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EBTANAS-SMP-86-01 
Satu kalori ialah banyaknya kalor yang diperlukan 
untuk memanaskan ...  
A. 1 gram air 
B. 1 gram air sehingga suhunya naik 1°C dengan 

tekanan udara luar 76 cm Hg,  
C. 1 kg air sehingga suhunya naik 1°C dengan 

tekanan udara luar 76 cm Hg  
D. 1 gram air sehingga suhunya naik 14,5°C - 15,5°C 

dengan tekanan.udara 76 cm Hg. 
 

EBTANAS-SMP-86-02 
Setelah tutup botol limun dibuka maka keluarlah gas 
dari air limun tersebut, hal ini terjadi karena ...  
A. tekanan gas dalam botol limun turun menjadi 

rendah. 
B. tekanan udara luar sama dengan tekanan udara di 

dalam botol.  
C. suhu air limun menjadi sama dengan suhu udara 

diluar  
D. gas yang larut dalam air limun didorong ke luar 

oleh udara luar. 
 

EBTANAS-SMP-86-03 
Larutan garam yang konsentrasinya 75% artinya ...  
A. tiap 100 gram larutan tersebut terdiri dari 75 gram 

garam dan 100 gram air  
B. tiap 100 gram larutan tersebut terdiri dari 75 gram 

garam dan 25 gram air 
C. tiap 100 gram larutan tersebut terdiri dari 75 gram 

air dan 25 gram garam.  
D. tiap 100 gram larutan tersebut terdiri dari 75 gram 

air dan 100 gram garam 
 

EBTANAS-SMP-86-04 
Supaya benda dapat melayang dalam zat cair maka 
syaratnya ...  
A. massa jenis zat cair tersebut harus lebih besar dari 

pada massa jenis air. 
B. berat benda lebih kecil daripada gaya ke atas.  
C. massa jenis benda sama dengan massa jenis zat 

cair  
D. volume benda sama dengan volume zat cair yang 

didesak benda padat 
 

EBTANAS-SMP-86-05 
Untuk mengukur tekanan udara dalam ban mobil maka 
kita menggunakan ...  
A. manometer 
B. barometer  
C. hidrometer 
D. higrometer 
 
 
 
 

EBTANAS-SMP-86-06 
Proses yang menyatakan bahwa cahaya matahari dapat 
berubah menjadi energi kimia, adalah ...  
A. penguapan 
B. pengembunan  
C. sublimasi 
D. fotosintesis 
 

EBTANAS-SMP-86-07 
Sebuah tongkat yang panjangnya 3 m, digunakan untuk 
menggeserkan batu yang beratrtya 1.000 N. Titik 
tumpunya terletak 0,50 m dari batu; berapakah gaya 
tekan tangan yang diperlukan? 
A. 200 Newton 
B. 3.000 Newton 
C. 500 Newton 
D. 600 Newton 
 

EBTANAS-SMP-86-08 
Faktor-faktor berikut ini dapat mempercepat proses 
penguapan zat cair, kecuali ...  
A. suhu 
B. tekanan udara pada permukaan  
C. pengadukan  
D. luas permukaan 
 

EBTANAS-SMP-86-09 
Suhu badan akan turun bila dikompres dengan air. 
Coba jelaskan apakah sebabnya demikian ?  
A. Badan bersifat konduktor panas yang baik  
B. Badan melepaskan kalor lebih sedikit daripada 

yang diterima oleh air  
C. Kalor yang diberikan oleh air lebih banyak 

daripada yang diterima badan  
D. Kalor badan diserap oleh air yang digunakan untuk 

proses penguapan 
 

EBTANAS-SMP-86-10 
Suara pesawat pendarat Apolo di bulan tidak dapat 
didengar oleh para astronot karena di bulan ...  
A. tidak ada uap 
B. hampa udara  
C. suhu terlalu tinggi 
D. tekanan sangat rendah 
 



EBTANAS-SMP-86-11 
Lembab nisbi udara pada suatu ketika 75% sedangkan 
suhu udara 26 ° C. Tekanan rnaksimum uap air pada. 
suhu itu 2,52 cm .Hg. Maka perumusan hitungan 
tekanan uap di udara ...  

A. Tekanan Uap = 
75

52,2:100 cmHg 

B. Tekanan Uap = 
100

52,2:75 cmHg 

C. Tekanan Uap = 
75

52,2100× cmHg  

D. Tekanan Uap = 
100

52,275× cmHg 

 
EBTANAS-SMP-86-12 

Sejenis garpu tala dapat mengeluarkan frekuensi 
sebesar 200 Hz. Kalau kecepatan rambat bunyi di udara 
= 340 m/detik, maka besarnya panjang gelombang ...  
A. 1,7 m  
B. 

17
10  m 

C. 140 m  
D. 540 m 
 

EBTANAS-SMP-86-13 
Bunyi guntur bam terdengar 

12
1  menit kemudian 

setelah terjadinya kilat. Kalau cepat rambat bunyi di 
udara 340 m/detik, maka jarak antara tempat terjadinya 
kilat dan peninjau ...  
A.    335 m  
B. 1.020 m  
C. 1.360 m  
D. 1.700 m 
 

EBTANAS-SMP-86-14 
Kabel-kabel listrik pada umumnya mempergunakan 
bahan tembaga. Karena logam ini ...  
A. hambatan jenis besar  
B. selisih tegangannya besar  
C. berat jenisnya kecil  
D. hambatan jenisnya kecil 
 

EBTANAS-SMP-86-15 
Terjadinya guruh dapat dijelaskan dengan pernyataan-
pernyataan di bawah ini. Pilihlah salah satu pernyataan 
yang betul. (tanda panah kejadian berikutnya). 
A. terjadi kilat → udara mengembang → guruh  
B. terjadi kilat → guruh  
C. terjadikilat → udara mengembang → udara 

merambat kembali guruh  
D. terjadi kilat → udara merapat guruh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EBTANAS-SMP-86-16 
Bila elektroskop didekati benda bermuatan negatif, 
maka tahap-tahap yang terjadi ...  
(tanda → = kejadian berikutnya)  
A. Elektroskop mengalami perpisahan muatan → 

daun Elektroskop bermuatan negatif → daun 
Elektroskop mekar. 

B. Elektroskop mengalami perpisahan muatan → 
daun Elektroskop bermuatan positif → daun 
Elektroskop mekar 

C. Elektroskop mengalami perpisahan muatan → 
daun Elektroskop bermuatan netral → daun 
Elektroskop mekar. 

D. Elektroskop mengalami perpisahan muatan → 
daun Elektroskop bermuatan netral → daun 
Elektroskop tidak mekar 

 
EBTANAS-SMP-86-17 

Pelepasan elektron dari atom suatu benda 
mengakibatkan benda tersebut bermuatan ...  
A. netral 
B. negatif  
C. positif  
D. negatif dan positif 
 

EBTANAS-SMP-86-18 
Oscilator dari sebuah kapal sedang mengirimkan 
gelombang ke dasar laut. Kalau perbedaan waktu 
antara gelombang yang dikrim dan gelombang yang 
diterima 

15
1  menit dan cepat rambat gelombang dalam 

air 1,500 m/detik, maka dalamnya laut ialah ...  
A. 25 m 
B. 100 m  
C. 1.500 m 
D. 3.000 m 
 

EBTANAS-SMP-86-19 
Untuk menghitung panjang gelombang dari sebuah 
pemancar radio, dapat menggunakan rumus ...  

A. 
c
f

=λ  

B. 
f
c

=λ  

C. fe×=λ  

D. fc×=λ
2
1  

 
EBTANAS-SMP-86-20 

Es selama mencair suhunya tetap, sampai seluruhnya 
jadi air. Air selama mendidih suhunya tetap, sampai 
seluruhnya jadi uap. Dari kedua kenyataan tersebut di 
atas dapat dirumuskan ... 
A. zat pada waktu berubah wujud suhunya selalu tetap 
B. semua zat kalau dipanasi berubah wujud  
C. semua zat pada waktu mendidih dapat jadi uap  
D. semua zat pada waktu mencair perlu panas 
 



EBTANAS-SMP-86-21 
Perbandingan lengan beban dan lengan kuasa 2 : 8 
Bila kuasa 80 Newton, maka beban yang dapat 
diangkat ...  
A.   80 Newton. 
B. 160 Newton  
C. 320 Newton 
D. 640 Newton 
 

EBTANAS-SMP-86-22 
Udara kering sangat mudah mengisap uap air. Oleh 
karena itu dengan mengalirkan udara kering di atas 
permukaan zat cair yang menguap, maka proses 
penguapan ...  
A. tidak terjadi 
B. dipercepat  
C. diperlambat 
D. terhambat 
 

EBTANAS-SMP-86-23 
Bila seluruh gelembung-gelembung udara telah pecah 
di seluruh bagian zat cair yang dimasak, kita katakan 
zat cair itu ...  
A. sudah mendidih  
B. sudah masak  
C. masih mentah 
D. masih dingin 
 

EBTANAS-SMP-86-24 
Bila kita memukul gong terjadilah perapatan dan 
perenggangan udara di sekelilingnya. Akhimya bunyi 
sampai ke telinga kita. Gelombang yang terjadi di atas 
ini dinamakan ...  
A. transversal 
B. longitudinal  
C. elektromagnetik 
D. radiasi 
 

EBTANAS-SMP-86-25 
Nada a mempunyai frekuensi 440 Hz. Nada e : a = 30 : 
40. Frekuensi nada e sama dengan ...  
A. 70 Hz  
B. 330 Hz  
C. 510 Hz  
D. 1.200 Hz 
 

EBTANAS-SMP-86-26 
Sinar merah dipantulkan oleh titik-titik air ke mata 
akan membentuk sudut 42° Sedangkan warna ungu 
40°. Oleh karena itu pantulan sinar-sinar lain 
membentuk sudut dengan sinar matahari yang besarnya 
...  
A. lebih kecil dari 40°  
B. lebih besar dari 42°  
C. sama dengan 42°  
D. antara 40° dengan 42° 
 

EBTANAS-SMP-86-27 
Episkop gunanya untuk memproyeksikan ...  
A. gambar-gambar yang tembus cahaya  
B. gambar-gambar yang tidak tembus cahaya  
C. gambar-gambar yang sangat kecil  
D. gambar-gambar yang hidup 

EBTANAS-SMP-86-28 
Pada orbit pertama yang dekat dengan inti paling 
banyak ditempati ...  
A. 1 elektron 
B. 2 elektron  
C. 3 elektron 
D. 4 elektron 
 

EBTANAS-SMP-86-29 
Yang termasuk simbiosis komensalisme ialah jika ...  
A. kedua belah pihak saling menguntungkan  
B. kedua belah pihak tidak saling merugikan  
C. satu pihak untung, satu pihak lagi rugi  
D. satu pihak untung, satu pihak lagi tidak rugi 
 

EBTANAS-SMP-86-30 
Simbiosis mutualisme antara tanaman Azolla pinata 
dengan Anabaena Azolla dapat digunakan sebagai 
penyubur lahan pertanian, karena ...  
A. lahan pertanian akan diperkaya dengan nitrogen  
B. lahan pertanian akan menjadi lembab karena 

Azolla pinata  
C. lahan pertanian akan diperkaya dengan energi 

Azolla pirtata  
D. lahan pertanian akan menjadi subur karena 

banyaknya bakteri 
 

EBTANAS-SMP-86-31 
Dari bagian di samping ini 
herbivora ditunjukkan 
dengan... 
A. I 
B. II 
C. III 
D. IV 
 
 
 

 
EBTANAS-SMP-86-32 

Urutan metode ilmiah seteiah terkumpul keterangan 
untuk memecahkan masalah ialah ...  
A. menarik kesimpulan  
B. menguji apa yang telah disimpulkan  
C. menyusun dugaan  
D. menemukan dan merumuskan suatu masalah 
 

EBTANAS-SMP-86-33 
Contoh hasil perkembangan metode ilmiah pada ilmu 
hayat antara lain ... 
A. banyak tanaman padi yang ditanam di daerah-

daerah 
B. banyak hasil panenan padi  
C. banyaknya jenis pada varitas baru  
D. banyaknya ragam tanaman yang diimport 
 



EBTANAS-SMP-86-34 
I. Tulang pangkal tengan 
II. Tulang paha 
III. Tulang hasta 
IV. Tulang kering 
V. Tulang betis 
VI. Pengumpil 
Bagian tulang yang termasuk tulang tungkai 
ditunjukkan dengan nomor yaitu ...  
A. I, II, III 
B. II, IV, V 
C. II, V, VI 
D. I, III, VI 
 

EBTANAS-SMP-86-35 
Nama bahan Nama enzim  Warna hasil 
hidrat arang ………… I   gula 

protein   titipan II 

……       III           lipase asam lemak + gliserol 

Setelah dilengkapi yang benar ialah ...  
A. I proteiase, II lemak, III amilase  
B. I amilase, II proteiase, III asam ainino  
C. I amilase, II asam amino, III lemak  
D. I asam amino, II ptialin, III glukosa 
 

EBTANAS-SMP-86-36 

 
Perhatikan bagan di atas dengan seksama. Untuk 
menentukan golongan darah orang dipergunakan anti 
serum A dan anti serum B. Setelafi bereaksi beberapa 
saat ada 4 kemungkinan yang bakal terjadi. Golongan 
darah B ditunjukkan dengan nomor ...  
A. I 
B. II 
C. III 
D. IV 
 

EBTANAS-SMP-86-37 
Banyaknya tanaman di hutan lebat mencapai yang 
tinggi untuk ... 
A. memperkuat posisi mencari makanan di lahan itu  
B. memperkuat posisi mencari makanan dari udara 
C. memperkuat posisi membuat makanan dengan 

bantuan cahaya matahari 
D. memperkuat posisi membuat makanan sendiri 

melalui perakaran yang kokoh 
 

EBTANAS-SMP-86-38 
Untuk menjaga keseimbangan eksistensi suatu hutan, 
perbandingan antara konsumen dan produsen 1 : 10.  
Jika jumlah produsen di hutan itu ada 10.000 satuan, 
maka konsumen di hutan itu memiliki suatu satuan 
sebanyak ... 
A. 1.000  
B. 9.990  
C. 10.010  
D. 100.000 
 

EBTANAS-SMP-86-39 
Data mikroskopis penampang daun: 
1. Lapisan kutikula yang sukarditembus oleh air.  
2. Lapisan kulit luar bagian atas melindungi bagian-

bagian di bawahnya 
3. Jaringan polisade yang mengandung banyak 

kloroplas. 
4. Jaringan bunga karang mengandung rongga udara 

yang besar. 
5. Pembuluh-pembuluh kayu dari tapis yang terdapat 

tulang daun.  
6. Lapisan epidermis pada bagian bawah 
7. Mulut daun pada epidermis sebagai jaian keluar 

masuk udara. 
Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa fotosintesis 
dapat terjadi di butir … 
A. 3 
B. 4  
C. 5 
D. 6 
 

EBTANAS-SMP-86-40 
Fungsi alat-alat tubuh manusia dan hewan memiliki 
persamaan, misalnya ginjal sebagai alat ekskusi 
berfungsi sebagai ...  
A. penghasil zat urea 
B. penyaring darah 
C. penimbun sel-sel darah yang rusak 
D. pembunuh bibit penyakit 
 

EBTANAS-SMP-86-41 
Cara berkembang biak sukun dengan cara ...  
A. tunas batang 
B. tunas adventif  
C. tunas daun 
D. tunas ujung batang 
 

EBTANAS-SMP-86-42 
Perhatikan-bagian penyerbukan di bawah ini. 

Timbulnya keturunan 
dengan sifat-sifat baru 
ialah ...  
A. 1, 5  
B. 3, 8  
C. 2, 7  
D. 4, 6 
 
 
 



EBTANAS-SMP-86-43 
Herbisida digunakan orang untuk memberantas ...  
A. gulma tanaman  
B. hama tikus 
C. hama jamur 
D. hama serangga 
 

EBTANAS-SMP-86-44 
Fenotip ialah hasit perpaduan antara ...  
A. genotif, faktor abiotik, faktor biotik  
B. genotip, faktor abiotik, kromosom  
C. genotip, faktor biofik, gen  
D. genotip, kromosom, gen 
 

EBTANAS-SMP-86-45 
Dari data penelitian misalnya: kecipir, bulgur, dan 
chlorella dapat dibudidayakan calon sumber makanan 
baru. Sumber protein dari chlorella karena ia termasuk 
jenis tanaman ... . 
A. jamur  
B. ganggang  
C. algae  
D. plankton 
 

EBTANAS-SMP-86-46 

 
Dari grafik di atas meunjukkan pertumbuhan penduduk 
dari tahun 200 sampai dengan 2000 Masehi. Grafik 
tersebut menunjukkan bahwa ...  
A. pertambahan penduduk tahun 100 sampai dengan 

1600 sangat cepat. 
B. pertambahan penduduk tahun 1600 sampai dengan 

1800 sangat landai 
C. pertambahan penduduk tahun 1800 sampai dengan 

2000 sangat pesat 
D. Pertambahan penduduk di atas tahun 2000 semakin 

bertambah pesat sekali 
 

EBTANAS-SMP-86-47 
Faktor-faktor di bawah ini yang menyebabkan 
pertambahan penduduk ialah ...  
A. perbaikan gizi  
B. pelayanan kesehatan  
C. angka pertambahan penduduk 
D. angka pertambahan produksi pangan 
 

EBTANAS-SMP-86-48 
Usaha-usaha yang dilakukan di bawah ini untuk 
menghambat pertambahan penduduk ialah ...  
A. usia perkawinan yang ideal wanita 15 tahun – pria 

16 tahun 
B. usia perkawinan yang ideai wanita 15 tahun – pria 

20 tahun  
C. usia perkawinan yang ideal wanita 20 tahun – pria 

25 tahun  
D. usia perkawinan yang ideal wanita 30 tahun – pria 

35 tahun 

EBTANAS-SMP-86-49 
Pertambahan penduduk yang tidak diimbangi dengan 
pemenuhan kebutuhan akan mendatangkan kesulitan 
bagi manusia sendiri. Agar daya dukung bumi mampu 
memberi pemenuhan kebutuhannya jumlah penduduk 
harus dibatasi. Usaha itu akan berhasil jika telah 
tercapai Zero Population Growth yang berarti ...  
A. membatasi kelahiran sekecil mungkin sehingga 

pertambahan kecil sekali. 
B. menyamakan antara angka kelahiran dengan angka 

kematian  
C. membuka atau mencari sumber energi baru di 

lautan yang masih kaya  
D. mencari sumber energi baru ke planet lain 
 

EBTANAS-SMP-86-50 
Angka kelahiran 15/1 tahun artinya ... 
A. setiap 100 orang tiap tahunnya lahir 15 anak  
B. setiap 1.000 orang tiap tahunnya lahir 15 anak  
C. setiap 10 orang tiap tahunnya lahir 15 anak  
D. setiap 1 orang tiap tahunnya lahir 15 anak 
 

EBTANAS-SMP-86-51 
Dalam keadaan bahaya seekor cumi-cumi bergerak 
dengan cara ...  
A. berenang dengan cepat  
B. mengeluarkan zat tinta dan berenang mundur 
C. mengeluarkan zat tinta dan berenang maju  
D. menyembunyikan diri 
 

EBTANAS-SMP-86-52 
Tumbuhan dapat mengangkut air dengan garam-garam 
tanah dari akar sampai ke daun. Kemampuan itu karena 
...  
A. tumbuhan mempunyai pembuluh 
B. air dan garam-garam tanah berupa cairan 
C. terjadi penguapan pada permukaan daun 
D. akar tumbuhan mempunyai bulu akar 
 

EBTANAS-SMP-86-53 
Ada 6 jenis tanaman, yaitu: 
I. Bakung  
II. Dahlia  
III. Pisang  
IV. Kasintu  
V. Kentang 
VI. Bawang daun 
Dua di antara tanaman tersebut. berkembang biak 
dengan umbi lapis, yaitu ...  
A. I dan II 
B. II dan IV 
C. I dan VI 
D. III dan V 
 



EBTANAS-SMP-86-54 
Teliti tabel penduduk ini. Berapakah perkiraan 
perbandingan penduduk antara Benua Asia dengan 
Benua Amerika tahun 1970 ? 
PENYEBARAN PENDUDUK DUNIA MENURUT 
BENUA (Tahun 1650 - 1970 dalam jutaan jiwa) 

 
A. 384 : 100  
B. 670 : 100 
C. 684 : 100  
D. 902 : 100 
 

EBTANAS-SMP-86-55

Nama daerah 
Luas areal 
dalam km2

Jumlah penduduk 
31 Oktober 1980 

Riau 
Jambi  
Sumatera Selatan  
Bengkulu 

  94.562 
  44.924 
103.688 
  33.307 

2.174.926 orang 
1.437.568 orang 
4.665 960 orang 
   762.048 orang 

Kepadatan penduduk tertinggi per km2 dapat 
ditunjukkan di daerah ...  
A. Riau 
B. Bengkulu 
C. Jambi 
D. Sumatera Selatan 
 

EBTANAS-SMP-86-56 
Untuk menjaga agar persediaan tanah di suatu daerah 
dapat terjamin lancar, maka perlu diadakan areal tanah 
untuk peresapan atau penampung air hujan. Jika 
wilayah itu berpenduduk 1.500.000 orang. 1 orang 
perlu 10 liter sehari dan 1 ha areal tanah dapat 
menampung ± 10.000 liter setahun (360 hari), hitung 
luas areal penampungan hujan yang diperlukan ! 
A. 5.400 Ha. 
B. 54.000 Ha.  
C. 540.000 Ha. 
D. 5.400.000 Ha. 
 

EBTANAS-SMP-86-57 
Humus tanah adalah hasil ...  
A. pelapukan plastik  
B. pelapukan daun-daunan  
C. pelapukan tulang-tulang  
D. pelapukan binatang-binatang 
 

EBTANAS-SMP-86-58 
Planet yang paling dekat dengan bumi ialah planet ...  
A. Mars  
B. Merkurius  
C. Venus  
D. Uranus 
 
 

EBTANAS-SMP-86-59 
Unsur utama air laut natrium klorida kadar garamnya ...  
A. 23% volume 
B. 23‰ volume 
C. 22% volume 
D. 22‰ volume 
 

EBTANAS-SMP-86-6 
Lapisan udara di atas 1.000 km yang merupakan ruang 
hampa udara disebut ...  
A. stratosfer 
B. mesosfera  
C. termosfer  
D. eksosfera 
 

EBTANAS-SMP-86-61 
Nelayan-Nelayan tradisional berlayar untuk 
menangkap ikan dengan memanfaatkan ...  
A. angin darat 
B. angin barat  
C. angin laut  
D. angin timur 
 

EBTANAS-SMP-86-62 
Akibat penggundulan gunung maka tanah menjadi 
tidak subur. Hal ini disebabkan ...  
A. kerak bumi terbawa air  
B. humus tanah terbawa air  
C. lapisan tanah berkurang  
D. lapisan kapur terbawa air 
 

EBTANAS-SMP-86-63 
Berikut ini komponen abiotis dari ekosistem, kecuali ...  
A. air 
B. tanah  
C. udara 
D. tumbuh-tumbuhan 
 

EBTANAS-SMP-86-64 
Manusia mempunyai kemampuan untuk menciptakan 
ekosistem baru, misalnya daerah gurun pasir diubah 
menjadi suatu daerah pertanian subur. Hal ini hanya 
dapat terlaksana bila ...  
A. diusahakan dengan kerja keras  
B. diusahakan dengan memanfaatkan teknologi tinggi  
C. diusahakan secara gotong-royong  
D. diusahakan dengan semangat yang tinggi 
 

EBTANAS-SMP-86-65 
Planet yang terkecil dan terdekat ke Matahari ialah ...  
A. Merkurius 
B. Venus  
C. Mars 
D. Yupiter 
 

EBTANAS-SMP-86-66 
Untuk mengukur kelembaban udara dipakai ...  
A. termometer 
B. barometer  
C. hygrometer 
D. manometer 
 



EBTANAS-SMP-86-67 
Kasus pencemaran kita mendapat tambahan unsur baru 
yang bersifat ...  
A. merugikan 
B. menguntungkan  
C. memperbaiki 
D. membangun 
 

EBTANAS-SMP-86-68 
Pengikisan yang disebabkan oleh gelombang air laut 
disebut ...  
A. korosi  
B. abrasi  
C. erosi  
D. eksbarasi 
 

EBTANAS-SMP-86-69 
Lapisan atmosfera yang suhunya paling tinggi ialah ...  
A. ionosfera 
B. mesosfera  
C. stratosfera 
D. troposfera 
 

EBTANAS-SMP-86-70 
Yang manakah hasil tambang berikut ini, yang 
merupakan bahan dasar industri semen ? 
A. Batu apung 
B. Batu pualam 
C. Belerang. 
D. Batu kapur 
 

EBTANAS-SMP-86-71 
Pemukaan zat cair di kaki kiri dan kanan pipa U pada 
percobaan pesawat Hartl tingginya sama. Padahal 
corong telah masuk dalam zat cair. Mengapa hal ini 
terjadi? 
A. Zat cair dalam bak tidak sama dengan zat cair 

dalam pipa U. 
B. selaput pada corong terlalu keras hingga selaput 

tidak dapat melengkung. 
C. Pipa U diisi dengan dua macam zat cair yang 

massa jenisnya hampir sama.  
D. Pipa U diisi dengan dua macam zat cair yang 

massa jenisnya sama. 
 

EBTANAS-SMP-86-72 
Bila bejana berhubungan diisi dengan zat-zat cair yang 
tidak sama maka permukaan zat cair dalam kaki-kaki 
tabung berhubungan tidak terletak pada satu bidang 
datar. Mengapa hal ini terjadi? 
A. Karena zat-zat cair tersebut tidak dapat saling 

melarutkan  
B. Karena massa jenis zat-zat cair tersebut lebih kecil 

daripada massa jenis air  
C. Karena massa jenis zat-zat cair tersebut berbeda-

beda. 
D. Karena adhesi zat-zatcair tersebut sangat lemah 
 
 
 
 
 
 

EBTANAS-SMP-86-73 
Sekelompok siswa membuktikan kebenaran Hukum 
Boyle, setelah di coba dalam praktek beberapa kali 
hasilnya tidak sama dengan Rumus P × V = C 
Mengapa hal ini terjadi?  
A. Tabung percobaan dibuat dari logam  
B. Suhu udara dalam tabung selalu berubah  
C. Tekanan udara luar sangat rendah  
D. Suhu udara dalam ruang percobaan tinggi 
 

EBTANAS-SMP-86-74 
Cahaya putih yang jatuh pada bidang pembias sebuah 
prisma akan mengalami dispersi. Mengapa hal ini 
terjadi? 
A. Karena jatuh pada bidang miring  
B. Pada waktu melalui prisma, kecepatan cahaya 

putih berkurang  
C. Karena jatuh dari zat yang kurang rapat masuk ke 

zat yang lebih rapat  
D. Cahaya putih terdiri dari beberapa wama cahaya 

yang indeks biasnya berlainan 
 

EBTANAS-SMP-86-75 
Untuk memperoleh tanaman baru, orang suka 
melakukan cangkok dari suatu tanaman. Apakah dasar 
pertimbangannya?  
A. Untuk memperoleh banyak tanaman dengan sifat-

sifat induknya 
B. Untuk memperoleh tanaman jenis baru  
C. Untuk memperoleh tanaman jenis unggul jika 

dibandingkan dengan tanaman induknya  
D. Untuk memperoieh tanaman yang banyak yang 

bebeda perakarannya dengan induknya 
 

EBTANAS-SMP-86-76 
Lukisan jalannya sinar dari optik renggang ke optik 
rapatadalah sebagai berikut ...  

 
 

EBTANAS-SMP-86-77 
Lihat gambar! 
Bila elektron berpindah dari orbit M ke L, maka 
terjadilah ...  

A. penurunan energi E3 ke E4   
B. Pertambahan energi dari E3 ke E2  
C. penurunan energi dari E3 ke E2  
D. pertambahan energi dari E3 ke E4 
 



EBTANAS-SMP-86-78 
Diagram berikut adalah penampang membujur sebuah 
daun tulang terletak pada bagian ...  

A. 1 dan 4  
B. 2 dan 3  
C. 3 saja  
D. 5 saja 
 
 

EBTANAS-SMP-86-79 
Dari gambar-gambar satwa yang diiindungi di 
Indonesia satwa-satwa di bawah ini diperkirakan hidup 
di Kalimantan, yaitu ...  

 

 
A. 3 
B. 1, 2, 3  
C. 6, 8, 9 
D. 5, 7, 9 
 

EBTANAS-SMP-86-80 
Operasi Ganesha ialah operasi menempatkan kembali 
(relokalisasi) gajah-gajah di suatu kawasan cagar alam 
atau marga satwa, tempatnya ialah ...  

A. kawasan R  
B. kawasan S  
C. kawasan U  
D. kawasan W 
 
 
 

 


