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Wacana 

KELUARGA BERENCANA 
 

NKKBS adalah singkatan dari Norma Keluarga 
Kecil Bahagia Sejahtera. Yang dimaksud dengan 
norma keluarga kecil ialah anjuran kepada setiap 
keluarga agar menciptakan keluarga kecil, jangan 
punya banyak anak, demi terwujudnya keluarga yang 
sejahtera bahagia. Berapa jumlah anak yang ideal 
dengan norma keluarga kecil? Kita akan mengemuka-
kan pendapat ahli demografi dan dokter. 

Menurut ahli demografi jumlah penduduk dengan 
daya tampung setiap jengkal tanah di Indonesia agar 
dapat menghidupi setiap warga negara dengan 
mengingat kemungkinan pertama, yaitu bahan 
kemampuan ekonomi tiap individu. Untuk lebih 
memudahkan meningkatkan kesejahteraan rakyat 
Indonesia, sebaiknya laju pertambahan 0% saja. 
Dengan kata lain setiap bayi yang lahir hanyalah untuk 
menggantikan tiap orang tua yang meninggal. Jadi, 
jumlah anak ideal tiap keluarga adalah dua orang saja. 
Kalau anak yang datang menggantikan orang tua 
berjumlah sampai tiga atau lebih, berarti laju 
pertumbuhan penduduk telah berlebihan, maka 
terjadilah ledakan penduduk. 

Menurut dokter Sudarmadji ahli kebidanan, 
wanita dapat hamil sejak usia 12 tahun sampai 45-50 
tahun. Kehamilan yang terjadi pada masa reproduksi 
(masa subur) muda dan tua sangat meningkatkan risiko 
kematian ibu. Angka kematian sangat tinggi pada ibu 
yang melahirkan ketika ia berumur kurang dari 20 
tahun dan juga pada ibu yang berusia lebih dari 30 
tahun. 

Oleh sebab itu para wanita sebaiknya jangan 
hamil dan melahirkan dulu, sebelum usia 20 tahun dan 
jangan pula sesudah usia 30 tahun. Namun 
kenyataannya banyak gadis yang sudah dikawinkan 
dalam usia yang terlalu muda. Biasanya hal ini terjadi 
karena adat, faktor ekonomi, dan lain-lain. Di sinilah 
pentingnya para penyuluh Keluarga Berencana (KB) 
untuk memberikan penerangan kepada masyarakat, 
terutama di desa-desa, demi suksesnya Keluarga 
Berencana. 

Disadur dari: 
Penuntun Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia 

Jilid III oleh Dra. Suparni Halaman 165-167 
 

EBTANAS-SMA-90-01 
Tema wacana di atas adalah ...  
A. Keluarga Berencana (KB)  
B. Jumlah keluarga yang ideal adalah dua  
C. Pentingnya menjadi akseptor KB 
D. Mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia 

Sejahtera  
E. Pendapat ahli demografi tentang KB 
 

EBTANAS-SMA-90-02 
Judul yang tepat untuk mengganti judul wacana di atas 
adalah  ... 
A. Usia Yang Tepat Untuk Menikah  
B. Menunda Usia Perkawinan  
C. Norma Keluarga Kecil Bahagia  
D. Dua Anak Cukup, Lelaki Perempuan Sama Saja  
E. Hubungan Keluarga Berencana dengan keluarga 

Kecil 
 

EBTANAS-SMA-90-03 
Wacana di atas dapat digolongkan kepada  ...  
A. narasi  
B. deskripsi  
C. argumentasi  
D. eksposisi  
E. persuasi 
 

EBTANAS-SMA-90-04 
Pernyataan yang tidak sesuai dengan isi paragraf 
pertama terdapat pada ...  
A. NKKBS adalah .singkatan dari Norma Keluarga 

Kecil Bahagia Sejahtera.  
B. Pernyataan tentang jumlah anak yang ideal dalam 

suatu keluarga. 
C. Penegasan para ahli tentang berapa jumlah anak 

yang ideal tiap satu keluarga.  
D. Keluarga kecil dianjurkan demi terwujudnya 

keluarga sejahtera.  
E. Anjuran kepada masyarakat agar menciptakan 

keluarga kecil yang bahagia. 
 

EBTANAS-SMA-90-05 
Pernyataan-pernyataan berikut ini sesuai dengan isi 
paragraf ketiga wacana di atas, kecuali ...  
A. Kehamilan dapat terjadi pada masa reproduksi.  
B. Wanita dapat hamil sejak usia 12 tahun sampai 45-

50 tahun. 
C. Risiko kematian pada ibu hamil muda sangat 

besar.  
D. Angka kematian tinggi ibu hamil lebih dari 30 tahun.  
E. Ada risiko hamil pada usia muda tetapi tidak usia 

tua. 
 

EBTANAS-SMA-90-06 
Pikiran utama paragraf kedua dari wacana di atas 
adalah ... 
A. meningkatkan kemampuan ekonomi tiap individu  
B. jumlah anak yang ideal dalam keluarga adalah 2 

orang saja  
C. sebaiknya persentase pertumbuhan penduduk sama 

dengan pertumbuhan ekonomi  
D. setiap bayi yang lahir menggantikan dua orang 

tuanya  
E. jika jumlah anak lebih dari 2 orang terjadi ledakan 

penduduk 



EBTANAS-SMA-90-07 
Pikiran utama paragraf keempat dari wacana di atas 
adalah ... 
A. wanita jangan melahirkan sebelum usia 20 tahun 

risiko kematian tinggi 
B. risiko hamil pada usia 20 -30 tahun besar sekali  
C. wanita jangan hamil setelah usia 30 tahun, besar 

risikonya  
D. wanita jangan hamil sebelum usia 20 tahun dan 

sesudah 30 tahun 
E. pentingnya penerangan tentang KB terutama bagi 

masyarakat desa 
 

EBTANAS-SMA-90-08 
Kesimpulan wacana di atas adalah  ... 
A. NKKBS adalah Norma Keluarga Kecil Bahagia 

Sejahtera.  
B. Perlu penyuluhan KB kepada masyarakat, terutama 

di desa guna mewujudkan NKKBS.  
C. Pendapat ahli demografi dan dokter tentang 

keluarga berencana.  
D. Menunda usia perkawinan bagi kaum muda dan 

remaja untuk mencegah ledakan penduduk.  
E. Jika Keluarga Berencana gagal, terjadi ledakan 

penduduk. 
 

EBTANAS-SMA-90-09 
Semua kalimat di bawah ini mengandung kata umum 
bidang koperasi, kecuali ... 
A. Maju-mundurnya sebuah koperasi sangat 

tergantung pada manajemennya.  
B. Pembagian SHU diatur berdasarkan jasa setiap 

anggota koperasi.  
C. Perhatian pemerintah terhadap industri kecil sangat 

besar.  
D. Distribusi barang-barang keperluan hidup sehari-

hari disalurkan melalui koperasi.  
E. Laporan tahunan pengurus koperasi harus disertai 

dengan neraca. 
 

EBTANAS-SMA-90-10 
Air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga 
Peribahasa berikut yang sama maknanya dengan 
peribahasa berikut ialah ... 
A. Resam air ke air, resam minyak ke minyak 
B. Air sama air menjadi satu, sampah itu ke tepi juga 
C. Air besar batu bersibak 
D. Sekali air gedang, sekali tapian beranjak 
E. Kuah tertunggang ke nasi 
 

EBTANAS-SMA-90-11 
Kalimat yang mengandung kata yang memahami 
penyempitan makna adalah ... 
A. Jumlah siswa putri di kelas kami 20 orang. 
B. Kapal itu berlayar melalui teluk Persia. 
C. Saya sangat bangga karena anak saya telah berhasil 

menjadi sarjana teknik arsitektur.  
D. Ibu camat memberikan pengarahan kepada ibu-ibu 

PKK di wilayahnya.  
E. Saya harap saudara mau memenuhi undangan saya. 
 
 
 

EBTANAS-SMA-90-12 
Kalimat di bawah ini menggunakan kata baku, kecuali ... 
A. Kenapa mereka saling berkelahi? 
B. Surat dari ibu sudah saya terima. 
C. Saya sudah menerima surat dari ibu. 
D. Tamu negara akan tiba hari ini di Jakarta. 
E. Penonton berdesakan memasuki tanah lapang. 
 

EBTANAS-SMA-90-13 
Kalimat yang mengandung majas alusio adalah ... 
A. Nasibnya sekarang seperti telur di ujung tanduk. .  
B. Saya gemar sekali membaca La Rose.  
C. Indonesia berhasil merebut piala Thomas.  
D. Maaf, saya akan ke belakang sebentar.  
E. Ayahnya sudah meninggal beberapa tahun yang 

lalu. 
 

EBTANAS-SMA-90-14 
Kata umum yang termasuk istilah umum dalam bidang 
IPS terdapat pada kalimat ...  
A. Neraca perdagangan merupakan bagian dari neraca 

pembangunan.  
B. Salah satu usaha pencegahan kehamilan dengan 

tubektomi. 
C. Para ahli genetika mempelajari sifat keturunan.  
D. Limas dapat dibedakan menjadi dua macam.  
E. Tumpang sari cara bertanam yang baik untuk 

menambah penghasilan petani. 
 

EBTANAS-SMA-90-15 
Deretan kata yang merupakan kata umum bidang 
perindustrian maju adalah  ... 
A. usaha patungan, peleburan biji besi, ban berjalan  
B. deregulasi; dividen; devaluasi  
C. simpan pinjam; koperasi primer; retribusi  
D. tenun geong; ATBM; kokon  
E. tungku katu; pemarut kelapa; kuali 
 

EBTANAS-SMA-90-16 
Kalimat yang mengandung kata yang biasa digunakan 
dalam bidang biologi adalah  ...  
A. Seperti juga laut, nasib orang pun ada pasang 

surutnya.  
B. Bakteri TBC tidak dapat dimusnahkan dengan 

jalan perebusan.  
C. Modus kejahatan yang terdapat di Indonesia adalah 

pencurian. 
D. Hama wereng dapat dibasmi dengan predator.  
E. Nelayan tradisronal merasa terdesak oleh 

kehadiran pukat harimau. 
 



EBTANAS-SMA-90-17 
Kata yang bergaris bawah dalam kalimat-kalimat di 
bawah ini yang tergolong istilah bidang pertanian ialah 
… 
A. Penyakit yang dideritanya disebabkan kadar 

kolesterol dalam tubuh terlalu tinggi.  
B. Bunga teratai penghias kolam termasuk salah satu 

jenis hidrofit.  
C. Kaktus adalah jenis tumbuhan xerofit dapat 

tumbuh di gurun.  
D. Tempe adalah salah satu makanan yang banyak 

mengandung protein nabati.  
E. Perkebunan cacao sekarang ini banyak yang di 

serang gulma. 
 

EBTANAS-SMA-90-18 
Kata yang mengandung makna konotasi terdapat dalam 
kalimat ...  
A. Pantas pakaiannya bagus, ternyata dia anak 

pegawai bank.  
B. Lebih baik menyimpan uang di bank daripada 

menyimpan di rumah. 
C. Rambutnya kembali menjadi hitam setelah diobati.  
D. Sayur itu perlu diberi garam supaya enak.  
E. Anak-anak itu duduk di taman bunga. 
 

EBTANAS-SMA-90-19 
Kalimat di bawah ini yang mengandung kata 
berhomofon adalah ... 
A. Pejabat teras sedang duduk di teras kantor.  
B. Bang Ahmad sedang mengambil uang di bank.  
C. Di kala matahari memerah, ibu sedang memerah 

santan. 
D. Setelah apel, Ali membeli apel di kantin,  
E. Ibu tidak tahu kalau saya senang tahu. 
 

EBTANAS-SMA-90-2 
Deretan kata yang seluruhnya termasuk kata khusus 
adalah ... 
A. menatap, sedap malam, kendaraan  
B. menoleh, ayam, pipit  
C. itik, mawar, unggas  
D. melati, menatap, sapai  
E. kuda, kambing, makhluk hidup 
 

EBTANAS-SMA-90-21 
"Pasangan kalimat yang menggunakan kata berimbuh-
an me-kan dan me-i yang tidak tepat di bawah ini ialah 
...  
A. -   Ibu menggarami sayur itu. 

-   Saya membetulkan pekerjaan yang salah. 
B. -   Siswa menyampuli buku perpustakaan.  

-   Adik menerbangkan merpatinya.  
C. -   Gadis itu memerahi bibirnya.  

-   Ia meninggikan tempat duduknya.  
D. -   Budi sedang mendengari lagu-lagu kesayangannya.  

-   Adik sedang mendengarkan keterangan ayah.  
E. -   Anak kecil itu menyeberangi jalan.  

-   Polisi itu menyeberangkan anak kecil. 
 
 
 
 

EBTANAS-SMA-90-22 
Kalimat majemuk setara terdapat pada kalimat ...  
A. Saya membeli majalah baru, adik membacanya.  
B. Ia menerangkan bahwa soal itu sukar.  
C. Dia datang ketika saya tidur.  
D. Amin membaca di mana ia suka.  
E. Andi menggambar dengan cat apa saja. 
 

EBTANAS-SMA-90-23 
Pemakaian kata depan daripada yang tepat terdapat 
pada kalimat ... 
A. Hadiah itu berasal daripada Asuransi Bumiputera.  
B. Perdebatan itu berasal daripada ketidakpahaman 

penjelasan pemasaran.  
C. Sumbangan daripada Menteri Sosial tidak sampai 

pada rakyat yang menderita.  
D. Lebih baik mati daripada menanggung malu.  
E. Kami mengucapkan terima kasih daripada bantuan 

Bapak Bupati. 
 

EBTANAS-SMA-90-24 
Kalimat aktif yang baik struktur dan bentuknya adalah 
...  
A. Ibu beli sepeda untuk adiknya.  
B. Murid memperhatikan keterangan gurunya.  
C. Ia memperbaharui izin usaha.  
D. Rudi menggarisi bukunya.  
E. Saya sampaikan pesan itu lewat Ani. 
 

EBTANAS-SMA-90-25 
Bentuk -nya sebagai akhiran terdapat dalam kalimat … 
A. Ibu ke pasar bersama seorang temannya. 
B. Aku berusaha mengerjakannya hingga berhasil. 
C. Duduknya selalu berpindah-pindah. 
D. Rumah itu dibangunnya supaya bagus. 
E. Kepadanya kuserahkan urusan kepanitiaan itu. 
 

EBTANAS-SMA-90-26 
Bentuk kata ulang kata kerja yang tepat terdapat dalam 
kalimat ...  
A. Setelah berjauhan mereka rajin saling bersurat-

suratan.  
B. Sudah lama kami tidak saling mengunjungi. 
C. Kedua pejabat itu tukar-menukar informasi.  
D. Beberapa kali ia mengetuk-ngetuk pintu sejak tadi 

belum juga dibukakan pintu.  
E. Mereka saling tuduh-menuduh, tidak mau 

bertanggung jawab. 
 

EBTANAS-SMA-90-27 
1. Udara pegunungan sangat sehat. 
2. Laut itu sangat dalam. 
3. Beberapa siswa telah pergi. 
Frase bertingkat pada ketiga kalimat di atas yang patuh 
pada urutan komponen pokok.  
Komponen tambahan (DM) adalah ... 
A. berapa siswa 
B. telah pergi 
C. sangat sehat 
D. udara pegunungan 
E. sangat dalam 
 



EBTANAS-SMA-90-28 
"Amir membeli buku novel di toko buku" 

S P O K 
Kalimat yang sepola dengan kalimat di atas adalah … 
A. Dua hari yang lalu pelajarannya tertinggal.  
B. Surat itu sudah saya sampaikan kepada Pimpinan 

Sekolah. 
C. Dia mengirimkan surat dinas ke kantor wilayah.  
D. W.S. Rendra membacakan puisi Angkatan 45.  
E. Pak Arman keluar dari pekerjaannya. 
 

EBTANAS-SMA-90-29 
Frase idiomatik terdapat dalam semua kalimat di 
bawah ini, kecuali  ... 
A. Mata sapi itu kena sengat lebah.  
B. Telur mata sapi enak rasanya.  
C. Anak yang panjang tangan itu dihajar.  
D. Pembunuh itu diseret kemeja hijau.  
E. Anak itu terkenal keras kepala. 
 

EBTANAS-SMA-90-30 
Di bawah ini yang merupakan kalimat majemuk 
bertingkat yang berhubungan secara eksplisit adalah … 
A. Ia menepati janjinya, aku akan memberi hadiah 

untuknya.  
B. Agar ayah tetap sehat,saya membelikan obat ini ke 

apotik. 
C. Ia rajin, tentu naik kelas seperti yang diharapkan,  
D. Anak-anak bermain di halaman, sedangkan yang 

lain menyapu.  
E. Ani jatuh, karena itu ia sakit beberapa hari ini. 
 

EBTANAS-SMA-90-31 
Penulisan kata gabung berimbuhan yang benar 
berdasarkan ejaan yang disempurnakan adalah ...  
A. tandatangani  
B. penandatanganan  
C. ditanda tangani  
D. bertandatangan  
E. menanda tangani 
 

EBTANAS-SMA-90-32 
Struktur Surat Lamaran Kerja 
 

1 2 
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Urutan bagian-bagian struktur surat lamaran pekerjaan 
di atas adalah ... 

A. (1) lampiran/hal surat, (2) tanggal surat, (3) alamat 
surat, (4) salam pembuka, (5) tubuh surat, dan (6) 
salam penutup 

B. (1) lampiran/hal surat, (2) alamat surat, (3) tanggal 
surat, (4) salam pembuka, (5) tubuh surat, dan (6) 
salam penutup  

C. (1) tanggal surat, (2) alamat surat, (3) lampiran/hal 
surat, (4) salam pembuka, (5) tubuh surat, dan (6) 
salam penutup  

D. (1) alamat surat, (2) tanggal surat, (3) lampiran/hal 
surat, (4) salam pembuka, (5) tubuh surat, dan (6) 
salam penutup  

E. (1) tanggal surat, (2) lampiran/hal surat, (3) alamat 
surat, (4) salam pembuka, (5) tubuh surat, dan (6) 
salam penutup 

 
EBTANAS-SMA-90-33 

Penulisan huruf kapital yang tepat adalah  ... 
A. Gunung Semeru 
B. Bukitbarisan 
C. Kali Brantas 
D. Tanjung Harapan 
E. Terusan Suez 
 

EBTANAS-SMA-90-34 
Huruf kapital yanng benar untuk penulisan nama dan 
gelarnya adalah .... 
A. Maria Aditama, S.H 
B. Maria Aditama, SH 
C. Maria Aditama, SH. 
D. Maria Aditama, SH 
E. Maria Aditama S.H. 
 

EBTANAS-SMA-90-35 
Penulisan bilangan yang tepat terdapat pada kalimat ... 
A. Pabrik itu mempunyai 1005 karyawan. 
B. Di antara 72 anggota yang hadir, 52 orang yang 

setuju, 18 orang yang menentang.  
C. 10 orang tewas dalam kecelakaan itu.  
D. 500 orang tamu diundang oleh Panitia Peringatan 

Hari Pahlawan.  
E. Ibu membeli 5(lima) ekor ayam. 
 

EBTANAS-SMA-90-36 
Penulisan kata yang merupakan unsur gabungan yang 
benar terdapat dalam kalimat  ... 
A. Bis antarkota selalu penuh sesak dengan 

penumpang 
B. Hari ini tidak ada matapelajaran bahasa Indonesia  
C. Orangtuanya tinggal di Medan sejak tahun 1980  
D. Di simpangempat jalan itu sering terjadi 

kecelakaan  
E. Coba Anda cari luas persegipanjang itu! 
 



EBTANAS-SMA-90-37 
SURAT PERJANJIAN JUAL BELI 

Yang bertanda tangan di bawah ini 
1.     Nama         :   Darmawan Wibisono  

Pekerjaan   :   Pegawai Negeri  
alamat        :   Jln. Patimura No. 20 Jakarta Timur  
selaku pihak pertama, yang selanjutnya disebut 
menjual 

2.     Nama         :   Budiman  
Pekerjaan  :   Wiraswasta 
Alamat      :   Jln.AgusSalimNo. 12 Jakarta Timur  
selaku pihak kedua, yang selanjutnya disebut 
pembeli 

Kedua belah pihak telah mengadakan 
kesepakatan sebagai berikut: 

Pasal 1 
Pihak pertama mengaku telah menjual secara bebas 
sebidang tanah seluas satu hektar yang terletak di Jln. 
Dipenogoro No. 16 Jakarta Barat, kepada pihak kedua. 

Pasal 2 
Pihak kedua telah menyerahkan uang sebesar Rp 12. 
000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada pihak 
pertama sebagai pembayaran sebidang tanah tersebut 
dalam pasal 1, dan pihak pertama telah menerima 
keseluruhan uang tersebut. 

Pasal 3 
Surat perjanjian ini dibuat dengan menghadirkan para 
saksi, dan kebenaran dalam pasal-pasalnya tidak dapat 
diganggu gugat. 

Jakarta, 8 Januari 1990 
Pihak I  Pihak II 
 
Darmawan Wibisono  Budiman 

Disahkan oleh 
 
Para Saksi  
l. Sumitro :  
2. Aditya   : 

AbuBakar,S.H 
Unsur yang paling mengikat kedua belah pihak dalam 
contoh surat perjanjian jual beli di atas adalah  ...  
A. judul  
B. jati diri  
C. pasal-pasal  
D. saksi-saksi  
E. pejabat yang berwenang 
 

EBTANAS-SMA-90-38 
" Agar Kulit Sehat Dan Cantik" 
Pemakaian teratur "Oil of Ulan" menambah 
kemampuan kulit Anda menahan kelembaban di 
permukaan sehingga memudahkan gurat-gurat 
kekeringan ternyata  ... dan seterusnya. 
Contoh iklan di atas bersifat ... 
A. pengumuman 
B. penawaran 
C. reklame 
D. kegiatan 
E. penerangan 
 
 
 
 

EBTANAS-SMA-90-39 
Setelah karangan anak-anak kelas IIIA2 diperiksa, 
ternyata Ali, Toto, Ahmad, dan Burhan mendapat nilai 
8. anak-anak yang lain mendapat nilai 7, sedangkan 
Merry mendapat nilai 6, dan tidak seorang pun 
mendapat nilai 9 dan nilai kurang,  
Kesimpulan dari pernyataan diatas, adalah ...  
A. Ali, Toto, Ahmad, dan Burhan pandai mengarang.  
B. Sebagian siswa kelas IIIA2, cukup pandai 

mengarang. 
C. Semua siswa kelas IIIA2, pandai mengarang.  
D. Siswa kelas IIIA2, cukup pandai mengarang.  
E. Merry tidak pandai mengarang. 
 

EBTANAS-SMA-90-40 
PU : Binatang menyusui melahirkan anak dan tidak 

bertelur. 
PK : Ikan paus binatang menyusui.  
Kesimpulan yang dapat diambil dari premis di atas 
adalah ... 
A. Ikan paus tidak bertelur dan menyusui.  
B. Ikan paus tidak menyusui dan tidak bertelur.  
C. Ikan paus tidak menyusui.  
D. Ikan paus melahirkan anak.  
E. Ikan paus melahirkan anak dan tidak bertelur. 
 

EBTANAS-SMA-90-41 
Seandainya Anda diberi tugas oleh guru untuk 
mengerjakan soal matematika yang ternyata sudah 
Anda kuasai, tentu Anda akan merasa mampu 
mengerjakannya. 
Kalimat di tepat sebagai ungkapan kesanggupan Anda 
adalah ... 
A. Soal ini belum diajarkan di sekolahku.  
B. Saya belum pernah mendapat soal semacam ini.  
C. Soal ini sukar bagiku.  
D. Apa sukarnya soal semacam itu.  
E. Saya tidak dapat mengerjakan soal ini. 
 

EBTANAS-SMA-90-42 
Pada suatu hari Anda menonton pertandingan sepak 
bola. Pertandingan tersebut cukup seru dan menarik, 
sehingga Anda merasa puas. Kalimat yang tepat untuk 
mengungkapkan rasa puas dari situasi di atas adalah  ...  
A. Pertandingan sepak bola macam itu bukan hal baru 

bagi saya.  
B. Menonton pertandingan sepak bola merupakan 

hobi saya.  
C. Pertandingan sepak bola itu berjalan dengan baik 

dan teratur.  
D. Hati saya merasa senang melihat pertandingan 

sepak bola itu.  
E. Saya salut dengan pemain-pemain sepak bola itu. 
 



EBTANAS-SMA-90-43 
Bila di tempat Anda tersiar kabar bahwa di kelurahan 
tetangga ada seekor harimau beranak kucing, maka 
tanggapan Anda untuk menyatakan bahwa kabar itu 
tidak masuk akal adalah ...  
A. Memang, aku pernah melihatnya dengan mata 

kepala sendiri.  
B. Jangan cepat percaya pada setiap pembicaraan 

orang.  
C. Kali ini kau ingin membuktikan sendiri. 
D. Dalam beberapa waktu dekat macan di taman 

wisatapun melahirkan kucing.  
E. Mana mungkin ada harimau beranak kucing. 
 

EBTANAS-SMA-90-44 
Dalam rangka menyambut hari Sumpah Pemuda, OSIS 
mengadakan kegiatan-kegiatan antara lain kegiatan 
olah raga, kesenian dan lomba berpidato. Dari kegiatan 
ini tentunya kita menyampaikan informasi kepada 
pihak lain. Kalimat yang tepat untuk menyampaikan 
informasi dari kegiatan di atas adalah ...  
A. Kegiatan olah raga, kesenian, dan berpidato akan 

dilaksanakan oleh sekolah. 
B. Sekolah akan mengadakan kegiatan olah raga, 

kesenian dan pidato.  
C. Marilah kita sambut hari Sumpah Pemuda dengan 

kegiatan olah raga, kesenian, dan pidato.  
D. Sebagai warga kelas yang baik, kita perlu 

mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh 
sekolah.  

E. Untuk memeriahkan hari Sumpah Pemuda OSIS 
akan mengadakan kegiatan olah raga, kesenian dan 
pidato. 

 
EBTANAS-SMA-90-45 

Masa muda Ali penuh dengan kesantaian. Nasihat- 
nasihat baik dari orang tuanya atau dari famili tidak 
pernah diacuhkannya. Setelah umur Ali semakin 
tambah dan melihat teman-temannya sudah selesai 
pendidikannya, malahan sudah banyak yang bekerja, 
penyesalan pun datang.  
Ungkapan rasa penyesalan Ali ...  
A. Takdir manusia sudah digariskan, tak dapat 

diubah.  
B. Manusia tak dapat lepas dari nasib yang sudah 

digariskan.  
C. Apapun yang dibuat manusia, kalau nasibnya 

jelek, akan tetap juga jelek.  
D. Sayang mengapa baru sekarang mata saya terbuka 

yang lewat tak dapat diulangi lagi.  
E. Memang saya sudah ditakdirkan bernasib malang. 

Apapun yang saya terima sekarang, itu adalah 
nasib saya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EBTANAS-SMA-90-46 
Umar merasa prihatin melihat temannya yang 
mengalami kegagalan di dalam suatu usaha. Umar 
ingin memberi semangat agar kawannya itu Jangan 
berputus asa dan agar mau berbuat lagi mengelola 
usahanya itu.  
Ungkapan yang bernada saran sesuai dengan ilustrasi 
di atas  ...  
A. Situasilah yang menyebabkan Anda tidak berhasil. 

Kalau Anda ulangi lagi sekarang dalam keadaan 
yag sudah tenang, Anda pasti berhasil.  

B. Saya rasa pekerjaan itu tidak sesuai dengan Anda 
cobalah beralih ke pekerjaan lainnya.  

C. Kalau kita tidak berhasil dalam suatu pekerjaan 
kita coba berusaha di bidang lain, yang mungkin 
akan berhasil.  

D. Banyak pekerjaan yang dapat dilaksanakan. Tak 
berhasil dalam satu pekerjaan, beralih ke pekerjaan 
lain.  

E. Kalau gagal dalam suatu pekerjaan, haruslah 
terpikir bahwa pekerjaan itu tidak sesuai dengan 
kita. 

 
EBTANAS-SMA-90-47 

Dalam diskusi kelas, Anda ditugasi oleh guru menjadi 
moderator. Diskusi tersebut membicarakan masalah 
"bahaya Narkotika". 
Kalimat yang secara tepat Anda gunakan dalam 
membuka diskusi ini adalah ... 
A. Teman-teman sekalian pada saat ini kita 

membicarakan "Bahaya Narkotika".  
B. Sebaiknya diskusi ini kita buka setelah Kepala 

Sekolah hadir.  
C. Teman-teman sebaiknya diskusi ini kita buka, 

meskipun yang hadir belum lengkap.  
D. Marilah kita mulai diskusi masalah "Bahaya 

Narkotika" ini. 
E. "Bahaya Narkotika" merupakan tema diskusi kita 

kali ini. 
 

EBTANAS-SMA-90-48 
Sewaktu diadakan diskusi dengan topik "Mengapa 
siswa kurang minat membaca". Penyaji mengemuka-
kan pendapat bahwa siswa masih banyak yang berhura-
hura saja, tidak memanfaatkan 'waktu luangnya ke 
perpustakaan. 
Ada peserta yang menyanggah hal tersebut. 
Pernyataan sanggahannya  ... 
A. Saudara penyaji itu tidak tepat bila dikatakan di 

forum karena tidak semua pelajar itu berhura-hura. 
B. Saudara penyaji, hal itu terjadi karena tidak 

diarahkan guru di sekolah. 
C. Saudara penyaji jangan hanya menyalahkan siswa 

saja, guru harus dimarahi. 
D. Saudara moderator yang terhormat hal itu tidak 

terjadi jika buku-buku disediakan di perpustakaan. 
E. Saudara moderator yang terhormat apa yang 

diungkapkan penyaji benar adanya, tetapi 
janganlah semua kesalahan ditimpakan pada siswa. 

 



EBTANAS-SMA-90-49 
Seorang anak merasa putus asa karena pernah beberapa 
kali dia mengikuti tes masuk kerja gagal teras. Kali ini 
ia mengikuti tes lagi. Untuk memberikan semangat dan 
dorongan kepada anak itu kita bisa menyatakan 
apresiasi kita. 
Pernyataan yang paling tepat untuk mengungkapkan 
apresiasi terhadap masalah di atas yaitu  ....  
A. Sudahlah, yang sudah biarlah berlalu, yang penting 

sekarang engkau mengikuti tes itu dengan tekun, 
pasti kau lulus.  

B. Walaupun engkau mengikuti tes sepuluh kali tetap 
saja tidak akan lulus, lebih baik engkau tidak 
mengikuti tes lagi.  

C. Kalau engkau ingin lulus dalam tes itu tentu harus 
belajar dengan giat.  

D. Pasti engkau lulus dalam tes itu, jika engkau mau 
membayar mahal.  

E. Sebaiknya jika engkau ingin lulus dalam tes itu 
harus banyak kenalan dengan panitia. 

 
EBTANAS-SMA-90-5 

Jika Anda sebagai ketua Karang Taruna akan 
menyampaikan pidato sebagai laporan kegiatan pada 
akhir tahun dalam rapat di RW setempat, maka kalimat 
yang merupakan pembuka pidato Anda adalah  ... 
A. Yth. Ibu, bapak, dan adik-adik, semoga kita 

senantiasa dalam lindungan yang Maha Pengasih.  
B. Saudara-saudara, pada kesempatan ini izinkanlah 

saya mengemukakan beberapa hal mengenai … 
C. Teman-teman silakan melaksanakan tugas maslng-

masing sesuai dengan pembagian tadi.  
D. Baiklah akan segera kita bahas permasalahan yang 

ada hubungannya dengan ....  
E. Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan hadirin yang terhormat, 

nantikan, yaitu ... 
 

EBTANAS-SMA-90-51 
Salah satu fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukan-
nya sebagai bahasa negara adalah  ...  
A. menjadi kunci mempelajari yang lain.  
B. menjadi alat perhubungan dalam pergaulan sehari-

hari.  
C. sebagai alat untuk menjalankan administrasi 

negara. 
D. sebagai alat untuk mempelajari naskah-naskah tua.  
E. sebagai alat manusia untuk mengolah dan 

menampilkan rasa estetisnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EBTANAS-SMA-90-52 
Kita Adalah Pemilik Sah Repubtik Ini 

Taufik Ismail 
Tidak ada jalan lain, kita harus  
Berjalan terus 
Karena berhenti atau mundur  
Berarti hancur 
Maksud penyair dalam sebait puisi di atas, adalah ...  
A. protes sosial dan politik terhadap kekejaman PKI  
B. menanamkan kesadaran, demi membela kebenarah  
C. memotivasi generasi muda untuk berjuang tanpa 

pamrih  
D. mengajak generasi muda untuk terus berjuang 

demi tegaknya keadilan dan kebenaran  
E. membawa kesadaran murni manusia yang 

diperkosa oleh PKI 
 

EBTANAS-SMA-90-53 
Ini kali tidak ada yang mencari cinta  
di antara gudang rumah tua, pada cerita  
tiang serta temali, Kapal, tiada berlaut  
menghembus diri di dalam mempercaya mau berpaut  
Gerimis mempercepat kelam. Ada juga kelepak elang  

Menyinggung muram, desirhari lari. Berenang  
Menemu bujuk pangkal makanan. Tidak bergerak  
dan kini tanah dan air tidur hilang ombak.  

Tiada lagi. Aku sendiri. Berjalan  
menyisir semenanjung, masih pengap harap  
sekali tiba di ujung dan sekalian selamat jalan  
dari pantai keempat, sedu penghabisan bisa terdekap.  

Dari  :  Deru Campur Debu (1949)  
Oleh  : Chairil Anwar 

Kalau kita memperhatikan bait ke-2 di atas penafsiran 
isinya yang paling mendekat adalah ...  
A. kesedihan yang semakin mendalam  
B. suasana senja di pelabuhan  
C. keadaan pantai yang sunyi sepi  
D. gerimis yang turun pada waktu malam  
E. perasaan sedih yang mencekam penvair 
 

EBTANAS-SMA-90-54 
Tokoh pelopor puisi dan prosa angkatan 45 adalah ...  
A. Amir Hamzah dan Usmar Ismail  
B. Chairil Anwar dan Idrus  
C. Asrul Sani dan Rosihan Anwar  
D. Ramadhan KH dan Mochtar Lubis  
E. Asrul Sani dan Chairil Anwar 
 



EBTANAS-SMA-90-55 
"Di kampuhg Ranah, di kota Padang adalah sebuah 
rumah kayu, beratapkan seng. Letaknya jauh dari jalan 
besar, jalan kebun yang luas, tersembunyi di bawah 
pohon-pohon kayu yang rindang. Jika ditilik dari 
perkakas rumah ini dan susunannya nyatalah rumah ini 
suatu rumah yang tiada dipelihara benar-benar, karena 
sekalian yang ada di dalamnya telah tua dan kotor dan 
tempatnya tiada teratur dengan baik. Di serambi muka 
hanya ada sebuah lampu gantung macam lama yang 
telah berkarat besi-besinya.  
Apabila tidak ada orang datang, lampu itu tiada 
dipasang  ... 
Di serambi belakang, hanya ada satu perhiasan saja, 
yaitu kursi kain yang tak kelihatan lagi coraknya. 
Itulah rumah Datuk Meringgih saudagar yang 
termasyhur kaya di Padang".  

(Siti Nurbaya, 1965 :85). 
Penggalan roman Siti Nurbaya di atas memperlihatkan 
unsur  ... 
A. karakter 
B. setting 
C. tema 
D. sudut pandang 
E. gaya 
 

EBTANAS-SMA-90-56 
Kelompok-kelompok bahasa daerah di Indonesia 
berikut, ada yang tidak serumpun dengan Austronesia, 
yakni ...  
A. Melayu, Mentawai  
B. Ternate, Tidore  
C. Rejang, Lebong  
D. Batak, Nias  
E. Minangkabau, Aceh 
 

EBTANAS-SMA-90-57 
Diagram Ciri-ciri Cerpen dan Novel 

No. Cerpen No. Novel 
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Lebih pendek 
daripada novel 
Menceritakan suatu 
kejadian 
Mengubah kehidupan 
pelaku 
Tokoh dicerutakan 
dengan singkat 
Watak pelaku 
digambarkan sekilas 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Lebih panjang dari 
cerpen 
Menceritakan kejadi-
an yang luar biasa 
Kehidupan pelaku 
tetap baik 
Tokoh diceritakan 
panjang lebar 
Watak pelaku 
digambarkan tidak 
mendalam 

Dari diagram di atas terlihat bahwa perbedaan cerpen 
dengan novel terletak pada nomor ... 
A. 1, 2 dan 3 
B. 1, 3 dan 4 
C. 1, 2 dan 4 
D. 2, 3 dan 4 
E. 3, 4 dan 5 
 
 
 
 
 
 

EBTANAS-SMA-90-58 
Perhatikan label di bawah ini  

TEMA NOVEL 
No Tema novel Angkatan 45 No Tema novel Angkatan 66 

1 
 
2 
 
3 
 
 
4 
 
5 

Membangkitkan semangat 
untuk membela tanah air. 
Menegakkan berdiri-nya 
negara kesatuan RI 
Bantu membantu demi 
persatuan bangsa. 

Ungkapan rasa pahit akibat 
revolusi fisik. 
Meyakinkan rakyat Indone-
sia akan kekuatan sendiri. 

1 
 
2 
 
3 
 
 
4 
 
5 

Membangkitkan individual-
isme perjuangan. 
Protes sosial politik ter-
hadap penyelewengan 
Pancasila dan UUD 1945. 
Menegakkan keadilan dan 
kebenaran. 
Menyelamatkan negara dari 
pepecahan.  
Menghilangkan konsep yang
ingin mempolitisir kesu-
sastraan. 

Tabel di atas memuat perbedaan tema novel] 
Angkatan '45 dengan '66, kecuali nomor ... 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
E. 5 
 

EBTANAS-SMA-90-59 
Raumanen yang ditulis Mariane Katopo dapat 
dikategorikan sebagai novel pop yang menyajikan 
lagu-lagu asmara muda-mudi. Kadar bobot novel ini 
terletak pada aspek masalahnya, gaya penampilan dan 
sejauh mana pengarang berhasil menggali masalah 
yang dikemukakannya. 
Sebagai novel pop yang dikonsumsi oleh orang banyak 
dalam arti selera dan pengetahuannya akan karya 
sastra, Raumanen menyuguhkan plot yang sederhana. 
Raumanen atau Manen ketemu Monang. Mereka saling 
jatuh cinta, dan terjadi kehamilan atas diri Manen 
sebagai akibat hubungan cintanya itu.  
Klimaks cerita itu terjadi ketika Monang tidak berani 
menikahi Manen yang sudah hamil, karena orang tua 
Manen telah menjodohkannya dengan pemuda lain. 
Penyelesaian cerita itu adalah Manen bunuh diri. 
Dalam resensi di atas, peresensi lebih memperhatikan 
unsur ... 
A. tema 
B. sudut pandang 
C. penokohan 
D. seting 
E. jalan cerita 
 



EBTANAS-SMA-90-60 
Pantun 
 
Kalau ada sumur di ladang  
bolehlah kita menumpang mandi  
Kalau ada umurku panjang 
tentulah kita bertemu lagi 
 
Soneta 

 
Gita Gembala 

Lemah gemulai lembut dirana  
Bertiuplah angin sepantun ribut  
Menuju gunung arah ke sana  
Membawa awan bercampur kabut 
 
Dahan bergoyang sambut menyambut  
Menjatuhkan embun jernih berwarna  
Menimpa bumi beruap dan lembut  
Sebagai benda tiada berguna 
 
Jauh di sana diliputi awan  
Terdengar olehku bunyi nan rawan  
Seperti permata di dada perawan 
 
Alangkah berahi rasanya jantung  
Mendengarkan bunyi suara kelitung  
Melagukan gembala membawa untung 

Oleh: Muh. Yamin 
 
Perbedaan pantun dan soneta yang dapat ditemukan 
dalam contoh di atas adalah  ... 
A. Pantun selesai dalam satu bait, sedangkan soneta 

tidak  
B. Pantun bersajak silang, soneta bersajak sama  
C. Pantun bersampiran, soneta tidak. 
D. Pantun memiliki rumus persajakan, soneta tidak.  
E. Isi pantun pada baris kedua, soneta pada kuatrain 

kedua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENGARANG PETUNJUK KHUSUS: 
 
1. Buatlah karangan yang berbentuk argumentasi! 
2. Panjang karangan 150 - 200 kata minimal tiga 

paragraf. 
3. Waktu yang disediakan 60 menit. 
4. Tulislah dengan rapi dan jelas! 
5. Hal-hal yang dinilai: 

a. ejaan 
b. diksi 
c. koherensi antarkalimat 
d. koherensi antarparagraf 
e. kesesuaian judul dengan isi 
f. isi karangan 

6. Pilihlah salah satu tema di bawah ini: 
a. Sistem Ijon yang Menghambat Kemajuan 

Petani dan Perajin  
b. Manfaat Menabung untuk Menunjang 

Kewiraswastaan  
c. Peran dan Manfaat KUD untuk Para Petani 

dan Penduduk Desa  
d. Swasembada Bahan Makanan untuk 

Kepentingan Ketahanan dan Pertahanan 
Negara  

e. Lingkungan yang Bersih Menunjang 
Kesehatan Masyarakat  

f. Terwujudnya 5K di Sekolah Memperlancar 
Proses BelajarMengajar  

g. Peranan OSIS dalam Menunjang Kegiatan 
Sekolah 

 
 


