
Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional 
Tahun 1994 

Ilmu Pengetahuan Alam 
 
 
 

EBTANAS-SMP-94-01 
Besaran pokok dengan satuan yang benar menurut 
Sistem Internasional (SI) pada tabel berikut adalah ...  

No. Besaran Satuan 
1. 
2. 
3. 
4. 

suhu  
masa  
waktu 
panjang 

detik 
kilogram 
kelvin. 
meter 

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

EBTANAS-SMP-94-02 
Volume gas dalam suatu ruangan tertutup 2 cm3 
mempunyai tekanan 1 atm. Jika tekanan diperbesar 
menjadi 4 kali, maka volumenya menjadi. ... 
A. 0,5 cm3  
B. 1,0 cm3  
C. 2,0 cm3  
D. 4,0 cm3  
 

EBTANAS-SMP-94-03 
Perhatikan gambar di 
samping! 
Besar kuasa (F) adalah 
... 
A.   200 N 
B.   250 N 
C.   500 N 
D. 2000 N 
 

EBTANAS-SMP-94-04 
Perubahan wujud zat yang melepaskan kalor pada 
diagram di bawah adalah ... 

 
A. 1, 2 
B. 2, 3 
C. 1, 4 
D. 3, 4 
 

EBTANAS-SMP-94-05 
Faktor yang tidak mempengaruhi tinggi nada sebuah 
dawai adalah ... dawai 
A. massa 
B. panjang  
C. luas penampang 
D. tegangan 
 
 
 
 
 
 

EBTANAS-SMP-94-06 
Pernyataan di bawah ini yang merupakan susunan 
matahari kita: 
(1) fotosfer, inti matahari, kromosfer, korona 
(2) kromosfer, fotosfer, inti matahari, korona 
(3) korona, fotosfer, kromosfer, inti matahari 
(4) inti matahari, fotosfer, korona, kromosfer 
Urutan lapisan matahari di atas yang benar adalah ... 
A. (4) 
B. (3)  
C. (2)  
D. (1) 
 

EBTANAS-SMP-94-07 
Jika benda AB berada di muka cermin cekung dan 
diketahui jarak AO = 24 cm sedangkan MO = 36 cm, 
maka bayangan AB berada sejauh … 

A.   7,2 cm  
B. 14 cm  
C. 18 cm  
D. 72 cm 
 
 

EBTANAS-SMP-94-08 
Seberkas cahaya melewati sebuah prisma, spektrum 
cahaya yang terjadi adalah ... 

 
 

EBTANAS-SMP-94-09 
Perbedaan periskop dengan teropong bintang adalah ...  
A. banyaknya lensa yang digunakan  
B. pembentukan bayangan yang terjadi  
C. jenis lensa yang digunakan  
D. fungsi lensa objektif 
 

EBTANAS-SMP-94-10 

 
Pada gambar penampang dasar laut di atas ini nomor 2 
dan 3 menunjukkan … 
A. parit dan lubuk 
B. lereng benua dan palung laut 
C. paparan dan lubuk 
D. paparan dan palung laut 
 





EBTANAS-SMP-94-11 
Bila plastik yang bermuatan listrik negatif didekatkan 
pada kepala elektroskop kedudukan daun elektroskop 
sesuai gambar ...  

 
 

EBTANAS-SMP-94-12 
Untuk memindahkan muatan listrik 2 coulumb dari A 
ke B diperlukan energi 6 joule. Perbedaan potensial 
antara A dan B adalah ...  
A.   3 volt  
B.   4 volt  
C. 12 volt  
D. 18 volt 
 

EBTANAS-SMP-94-13 
Hambatan pengganti pada rangkaian seri-paralel sesuai 
gambar di bawah ini adalah ... 

 
A. 50 Ω  
B. 70 Ω  
C. 60 Ω 
D. 80 Ω 
 

EBTANAS-SMP-94-14 
Yang bekerja berdasarkan prinsip kerja elektro-
magnetik adalah ... 

 
A. 2 dan 3  
B. 3 dan 6 
C. 5 dan 10  
D. 7 dan 8 
 

EBTANAS-SMP-94-15 
Besar hambatan pengganti dari gambar di bawah ini 
adalah ... 

 
A.   2 ohm 
B.   5 ohm 
C.   9 ohm 
D. 12 ohn 
 

EBTANAS-SMP-94-16 
Yang termasuk 3 planet luas secara berurutan adalah ... 
A. Mars, Saturnus dan Uranus 
B. Uranus, Mars, dan Yupiter 
C. Pluto, Mars, dan Yupiter 
D. Mars, Yupiter dan Saturnus 
 

EBTANAS-SMP-94-17 
Kula revolusi suatu planet 10 tahun dan jaraknya 5 
tahun cahaya, maka kala revolusi planet yang jaraknya 
2 tahun cahaya adalah ... tahun. 
A.   3,5 
B.   8,5  
C. 12,5  
D. 64,0 
 

EBTANAS-SMP-94-18 
Perhatikan gambar berikut ini! 

 
Dalam peristiwa peredaran kedudukan bulan di atas, 
akan terjadi gerhana bulan apabila bulan menempati 
posisi ... 
A. (1) 
B. (2)  
C. (3)  
D. (4) 
 

EBTANAS-SMP-94-19 
Nomor 1, 2, dan 3 secara berurutan pada simbol 

transistor di bawah ini adalah … 
A. basis-emitor-kolektor  
B. basis -'kolektpr-emitor  
C. emitor-basis,-kolektor  
D. kolektor-basis-emitor 
 
 

EBTANAS-SMP-94-20 
Osilator pada gambar blok pemancar radio di atas, 
ditunjukkan dengan nomor ... 

 
A. 4 
B. 3  
C. 2  
D. 1 
 

EBTANAS-SMP-94-21 
Jumlah maksimal elektron pada kulit atom kedua 
adalah ... 
A.   2 
B.   4  
C.   8  
D. 18 
 



EBTANAS-SMP-94-22 
Pernyataan di bawah ini merupakan sifat sinar α 
kecuali ... 
A. bermuatan listrik positif 
B. massanya = massa inti helium 
C. kecepatannya = kecepatan cahaya 
D. dapat dipengaruhi oleh medan magnet 
 

EBTANAS-SMP-94-23 
Manfaat energi nuklir dalam kehidupan sehari-hari 
adalah ... 
A. dalam pengairan  
B. menyuburkan lahan kritis 
C. mencegah bahaya banjir  
D. dalam bidang kedokteran 
 

EBTANAS-SMP-94-24 
Sikap ilmiah yang dikembangkan oleh IPA ialah ...  
A. tekun, subyektif dan teliti  
B. obyektif, terbuka dan rasa ingin tahu  
C. terbuka, rasa ingin tahu dan subyektif  
D. tekun, kekeluargaan dan obyektif 
 

EBTANAS-SMP-94-25 
Perhatikan beberapa macam hewan di bawah ini! 
1.  Orang utan 5.  Kancil 
2.  Kuda 6.  Sapi 
3.  Kangguru 7.  Monyet 
4.  Badak 
Menurut daftar hewan di atas, kelompok hewan yang 
dilindungi di Indonesia adalah nomor ... 
A. 1, 2, 3 dan 4 
B. 2, 3, 4 dan 5  
C. 1, 3, 4 dan 5 
D. 2, 4, 6 dan 7 
 

EBTANAS-SMP-94-26 
Perhatikan gambar di bawah ini! 

 
Hewan - hewan manakah yang hidup di air laut? 
A. 1 dan 2 
B. 2 dan 5  
C. 3 dan 6 
D. 4 dan 5 
 

EBTANAS-SMP-94-27 
Berbagai hewan Avertebrata : • 
1. Cumi-cum 4. Kupu-kupu 
2. Udang 5. Siput darat 
3. Belalang 6. Cacing tanah 
Berdasarkan contoh-contoh hewan tersebut di atas 
yang termasuk kelompok hewan Arthropoda (berbuku-
buku) adalah nomor ... 
A. 1, 2 dan 3 
B. 2, 3 dan 4 
C. 3, 4 dan 5 
D. 4, 5 dan 6 

EBTANAS-SMP-94-28 
Perhatikan gambar rangka di bawah ini ! 
Tulang pangkal lengan dan tulang pengumpil 
ditunjukkan dengan nomor ... 

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

EBTANAS-SMP-94-29 
Aktivitas tubuh manusia yang disebabkan oleh kerja 
otot yang berlawanan arah adalah ...  
A. otot bisep dengan otot pronator  
B. otot bisep dengan otot trisep  
C. otot trisep dengan otot pronator  
D. otot fcrisep dengan otot supinator 
 

EBTANAS-SMP-94-30 
Pada proses pernapasan, paru-paru kita mengambil dan 
mengeluarkan ... 
A. O2 dan H2O 
B. O2 dan CO2 + HO  
C. CO2 dan O2  
D. CO2 dan O2 + H2O 
 

EBTANAS-SMP-94-31 
Kelompok organisme yang melakukan pencernaan 
ekstrasel adalah ...  
A. bakteri, amoeba, dan paramaecium  
B. jamur tempe, kantong semar, dan bakteri  
C. kantong semar, tumbuhan tingkat tinggi, dan 

amoeba  
D. paramaecium, jamur tempe, dan kantong semar 
 

EBTANAS-SMP-94-32 
Perhatikan gambar di bawah ! 

Bagian yang berfungsi 
sebagai jaringan peng-
angkut ditunjukkan pada 
bagian bernomor ... 
A. 1 dan 3 
B. 2 dan 5 
C. 3 dan 4  
D. 3 dan 5 

 
EBTANAS-SMP-94-33 

Alat pengeluaran pada tumbuhan tinggi adalah ... 
A. pembuluh tapis dan lentisel 
B. mulut daun dan kutikula 
C. pembuluh tapis dan pembuluh kayu 
D. mulut daun dan lentisel  
 



EBTANAS-SMP-94-34 
Berdasarkan gambar di bawah ini, otak burung 
ditunjukkan pada gambar nomor ... 

 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
 

EBTANAS-SMP-94-35 
Kelompok tumbuhan yang mempunyai Rhizoma (akar 
tunggal) adalah ... 
A. lengkuas, kunyit, bawang 
B. lengkuas, kunyit, bunga kana 
C. lengkuas, bawang, kentang 
D. lengkuas, bawang, ubi jalar 
 

EBTANAS-SMP-94-36 
Dari gambar di bawah ini yang ditunjukkan oleh nomor 
4 adalah ... 

A. tangkai bunga 
B. mahkota bunga 
C. putik  
D. benang sari 
 
 
EBTANAS-SMP-94-37 
Bagian alat reproduksi yang 
menghasilkan embrio seperti 
pada gambar tikus betina 
berikut adalah nomor ... 
A. 1 dan 2 
B. 2 dan 3 
C. 2 dan 5 3  
D. 3 dan 4 
 

EBTANAS-SMP-94-38 
Perhatikan gambar berbagai bentuk paruh burung 
berikut! 

 
Paruh burung pemakan ikan adalah nomor ... 
A. I dan II 
B. II dan V  
C. III dan IV 
D. IV danVI 
 

EBTANAS-SMP-94-39 
Contoh hewan Avertebrata yang melakukan adaptasi 
tingkah laku dengan cara memakan kembali bagian 
kulit yang terkelupas ialah ... 
A. kupu-kupu 
B. lebah  
C. cacing tanah 
D. rayap 

EBTANAS-SMP-94-40 
Tumbuhan yang hidup di air beradaptasi dengan cara 
memiliki daun yang bersifat ...  
A. lebar, tipis dan banyak stomata  
B. lebar, tebal dan banyak stomata  
C. kecil, tipis dan banyak stomata  
D. lebar, tebal dan tidak banyak stomata 
 

EBTANAS-SMP-94-41 
Cara unta beradaptasi dengan lingkungan darat adalah 
mempunyai ... 
A. kantong persediaan air  
B. bulu yang tebal 
C. kulit yang tebal 
D. lapisan tanduk 
 

EBTANAS-SMP-94-42 
Keunggulan pemanfaatan teknologi nuklir di dalam 
pemberantasan hama adalah ...  
A. populasi hama dapat dikendalikan secara serentak  
B. populasi hama dapat dikendalikan secara genetik  
C. keseimbangan alam berubah secara mendadak  
D. dapat mematikan semua hama tanaman. 
 

EBTANAS-SMP-94-43 
Cara yang dapat dilakukan untuk menjamin tersedia-
nya makanan dan udara pernapasan pada tumbuhan 
adalah ... 
A. mengatur jarak tanaman  
B. memberi pupuk 
C. membuat parit-parit 
D. membuat terasiring 
 

EBTANAS-SMP-94-44 
Salah satu sumber makanan baru yang berasal dari 
daratan adalah ... 
A. kerang hijau 
B. gandum 
C. bekicot 
D. ganggang hijau 
 

EBTANAS-SMP-94-45 
Perhatikan daftar bahan makanan pokok di bawah ini! 
1.  Beras 6.  Bayam 
2.  Jagung  7.  kangkung 
3.  Daging  8.  Mentega 
4.  Gandum  9.  Susu 
5.  Ikan  10.  Pisang 
Menu makanan seimbang dari daftar di atas adalah ... 
A. 1, 2, 3, 6 dan 7 
B. l, 3, 6, 9 dan 10 
C. 2, 4, 6, 7 dan 8 
D. 2, 5, 6, 8 dan 9 
 
 



URAIAN 
 
 

EBTANAS-SMP-94-46 
Sebuah benda yang berada 30 cm di muka sebuah lensa 
cembung, membentuk bayangan pada jarak 30 cm dari 
lensa. Hitunglah: 
a. Perbesaran bayangan  
b. Jarak fokus lensa 
 

EBTANAS-SMP-94-47 
Sebutkan dua akibat adanya rotasi bumi! 
 

EBTANAS-SMP-94-48 
Dalam sebuah rumah terdapat 4 lampu 20 W, 2 lampu 
60 W dan sebuah TV 60 W. Setiap hari dinyalakan 4 
jam. Berapakah biaya yang harus dibayar selama 1 
bulan (30 hari), jika harga 1 kwh = Rp 75,00? 
 

EBTANAS-SMP-94-49 
Sebutkan bagian mata yang 
ditunjukkan oleh huruf A dan 
B pada gambardisamping dan 
jelaskan fungsi masing-
masing bagian tersebut! 
 
 

EBTANAS-SMP-94-50 
Jelaskan pengertian dinamika kependudukan di 
Indonesia dan sebutkan dua faktor yang mem-
pengaruhinya! 
 
 


