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EBTANAS-SMP-89-01 
Campuran air dengan tanah disebut ... 
A. larutan 
B. campuran 
C. suspensi 
D. emulsi 
 

EBTANAS-SMP-89-02 
Suhu suatu zat diukur dengan termometer Reamur 
adalah 60°. Bila diukur dengan termometer Celcius ... 
A. 28° 
B. 48° 
C. 75° 
D. 80° 
 

EBTANAS-SMP-89-03 
Zat apakah yang mengerut pada waktu mencair ? 
A. tembaga 
B. lilin  
C. timah 
D. es 
 

EBTANAS-SMP-89-04 
Titik didih air dipermukaan laut adalah ... 
A. 76°  
B. 100° 
C. 78° 
D. 98° 
 

EBTANAS-SMP-89-05 
Paku berada dalam medan magnet dan dapat menarik 
paku lain didekatnya. Kejadian itu disebut ... 
A. deklinasi  
B. inklinasi  
C. induksi 
D. konduksi 
 

EBTANAS-SMP-89-06 
Perhatikan gambar ! 

Permukaan zat cair di pipa D 
lebih linggi daripada yang 
lainnya karena adhesi ... 
A. lebih besar dari kohesi  
B. sama dengan kohesi  
C. lebih kecil dari kohesi  
D. tebih lemah dari kohesi 
 

EBTANAS-SMP-89-07 
Manometer raksa bertutup dihubungkan dengan gas 
dalam ruang R. Bila P = tekanan udara dan h = tinggi 
raksa, maka besar tekanan gas di ruang R adalah ... 

A. P – h  
B. P + h. 
C. P × h 
D. P : h 
 

EBTANAS-SMP-89-08 
Bunyi yang dilepaskan ke dalam laut terdengar kembali 
setelah 

2
1  detik. Cepat rambat bunyi dalam air 1500 

m/detik. Jadi dalamnya laut itu ... 
A. 137,5 m  
B. 375 m  
C. 750 m  
D. 1500 m 
 

EBTANAS-SMP-89-09 
Perhatikan gambar dibawah.  

 
Besar usaha yang dilakukan oleh F1 dan F2 adalah ...  
A. (30 N + 20 N) × 20 m  
B. (30 N – 20 N) × 20 m  
C. 30 N × 20m 
D. 20 N  
 

EBTANAS-SMP-89-10 
Perhatikan gambar dibawah ini! 

 
Gaya F unluk mengangkat beban G akan lebih kecil 
bila B diletakkan ... 
A. mendekati C  
B. mendekati A  
C. di antara A dan C  
D. di tengah antara A dan C 
 

EBTANAS-SMP-89-11 
Sebuah elektroskop netral didekati sebatang ebonit 
yang bermuatan negatif. Manakah dari keempat 
gambar berikut yang betul? 

 
 



EBTANAS-SMP-89-12 
Sinar-sinar utama pada cermin cekung sebagai berikut 
benar kecuali ... 
A. Berkas sinar jatuh melalui titik pusat kelengkungan 

cermin dipantulkan melalui berkas itu juga  
B. Berkas sinar jatuh sejajar sumbu utama 

dipantulkan melalui titik api utama. 
C. Berkas sinar jatuh sejajar sumbu utama 

dipantulkan seoIah-olah datang;dari titik api utama 
cermin  

D. Berkas sinar yang melalui titik api utama 
dipantulkan sejajar sumbu utama.: 

 
EBTANAS-SMP-89-13 

Diagram di samping menunjuk-
kan pembiasan pada prisma. 
Pernyataan di samping adalah 
benar, kecuali ... 
 

A. Sudut bias dalam prisma lebih kecil dari pada 
sudut jatuh dari udara 

B. Sinar bias yang keluar dari prisma mendekati garis 
normal 

C. -Sinar bias dalam prisma mendekati garis normal 
D. Sudut deviasi dalam prisma makin kecil, bila sudut 

jatuh dari udara makin kecil. 
 

EBTANAS-SMP-89-14 
Diagram di bawah ini menunjukkan cara kerja LUP. Di 
manakah sebuah benda harus diletakkan agar diperoleh 
bayangan yang lebih besar ? 

 
 

EBTANAS-SMP-89-15 
Besi yang massanya 3 kg kapasitas kalornya 0,33 
kkal/°C. Berapakah kalor jenisnya ? 
A. 0,99 kkal/kg°C 
B. 0,11 kkal/kg°C 
C. 2,67 kkal/kg°C 
D. 9,7 kkal/kg°C 
 

EBTANAS-SMP-89-16 
Perhatikan gambar! 

Kuat arus yang mengalir 
melalui rangkaian listrik 
(I) adalah ... 
A. 0,03 A 
B. 0,12 A 
C. 0,30 A 
D. 1,20 A 

 
 
 
 
 
 
 
 

EBTANAS-SMP-89-17 
Pada.induktor Ruhmkorff arus searah (AC) dapat 
menimbulkan ggl induksi pada kumparan sekunder 
sebab ... 
A. pada kumparan sekunder terjadi garis-garis gaya 

megnet yang tetap banyaknya.  
B. arus pada kumparan primer diputus-putus dengan 

interuptor  
C. arus pada kumparan primer diubah menjadi arus 

bolak-balik  
D. lilitan kumparan sekunder lebih banyak daripada 

lilitan primer 
 

EBTANAS-SMP-89-18 
Atom Kobalt dengan simbol Co60 memiliki proton 
sebanyak ... 
A. 27  
B. 33  
C. 60 
D. 87 
 

EBTANAS-SMP-89-19 
Zat abiotik yang dibutuhkan makhluk hidup untuk 
respirasi, diperoleh dari tumbuhan hijau yakni ... 
A. energi matahari  
B. oksigen 
C. karbon dioksida 
D. air  
 

EBTANAS-SMP-89-20 
Tumbuhan air dalam suatu akuarium tumbuh lebih baik 
jika ada hewan air, hal ini disebabkan karena tumbuhan 
air cukup memperoleh ... 
A. oksigen dari hewan air 
B. karbondioksida dari hewan air 
C. zat makanan dari hewan air  
D. energi dari hewan air 
 

EBTANAS-SMP-89-21 
Sinar matahari tidak dapat sampai ke dasar laut yang 
sangat dalam, oleh sebab itu makhluk hidup yang dapat 
hidup adalah jenis ... 
A. tumbuhan hijau  
B. herbivora 
C. carnivora dan omnivora 
D. saprovora dan carnivora 
 

EBTANAS-SMP-89-22 
Kelompok tumbuhan yang berkembang biak dengan 
rizomanya adalah ...  
A. kentang, dahlia, temulawak 
B. kunyit, jahe, pegangan  
C. sanseviera, lengkuas, temulawak  
D. cemara, sukun, kesemek 
 

EBTANAS-SMP-89-23 
Supaya tanah pertanian menjadi gembur perlu ... 
A. dicangkul 
B. dipupuk  
C. dikapur 
D. disiangi  
 



EBTANAS-SMP-89-24 
Hadirnya bakteri pengurai dan jamur Saprophyt dalam 
lingkungan hidup kita sangat bermanfaat, sebab ...  
A. kedua-duanya dapat menimbulkan tumbuh-

tumbuhan 
B. kedua-duanya dapat menggemburkan tanah liat 
C. hasil penguraian itu dapat mempersubur kembali 

tanah 
D. dapat merombak zat yang berada pada tubuh 

makhluk hidup 
 

EBTANAS-SMP-89-25 
1. Mendirikan pabrik-pabrik  
2. Pembuatan waduk-waduk 
3. Penebangan hutan-hutan 
4. Pembangunan perusahaan 
5. Penyengkedan tanah miring 
Pengubahan ekosistem yang sangat positif adalah ... 
A. 1 dan 2 
B. 2 dan 3 
C. 2 dan 5 
D. 1 dari 4 
 

EBTANAS-SMP-89-26 

 
Berdasarkan diagram pergiliran keturunan tumbuhan 
paku ini, maka no. 2 merupakan gametophytnya, sebab. 
bagian tersebut ... 
A. dapat menghasilkan sel kelamin 
B. merupakan hasil perkawinan 
C. dapat menghasilkan spora 
D. merupakan hasil pertumbuhan spora 
 

EBTANAS-SMP-89-27 
Pernyataan manakah di bawah ini yang dapat Anda 
gunakan untuk menentukan suatu hewan tergolong 
protozoa ? 
A. Hidup dalam medium air, terdiri dari sebuah sel, 

berkembang biak dengan cara membelah diri.  
B. Hidup dalam medium air, ukurannya kecil, 

berkembang biak dengan spora.  
C. Selalu berubah bentuk mempunyai kaki semu tidak 

dapat berpindah tempat.  
D. Dapat berpindah tempat, terdiri dari banyak sel, 

berkembang biak dengan spora. 
 
 
 
 
 
 

EBTANAS-SMP-89-28 
Perhatikan gambar ! 
Perlakuan pada no. 2 bertujuan untuk ... 

A. mematikan sel-sel darah 
B. menguji adanya amylum 
C. menguji pentingnya 

matahari 
D. melarutkan butiran 

chlorophyl 
 

 
EBTANAS-SMP-89-29 

Berdasarkan diagram di samping, bagian alat pencerna-
an yang mengandung kelenjar-
kelenjar penghasil getah 
lambung adalah ... 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
 

EBTANAS-SMP-89-30 
Perhatikan diagram di samping 
ini! 
Diagram manakah yang 
menunjukkan jantung kadal ? 
A. 4 
B. 3 
C. 2 
D. 1 

 
EBTANAS-SMP-89-31 

Perhatikan gambar! 
Perhatikan manakah yang tepat ? 

A. Peristiwa pembuatan 
berlangsung pada 
bagian bunga No. 2.  

B. Pada tanaman yang 
jagung bagian bunga 
no. 2 sifatnya ringan, 
dan banyak. 

C. Bagian bunga no. 1 disebut alat kelamin jantan.  
D. Bagian bunga no. 2 merupakan alat kelamin betina. 
 

EBTANAS-SMP-89-32 
Dalam usaha memelihara kesehatan diri, hendaknya 
kita melaksanakan hal-hal di bawah ini, kecuali ... 
A. menghindari kebiasaan mengudap 
B. menghindari kebiasaan merokok 
C. disiplin terhadap waktu makan, kerja istirahat 
D. melarang merokok kepada orang lain 
 

EBTANAS-SMP-89-33 
Bila tangan (T) diturunkan, maka 
yang berkontraksi adalah bagian 
nomor ...  
A. 1  
B. 2  
C. 3  
D. 4 

 



EBTANAS-SMP-89-34 
Penyakit malaria yang disebabkan oleh nyamuk 
anopheles dapat dihindarkan dengan menggunakan ... 
A. insektisida 
B. herbisida 
C. fungisida 
D. pestisida 
 

EBTANAS-SMP-89-35
GAS  

Nitrogen 
(N2) 

Oksigen 
(O2) 

Karbon 
dioksida (CO2) 

udara luar sebelum 
masuk para-paru 
mengandung 

79,07% 20,9% 0,03% 

udara yang Iceluar 
dari paru-paru 
mengandung 

79,8% 14,6% 5,6% 

Dari tabel di atas dapat ditentukan bahwa banyaknya 
karbondioksida yang dihasilkan dari proses oksidasi 
biologis adalah ... 
A. 18,66 kali lebih banyak 
B. 185,6 kali iebih banyak 
C. 186,6 kali lebih banyak  
D. 1856 kali lebih banyak 
 

EBTANAS-SMP-89-36 
Untuk penyelamatan populasi badak di Ujung Kulon 
dari bahaya kepunahan, sikap yang tepat adalah ...  
A. mengadakan penelitian untuk mencari 

penyebabnya 
B. memperbaiki keadaan lingkungan tempat hidupnya  
C. melengkapi sarana petugas pengawas PPA.  
D. menyingkirkan hewan-hewan lain dari kawasan itu 
 

EBTANAS-SMP-89-37 
Arah dan kecepatan angin sampai ketinggian 7 km, 
diukur dengan.,,. 
A. rawinsonde 
B. anemometer 
C. bendera angin 
D. balon pilot 
 

EBTANAS-SMP-89-38 
Magma yang membeku jauh di bawah permukaan 
bumi, membentuk batuan ... 
A. gas kendaraan bermotor 
B. uap belereng limbah industri 
C. gas karbon dioksida hasil pernapasan 
D. uap air dari danau tektonik 
 

EBTANAS-SMP-89-39 
Bahan-bahan berikut ini menimbulkan pencemaran 
udara, kecuali … 
A. gas kendaraan bermotor 
B. uap belerang limbah industri 
C. gas karbondioksida hasil pernapasan 
D. uap air dari danau tektonik 
 
 
 
 
 
 

EBTANAS-SMP-89-40 
Gaisir adalah ... 
A. air tanah yang menyembur dari dalam bumi  
B. air panas yang menyembur dari dalam tanah  
C. larutan kapur yang membentuk gamping  
D. sungai yang airnya berasal dari es yang mencair 
 

EBTANAS-SMP-89-41 
Contoh batuan malihan yang berasal dari batuan 
endapan adalah … 
A. pasir 
B. lempung  
C. obsidian 
D. pualam 
 

EBTANAS-SMP-89-42 
Batu bara berasal dari tumbuhan, sedangkan minyak 
bumi berasal dari ... 
A. zooplankton  
B. fitoplankton  
C. hewan mamalia 
D. endapan minyak 
 

EBTANAS-SMP-89-43 
Sistem penataan tanah seperti 
gambar berikut cocok untuk 
daerah ... 
A. bukit  
B. pantai  
C. dataran rendah  
D. dataran tinggi 

 
EBTANAS-SMP-89-44 

Perhatikan diagram gerak semu tahunan matahari di 
samping. Pada bulan Juli Australia mengalami musim 
… 

A. semi  
B. panas  
C. gugur  
D. dingin 
 
 
 

EBTANAS-SMP-89-45 
Untuk membangkitkan tenaga listrik secara besar-
besaran, digunakan sumber tenaga ... 
A. batu bara 
B. minyak solar 
C. panas bumi 
D. batu bara putih 
 
 



Uraian 
 
 

EBTANAS-SMP-89-46 
Sebuah Kubus dari besi rusuknya 4 cm.  
Berat kubus itu 416 gr.  
a. Berapakah volumenya kubus itu ?  
b. Hitunglah berat jenisnya !' 
 

EBTANAS-SMP-89-47 
Tegangan sebuah seterika listrik 220 V kuat arus yang 
mengalir selama 10 menit l,5 A.  
a. Berapa daya seterika listrik itu ?  
b. Hitunglah energi kalor yang timbul! 
 

EBTANAS-SMP-89-48 
Untuk mendapatkan bibit unggul, dilakukan 
perkawinan silang. 
Bunga yang berwarna merah muda (hasil persilangan 
merah dan putih) disilangkan sesama merah muda lagi.  
a. Tuliskan kemungkinan warna bunga yang akan 

timbul sebagai hasil persilangan tersebut!  
b. Bunga berwarna apakah yang kemungkinan 

muncul paling banyak ? 
 

EBTANAS-SMP-89-49 
Kebersihan dan kesehatan lingkungan merupakan salah 
satu faktor yang dapat menjamin hidup sehat. 
Tuliskan 3 hal yang perlu Anda perhatikan jika 
membangun rumah agar rumah tersebut tergolong 
rumah sehat! 
 

EBTANAS-SMP-89-50 
Bertani dengan berladang secara liar dan berpindah-
pindah dapat menimbulkan tanah tandus. 
Jelaskan: 
a. mengapa tanah menjadi tandus ? 
b. bagaimana cara menanggulangi tanah tandus ? 
 
 
 


