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EBTANAS-SMP-92-01 
Di antara keempat alat ukur di bawah ini, yang 
berfungsi sebagai alat pengukur tekanan udara dalam 
ruangan tertutup adalah ...  

 
 

EBTANAS-SMP-92-02 
Di antara keempat jenis zat cair dalam gelas berikut ini, 
yang mempunyai kohesi paling.besar adalah ... 

 
 

EBTANAS-SMP-92-0 
Jika sebuah kubus aluminium yang volumenya 250 cm3 

mempunyai massa 675 gram, maka massa jenisnya ... 
A. 329,3 kg/m3  
B. 425 kg/m3  
C. 925 kg/m3  
D. 2700 kg/m3  
 

EBTANAS-SMP-92-04 
Perhatikan gambar! 1 

 
Kedudukan sebuah telur dalam air garam seperti 
kedudukan benda nomor 2. 
Hal ini disebabkan berat telur ... 
A. lebih kecil daripada gaya ke atas 
B. lebih besar daripada gaya tekan ke atas 
C. sama dengan gaya tekan ke atas 
D. lebih besar daripada gaya berat benda nomor 1 
 

EBTANAS-SMP-92-05 
Suatu gaya-sebesar 200 N bekerja pada suatu benda 
sehingga benda itu berpindah sejauh 20 meter.  
Besar usaha yang dilakukan pada benda itu adalah ... 
A. 4000 joule 
B. 220 joule  
C. 180 joule 
D. 10 joule 
 
 

EBTANAS-SMP-92-06 
Energi potensial yaitu energi yang ... 
A. terdapat pada benda yang sedang jatuh 
B. terdapat pada benda yang diam 
C. dimiliki oleh benda yang sedang bergerak 
D. dimiliki benda yang mengalami percepatan 
 

EBTANAS-SMP-92-07 
Suhu air mula-mula 20°C dan massa air itu 10 kg, 
kemudian suhunya dinaikkan menjadi 40° C. Jika 
diketahui kalor jenis air itu 1 kkal/kg°C, maka kalor 
yang diperlukan untuk menaikkan suhu air itu ...  
A. 2 kkal  
B. 20 kkal  
C. 200 kkal  
D. 500 kkal 
 

EBTANAS-SMP-92-08 
Di antara keempat macam gelombang di bawah ini 
yang menunjukkan satu gelombang penuh adalah ... 

 
 

EBTANAS-SMP-92-09 
Amplitude dari suatu sumber bunyi berpengaruh 
terhadap ... 
A. Kuat nada 
B. frekuensi bunyi 
C. warna nada 
D. pemantulan bunyi 
 

EBTANAS-SMP-92-10 
Fotosfir disebut juga sebagai lapisan cahaya, sebab 
lapisan ini ... 
A. memancarkan cahaya yang sangat kuat 
B. mengubah energi dari energi cahaya menjadi panas 
C. merambatkan cahaya 
D. timbul reaksi fisi dan fusi bersamaan 
 

EBTANAS-SMP-92-11 
Sebuah benda dapat terlihat, karena ... 
A. benda itu besar  
B. benda itu ada di tempat yang terang 
C. berkas cahaya dibiaskan 
D. berkas cahaya dipantulkan ke mata 
 



EBTANAS-SMP-92-12 
Berkas sinar yang jatuh dari zat optik yang satu ke zat 
optik lain mengalami pembiasan, karena ...  
A. adanya pemantulan cahaya pada bidang batas  
B. adanya penyerapan cahaya pada bidang batas  
C. adanya perbedaan kecepatan cahaya pada kedua 

medium itu  
D. kecepatan cahaya tidak mengalami perubahan 
 

EBTANAS-SMP-92-13 
Di antara keempat lukisan bayangan benda pada lensa 
cekung di bawah. ini, yang betul adalah ... 

 
 

EBTANAS-SMP-92-14 
Urutan warna sinar pada spektrum cahaya di bawah ini 
yang betul adalah ... 

 
 

EBTANAS-SMP-92-15 
Perhatikan gambar! 
Lukisan pembentukan bayangan benda pada mikroskop 
di bawah ini yang betul adalah ... 

 

 
 

EBTANAS-SMP-92-16 
Delta yang terjadi di muara sungai terjadi karena ...  
A. endapan lumpur terjadi di laut dangkal  
B. endapan rombakan batuan terjadi di muara sungai  
C. endapan sungai di pantai membentuk gosong pasir  
D. endapan sungai terjadi di cekungan laut 
 
 

EBTANAS-SMP-92-17 
Erosi tanah di Indonesia disebabkan terutama oleh ...  
A. hembusan angin yang kencang  
B. air yang mengalir di permukaan bumi  
C. air laut yang mengikis pantai  
D. air sungai yang mengikis daerah aliran sungai 
 

EBTANAS-SMP-92-18 
Elektroskop yang kedudukan muatannya betul adalah 
... 

 
 

EBTANAS-SMP-92-19 
Yang dimaksud dengan energi potensial listrik ialah 
energi yang timbul dalam penghantar karena adanya ... 
A. tarik menarik antara muatan tak sejenis  
B. gaya tolak menolak antara muatan sejenis  
C. energi yang memindahkan muatan listrik 
D. arus listrik yang mengalir dalam penghantar 
 

EBTANAS-SMP-92-20 
Perhatikan gambar elemen kering berikut! 

Arah aliran elektron yang betul dari 
...  
A. a ke b  
B. c ke b  
C. b ke c 
D. b ke a 
 

EBTANAS-SMP-92-21 
Perhatikan gambar ! 

I = 3A 
I1 : I2 : I3 = 1 : 2 : 3 
I4 : I5 = l : 2 
maka Kuat arus I5 
adalah … 

A. 0,5 A  
B. 0,6 A  
C. 1,0 A  
D. 1,5 A 
 

EBTANAS-SMP-92-22 
Di antara susunan hambatan berikut, manakah yang 
hambatan penggantinya kecil ? 

 
 



EBTANAS-SMP-92-23 
Cahaya lampu TL lebih kuat dari cahaya lampu pijar 
meskipun menggunakan energi yang sama, sebab ...  
A. tegangan pada lampu TL lebih besar  
B. lampu TL menggunakan transformator 
C. lampu TL mengubah energi listrik menjadi energi 

panas  
D. pada lampu TL energi kalor yang timbul sedikit 

sekali 
 

EBTANAS-SMP-92-24 
Arah garis gaya magnet yang betul adalah ... 

 
 

EBTANAS-SMP-92-25 
Solenoida yang dapat menghasilkan elektromagnet 
yang kuat adalah ... 

 
 

EBTANAS-SMP-92-26 
Perhatikan gambar berikut! 

 
Yang merupakan transformator penurun tegangan 
listrik adalah ... 
A. 1 dan 2  
B. 3 dan 4  
C. 1 dan 3  
D. 2 dan 4 
 

EBTANAS-SMP-92-27 
Massa planet berpengaruh terhadap gaya gravitasi 
planet sebab besar gaya gravitasi ...  
A. sebanding dengan massa  
B. berbanding terbalik dengan massa  
C. sebanding dengan kuadrat massa  
D. berbanding terbalik dengan kuadrat massa 
 
 
 

EBTANAS-SMP-92-28 
Bentuk bumi pepat di kedua kutubnya, dan gembung 
pada khatulistiwa. Hal ini adalah akibat dari ... 
A. revolusi bumi 
B. rotasi bumi  
C. gravitasi bumi 
D. rotasi dan revolusi bumi 
 

EBTANAS-SMP-92-29 
Permukaan bulan yang menghadap ke bumi selalu 
tetap, sebab ... 
A. bulan berputar pada sumbunya  
B. bulan beredar mengelilingi bumi  
C. kala rotasi bulan sama dengan kala revolusinya  
D. kala revolusi bulan sama dengan kala rotasi bumi 
 

EBTANAS-SMP-92-30 
Thermistor (thermal resistor) adalah komponen yang 
nilai hambatannya berubah jika ...  
A. suhu berubah  
B. arah arus berubah  
C. terkena getaran bunyi  
D. terkena gelombang cahaya 
 

EBTANAS-SMP-92-31 
Perhatikan diagram pemancar AM di bawah ini! 

 
1. Mikrofon 4. Modulator 
2. Penguat frekuensi radio 5. Penguat daya 
3. Osilator 6. Antene 
Fungsi komponen nomor 6 adalah untuk ... 
A. menguatkan getaran bunyi 
B. memancarkan gelombang radio 
C. membangkitkan getaran berfrekuensi tinggi 
D. mengubah getaran suara menjadi sinyal 
 

EBTANAS-SMP-92-32 
Yang dimaksud dengan tenaga ikat ialah energi dalam 
... 
A. inti atom akibat interaksi antara proton dan netron  
B. atom yang menyebabkan elektron bergerak 

mengelilingi inti atom 
C. inti atom akibat gaya tolak-menolak antara proton-

proton 
D. atom akibat gaya tarik-meriarik antara proton dan 

elektron 
 

EBTANAS-SMP-92-33 
Yang dimaksud dengan radio isotop ialah isotop yang 
intinya memancarkah sinar-sinar berikut, kecuali 
sinar..., 
A. aplha 
B. beta  
C. rontgen 
D. gamma 
 



EBTANAS-SMP-92-34 
Energi yang timbul pada reaksi fisi disebabkan oleh ...  
A. penambahan massa  
B. penyusutan masa elektron  
C. penggabungan inti atom  
D. pembelahan inti atom 
 

EBTANAS-SMP-92-35 
Pada reaktor atom PLTN proses terjadinya energi, 
berturut-turut adalah ...  
A. energi nuklir - energi kinetik - energi kalor – 

energi listrik  
B. energi kalor - energi kinetik - energi listrik – energi 

kinetik  
C. energi nuklir - energi kalor - energi kinetik – 

energi listrik  
D. energi kinetik - energi kalor - energi nuklir – 

energi listrik 
 

EBTANAS-SMP-92-36 
Jagung tikus ular burung elang harimau pengurai. 
Dari rantai makanan di atas, ular berperan sebagai 
konsumen tingkat ... 
A. I 
B. II 
C. III 
D. IV 
 

EBTANAS-SMP-92-37 
Hewan-hewan yang terdapat di Indonesia antara lain: 
1.Trenggiling 4. Kambing hutan 
2. Tapir 5. Komodo 
3. Babi hutan 6. Biawak 
Yang dilindungi oleh pemerintah adalah nomor-nomor 
... 
A. 1 – 3 – 5   
B. 1 – 4 – 5   
C. 2 – 5 – 6   
D. 3 – 5 – 6  
 

EBTANAS-SMP-92-38 
Faktor yang menentukan pola kehidupan di darat 
adalah ... 
A. curah hujan  
B. tekanan udara  
C. gaya tarik bumi 
D. kadar mineral 
 

EBTANAS-SMP-92-39 
Ciri-ciri tumbuhan monokotil antara lain ... 
A. berakar serabut, tulang daun menyirip, letak daun 

tersebar berhadapan  
B. berakar serabut, tulang daun sejajar, ruas batang 

kelihatan nyata  
C. berakar tunggang, tulang daun sejajar, bagian 

bunga berjumlah 2, 4, 5  
D. berakar tunggang, tulang daun menyirip, bagian 

bunga berjumlah 3 
 

EBTANAS-SMP-92-40 
Yang dimaksud sendi gerak adalah persendian yang 
memungkinkan ... 
A. gerak satu arah 

B. gerak dua arah 
C. sedikit gerak antara tulang yang dihubungkannya 
D. gerak satu arah, dua arah dan semua arah 
 

EBTANAS-SMP-92-41 
Pernyataan manakah yang menjelaskan sel otot lurik?  
A. kedua ujungnya meruncing, berbentuk gelendong, 

berinti banyak  
B. kedua ujungnya meruncing, berbentuk gelendong, 

berinti satu  
C. serabutnya terdiri dan bagian yang terang dan 

gelap, berinti banyak  
D. serabutnya terdiri dari bagian yang terang dan 

gelap, berinti satu 
 

EBTANAS-SMP-92-42 
Urutan alat pencernaan pada ikan, burung dan serangga 
sebagai berikut ... 
A. insang, paru-paru dan sistem trakea 
B. insang, pundi-pundi hawa dan seluruh permukaan 

kulit 
C. insang, pundi-pundi hawa dan paru-paru buku  
D. insang, paru-paru dan seluruh permukaan kulit 
 

EBTANAS-SMP-92-43 
Gambar penampang ginjal. 
Nomor 3 pada gambar 
berfungsi untuk ...  
A. menawarkan racun  
B. menampung urine  
C. membentuk glikogen  
D. menyaring darah 
 
 
 
 

EBTANAS-SMP-92-44 
Fungsi umum susunan saraf ialah ... 
A. mengatur keseimbangan tubuh 
B. mengendalikan kerja organ-organ tubuh 
C. mengatur kecepatan pernapasan denyut jantung 
D. mengendalikan gerak refleks pada tubuh 
 

EBTANAS-SMP-92-45 
Kekurangan hormon insulin menyebabkan penyakit ... 
A. gigantisme 
B. kretinisme 
C. gondok 
D. diabetes militus 
 



EBTANAS-SMP-92-46 

 
1. mulut 1. mulut 
2. kerongkongan  2 kerongkongan 
3. lambung 3. lambung 
4. hati 4. hati 
5. pankreas 5. pankreas 
6. usus 6. usus 
7. kloaka 7. kloaka 
8. lubang kloaka 8. lubang kloaka 
Berdasarkan gambar di atas, nomor I dan II menunjuk-
kan gambar sistem pencernaan ... 
A. Reptil dan Amphibi 
B. Amphibi dan Burung 
C. Burung dan Amphibi 
D. Ikan dan Reptil 
 

EBTANAS-SMP-92-47 
Alat ekskresi pada cacing tanah. 

Perhatikan gambar!  
Nomor 1 dan 4 
menunjukkan bagian 
yang disebut ... 
A. lubang nefridia dan 

pembuluh darah  
B. lubang nefridia dan 

saluran  
C. corong dan kandung 

kemih  
D. corong dan pembu-

luh darah 
 

EBTANAS-SMP-92-48 
Tanaman mangga dapat dikembangkan secara buatan, 
yaitu dengan cara ... 
A. stek batang 
B. tunas adventif  
C. mencangkok 
D. merunduk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EBTANAS-SMP-92-49 
Pernyataan yang sesuai 
dengan gambar di samping 
adalah ... 
 
 
 
 
 
 

A. nomor 1 merupakan bagian yang berfungsi sebagai 
saluran telur  

B. nomor 2 merupakan bagian yang berfungsi sebagai 
tempat tumbuhnya embrio  

C. nomor 3 merupakan bagian yang berfungsi sebagai 
penghasil sel telur  

D. nomor 5 merupakan bagian yang berfungsi sebagai 
tempat berlangsungnya proses pembuahan 

 
EBTANAS-SMP-92-50 

Tanaman jati pada waktu tertentu akan menggugurkan 
daun-daunnya, ini disebabkan tanaman tersebut akan 
mengalami kekurangan ... 
A. makanan 
B. air  
C. oksigen 
D. karbon dioksida 
 

EBTANAS-SMP-92-51 
Unsur radioaktif digunakan dalam pengawetan 
makanan, karena memiliki keuntungan-keuntungan 
sebagai berikut, kecuali ...  
A. tidak menyebabkan kanker  
B. kandungan proteinnya tidak berkurang  
C. rasa bertambah enak  
D. bau dan warna tidak berubah 
 

EBTANAS-SMP-92-52 
Jenis di bawah ini termasuk unggul, kecuali ...  
A. C4  
B. IR 24  
C. Rojolele  
D. Atomita I 
 

EBTANAS-SMP-92-53 
Dalam mengelola tanah yang baik, perlu diadakan 
penyiapan agar ...  
A. zat-zat makanan dan air dari tanah tidak diambil 

tanaman liar  
B. kebutuhan tanah akan unsur-unsur hara dapat 

terpenuhi  
C. akan tanaman dapat dengan mudah menembus 

tanah  
D. tersedia cukup oksigen untuk pernapasan tanaman 
 

EBTANAS-SMP-92-54 
Unsur fluor dibutuhkan tubuh untuk ... 
A. pembentukan sel darah 
B. pembentukan enzim pencerna 
C. mencegah kerusakan gigi 
D. mencegah kerusakan tulang 
 



EBTANAS-SMP-92-55 
Karbohidrat terutama dibentuk oleh unsur-unsur ...  
A. oksigen, posfor, besi  
B. oksigen, nitrogen, kalium  
C. oksigen, hidrogen, kalium  
D. oksigen, karbon, hidrogen 
 

EBTANAS-SMP-92-56 
Pernyataan manakah yang menunjukkan pengertian 
makanan sehat? 
A. makanan yang terdiri dari 4 bahan makanan pokok 

yang mudah dicernakan  
B. makanan yang disusun dari 5 bahan makanan 

pokok dan dilengkapi susu  
C. makanan yang mengandung lemak dan protein 

dalam jumlah yang seimbang  
D. makanan yang mengandung 7 bahan pokok yang 

disusun secara seimbang 
 

EBTANAS-SMP-92-57 
Pernyataan manakah yang dapat menjelaskan tentang 
rumah yang memenuhi syarat kesehatan? 
A. besar, halamannya luas, ada garasi, memiliki 

taman dan cukup cahaya  
B. ventilasi baik, cukup cahaya, cukup persediaan air, 

ada kakus dan tempat pembuangan sampah  
C. ventilasi baik, letak di pinggir jalan raya, memiliki 

taman, catnya indah dan cukup cahaya matahari  
D. cukup cahaya matahari, banyak jendela, pintu, 

pintu kaca, ada kakus dan air 
 

EBTANAS-SMP-92-58 
Penyakit polio disebabkan oleh ... 
A. kapang  
B. virus  
C. bakteri  
D. protozoa 
 

EBTANAS-SMP-92-59 
Tabel jumlah penduduk RW. 02 Desa A 

Tahun Kelompok usia Jumlah 
Dewasa 290 1986 
Anak 571 

Dewasa 283 1987 
Anak 581 

Dewasa 283 1988 
Anak 579 

Dewasa 280 1989 
Anak 571 

Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk tahun 1988 
adalah ...  
A. 851  
B. 861  
C. 862  
D. 864 
 
 
 
 
 
 
 

EBTANAS-SMP-92-60 
Salah satu usaha untuk keberhasilan program KB ialah 
... 
A. pemberian piagam kepada peserta KB lestari 
B. pemberian beasiswa untuk anak yang berprestasi 
C. membuka lapangan kerja baru 
D. meningkatkan produksi pangan 
 
 


