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LATIHAN SOAL PTS SEMESTER 1 
KELAS 8 

Materi: Gerak benda, Sistem gerak manusia, Pesawat sederhana 
 

1. Perhatikan gambar berikut! 
 

 
Kesimpulan yang tepat berdasarkan gambar di atas adalah.... 
a. balok A akan bergerak dengan percepatan yang paling besar, karena percepatan berbanding 

terbalik dengan gaya yang bekerja pada benda 
b. balok B akan bergerak dengan percepatan yang paling besar, karena percepatan berbanding lurus 

dengan gaya yang bekerja pada benda 
c. balok A akan bergerak dengan percepatan yang paling kecil, karena percepatan berbanding 

terbalik dengan gaya yang bekerja pada benda 
d. balok B akan bergerak dengan percepatan yang paling kecil, karena percepatan berbanding lurus 

dengan gaya yang bekerja pada benda 
2. yang merupakan contoh penerapan hukum Newton II yaitu . . .  

a. Sebuah mobil yang mula-mula diam, didorong beramai-ramai hingga akhirnya bergerak 
b. Seorang penembak terpental ke belakang sesaat setelah menembakan senjatanya  
c. Seekor kuda berlari dengan kecepatan konstan sambil membawa sebuah paket 

dipunggungnya. Secara tiba-tiba kuda tersebut berhenti sehingga paket terlempar ke depan. 
d. Seorang pendayung perahu mendorong tepi sungai dengan dayungnya, akibatnya perahu 

bergerak ke arah yang berlawanan dengan arah dorongan dayung 
3. Berikut ini yang bukan merupakan prinsip pesawat sederhana .... 

a. melakukan kerja 
b. memperbesar massa beban 
c. mempermudah kerja 
d. memperbesar gaya 

4. Berikut ini merupakan fungsi dari sistem rangka, kecuali .... 
a. alat gerak aktif, sehingga tulang dapat bergerak 
b. tempat utama menyimpan kalsium dan fosfor 
c. memberikan bentuk pada tubuh dan mendukung tubuh 
d. melindungi organ internal 

5. Tulang pada rahang bawah manusia termasuk jenis tulang . . .  
6. Sebutkan 2 contoh penerapan hokum newton 3, jelaskan masing-masing contoh tersebut 

7. Sebutkan 4 fungsi rangka bagi tubuh manusia! 
8. Gerak benda dengan kecepatan yang tetap adalah termasuk gerak . . .  
9. Perubahan jarak tiap satuan waktu disebut . . .  
10. Seseorang yang sedang mengendarai sepeda mampu menempuh jarak 5 meter dalam waktu 2.5 

detik. Berdasarkan data tersebut, kecepatan anak bersepeda adalah.... 
11. Mobil Akbar melaju dengan kecepatan 36 km/jam. Kecepatan tersebut sama nilainya dengan . .  

m/s 
12. Yang dimaksud Percepatan adalah . . .   
13. Sebuah kereta api mula-mula diam saat menunggu penumpang di stasiun. Setelah semua 

penumpang naik, kereta mulai bergerak dan setelah 10 detik kecepatannya menjadi 35 m/s. besar 
percepatan gerak kereta tersebut adalah . . .  

14. Hardi sedang menaiki bus kota yang sedang melaju kencang. Suatu ketika bus tersebut direm 
secara tiba-tiba hingga tubuh hardi terdorong ke depan. Peristiwa tersebut merupakan 
penerapan dari . . . . 
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15. Salah satu fungsi sistem rangka adalah melindungi organ internal. Pada tubuh manusia tulang yang 
melindungi paru-paru, dan otak secara berturut-turut adalah tulang .... 

16. Berikut ini merupakan contoh otot yang bekerja secara sadar dan tidak sadar yang disebutkan 
secara berturut-turut adalah .... 

17. Perhatikan gambar berikut! 
 
 

 
 

18. Perhatikan gambar katrol berikut! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
19. Berikut merupakan gambaran skematis tangga yang ada di rumah Toni. Panjang tangga tersebut 

adalah 8 meter, sedangkan ketinggiannya adalah 4 meter. 

 
Keuntungan mekanik dari penggunaan tangga tersebut adalah .... 

20. Salah satu bagian penyusun tulang yang menghasilkan sel-sel darah merah dan sel-sel darah 
putih adalah .... 

21. Sebuah bus melaju dengan kecepatan 60 km/jam. Jika bus tersebut melaju selama 30 menit, maka 
jarak yang ditempuh bus tersebut adalah . . . . km 

22. Azka mengendarai sepedahnya dengan kecepatan 2 m/s. jika 5 detik kemudian kecepatannya 
bertambah menjadi 12 m/s. maka 

a. Gerak sepeda tersebut dipercepat atau diperlambat? Jelaskan! 
b. Besar percepatan gerak sepeda tersebut adalah. . . . 

23. Tipe persendian yang terdapat pada siku lengan adalah .... 
24. ruas tulang belakang rangka manusia semuanya berjumlah .... 
25. Ahmad mengendarai motor dengan kecepatan 30 km/jam. Tiba-tiba motor tersebut direm 

hingga kecepatannya menjadi 2 km/jam. Gerak motor Ahmad tersebut termasuk gerak . . . 

Besar keuntungan mekanik katrol pada 

gambar tersebut adalah . . .  

F adalah kuasa dan E adalah beban. Tentukan 
a. Besar keuntungan mekanik katrol 
b. Jika berat beban 80 N, besar gaya kuasa paling sedikit  yang 

dibutuhkan untuk mengangkat beban adalah . . .  
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26. Sendi yang terdapat pada pergelangan kaki dan pergelangan tangan adalah sendi . . . 
27. Perhatikan gambar dibawah ini ! 

 
Gambar tersebut menunjukkan kelainan pada tulang .... 

28. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah seperti digambarkan pada grafik 
berikut ini. 

 

 
Garis yang menunjukkan mobil sedang mengalami gerak lurus berubah beraturan dipercepat 
adalah.... 

29. keuntungan mekanik adalah . . .  
30. Perhatikan gambar berikut 

 
Besar F adalah . . . 

31. Vito menggunakan sebuah alat untuk mengangkat beban seberat 2000 N. jika untuk 
mengangkat beban itu vito hanya mengeluarkan gaya sebesar 250 N. besar keuntungan 
mekanik alat tersebut adalah . . .  

32. Tuas yang titik tumpunya berada di antara beban dan kuasa adalah tuas jenis . . . 
33. Gerak pada tumbuhan putri malu termasuk jenis  gerak  (a). . . . . . . . . .  . yang terjadi akibat 

rangsangan berupa  (b) . . . . . . . . . . .  
34. Mengapa orang yang berusia muda saat mengalami patah tulang lebih cepat sembuh kembali 

dibandingkan dengan orang yang berusia tua? 
35. Jelaskan perbedaan pesawat sederhana tuas jenis 1, jenis 2, dengan jenis 3.? 
36. Perhatikan gambar berikut 

 
 
 
 
 

Titik A, titik B, dan titik C pada gambar tersebut berturut-

turut adalah . . .  
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37. Gambarkan grafik gerak 
a. GLBB dipercepat  
b. GLBB diperlambat  
c. GLB 

 
Perhatikan gambar di bawah ini!  

 
 

38. Alat yang termasuk ke dalam golongan bidang miring pada gambar tersebut adalah .... 
39. Alat yang termasuk ke dalam golongan pesawat sederhana tuas/pengungkit jenis 2 pada 

gambar adalah .... 
40. lengkapi table tentang otot berikut! 

 

  Otot lurik Otot polos Otot jantung 

A 
3 ciri-
cirinya? 

 
 

  

B 
Terletak 
pada? 

 
 

  

C 

Bekerja 
secara 
sadar atau 
tidak 
sadar? 

   

 
41.. Salin dan lengkapi table berikut! 

NO PERISTIWA 
HUKUM 

NEWTON KE . . . 
ALASAN 

1 
Bola basket yang dilempar ke lantai, 
memantul berbalik arah 

  

2 
Pemain ice skating meluncur di atas es 
walaupun tanpa bantuan pendorong 

  

3 
Mendorong mobil mogok lebih cepat 
daripada mendorong truk mogok 

  

4 
Pengendara motor terjatuh ke depan saat 
motornya menabrak pembatas jalan 

  

5 
Dendi mengendarai motornya dengan 
kecepatan 40 km/jam, tapi ketika jalanan 
sepi kecepatannya menjadi 80 km/jam 

  

 
 
 
 
 


