
SOAL FISIKA KELAS VIII 
LOMBA MIPA SE-ARRAHMAT 

 
1. Sebuah termometer x mempunyai titik beku 20o dan titik didih 100o. Jika termometer x 

tersebut menunjukkan angka 40o, maka pada termometer celcius menunjuk angka… 
a. 10 oC  b. 25 oC  c. 75 oC  d. 80 oC 

2. Pembuatan termometer didasarkan pada …. 
a. peristiwa perpindahan kalor  c. pemuaian zat cair 
b. perubahan wujud   d. perubahan massa jenis 

3. sebuah besi pada suhu 30 oC mula-mula panjangnya 2 m. Besi tersebut dipanaskan sampai 
suhunya 80 oC, sehingga panjang besi menjadi 2,0012 m. Koofesien muai besi adalah… 
a. 2 x 10-6/oC    c. 6 x 10-6/oC 
b. 12 x 10-6/oC    d. 24 x 10-6/oC 

4. bila suhu gas dari 0oC dinaikkan menjadi 273oC, maka volume gas pada tekanan tetap 
menjadi… 
a. 2 kali  b. 3 kali  c. 4 kali  d. ½ kali 

5. Untuk menaikkan suhu 0,5 kg air sampai 70 oC diperlukan kalor 42000 J. Jika kalor jenis air 
4200 J/kgoC, maka suhu mula-mula air adalah… 
a. 20 oC  b. 40 oC  c. 50 oC  d. 55 oC 

6. Bila malam hari kita tidur memakai selimut agar tidak kedinginan. Hal ini menunjukkan 
kepada kita bahwa selimut…. 
a. memancarkan kalor   c. menahan kalor yang terpancar dari tubuh 
b. menyerap kalor dari tubuh  d. menghasilkan kalor 

7. Konveksi kalor dapat terjadi pada benda… 
a. padat dan cair    c. cair dan gas 
b. padat dan gas    d. padat, cair dan gas 

8. Dinding termos selalu terbuat dari gelas. Hal ini berfungsi agar tidak terjadi perpindahan 
kalor secara… 
a. konduksi b. konveksi  c. radiasi  d. konduksi & radiasi 

9. Ujung seutas tali digetarkan sedemikian hingga terbentuk gelombang seperti di bawah ini. 
Ujung tali melakukan 20 kali getaran dalam 4 sekon. 
 
 
 
 
 
 
Untuk gelombang ini : 

10 cm 

100 cm 

(1) panjang gelombangnya 40 cm 
(2) cepat rambat gelombangnya 2 m/s 
(3) frekuensi gelombangnya 5 Hz 
(4) amplitudo gelombang 10 cm 
Pernyataan yang benar adalah….  
a. 1, 2 dan 3 b. 1 dan 3  c. 2 dan 4  d. hanya 4 

10. Apa yang terjadi dengan frekuensi suatu gelombang, jika cepat rambatnya dijaga tetap tetapi 
panjang gelombangnya diduakalikan?… 
a. tetap sama   c. menjadi setengan kali 
b. menjadi dua kali  d. menjadi seperempat kali 

11. Sebuah sumber menghasilkan gelombang-gelombang periodic dengan frekuensi f dan cepat 
rambat v. Jika jarak yang ditempuh gelombang dalam selang waktu 2 periode gelombang 
adalah…  

a. 
f
v2

  b. 
v
f2

  c. 2v  d. 2fv 

12. Gambar di bawah menunjukkan sebuah gelombang transversal yang diplot pada beberapa 
selang waktu. Frekuensi gelombang adalah… 
 
a. 50 Hz   c. 200 Hz  
b. 100 Hz   d. 300 Hz 
 

13. Perbandingan antara dua buah nada c : g = 2 : 3. Jika frekuensi nada g = 396 Hz, maka 
frekuensi nada c adalah…. 
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a. 234 Hz  b. 264 Hz c. 398 Hz d. 440 hz 
14. Manakah dari perubahan-perubahan berikut yang akan meningkatkan nada sebuah kawat 

gitar ?… 
a. meningktkan panjang senar  c. meningkatkan ketebalan senar  
b. meningkatkan tegangan senar  d. meningkatkan suhu senar 

15. Gambar dibawah menunjukkan dua lintasan yang ditempuh oleh gelombang bunyi dari suatu 
kembang api yang memancarkan kilatan cahaya dan letusan menuju ke seorang pengamat. 
Cepat rambat bunyi diambil 340 m/s. Pengamat mendengar… 
 
 
 
a. kedua bunyi pada saat yang sama 
b. satu bunyi segera dan bunyi lainnya 2 sekon kemudian Pengamat 

Kembang api 
meledak 

680 m 

680 m 

680 m 

c. satu bunyi setelah 1 sekon dan lainnya setelah 2 sekon 
d. satu bunyi setelah 2 sekon dan lainnya setelah 4 sekon 

16. Berapakah waktu yang diperlukan bunyi untuk merambat di udara sejauh 1,041 km pada 
suhu 25 0C, jika pertambahan kecepatan bunyi diudara 0,6 m/0C? 
a. 1 s  b. 2 s  c. 3 s  4 s 

17. Sebuah benda dengan tinggi 8 cm diletakkan 10 cm didepan lensa cekung yang jarak 
fokusnya 6 cm. Tinggi bayangan yang dibentuk lensa adalah… 
a. 5 cm  b. 4 cm  c. 3 cm  d. 2 cm 

18. Seberkas sinar dipantulkan oleh dua buah cermin datar. Sinar mula-mula menuju ke cermin 
X dengan sudut datang seperti ditunjukkan pada gambar. Berapakah sudut pantul dari cermin 
Y? 

Y 

X 

800

300 
a. 400  
b. 500  
c. 600 
d. 800 
 

19. Seorang miopi memiliki titik dekat 20cm dan titik jauh 50 cm. Agar ia dapat melihat dengan 
jelas benda yang jauh, ia harus memakai kacamata yang kekuatannya …. 
a. –0,5 D  b. –2,0 D c. +0,5 D d. +2,0 D 

20. Untuk membuat teleskop dengan perbesaran 5, pasangan lensa manakah berikut ini (jarak 
focus diketahui) yang dapat digunakan?.. 
a. 4 cm dan 1 cm   c. 20 cm dan 4 cm 
b. 20 cm dan 2 cm  d. 40 cm dan 10 cm    


