatan gelombang 
bunyi di dalam zat padat dibandingkan di dalam zat 
cair ataupun udara (gas) adalah  lebih besar

Jawaban; B

10. dik : t = 6 s, v = 340 m/s, dit s?
      Jawab : s = vt = 340 m/s x 6 s = 2040 

Jawaban: Tidak ada
B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat 

dan  jelas!
1. Bunyi adalah energi gelombang yang berasal dari 

sumber bunyi, yaitu benda yang bergetar.
2.    Alat musik, radio, televisi, lonceng.
3. Pengertian audio adalah perangkat digunakan untuk 

membawa unsur bunyi. Ultrasonik adalah getaran 
yang mempunyai frekuensi di atas 20.000 Hz. 
Infrasonik adalah getaran yang berfekuensi di bawah 
20 Hz

4.    Dik : f = 1,6 Hz, v = 3 x 108 m/s, dit : λ?
     Jawab : λ=vf=3 x 108  / 1,6 = 1,875 x 108 m
5. Gaung (kerdam) adalah bunyi pantul yang hanya 

terdengar sebagian bersamaan dengan bunyi aslinya 
sehingga membuat bunyi tidak jelas.

 Gema adalah bunyi pantul yang terdengar jelas 
setelah bunyi aslinya terjadi karena jarak dinding 
pantul yang berada jauh dari sumber  bunyi.

 

Bab 18 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 18
Pokok Bahasan : Cahaya
Kelas/Semester : VIII/2

A. Pembahasan soal pilihan ganda

1. Bayang-bayang benda terjadi apabila cahayanya 
merambat lurus dan tidak dapat  menembus benda

Jawaban: A
2. Sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar 

adalah nyata, sama besar, dan tegak
Jawaban: D

3.  Sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung 
adalah maya, diperkecil, dan tegak

Jawaban: D
4. Bayangan lilin dalam cermin datar bersifat nyata dan 

tegak
Jawaban: B

5. Sebuah benda ditempatkan antara F dan M dari 
sebuah cermin cekung. Sifat bayangan benda itu  
adalah maya dan tegak 

Jawaban: C
6.  Diketahui: so = 30 cm, f = 15 cm, 
 Ditanya: S’?
     Jawab : 1/s^’ =1/f+1/so=1/15+1/30=3/30→s^’= 10 m

Jawaban: A
7. Manakah di antara medium-medium berikut ini yang 

dilalui oleh cahaya dengan kecepatan paling rendah 
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kaca kwarsa  
Jawaban: A

8.  Sebuah benda berada 10 cm di depan sebuah lensa 
cembung yang mempunyai  jarak titik fokus 20 cm. 
Sifat bayangan yang terbentuk adalah  maya, tegak, 
dan diperkecil

Jawaban: D
9. Spektrum warna dapat dihasilkan oleh cahaya putih 

yang berasal dari  cahaya matahari
Jawaban: B

10. Pada prisma, warna cahaya yang mengalami deviasi 
terbesar adalah ungu

Jawaban: D
B. Jawablah dengan singkat dan tepat!
1. Sinar-sinar istimewa yang ada pada cermin cembung 

adalah sebagai berikut:
a. Berkas sinar yang datang sejajar dengan sumbu 

utama cermin akan dipantulkan seolah-olah 
berasal dari titik fokus cermin. 

b. Berkas sinar yang datang menuju titik pusat 
kelengkungan cermin akan dipantulkan seolah-
olah berasal dan berkas kelengkungan cermin

c. Berkas sinar yang datang dan seolah-olah 
menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu  
utama.

2.   Sudut deviasi adalah sudut penyimpangan yang 
dibentuk oleh perpanjangan berkas sinar datang dan 
berkas sinar yang keluar dari prisma 

3.    Ada beberapa jalan sinar istimewa yang terdapat 
pada lensa cembung yaitu:
a. Sinar sejajar dengan sumbu utama dan dibiaskan 

menuju ke titik fokus;
b. Sinar yang melalui titik pusat optik lensa tidak 

dibiaskan;
c. Sinar yang melalui titik fokus dibiaskan sejajar 

dengan sumbu utama
Sinar-sinar istimewa pada lensa cekung berikut.
a. Sinar yang datang sejajar sumbu utama dibiaskan 

seolah-olah berasal dari titik fokus;
b. Sinar yang datang melalui titik pusat optik lensa 

tidak dibiaskan;
c. Sinar yang datang seolah-olah menuju titik fokus 

dibiaskan sejajar sumbu utama.
4. Gambar bayangan yang terjadi jika benda diletakkan  

sejauh 4 cm di depan cermin cekung yang jarak 
fokusnya 5 cm.

 
5.  Diketahui  : to = 2 cm, so = 6 cm, f = 3 cm. 
 Ditanya : s’ dan M?
  Jawab  : 1/s^’ = 1/f+1/so=1/3+1/6=3/6→s^’= 2m, 

sedangkan M=s^’/so=2/6=1/3

 

Bab 19 Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 19
Pokok Bahasan : Alat Optik
Kelas/Semester : VIII/2

A. Pembahasan soal pilihan ganda

1. Penglihatan kita akan kabur apabila objek yang 
akan dilihat menghasilkan bayangan di depan atan 
di belakang retina mata. Ini terutama disebabkan 
oleh daya akomodasi berkurang dan otot-otot yang 
memegang lensa sudah lemah

Jawaban: D
2. Daya akomodasi adalah kemampuan penangkapan 

bayangan oleh bintik kuning
Jawaban: C

3.    Bila bayangan jatuh ke muka retina, akan menye-
babkan cacat miopi

Jawaban; C
4.    Penglihatan disebut normal apabila titik jauh berada 

pada jarak tak terhingga, titik fokus 25 cm
Jawaban: A

5. Jika bayangan jatuh di belakang retina, maka si 
penderita perlu memakai kecamata jenis lensa 

konvergen 
Jawaban: C

6. Cacat mata yang tidak dapat melihat garis mendatar 
dan tegak secara bersamaan disebut cacat 
hipermetropi 

Jawaban: C
7. Alat  pembesar dengan susunan lensa yang paling 

sederhana terdapat  pada lup         
Jawaban: B

8. Lensa objektif dan okuler selalu terdapat pada alat 
optik, kecuali lup

Jawaban: D
9. Teropong yang biasa digunakan untuk mengintai 

permukaan laut dan dipasang pada kapal selam 
adalah periskop       

Jawaban: B
10. Teropong yang menggunakan tiga buah lensa positif 

adalah teropong bumi  
Jawaban: C
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B.   Jawablah dengan singkat dan tepat!
1. Seseorang hanya dapat melihat objek paling jauh 

100  cm. Ia  menginginkan agar titik jauhnya kembali 
berada pada jarak tak terhingga. Pertanyaannya
a. Lensa jenis apakah yang harus ia gunakan 

adalah lensa cekung.

b.   

1 1 1 3
25 100 100f

= − =

 f = 33,3 cm
 Di dalam optometri spesifikasi lensa diberikan 

oleh 1/f yang disebut kekuatan lensa atau dioptri 

.

1 1 3
0,333

meter
f

= =

c. Cacat mata orang tersebut disebut miopi
2. a.    mata : Cahaya yang masuk ke mata difokuskan 

oleh lensa mata ke retina mata. Sinar-sinar yang 
sejajar berpotongan tepat pada retina mata sehingga 
terbentuklah bayangan pada retina. 

 b. teleskop: Teleskop menggunakan dua buah 
lensa, yaitu lensa objektif dan okuler. Lensa objektif 
adalah lensa positif, sedangkan lensa okuler adalah 
lensa negatif. Lensa okuler menggunakan lensa 
negatif agar bayangan akhir yang terbentuk berupa 
bayangan tegak. Berkas cahaya dari suatu titik cahaya 
berada pada  jarak yang amat  jauh, masuk ke dalam 
lensa objektif. Titik cahaya ini berupa sinar-sinar 
sejajar dan  dibiaskan melalui titik apinya sehingga 
terbentuklah bayangan I. Hal ini terjadi bila objeknya 
berupa anak panah yang nyata dan terbalik.Lensa 
kedua dalam lensa objektif adalah lensa konvergen 
dengan jarak titik api yang amat kecil. Lensa ini dapat 
digeser-geser sedemikian rupa sehingga bayangan 
I akan tampak melalui pengamat. Sementara lensa 
cembung yang dekat dengan pengamat disebut 
lensa okuler. Lensa okuler membentuk bayangan 
maya dan lebih besar daripada bayangan yang 
dibentuk oleh lensa objektif. Pengamatan dengan 
menggunakan teleskop biasanya dilakukan dengan 
mata tak berakomodasi. 
c.  kamera: Pada kamera terdapat sebuah lensa 

cembung untuk membiaskan sinar dari benda 
himgga bayangan jatuh di film sebagai layer. 
Benda yang akan dipotret ditempatkan pada jarak 
lebih besar dari 2f (2 kali jarak titik api) di depan 
lensa. Ingatkah di mana bayangan benda akan 
didapatkan dan bagaimana sifat-sifat bayangan 
itu? Tentu saja bayangan akan jatuh antara f 
dan 2f yang memiliki sifat diperkecil, nyata, dan 
terbalik.

d.  episkop: Episkop adalah alat untuk 
memproyeksikan tulisan pada sebuah layar 
dengan prinsip pemantulan

e.   Mikroskop : Prinsip kerja mikroskop, yang pada 
umumnya digunakan untuk melihat objek yang 

sangat kecil, adalah sebagai berikut 
 a. B adalah objek yang ingin dilihat (terletak di 

depan lensa objektif  yang dapat digeser-geser 
untuk mendapatkan bayangan);

 b. Oleh lensa objektif,  objek itu dibiaskan 
hingga membentuk bayangan nyata B. Sementara 
oleh lensa okuler, B difungsikan sebagai objek 
baru dan dibiaskan kembali hingga membentuk 
bayangan maya B. Bayangan maya inilah yang 
dilihat oleh mata pengamat.

 c. Agar diperoleh bayangan B yang besar, B 
harus diletakkan sedekat mungkin dengan lensa 
objektif. Hal itu bisa dilakukan  jika jarak titik fokus 
lensa objektifnya kecil.   

f.      slide proyektor: Proyektor slide adalah alat 
yang memiliki fungsi menampilkan bayangan 
sebuah gambar positif yang dapat ditembus 
cahaya,proyektor ini memproyeksikan slide (film) 
satu demi satu ke sebidang layer. Film yang 
diproyeksikan ke layer berupa deretan gambar 
diapositif yang digulung dalam roll film.

3. Fungsi lensa pembalik adalah membalikkan bayangan 
yang dibentuk oleh lensa objektif. Dengan cara 
demikian, bayangan yang dilihat dengan teropong 
bumi tidak akan terbalik. Lensa pembalik terletak di 
antara objektif dan okuler. 

4.  

5.  a.  Periskop merupakan alat optik untuk mengamati 
dari posisi tersembunyi

 b.  Periskop menggunakan cermin
 c.  Cahaya yang datang dipantulkan oleh cermin 

pertama (atas) dengan sudut 45 derajat. Kemudian 
pantulan cahaya tersebut mengenai permukaan 
cermin kedua (bawah) dan dipantulkan lagi dengan 
sudut 45 derajat, tepat mengarah pada matamu. 
Pantulan inilah yang membuatmu bisa melihat 
melewati tembok yang tinggi, atau sudut-sudut yang 
sulit dijangkau oleh matamu. 
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Pembahasan dan Kunci Jawaban  Soal Semester 2
A. Pembahasan soal pilihan ganda

1.  Gaya yang bekerja pada suatu benda sebanding 
dengan Percepatannya

Jawaban: B
2. Gaya gesekan yang menguntungkan adalah Rem 

sepeda dibuat dengan cara menggesekkan rem 
dengan ban sepeda.

Jawaban; D
3. Mendongkrak mobil termasuk penggunaan asas tuas 

dan bidang miring
Jawaban: C 

4. Manakah yang paling berat apabila mobil melewati 
jalan gunung yang menanjak dan lurus seperti di  
bawah ini jarak 1 km, ketinggian gunung 500 m dari 
permukaan laut

 Jawaban: D
5. Cara mengangkat benda yang paling mudah adalah 

dengan menggunakan gabungan kontrol tetap dan 
bebas

Jawaban; C
6. dik : t = 6 s, v = 340 m/s, dit s?
     Jawab : s = vt = 340 m/s x 6 s = 2040 m

Jawaban: C
7. Cara menggangkat benda yang paling mudah adalah 

dengan menggunakan gabungan katrol tetap dan 
bebas. 

Jawaban: B
8. Dik : F = 500 N, A = 25 m2, dit : P?
     Jawab : P = F/A= 500/25=20 Pa.

Jawaban: C
9. Pengukuran tekanan udara pertama kali dilakukan 

oleh  Tomcelli
Jawaban: D

10. Benda-benda yang ada di atas permukaan bumi akan 
jatuh ke bawah, karena ada gaya magnet bumi

Jawaban: A
11. Dinding-dinding rumah yang basah di musin hujan 

merupakan contoh peristiwa kapilaritas
Jawaban; D

12. dik : t = 5 s, n = 100 kali dit : f?
   Jawab : = f= n/t= 100/5=20 Hz

Jawaban: A, C
13. Merambat pada peristiwa perambatan gelombang 

adalah energinya 
Jawaban: C

14. Gelombang yang merambat dengan menggunakan 
medium disebut gelombang  mekanik 

Jawaban: A
15. Bunyi yang dapat didengar oleh manusia adalah 

frekuensinya antara 20 Hz dan 20.000 Hz

Jawaban: A
16. Dik : so = 30 cm, f = 15 cm, dit : S’?
     Jawab : 1/s’ =1/f+1/so=1/15+1/30=3/30→s’= 10 m
 Jawaban: A
17. Manakah di antara medium-medium berikut ini yang 

dilalui oleh cahaya dengan kecepatan paling rendah 
kaca kwarsa   

Jawaban: A
18. Jika kalian menjatuhkan benda ke dalam air, maka 

benda di dalam air akan tampak lebih dekat ke 
permukaan. Peristiwa ini disebabkan karena peristiwa 
pembiasan

Jawaban: B
19. Cacat mata yang tidak dapat melihat garis mendatar 

dan tegak secara bersamaan disebut cacat 
hipermetropi 

Jawaban: C
20. Teropong yang biasa digunakan untuk mengintai 

permukaan laut dan dipasang pada kapal selam 
adalah periskop

Jawaban: B
B.  Jawablah pertanyaan di bawah ini!
1. Gambarkan bayangan yang terjadi, yang dibentuk 

oleh lup!
2. Dik: to = 2 cm, so = 6 cm, f = 3 cm. 
 Dit s’ dan M?
  Jawab: 
 1/s’ = 1/f+1/so
  = 1/3+1/6=3/6→s’= 2m, sedangkan M =s’/    

  so=2/6=1/3
3. Dik : f = 1,6 Hz, v = 3 x 108 m/s, dit : λ?
     Jawab : λ=vf=3 x 108  / 1,6 = 1,875 x 108 m
4. Dik : m = 0,5 kg, t = 60 sekon, n = 40 kali, dit T?
     Jawab : T = t/n= 60/40=3/2 sekon
5. Sebutkan keuntungan dan kerugian dari peristiwa 

kapilaritas!
6. Dik : l=3 m,    w=9000 N,   lb=1 m,   
 dit a) gambarkan tuas, b) KM?,  c) F?
    Jawab : 

 a)   
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 b. KM = lk/lb= 2/1=2
 c. F = (w x lb)/lk= (8000 x 1)/2=4500
7. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha.
8. a. Energi Kinetik berhubungan dengan kecepatan 

laju atau gerak Ek = 1/2 mv2

 b. Energi Potensial berhubungan dengan tinggi dan 
percepatan gravitasi bumi. Ep = mgh

9. Contoh penerapan hukum III Newton dapat kita 
jumpai pada peristiwa merapatnya perahu ke 
dermaga. Ketika tali perahu telah terikat ke dermaga 
namun perahu belum merapat ke dermaga maka 

nelayan akan menarik tali perahu. Nelayan tersebut 
memberikan gaya tarik yang arahnya menjauhi 
dermaga, hal ini menyebabkan perahu mendekat 
ke dermaga. Perahu dapat mendekat ke dermaga 
karena adanya gaya reaksi yang arahnya berlawanan 
dengan gaya tarik yang diberikan oleh nelayan.

10. jika resultan gaya yang bekerja pada benda yang 
sama dengan nol,maka benda yang mula2 diam 
akan tetap diam. Benda yang mula2 bergerak lurus 
beraturan akan tetap lurus beraturan
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