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EBTANAS-SMP-87-01 
Yang manakah dari jaring-jaring makanan di bawah ini 
yang benar? 
Setiap anak panah ( → ) menunjukkan dimakan.  
A. jagung → ulat → burung → tikus → pengurai 

tumbuhan  
B. padi → ayam → katak → ular → pengurai 

tumbuhan  
C. tumbuhan → ulat → burung → pengurai tumbuhan  
D. tumbuhan → kucing → tikus → pengurai 

tumbuhan 
 

EBTANAS-SMP-87-02 
Pada piramida makanan akan kelihatan bahwa ... 
A. konsumen tingkat I lebih banyak daripada 

produsen  
B. konsumen tingkat II lebih banyak daripada 

produsen  
C. konsumen tingkat II lebih banyak daripada 

konsumen tingkat I 
D. konsumen tingkat II lebih sedikit jumlahnya 

daripada produsen 
 

EBTANAS-SMP-87-03 
Sistem peredaran darah pada burung disebut ...  
A. peredaran darah tertutup  
B. peredaran darah terbuka  
C. peredaran darah rangkap  
D. peredaran darah biasa 
 

EBTANAS-SMP-87-04 
Urutan yang paling tepat untuk keterangan gambar 
penampang gigi dibawah adalah ...  

A. I.  email  
     2.  rongga gigi  
     3.  tulang gigi  
     4.  gusi 
B. 1.  email 
     2.  tulang gigi  
     3.  rongga gigi  
     4.  gusi  

C.  1.   Tulang gigi 
2.   email 
3.   gusi 
4.   rongga gigi 

 
D.  1.   email 

2.   tulang  
3.   gigi gusi  
4.   rongga gigi 

 
 
 
 
 
 

EBTANAS-SMP-87-05 
Di mana-mana disediakan kotak tempat membuang 
sampah. Hal ini bertujuan untuk ...  
A. membuat pupuk kompos  
B. menanamkan rasa kedisiplinan  
C. menjaga kebersihan lingkungan  
D. memberikan kesempatan beberapa jenis serangga 

untuk bertelur demi kelestariannya 
 

EBTANAS-SMP-87-06 
Pernapasan dada merupakan pernapasan yang meng-
akibatkan perubahan ...  
A. rongga dada membesar dan rusuk-rusuk mendatar  
B. rongga dada mendatar dan diafragma cembung  
C. rongga dada membesar dan rusuk-rusuk terangkat  
D. rongga dada terangkat dan diafragma berkontraksi 
 

EBTANAS-SMP-87-07 
Perbedaan bentuk paruh burung yang disesuaikan 
dengan jenis makanannya adalah adaptasi ... 
A. fisiologi 
B. morfologi  
C. tingkah laku 
D. lingkungan 
 

EBTANAS-SMP-87-08 
Sifat keturunan sebagai hasil perkembangbiakan tak 
kawin adalah ...  
A. mempunyai sifat-sifat pembawaan yang sama 

dengan induknya  
B. mempunyai sebagian dari sifat pembawaan yang 

dimiliki induknya  
C. kadang-kadang mempunyai sifat yang sama 

dengan induknya  
D. tidak mempunyai sifat-sifat pembawaan yang sama 

dengan induknya 
 

EBTANAS-SMP-87-09 
Metode ilmiah merupakan sarana utama bagi 
masyarakat moderen yang betpikir ke arah masa yang 
akan datang karena ...  
A. metode ilmiah merupakan petunjuk masa lampau  
B. metode ilmiah merupakan penemuan di bidang 

pertanian  
C. metode ilmiah merupakan jembatan emas menuju 

masa depan  
D. metode ilmiah sebagai landasan kerja 
 



EBTANAS-SMP-87-10 
Melestarikan tumbuhan hijau merupakan usaha yang 
sangat penting bagi makhluk hidup karena ...  
A. tumbuhan hijau merupakan bahan baku penghasil 

kayu  
B. tumbuhan hijau merupakan bahan baku bagi 

manusia  
C. tumbuhan hijau mampu mengubah energi cahaya 

menjadi energi kimia  
D. tumbuhan hijau merupakan tempat tinggal burung 

dan kera . 
 

EBTANAS-SMP-87-11 
Untuk mengatasi pertambahan penduduk di Indonesia 
maka pemerintah menetapkan program sebagai berikut, 
kecuali ... 
A. melaksanakan program keluarga berencana  
B. melaksanakan transmigrasi  
C. memberikan pendidikan kependudukan  
D. mengatur usia perkawinan 
 

EBTANAS-SMP-87-12 
Seorang anak yang kakinya berbentuk O, wajahnya 
pucat dan pertumbuhan giginya terganggu, mungkin 
anak itu menderita ...  
A. kekurangan karbohidrat  
B. kekurangan protein  
C. kekurangan vitamin B  
D. kekurangan vitamin D 
 

EBTANAS-SMP-87-13 
Fungsi ginjal adalah ...  
A. mengeluarkan urine  
B. membongkar protein  
C. mengeluarkan keringat  
D. menyaring darah 
 

EBTANAS-SMP-87-14 
Bibit unggul dapat diperoleh dengan cara ... 
A. mengimpor 
B. perkawinan silang  
C. menempel 
D. mencangkok 
 

EBTANAS-SMP-87-15 
Kelompok bahan makanan pelindung tubuh ialah ...  
A. lemak, karbohidrat, air  
B. protein, mineral, vitamin  
C. lemak, mineral, air  
D. vitamin, air, karbohidrat 
 

EBTANAS-SMP-87-16 
Penduduk dapat berkembang dengan pesat karena ...  
A. produksi bahan makanan yang cukup  
B. kemajuan di bidang kedokteran  
C. tidak ada peperangan 
D. banyaknya dukun bayi (banyaknya orang yang 

membantu proses kelahiran) 
 
 
 
 
 

EBTANAS-SMP-87-17 
Untuk keseimbangan alam, pemerintah mengadakan 
cagar alam, suaka margasatwa, undang-undang 
perburuan dengan tujuan ...  
A. melindungi flora dan fauna Indonesia  
B. kekayaan dalam bentuk museum alam  
C. untuk kelangsungan hidup manusia dan kehidupan 

di dunia ini  
D. tempat penyelidikan para ilmuwan 
 

EBTANAS-SMP-87-18 
Dari struktur bunga tumbuhan 
biji seperti gambar di bawah 
ini, bakal biji ditunjukkan 
pada ...  
A. B  
B. A  
C. D  
D. C 

 
EBTANAS-SMP-87-19 

Perhatikan gambar!  
Jika jamur sapropit 
dimusnahkan maka 
keseimbangan alam 
akan terganggu, 
karena akan terjadi 
pencemaran maka ... 
 

 
EBTANAS-SMP-87-20 

Penderita rabun dekat dapat ditolong dengan kaca mata 
yang ... 
A. berlensa cekung  
B. berlensa cembung  
C. berlensa selindris  
D. berlensa rangkap 
 

EBTANAS-SMP-87-21 
Pernyataan di bawah ini yang tidak benar adalah ...  
A. Sinar menyimpang dalam medan magnet  
B. Sinar menghitamkan karton film  
C. Sinar dipengaruhi medan listrik 
D. Sinar bermuatan positif 
 

EBTANAS-SMP-87-22 
Bagian atom yang tidak bermuatan listrik dinamakan ... 
A. elektron 
B. neutron  
C. proton 
D. nukleon 
 



EBTANAS-SMP-87-23 
Dua buah gaya yang besamya masirrg-masing 420 N 
dan 400 N bekerja pada sebuah titik tangkap A. Bila 
Resultante gaya tersebut besarnya 20 N, maka kedua 
gayad i atas dapat digambarkan seperti diagram ... 
A.  

A       400 N      420 N 
B.      R 

420 N 
C.  R 

420 N         400 N    A 
D. 

400 N     A   R       420 N 
 

EBTANAS-SMP-87-24 
Berapa massa kuasa ? 

25 cm 75 cm 
 
 

  150 g ? 
 
A. l0 gram  
B. 25 gram 
C. 50 gram,  
D. 100 gram  
 

EBTANAS-SMP-87-25 
Faktor yang menentukan tinggi rendahnya kelembaban 
udara disuatu tempat ialah ... 
A. suhu udara 
B. arah angin  
C. luas lautan 
D. besar penguapan 
 

EBTANAS-SMP-87-26 
Dari gambar di bawah yang termasuk sudut bias adalah 
… 

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

 
EBTANAS-SMP-87-27 

Jika dua macam warna cahaya dipersatukan, maka 
menghasilkan warna cahaya putih. Dua macam cahaya 
tersebut dinamakan warna ... 
A. tunggal 
B. adisi 
C. subtraksi 
D. komplementer' 
 

EBTANAS-SMP-87-28 
Mata yang dipergunakan untuk melihat benda yang 
dekat, ternyata bayangan yang terjadi jatuh di belakang 
selaput jala keadaan mata tersebut termasuk ... 
A. mata normal 
B. mata miopi 
C. mata hipermetropi 
D. mata presbiopi 
 

EBTANAS-SMP-87-29 
Untuk melihat sebuah benda dengan lup, benda 
diletakkan di antara F dan O agar diperoleh bayangan 
... 
A. sejati yang diperbesar 
B. sejati yang diperkecil 
C. semu yang diperbesar 
D. semu yang diperkecil 
 

EBTANAS-SMP-87-30 
Salah satu contoh pancaran elektron secara emisi 
ionisasi adalah ... 
A. lampu radio 
B. tabung televisi  
C. petir 
D. tabung sinar rontgen 
 

EBTANAS-SMP-87-31 
Atom Boron yang disiapkan ke dalam kristal 
germanium disebut ... 
A. atom donor 
B. atom akseptor  
C. atom pengotor 
D. atom arsen 
 

EBTANAS-SMP-87-32 
Bila dua atom mempunyai elektron yang sama, maka 
kedua atom itu juga mempunyai jumlah ...  
A. proton yang sama  
B. neutron yang sama  
C. massa yang sama  
D. atom arsen 
 

EBTANAS-SMP-87-33 
Gambar di bawah ini menunjukkan serbuk kapur di 
dalam air yang dipanasi gerakan serbuk kapur itu 
seperti gambar ... 

 
 

EBTANAS-SMP-87-34 
Hambatan pengganti 
dari susunan hambatan 
di samping ini adalah ... 
A. 1 Ω 
B. 5 Ω 
C. 11 Ω 
D. 36 Ω 

 
EBTANAS-SMP-87-35 

Sebuah pesawat televisi dipasang pada tegangan 220 
volt sedangkan kuat arus yang digunakan 0,25 A, maka 
daya televisi adalah ... 
A. 5,5 watt  
B. 55 watt  
C. 550 watt  
D. 880 watt 
 



EBTANAS-SMP-87-36 
Sebuah lensa cembung yang berjarak titik api 50 cm 
mempunyai kekuatan ... 
A. 0,2 dioptri  
B. 0,5 dioptri  
C. 2 dioptri  
D. 5 dioptri 
 

EBTANAS-SMP-87-37 
H2O → H+ + OH-  
Dari hasil peruraian molekul air di atas, disimpulkan 
bahwa air dapat disebut ... 
A. asam lemah 
B. basa lemah 
C. garam lemah 
D. asam atau basa lemah 
 

EBTANAS-SMP-87-38 
Yang menyebabkan gerakan vertikal air laut ialah ... 
A. perbedaan kadar garam 
B. perbedaan suhu 
C. keceparan angin 
D. perbedaan letak laut 
 

EBTANAS-SMP-87-39 
Pernyataan di bawah ini merupakan gejala vulkanisme 
adalah ... 
A. sumber panas bumi  
B. timbulnya mata air panas  
C. naiknya magma kepermukaan kulit bumi  
D. timbumya mata air di lereng gunung 
 

EBTANAS-SMP-87-40 
Berikut ini adalah contoh-contoh batuan malihan 
kecuali ... 
A. batu granit  
B. batu pualam  
C. batu sabak 
D. batu grafit 
 

EBTANAS-SMP-87-41 
Derajat panas udara yang tergambar pada kertas grafik 
pada alat ukur suhu disebut ... 
A. termogram 
B. termograt  
C. termometer 
D. barograf 
 

EBTANAS-SMP-87-42 
Penebangan hutan yang membabi buta mengakibatkan 
kerusakan ekosistem dan akan menimbulkan 
malapetaka, yaitu gundulnya hutan akibatnya setiap 
tahun menimbulkan bahaya ... 
A. erosi 
B. tanah longsor  
C. banjir 
D. kelaparan 
 
 
 
 
 
 

EBTANAS-SMP-87-43 
Dari gambar-gambar di bawah ini yang menunjukkan 
air tanah yang keluar dari permukaan bumi sebagai air 
artois ialah ...  

 
 

EBTANAS-SMP-87-44 
Agar cangkokan kita dapat berhasil hal-hal yang harus 
kita perhatikan adalah ... 
A. cukup mendapat air 
B. jaringan pembuluh kulit harus terbuang 
C. tanah harus cukup humus 
D. kambium boleh terbuang 
 

EBTANAS-SMP-87-45 
Pada sebuah dawai berlaku, ... 
A. nadanya tinggi bila dawai tersebut panjang  
B. bila luas penampangnya besar nadanya tinggi  
C. jika bahannya bermassa jenis besar nadanya akan 

tinggi  
D. makin kencang (tegangan) dawai tersebut makin 

tinggi nadanya 
 

EBTANAS-SMP-87-46 
Hambatan yang tidak dialami 
oleh arus listrik pada 
rangkaian tertutup di 
samping ini ialah hambatan 
... 

A. di dalam elemen  
B. di dalam lampu  
C. di dalam pengantar 
D. di isolasi pengantar 
 

EBTANAS-SMP-87-47 
Sifat-sifatfcayangan pada cermin cembung adalah ...  
A. bayangan nyata  
B. bayangan tegak  
C. bayangan sebesar benda  
D. bayangan lurus 
 

EBTANAS-SMP-87-48 
Acara yang terbaik dan murah dalam usaha memelihara 
hutan, adalah ...  
A. tidak membakar hutan  
B. menebang kayu serampangan 
C. perladangan liar  
D. membiarkan ilalang tumbuh dimana-mana 
 



EBTANAS-SMP-87-49 
Akibat perputaran bumi mengelilingi matahari maka 
terjadilah ... 
A. pergantian empat musim di Eropa  
B. pasang dan surut  
C. siang dan malam tidak sama sepanjang tahun di 

Eropa  
D. terjadinya musim salju 
 

EBTANAS-SMP-87-50 
Medan magnet bumi sesungguhnya mempunyai 
penyimpangan dari medan magnet dwi kutub. 
Penyimpangan tersebut disebabkan ...  
A. pengaruh dari dalam inti bumi yang meliputi 

daerah ribuan kilometer  
B. perubahan deklinasi  
C. bahan-bahan megnetik dan oksida besi didalam 

kerak bumi 
D. pengaruh dari radiasi 
 
 


