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Latihan UTS 2 – IPA 
Kelas 8 

 

1. Perhatikan gambar bagian telinga berikut ini! 

 
Gendang telinga, saluran eustachius, dan rumah siput ditunjukkan secara berturut-turut dengan 
huruf ....  
 

2. Jaringan tumbuhan yang memiliki fungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun dan diedarkan ke 

seluruh tubuh tumbuhan adalah .... 

 

3. Jaringan pengangkut pada tumbuhan yang fungsinya mengangkut air dan mineral dari akar menuju 

ke daun adalah . . .  

 

4. Senyawa dalam darah yang menyebabkan darah berwarna merah adalah . . . 

 

5. Beberapa  fungsi darah yaitu  …. 

 

6. Pada saat tubuh kita luka, yang berfungsi menyumbat luka dan membekukan darah adalah . . .  

  

7. Perhatikan gambar berikut! 

 

Daerah yang kurang akan oksigen (O2) adalah daerah nomor  . . . 

 



8. Perhatikan diagram proses pembekuan darah berikut ini!  

 

 
Berdasarkan diagram di atas, X dan Y secara berturut-turut adalah …. 

 

 

 

9. Perhatikan gambar di berikut! 

 

 
Fungsi bagian yang dituju oleh tanda panah pada gambar tersebut adalah tempat terjadi proses  .... 

 

10. Perbedaan pembuluh nadi dengan pembuluh vena adalah …. 

 

11.  “tekanan yang diberikan pada zat cair akan diteruskan zat cair tersebut ke segala arah sama rata” 

merupakan isi dari hokum . . .  

 

12. Kapal laut yang begitu besar dan berat dapat terapung di permukaan air laut. Hal tersebut 

merupakan contoh penerapan dari hukum . . .  

 

13. “Suatu benda yang tercelup dalam zat cair baik sebagian ataupun seluruhnya, akan mengalami gaya 

ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan” merupakan isi dari hokum . . .  

 

14. Suatu benda massa jenisnya 2 gr/cm3. Jika benda tersebut dimasukan dalam air yang massa 

jenisnya 1 gr/cm3, maka benda tersebut . . . .  

 

15. Drum tingginya 50 cm, berisi minyak tanah yang massa jenisnya 800 kg/m3. Jika percepatan 

grafitasi 10 m/s2, besar tekanan pada dasar drum tersebut adalah . . . 

 

16. Suatu benda volumenya 0,15 m3. Jika benda tersebut ditenggelamkan ke dalam air yang massa 

jenisnya 1000 kg/m3 dan percepatan grafitasi 10 m/s2, maka besarnya gaya angkat yang akan 

dialami benda tersebut adalah sebesar . . . 

 

17. Bagian tubuh: rongga hidung, trakea, bronkus, , laring dan brongkioulus. Susunan organ yang dilalui 

udara ketika bernafas berturut-turut sampai ke paru-paru yaitu . . . 

 



18. Jelaskan yang dimaksud 
A. Difusi 
B. Osmosis  

 

19. Jelaskayang dimaksud 
A. Peredaran darah besar 
B. Peredaran darah kecil 

 

20. Jelaskan perbedaan pembuluh nadi dengan pembuluh vena! 
 

21. Mekanisme inspirasi adalah .... 

. 

22. Apabila kita menarik napas sekuat-kuatnya kemudian menghembuskan sekuat-kuatnya, maka 

volume udara yang masuk dan keluar disebut dengan .... 

 

23. Gangguan pada sistem pernapasan yang disebabkan oleh bakteri Bacillus tuberculosis adalah .... 

 

24. penyerapan oksigen dalam paru-paru terjadi pada bagian . . . 

 

25. pernapasan dada, dimana udara masuk ke paru-paru,  mekanismenya adalah  . . .  

 

26. organ ekskresi pada manusia yaitu  . . . 

 
 

27. Perhatikan gambar. 

 
Tempat untuk menampung urin sebelum dikeluarkan dari tubuh ditunjukkan oleh bagian.... 
 
 

28. Sebuah kempa hidrolik luas penampangnya masing-masing 10 cm2 dan 200 cm2. jika pada 
penampang yang kecil ditekan dengan gaya sebesar 80 N, besar gaya yang dihasilkan pada 
penampang yang besar adalah . .  
 

29. Bagian ginjal yang berperan dalam proses pembentukan urin sekunder adalah . . .  

 

30. Salin dan Lengkapi table tentang Proses pada ginjal berikut pada lembar jawabanmu 

 Proses pada ginjal Tempat terjadinya Zat Yang dikeluarkan 

A    

B    

C    

 

 



31. Jelaskan fungsi dari 

A. Gendang telinga 

B. Tulang telinga 

32. Perhatikan gambar berikut! 

 

Bagian yang berperan dalam proses pembentukan urin primer adalah nomor... 

33. Zat sisa metabolisme yang dikeluarkan melalui paru-paru adalah.... 
 

34. Bila kadar glukosa dalam urin 1,5%, maka kemungkinan orang tersebut menderita... 
 

35. Bagian ginjal yang merupakan tempat terjadi proses augmentasi adalah . . .  

 

36. Pada saat mendengar suara yang sangat keras, sebaiknya kita membuka mulut. Tujuan dari 
tindakan tersebut adalah .... 

 

37. Berikut ini adalah struktur yang terdapat dalam telinga manusia: 
1. daun telinga, 
2. saluran telinga, 
3. gendang telinga, 
4. tulang sanggurdi, 
5. tulang landasan, 
6. tulang martil, 
7. koklea, dan 
8. saraf pendengaran 

Setelah gelombang bunyi sampai di telinga, agar bunyi dapat didengar, getaran berturut-turut 
melalui struktur bernomor . . .  
 

38. Sebutkan secara berurutan organ apa saja pada tanaman yang dilalui oleh air yang masuk ke dalam 
jaringan pembuluh! 
 

39. Sebutkan 1 contoh penerapan hokum pascal 
 

40. Sebutkan secara berurutan organ tubuh apa saja yang dilalui oleh udara yang masuk sampai ke 
paru-paru! 
 


