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EBTANAS-SMP-88-01 
Satuan panjang di dalam sistem MKS adalah ...  
A. cm  
B. dm  
C. m 
D. km 
 

EBTANAS-SMP-88-02 
Bila pembukaan hutan dengan tidak dikendalikan, 
maka mala petaka yang terjadi ialah ... 
A. hujan angin 
B. bertambahnya hewan buas 
C. erosi dan banjir 
D. hewan liar bertambah dengan cepat 
 

EBTANAS-SMP-88-03 
Hewan-hewan yang tersebut di bawah ini termasuk 
cacing gelang, kecuali ... 
A. cacing tanah  
B. cacing pita 
C. cacing paloto 
D. lintah  
 

EBTANAS-SMP-88-04 
Konveksi di udara dapat menyebabkan terjadinya angin 
laut dari gambar di bawah ini yang menjelaskan 
terjadinya angin laut adalah ... 

 
 

EBTANAS-SMP-88-05 
Sekering (pengaman) dalam rangkaian listrik berfungsi 
untuk ... 
A. menahan arus listrik 
B. membatasi arus listrik : 
C. mengurangi arus listrik; 
D. mempercepat arus listrik 
 

EBTANAS-SMP-88-06 
Sebuah benda:yang tingginya 2 cm berdiri tegak di 
muka lensa cembung pada jaiak 36 cm, jarak titik api 
45 cm, Bayangan terbentuk pada jarak 180 cm dari 
lensa. Jadi besar bayangan yang terbentuk … 
A.   4 cm  
B.   6 cm  
C.   8 cm  
D. 10 cm 
 
 
 

EBTANAS-SMP-88-07 
Hydra termasuk hewan yang berkembang biak dengan 
... 
A. tunas 
B. spora  
C. membelah diri 
D. potongan tubuh 
 

EBTANAS-SMP-88-08 
Dari pernyataan di bawah ini manakah yang 
merupakan peristiwa adaptasi. 
A. Burung Cendrawasih terbang di angkasa. 
B. Kulit harimau berwarna loreng. 
C. Tikus lari karena dikejar kucing. 
D. Ayam jantan yang berpial. 
 

EBTANAS-SMP-88-09 
Pembangunan sumber tenaga nuklir di Indonesia 
diperlukan mineral ... 
A. timbal 
B. helium 
C. uranium 
D. besi 
 

EBTANAS-SMP-88-10 
Setiap bentang alam mempunyai dua unsur, yaitu 
kemiringan dan ketinggian. Manakah pernyataan di 
bawah ini yang termasuk kemiringan terjal ... 
A. kemiringan sekitar 5 derajat 
B. kemiringan sekitar 45 derajat 
C. kemiringan sekitar 70 derajat 
D. kemiringan sekitar 90 derajat 
 

EBTANAS-SMP-88-11 
Waktu yang diperlukan bumi untuk mengelilingi 
matahari dalam satu putaran, disebut ... 
A. rotasi 
B. kala rotasi 
C. revolusi  
D. kala revolusi 
 

EBTANAS-SMP-88-12 
Tanda bahwa otot kita perlu istirahat ialah ...  
A. kontraksinya bertambah  
B. banyak mengendur  
C. tegang terus menerus  
D. menjadi gemetar 
 

EBTANAS-SMP-88-13 
Di bawah ini adalah satuan waktu, kecuali ...  
A. meter  
B. menit  
C. detik  
D. sekon 
 



EBTANAS-SMP-88-14 
Tindakan manusia yang dapat merusak ekosistem?  
A. Membuka hutan menjadi sawah.  
B. Pembuatan irigasi, pemberian pupuk secara teratur. 
C. Perpindahan manusia dari desa ke kota. 
D. Penyemprotan serangga dengan DDT secara 

sembarangan. 
 

EBTANAS-SMP-88-15 
Dinding termos bagian dalamnya dibuat mengkilap dan 
dibuat rangkap serta antara satu dinding dengan 
dinding lainnya terdapat ruang hampa hal ini 
dimaksudkan agar ...  
A. termos tidak mudah pecah  
B. air yang berada di dalamnya steril  
C. kalor tidak dapat merambatkeluar  
D. suhu air dalam termos dapat bertahan lama 
 

EBTANAS-SMP-88-16 
Pernyataan mana yang menyatakan azas Doppler?  
A. Makin tebal senar makin rendah frekuensinya.  
B. Makin tinggi suhu udara makin cepat bunyi 

merambat  
C. Frekuensi bunyi dari udara berubah jika masuk ke 

air  
D. Sumber bunyi yang bergerak mendekat terdengar 

makin meninggi. 
 

EBTANAS-SMP-88-17 
Energi kimia secara langsung diperoleh gajah, berasal 
dari ... 
A. produsen 
B. konsmnen  
C. sinar matahari 
D. pengurai 
 

EBTANAS-SMP-88-18 
Yang manakah dari urutan alat pencernaan makanan 
pada manusia di bawah ini yang benar?  
A. Mulut, tenggorokan, lambung, usus, anus.  
B. Mulut, empedal, usus, kloaka.  
C. Mulut, kerongkongan, lambung, usus, anus.  
D. Mulut, empedal, lambung, usus, rectum. 
 

EBTANAS-SMP-88-19 
Garis gaya dalam medan magnet ... 
A. berpangkal dari kutub utara dan berakhir di kutub 

selatan 
B. berpangkal dari kutub selatan dan berakhir di 

kutub utara  
C. selalu berpotongan  
D. merupakan garis-garis sejajar 
 

EBTANAS-SMP-88-20 
Semua pernyataan di bawah ini benar, kecuali ...  
A. Sumber cahaya ialah benda yang dapat menerima 

cahaya 
B. Sumber cahaya ialah benda yang bisa diberi 

cahaya 
C. Sumber cahaya ialah benda yang meneruskan 

cahaya  
D. Sumber cahaya ialah benda yang memancarkan 

cahaya sendiri 

EBTANAS-SMP-88-21 
Induktor Ruhmkorff digunakan untuk ...  
A. mendapat kuat arus induksi tegangan tinggi  
B. mendapat kuat arus induksi tegangan rendah  
C. mendapatkan kuat arus bolak-balik tegangan 

rendah  
D. mendapatkan kuat arus searah tegangan rendah 
 

EBTANAS-SMP-88-22 
Seleksi bibit unggul dapat dilakukan dengan cara ... 
A. mutasi 
B. pencangkokan  
C. persilangan 
D. menempel 
 

EBTANAS-SMP-88-23 
Kita harus memberantas lalat karena lalat dapat 
menularkan bibit penyakit ... 
A. malaria 
B. desentri  
C. demam berdarah 
D. influenza 
 

EBTANAS-SMP-88-24 
Pernyataan di bawah ini yang menunjang 
terpeliharanya keseimbangan alam ialah ...  
A. membuka hutan untuk lahan pertanian  
B. mengadakan undang-undang perburuan  
C. membiasakan diri membuang sampah di sungai  
D. menggalakkan perdagangan bulu dan kulit 

binatang 
 

EBTANAS-SMP-88-25 
Dari empat pernyataan di bawah ini yang menunjukkan 
defmisi kadar garam air laut adalah ... 
A. banyaknya macam garam yang dikandung oleh air 

laut 
B. beratnya garam dalam tiap meter kubik air laut  
C. banyaknya garam-garam dalam tiap l00 gram air 

laut  
D. banyaknya garam garam dalam tiap 1000 gram air 

laut 
 

EBTANAS-SMP-88-26 
Minyak bumi dan batu bara disebut kaustobiolit, yaitu 
bahan bakar yang berasal dari ... 
A. bahan organik 
B. bahan anorganik  
C. bahan mineral 
D. batu-batuan 
 

EBTANAS-SMP-88-27 
Minyak bumi Indonesia lebih baik kualitasnya dari 
minyak bumi yang dihasilkan oleh negara-negara lain 
yang dapat menimbulkan polusi yang tinggi, sebab ... 
A. kadar belerangnya rendah 
B. kadar belerangnya tinggi  
C. kadar belerangnya sedang 
D. kadar belerangnya sangat tinggi 
 



EBTANAS-SMP-88-28
Trafo Lilitan primer Lilitan sekunder V . I 
I 
II 
III 
IV 

  10 
100 
  20 
400 

100 
  10 
400 
  20 

7 watt 
6 watt 
7 watt 
6 watt 

Dengan arus yang tegangannya 220 V, Trafo yang 
digunakan ialah ... 
A. transformator I  
B. transformator II  
C. transformator III 
D. transformator IV 
 

EBTANAS-SMP-88-29 
Pertambahan penduduk pada negara A lebih besar 
daripada pertambahan penduduk pada negara B. 
Pernyataan manakah di bawah ini yang tepat? 
A. Angka kelahiran pada negara A > angka kelahiran 

pada negara 
B. Angka kematian pada negara A > angka kematian 

pada negara  
C. Selisih kelahiran dengan kematian negara A > 

selisih kelahiran dengan kematian negara B.  
D. Jumlah orang yang beremigrasi negara A > jumlah 

orang yang beremigrasi negara B. 
 

EBTANAS-SMP-88-30 
Jika thermometer Celsius 
menunjukkan angka 50° C maka 
thermometer Reamur menunjukkan 
... 
A. 100°R  
B. 60°R 
C. 40°R 
D. 25°R 

 
EBTANAS-SMP-88-31 

Perhatikan gambar warna cahaya di bawah ini. 
Yang merupakan pasangan warna komplementer 

adalah ... 
A. merah dan hijau  
B. merah dan jingga 
C. jingga dan hijau  
D. merah, jingga dan hijau 
 

EBTANAS-SMP-88-32 
Tunjukkan alat kelamin 
jantan dan betina pada 
diagram bunga. 
A. 4, 5 
B. 3, 4  
C. 2, 3 
D. 1, 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EBTANAS-SMP-88-33 
Berdasarkan grafik di sehelah ini bahwa ... 

A. sifat hujan dalam 1 tahun 
merata  

B. sifat hujan dalam 1 tahun 
normal  

C. sifat hujan dalam 1 tahun 
di bawah normal 

D. sifat hujan dalam 1 tahun 
di atas normal  

Keterangan:  
P = curah hujan  
Q = nama bulan dalam 1 tahun 
 

EBTANAS-SMP-88-34 
Kapasitas kalor suatu benda 4joule/°C, artinya ... 
A. kemampuan benda itu menerima kalor adalah 4 

joule  
B. Untuk menaikkan suhu benda itu 1° C diperlukan 

kalor 4 joule  
C. untuk menaikkan suhu 1 kg benda sebesar 1°C 

diperlukan kalor 4 joule 
D. untuk menaikkan suhu 1 kg behda diperlukan kalor 

4 joule 
 

EBTANAS-SMP-88-35 
Pada peristiwa penyepuhan terjadi perubahan ...  
A. energi kinetik menjadi energi kimia  
B. energi kinetik menjadi energi listrik  
C. energi kimia menjadi energi listrik  
D. energi listrik menjadi energi kimia 
 

EBTANAS-SMP-88-36 
Sebuah kompor listrik 500 watt digunakan selama 0,5 
jam. Maka energi kalor yang dihasilkan oleh alat 
tersebut adalah ... 
A. 216 k.kal 
B. 250 k.kal 
C. 600 k.kal 
D. 1.000 k.kal 
 

EBTANAS-SMP-88-37 
Tikus termasuk herbivora, maka pada gambar piramida 
berada pada tingkatan ... 

A. I 
B. II 
C. III 
D. IV 
 
 

EBTANAS-SMP-88-38 
Sistem transpor pada cacing terdiri dari pembuluh 
punggung, pembuluh perut, pembuluh samping, lima 
lengkungan aorta, yang berfungsi sebagai jantung 
adalah..,. 
A. pembuluh punggung  
B. 5 pasang aorta  
C. pembuluh perut  
D. pembuluh samping • 
 



EBTANAS-SMP-88-39 
Cacat mata hipermetropi disebabkan ... 
A. lensa mata tak dapat menipis sebagaimana 

mestinya 
B. lensa mata tak dapat menebal sebagaimana 

mestinya 
C. daya akomodasi sangat kurang  
D. terjadi penipuan mata 
 

EBTANAS-SMP-88-40 
Bila seseorang kekurangan zat protein dalam 
makanannya sehari-hari, maka air dapat diserang 
penyakit ... 
A. busung lapar 
B. kwashiorkor  
C. lever 
D. diabetes 
 

EBTANAS-SMP-88-41 
Beberapa tempat pada suatu daerah tekanan udaranya 
tercatat sebagai berikut: I = 21. II = 25. III = 33. IV = 
40. 
A. IV ke daerah III  
B. IV ke daerah I  
C. IV ke daerah II 
D. III ke daerah I 
 

EBTANAS-SMP-88-42 
Pernyataan-pernyataan di bawah ini yang benar adalah 
... 
A. mata air panas terdiri dari persenyawaan belerang  
B. fumarol sebagai pembangkit tenaga listrik  
C. solfatar merupakan sumber gas yang terdiri dari 

senyawaan belerang  
D. gaisir merupakan sumber gas yang terdiri dari gas 

asam arang 
 

EBTANAS-SMP-88-43 
Perhatikan isotop atom oksigendi bawah ini!  

16
8 O ,  dan  17

8 O 18
8 O

Ketiga atom oksigen mempunyai ...  
A. nomor atom sama, nomor massa sama  
B. nomor atom berbeda, nomor massa sama  
C. nomor atom sama, nomor massa berbeda 
D. nomor atom berbeda, nomor massa berbeda 
 

EBTANAS-SMP-88-44 
Sumber makanan baru yang diperoleh dari laut ialah … 
A. ganggang perang 
B. ganggang merah 
C. ganggang kersik  
D. ganggang biru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EBTANAS-SMP-88-45 

Berdasarkan diagram di atas ciri-ciri tumbuhan mangga 
adalah ... 
A. 1, 2, 4, 7 
B. 1, 2, 4, 6  
C. 1, 2, 5, 8 
D. 1, 2, 5, 9 
 
 
Uraian 
 
 

EBTANAS-SMP-88-46 
Hitunglah kuat arus pada I1 dan I4 (lihat gambar)  
I = 1,7 A 
I1 = 0.3 A 
I2 = 0,6 A 
I3 = 0,1 A 
 
 

EBTANAS-SMP-88-47 
Sebutkan alat pernapasan hewan berudu sampai jadi 
katak dewasa? 
 

EBTANAS-SMP-88-48 
Sabuah cermin cembung mempunyai fokus -15 cm.  
Jika benda diletakkan 10 cm di depan cermin, 
hitunglah jarak bayangannya! 
 

EBTANAS-SMP-88-49 
Sebutkan 2 faktor yang menyebabkan suatu tumbuhan 
tidak dapat melakukan penyerbukan sendiri. 
 

EBTANAS-SMP-88-450 
Penebangan hutan yang tidak terorganisir akan 
mengakibatkan hutan gundul. Sebutkan 3 akibat 
penebangan hutan tersebut bagi kehidupan masyarakat. 
 
 


