
Bermain Skate Board 

Ada dua orang anak bernama si Agus dan si Budi, usianya sebaya hanya saja postur tubuh mereka berbeda. 

Postur tubuh Agus lebih besar dan memiliki massa 50 kg sedangkan Budi bermassa 40 kg. Kedua anak ini 

berencana ingin berolahraga skate board Bersama di tempat yang sudah mereka sepakati. Sesaat 

kemudian mereka sudah memulai olahraganya, mereka melaju dengan kecepatan yang berbeda dan 

tentunya percepatannya pun berbeda. Aksi kedua anak ini bervariasi, kadang meluncur cepat dan kadang 

mereka memperlambat gerakannya dan aksi lain yang ditunjukkan untuk menguji keahlian mereka. 

Mereka mengadu kemampuan bertahan di atas skate board masing-masing dengan saling menarik satu 

sama lain memakai seutas tali yang sudah mereka siapkan. Si Agus menarik ke kanan dan si Budi menarik 

ke kiri. Tiba-tiba, si Budi terjatuh dan merasakan sakit pada lututnya tetapi tidak sampai mengeluarkan 

darah. Dengan jatuhnya si Budi berarti permainan dimenangkan oleh si Agus dan sekaligus olahraga skate 

boardnya mereka hentikan karena badan mereka pun sudah kelelahan. 

1. Cerita di atas menjelaskan tentang pokok bahasan kelas 8 yaitu: 

A. Percepatan dan kecepatan 

B. Massa dan kecepatan 

C. Gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. 

D. Gaya dan percepatan 

2. Isi cerita tersebut berkaitan dengan Hukum Newton … 

o Hukum I Newton 

o Hukum II Newton 

o Hukum III Newton 

o Hukum I Newton dan hukum II Newton 

3. Siapakah di antara Agus dan Budi yang memiliki gaya yang lebih besar? 

4. Tuliskan kalimat yang ada pada cerita di atas yang menjelaskan tentang berlakunya hukum III Newton! 

5. Agus dan Budi saling Tarik menarik dengan seutas tali di atas skate board dan dimenangkan oleh Agus. 

Kemenangan Agus karena dia memiliki massa tubuh yang lebih besar, peristiwa ini sesuai dengan 

hukum II Newton, jelaskan! 

6. Massa Agus 50 kg dan massa Budi 40 kg, jika gaya yang dimiliki Agus 100 N dan Budi 90 N. Hitunglah 

percepatan keduanya! 

 

 



Senam Aerobik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senam aerobik adalah salah satu olahraga yang sedang digandrungi oleh kaum wanita pada umumnya 

baik sebelum pandemi maupun disaat pandemi sekarang ini karena dapat bermanfaat menjaga 

kebugaran tubuh. Pada saat melakukan senam semua anggota tubuh dapat bergerak yang mana 

tubuh kita tersusun atas tulang, sendi, dan otot. Berarti secara otomatis ketiganya juga ikut bergerak, 

baik pada saat melakukan gerakan pada kepala, lengan, pinggul, lutut, dan anggota tubuh lainnya. 

Sendi adalah penghubung tulang. Otot adalah bagian yang dapat menggerakkan rangka dan memberi 

kekuatan, dan tulang adalah penopang tubuh yang strukturnya keras dan kaku. Pada saat seseorang 

selesai aerobik terkadang merasa sakit di seluruh badannya karena bagian – bagian tubuhnya yang 

mana terdapat tulang, otot, dan sendi tidak siap menerima perubahan tersebut sehingga biasanya 

terjadi kerusakan atau cidera. 

 

Jawablah soal no 7 – 12 dengan memperhatikan wacana di atas. Beri tanda centang di depan jawaban 

yang benar! 

7. Yang termasuk jenis – jenis sendi berdasarkan arah gerakannya yang benar di bawah ini adalah … 

o Sendi putar 

o Sendi engsel 

o Sendi gerak 

o Sendi peluru 

o Sendi pelana 

8. Sendi engsel berfungsi pada Gerakan senam berikut … 

o Gerakan kepala memutar ke kiri dan kekanan 

o Menggerakka bahu kanan dan kiri dengan cara memutar ke depan dan ke belakang 



o Menggerakkan pergelangan tangan ke depan dan ke belakang 

o Melipat lengan bawah ke arah lengan atas 

o Gerakan memutar lutut ke kanan dan ke kiri. 

9. Pada saat berolahraga senam ataupun olahraga lainnya yang paling banyak bergerak adalah otot 

rangka yang melekat pada tulang. Otot rangka termasuk ke dalam jenis otot … 

10. Perhatika Gerakan tangan orang yang melakukan senam di atas! Yang terjadi otot lengan atasnya lebih 

besar daripada otot lengan bawahnya. Mengapa demikian? 

11. Tulang yang terdapat pada lengan bawah dan betis termasuk jenis tulang … 

A. Tulang pipih 

B. Tulang Panjang 

C. Tulang tak beraturan 

D. Tulang pendek 

12. Pasangkanlah pernyataan pada kolom A dan kolom B sehingga menjadi benar! 

A B 

Tulang betis Tulang pipih 

Tulang telapak tangan Tulang tidak beraturan 

Tulang tengkorak kepala Tulang pendek 

Tulang dada Tulang pipa 

 

13. Berikut ini merupakan contoh otot yang bekerja secara sadar dan tidak sadar yang disebutkan secara 

berturut – turut adalah … 

A. Otot jantung dan otot dahi 

B. Otot jantung dan otot trisep 

C. Otot bisep dan otot jantung 

D. Otot dahi dan otot trisep 

Untuk soal no 14 dan 15 berilah tanda centang di depan jawaban yang benar! 

14. Dampak yang dapat timbul karena olahraga yang berlebihan yaitu: 

o Badan nyeri 

o Tidur semakin nyenyak 

o Nafsu makan berkurang 

o Dehidrasi 



o Sering flu 

15. Seorang siswa melakukan percobaan yang diberikan gurunya kepadanya yaitu menumbuhkan 

kecambah pada kacang hijau. Setelah melakukan Langkah-langkah yang benar ternyata 

memperlihatkan hasil yang diinginkan yaitu adanya pertumbuhan kecambah. Jenis gerak yang 

dilakukan oleh akar dan batang kacang hijau adalah … 

o Hidrotropisme 

o Geotropisme positif 

o Fototropisme 

o Geotropisme negatif 

16. Pasangkanlah pernyataan pada kolom A dan kolom B sehingga menjadi benar! 

A B 

Sulur mentimun Seismonasti  

Ujung akar tanaman mangga fotonasti 

Bunga matahari Tigmotropisme  

Putri malu Geotropisme  

 

17. Hewan dapat bergerak dalam air contohnya ikan dan hal ini didukung oleh beberapa faktor di 

antaranya bentuk tubuh ikan atau jenis sirip yang dimiliki. Berilah tanda centang di depan pernyataan 

– pernyataan yang di anggap benar! 

o Sebagian besar ikan memiliki bentuk tubuh torpedo. 

o Ekor dan sirip ikan berfungsi menahan laju air 

o Sirip tambahan diperlukan untuk melakukan berbagai Gerakan dalam air 

o Bentuk torpedo tubuh ikan berfungsi mengurangi hambatan dalam air. 

18. Berikut ini adalah pesawat sederhana dengan menggunakan prinsip bidang miring dan roda berporos 

yang disebutkan secara berturut – turut adalah … 

A. Pisau dan kereta bayi 

B. Pisau dan sekrup 

C. Sekrup dan sepatu roda 

D. Sekrup dan kereta bayi 

19. Pasangkanlah pernyataan kolom kiri dan kolom kanan dan menguhubungkannya dengan sebuah garis 

lurus sehingga menjadi benar. 



JENIS KEGIATAN PESAWAT SEDERHANA YANG DIGUNAKAN 

Memindahkan batu besar Roda berporos 

Menaikkan peti kemas ke atas truk Bidang miring 

Menaikkan bahan bangunan ke lantai 4 gendung 

bertingkat 

katrol 

Mendorong kakek di atas kursi roda Pengungkit  

 

20. Sebuah batu besar ingin dipindahkan dengan menggunakan sebuah pengungkit (tuas) seperti tampak 

pada gambar berikut! 

 

 

 

 

 

 

Batu tersebut memiliki berat sebesar 1200 N. Jika Panjang pengungkit yang digunakan 3 meter dan 

jarak beban ke titik tumpu adalah 200 cm. berapakah besar gaya yang diperlukan untuk mengangkat 

batu besar tersebut? 

21. Organ tumbuhan berpembuluh terdiri atas organ vegetatif dan organ generatif. Berikut ini bagian 

tumbuhan yang termasuk organ generatif (organ perkembangbiakan), yaitu: 

o Akar 

o Biji 

o Batang 

o Buah 

o Bunga  

22. Di bawah ini tanaman yang akarnya berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan yaitu: 

o Lengkuas 

o Kentang 

o Kunyit 

o Ubi jalar 

o Ubi kayu 

1200 

N 

3 m 

100 cm 

F 



23. Berikut ini adalah bagian – bagian akar yang dilalui air tanah yaitu: 

o Epidermis rambut akar 

o Cambium 

o Xilem akar 

o Parenkim   

24. Perhatikan gambar di bawah! 

 

Organ – organ pada system pencernaan makanan manusia dapat dibedakan menjadi saluran 

pencernaan dan kelenjar pencernaan. Berikut ini organ yang merupakan saluran pencernaan sekaligus 

kelenjar pencernaan adalah … 

A. Lambung dan usus halus 

B. Pancreas dan hati 

C. Kelenjar ludah dan usus halus 

D. Mulut dan kerongkongan  

25. Pasangkanlah pernyataan pada kolom A dan kolom B sehingga menjadi benar. 

A (Zat Aditif) B (Manfaatnya) 

Gula pasir Pemanis buatan 

Kunyit  Penyedap  

Aspartam Pengawet  

Cengkeh  Pewarna  

 


