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EBTANAS-96-01 
Bacalah teks berikut! 
 

Salah satu program pemerintah dalam masa pembangunan ini adalah Usaha penyebaran penduduk Jawa, 
Madura, Bali, dan Lombok (Jambal). Dalam kaitan ini, Bung Hatta berkata dalam kongres ahli-ahli (Jogya, 3 Februari 
1946): "Suatu masalah yang mahapenting dalam rangkaian politik kemakmuran ialah transmigrasi. Kalau ini tidak 
terpecahkan, Indonesia tidak bakal makmur." Artinya penyebaran penduduk itu dikehendaki dengan tegas oleh napas 
perjuangan bangsa sepanjang masa. 

Kita ingin menyebarkan 62 persen penduduk yang tinggal di pulau yang hanya seluas 7 persen dari seluruh 
wilayah Jambal. Keinginan ini terasa berlawanan dengan kondisi objektit" yang ada. Jawa, Bali yang penuh pesona 
untuk menarik pendatang tetap siap menampung penambaban penduduk, karena tidak khawatir akan tenggelam. 

Serta merta timbullah pertanyaan, apa perlunya penyebaran? Toh banyak negara maju tidak menjadikan 
seluruh wilayahnya sebagai tempat penduduk. 

Bahasa dan Sastra Indonesia Ib, hlm. 12 
 
Tema wacana di atas adalah .... 
A. Usaha Penyebaran Penduduk 
B. Transmigrasi untuk Memakmurkan Rakyat 
C. Pemerataan Penduduk Indonesia 
D. Kependudukan di Negara Berkembang 
E. Mengurangi Jumlah Penduduk 
 

EBTANAS-96-02 
Olahraga dirgantara termasuk olahraga mahal. Inilah barangkali salah satu kendala dalam mengembangkan olahraga 
dirgantara di negara kita. Untuk melakukan olahraga terjun payung diperlukan payung atau parasut. Harga sebuah 
parasut bisa mencapai lima juta rupiah. Untuk terjun dari udara .diperlukan pesawat terbang yang menerbangkan para 
penerjun ke ketinggian. Penerbangan pesawat udara ini memerlukan biaya yang mahal. Walaupun tidak semahal 
olahraga terjun payung, olahraga layang gantung juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sebuah layang gantung 
berharga ratusan ribu rupiah. Bahkan, ada yang berharga di atas satu juta rupiah. 
Fakta yang tidak terdapat dalam wacana di atas adalah .... 
A. untuk melakukan olahraga terjun payung diperlukan parasut  
B. untuk olahraga terjun payung diperlukan pesawat terbang  
C. olahraga layang gantung memerlukan pesawat terbang  
D. harga parasut sangat mahal, mencapai lima juta rupiah  
E. harga sebuah layang gantung mencapai jutaan rupiah 
 

EBTANAS-96-03 
Perhatikan paragraf berikut! 
Pembangunan ekonomi tetap menduduki tempat pertama dalam skala prioritas nasional baik dalam pola jangka panjang, 
maupun pola umum PELITA I dan PELITA II yang sesuai dengan haluan pembangunan yang digariskan oleh MPR. 
Ketetapan ini mencerminkan betapa besar masalah sosial ekonomi yang perlu kita garap untuk memajukan 
kesejahteraan .rakyat. Teranglah justru untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam arti luas itu diperlukan dana 
pembangunan yang makin besar. Dana pembangunan harus dihimpun melalui peningkatan penerimaan negara dan 
kemampuan masyarakat sendiri, melalui kegiatan produksi dan gerak ekonomi yang menanjak. Dengan kata lain, 
kesejahteraan rakyat dalam arti yang sebenarnya hanya mungkjn terwujud dalam tingkat ekonomi yang maju. 
Isi pokok paragraf di atas adalah .... 
A. pembangunan ekonomi tetap menduduki tempat pertama dalam skala prioritas nasional 
B. betapa besar masalah ekonomi yang perlu kita garap untuk memajukan kesejahteraan rakyat 
C. untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam arti yang luas, diperlukan dana yang cukup besar 
D. dana pembangunan harus dihimpun melalui peningkatan penerimaan negara dan kemampuan masyarakat 
E. kesejahteraan rakyat dalam arti yang sebenarnya hanya mungkin terwujud dalam tingkatan ekonomi yang maju 
 



EBTANAS-96-04 
Oleh karena itu, meningkatnya kesejahteraan suatu keluarga berkaitan erat dengan besarnya jumlah anggota keluarga 
yang harus ditanggung oleh pencari nafkah. Suatu keluarga dengan anak banyak sedangkan pencari nafkah hanyalah 
sang ayah, tentu akan menimbulkan kesulitan di bidang ekonomi. Secara teori. dapat disarankan agar pada keluarga 
seperti itu, sang ibu pun ikut bekerja, atau anak-anaknya kuliah sambil bekerja. 
Kalimat yang berisi alasan dalam paragraf di atas ialah … 
A. meningkatnya kesejahteraan suatu keluarga 
B. jumlah anggota keluarga yang harus ditanggung oleh pencari nafkah  
C. peneari nafkah hanya ayah seorang  
D. suatu  keluarga yang banyak anak akan menimbulkan kesulitan di bidang ekonomi  
E. dalam keluarga yang seperti itu, sang ibu pun ikut bekerja  
 

EBTANAS-96-05 
Acara lain yang juga menarik adalah acara dari desa ke desa, di sini kita bisa menyaksikan wajah desa yang hijau, 
tenang, jauh dari hiruk pikuk. Perilaku orang-orang desa yang polos murni sepatutnya dicontoh oleh orang-orang kota. 
Kecantikan alam desa selalu menggugah rasa, ingin kita mengunjunginya, sekaligus bangga, betapa beragamnya tanah 
air tercinta ini. Dan memang benar acara ini semakin menebalkan rasa cinta dan bangga akan negeri sendiri.  
Pesan yang terdapat di dalam paragraf di atas adalah .... 
A. acara yang menarik adalah dari desa ke desa  
B. perilaku orang desa patut untuk ditiru dan dicontoh  
C. acara dari desa ke desa menebalkan rasa cinta tanah air  
D. kecantikan alam desa selalu menggugah rasa cinta keindahan  
E. desa yang hijau, jauh dari hiruk-pikuk 
 

EBTANAS-96-06 
Setiap warga pedesaan dapat menjadi anggota KUD. Hal ini Berarti 'anggota KUfJ terdiri atas berbagai golongan atau 
lapisan, seperti petani, pedagang, peternak, nelayan, dan pengrajin. Untuk menjadi anggota KUD orang harus 
memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh Anggaran Dasar (AD) dan perundangan koperasi. 
Paragraf'di atas termasuk jenis .... 
A. induktif  
B. deduktif 
C. naratif 
D. deskriptif  
E. induktif-deduktif  
 

EBTANAS-96-07 
Hanya selang tiga pekan, banjir dan tanah longsor -kembali melanda Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, dan 
Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Kamis (29/9), akibat hujan deras sejak Rabu malam. Banjjr yang menggenang 
kelima desa di Kecamatan Watulimo ini, tidak memakan korban jiwa: Namun akibat tanah longsor hubungan darat dan 
transportasi antara Trenggalek dan Watulimo, putus total. 
Pikiran utama paragraf di atas adalah ....  
A. Banjir dan tanah longsor melanda Kabupaten Temanggung.  
B. Banjir dan tanah longsor melanda Kabupaten Trenggalek.  
C. Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung dilanda banjir dan tanah Jongsor.  
D. Hubungan darat antara Watulimo dan Trenggalek terputiis.  
E. Banjir yang melanda Trenggalek tidak memakan korban. 
 

EBTANAS-96-08 
Akhir Pelita IV pertumbuhan ekonomi Indonesia masih didominasi oleh sektor pertanian dalam pembentukan produk 
domestik bruto. (l) Akan tetapi, kecenderungan umum arah sektor pertanian makin menurun dan sektor industri kecil 
semakin meningkat. (2) Gejala yang sama ditunjukkan oleh kemampuan menyerap angkatan kerja yang senantiasa 
tumbuh. (3) Penyerapan teriaga kerja di sektor pertanian 66% pada tahun 1971 menjadi 55% pada tahun 1985. (4) 
Perkembangan sektor industri walaupun relatif kecil, 7% tahun 1971 dan 9% pada tahun  1985, ini menunjukkan angka 
pertumbuhan. (5) 
Kalimat utama paragraf di atas yaitu ....  
A. riomor 5  
B. nomor 4 
C. riomor 3 
D. nomor 2  
E. nomor 1  
 



EBTANAS-96-09 
Perhatikan paragraf berikut! 
Apa yang kita alami di sini dialami orang juga di mana-mana di seluruh dunia. Perusahaan merugi atau malah hancur 
sama sekali. Produksi melimpah ruah, hanya pembeli tidak ada. Pedagang bersaing seru menjual barang-barangnya. 
Untuk menjaga jangan sampai merosot terus-menerus, ada barang yang sengaja dirusak atau dibuang. Ribuan ton kopi 
digunakan menjadi bahan bakar lok kereta api, dan sebagian lagi dibuang ke laut. 
Pengembangan paragraf di atas menggunakan pola … 
A. contoh 
B. definisi 
C. perbandingan dan contoh 
D. perbandingan dan uraian 
E. uraian dan definisi 
 

EBTANAS-96-10 
Rumah keluarga Wongsomiharjo terletak di daerah Ceper, Klaten. Seperti rumah-rumah di daerah Ceper pada umum-
nya, rumah Pak Wongso pun berhalaman cukup luas dan sangat teduh. Bila kita ke rumahnya, serasa masuk ruangan 
pamer kendaraan berat karena di ruangan itu tampak mobil kuno, helikopter, trailer, dan kereta api. Akan tetapi, Anda 
tidak perlu heran, sebab semua jenis kendaraan itu hanyalah mainan anak-anak yang terbuat dari kayu, dan ukurannya 
pun seperlima puluh dari barang aslinya. Pak Wongso memang perajin mainan anak dari kayu bubut. Beliau perajin 
yang berhasil berkat dorongan dari para pengurus LKMD. 
Isi paragraf di atas menjelaskan tentang 
A. Rumah Pak Wongso yang berhalaman luas terletak di Ceper, Klaten;  
B. Rumah Pak Wongso tempat memamerkan kendaraan berat yang terbuat dari kayu bubut.  
C. Rumah Pak Wongso tempat memamerkan mainan berbagai jenis kendaraan.  
D. Pak Wongso seorang perajin mainan anak dari kayu bubut. 
E. Pak Wongso seorang perajin yang maju berkat  bantuan dari LKMD. 
 

EBTANAS-96-11 
Kalimat yang menggunakan istilah biologi adalah 
A. densitas penduduk di tiap propinsi Indonesia tidak sama.  
B. untuk meningkatkan produksi pangan, perlu diadakan irigasi teknis. 
C. inseminasi buatan lebih efektif daripada inseminasi alam.  
D. kelapa hasil persilangan lebih lebat buahnya daripada kelapa lokal. 
E. pupuk tablet dapat meningkatkan hasil panen sekitar 25%. 
 

EBTANAS-96-12 
Kata-kata bergaris bawah yang penulisannya tidak baku dijumpai pada kalimat ....  
A. Dengan menyilangkan berbagai varietas tumbuhan diperlukan waktu lima belas tahun untuk menghasilkan 

varietas baru.  
B. Untuk membantu..siswa dalam memilih masa depannya di sekolah diberikan bimbingan karier. 
C. Akibar hujan terus-menerus, jadwal pertandingan menjadi kacau.  
D. Kita harus konsekwen dengan semua yang sudah disepakati.  
E. Angka kriminalitas meningkat terus walaupun sudah dilakukan berbagai cara untuk mengatasinya. 
 

EBTANAS-96-13 
Kata yang berhomofon terdapat pada kalimat ....  
A. Pedagang material yang kikir itu menjual kikir di tokonya.  
B. Bang Ali bekerja di bank yang dekat dengan rumahnya.  
C. Pemuda yang mengenakan pakaian perang itu berambut pirang.  
D. Pejabat teras itu sedang duduk-duduk di teras sambil minum kopi.  
E. Susi suaranya sedap didengar, wajahnya pun sedap dipandang. 
 

EBTANAS-96-14 
Kalimat yang mengandung majas metonimia adalah … 
A. Harga minyak mengguncang pasar dunia.  
B. Raihlah cita-citamu setinggi bintang di langit.  
C. Ayah datang membawa kijang biru.  
D. Air danau jernih sebening kaca.  
E. Dalam pertempuran itu darah mengalir sampai menganak sungai. 
 



EBTANAS-96-15 
Kata yang mengalami penyempitan makna terdapat dalam kalimat .... 
A. Putra Pak Ali berhasil menjadi tenaga pendidik.  
B. Kapal itu berlayar ke laut bebas.  
C. Putrinya berhasil menjadi sarjana ekonomi.  
D. Bapak ibu anak-anak itu telah tiada.  
E. Manuskrip benda-benda sejarah itu rusak. 
 

EBTANAS-96-16 
Pada diagram berikut ini kata umum bidang perindustrian maju terdapat pada .... 

1. Konsumen Karoseri Mekanisme 
2. Diesel Plafon Inflasi 
3. Pabrik Limbah Produksi 
4. Rekaman Merekayasa Kreasi 
5. Perakitan Eksklusif Ekspedisi 

A. nomor 1 
B. nomor 2  
C. nomor 3 
D. nomor 4  
E. nomor 5  
 

EBTANAS-96-17 
Kata yang berpola suku kata KKKV terdapat dalam kalimat ....  
A. Bentuk karangan eksposisi dipelajari di Sekolah Menengah Atas.  
B. Instruktur yang baik mempunyai pengetahuan yang luas. 
C. Masalah yang dialami anak itu sangat kompleks.  
D. Pemerintah menyusun strategi untuk melaksanakan PJPT II.  
E. Transmigrasi adalah program pemerintah yang harus dijalankan. 
 

EBTANAS-96-18 
Penggunaan kata ulang utuh secara tepat terdapat dalam kalimat ....  
A. Pemerintah sudah banyak membangun perumahan-perumahan.  
B. Semua siswa-siwa diwajibkan mengikuti lomba baca puisi. 
C. Para sopir-sopir saling berebut penumpang.  
D. Semua warga desa harus menaati peraturan-peraturan yang ada.  
E. Lampu itu digantungkan tinggi-tinggi sekali. 
 

EBTANAS-96-19 
Kata berimbuhan memper-i yang menyatakan makna kausatif terdapat dalam kalimat .... 
A. Ia mempelajari materi yang diberikan guru.  
B. Amerika mempersenjatai tentaranya dengan senjata supercanggih.  
C. Pak Dalimin memperbaiki semua kursi yang rusak.  
D. Pemerintah memperbarui kurikulum SMU untuk menyesuaikan dengan kemajuan Iptek.  
E. Bangsa Indonesia.memperingati kemerdekaannya. 
 

EBTANAS-96-20 
Mereka menggunakan bambu runcing pada waktu itu. 
Pola kalimat di atas adalah ....  
A. S-P-O-K D 
B. P-K-S-O  
C. K-S-P-O 
D. P-S-K B. 
E. K-O-P-S  
 



EBTANAS-96-21 
Penggunaan kata depan daripada yang benar terdapat pada kalimat .... 
A. Kesediaan daripada mereka memang wajar.  
B. Pembangunan daripada jembatan itu diresmikan Presiden Soeharto kemarin.  
C. Pertandingan daripada klub Ayax Amsterdam dengan Remio Brazil berhasil dimenangkan oleh Ayax dengan skor 

4 – 3. 
D. Perjuangan daripada Rabin harus dibayar dengan nyawa,  
E. Larinya lebih cepat daripada lari saya. 
 

EBTANAS-96-22 
Kalimat yang menggunakan kata penghubung yang tepat adalah ....  
A. Pak Ozie berkata, kalau beliau akan berangkat besok pagi ke Jakarta.  
B. Ferdi sedang belajar bahasa Inggris, tetapi adiknya belajar komputer.  
C. Aku berjanji mengajaknya jalan-jalan jika pekerjaan rumahku sudah selesai.  
D. Bukan saya yang mengambil bukumu, tetapi Mira.  
E. Keluarga itu hidup dalam kemewahan, tetapi tetangganya serba kekurangan. 
 

EBTANAS-96-23 
Penyiar televisi sedang membacakan warta berita.  
Komponen pokok frasa pada kalimat tersebut adalah … 
A. televisi, membacakan 
B. penyiar, berita 
C. televisi, berita 
D. membacakan, berita 
E. penyiar, membacakan 
 

EBTANAS-96-24 
Penggunaan akhiran -wan yang benar terdapat dalam kalimat ....  
A. Haji Zainuddin MZ adalah rohaniawan yang terkenal.  
B. Seorang ilmiawan mempunyai pandangan yang obyektif terhadap ilmu. 
C. Nugroho Notosusanto adalah mantan Mendikbud dan sejarahwan besar.  
D. Sutan Takdir Alisyahbana adalah sastrawan dan budayawan terkenal.  
E. Biologiawan mengatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup pula. 
 

EBTANAS-96-25 
Penulisan yang benar untuk singkatan kata-kata yang sudah umum terdapat dalam kalimat ....  
A. Dia menandatangani surat itu A.n, kepala sekolah.  
B. Buku itu disusun oleh Bapak Imam Rejana d.k.k.  
C. Dia mendapat cuti mulai tanggal 6 s/d 28 Oktober 1994. 
D. Penataran itu dilaksanakan mulai tanggal 24 Oktober s.d. tanggal 29 Oktober 1994.  
E. Surat itu bisa kamu kirim D.a. SMU Negeri Bandar Lampung. 
 

EBTANAS-96-26 
Penulisan kata gabung berimbuhan yang tepat terdapat pada kalimat ....  
A. Penduduk di kota besar banyak membudi dayakan tanaman hias secara hidroponik.  
B. Mengembangbiakan tanaman kunyit cukup dengan menanam rimpangnya saja.  
C. Para penangkar salak memberi tahukan kesulitan yang dihadapinya pada penyuluh pertanian.  
D. Para siswa bertukarpendapat untuk membahas soal yang diberikan guru. 
E. Banyak barang tiruan diperjua belikan oleh pedagang di pasar. 
 

EBTANAS-96-27 
Penggunaan huruf kapital yang benar terdapar dalam kalimat .... , 
A. Perkembangan Bahasa Indonesia menggembirakan.  
B. Buku itu berjudul Melawat ke Barat, karangan Adinegoro.  
C. Pisang Ambon dan kacang Bogor tumbuh subur di sini. 
D. Gula yang dibuat dari nira disebut gula Jawa 
E. Negara kita sudah memiliki Undang-Undang Dasar. 
 



EBTANAS-96-28 

 
Poster di atas termasuk poster ....  
A. pendidikan  
B. penerangan 
C. niaga 
D. kegiatan  
E. reklame  
 

EBTANAS-96-29 
PU : Semua pemilik mobil wajib membayar pajak. 
PK : .... 
K   : Pak Budiman wajib membayar pajak. 
Premis khusus yang tepat untuk silogisme di atas adalah .... 
A. Pak Budiman memiliki mobil 
B. Pak Budiman menyewa mobil 
C. Pak Budiman ingin memiliki mobil 
D. Pak Budiman menjual sebuah mobil 
E. Pak Budiman memerlukan sebuah mobil 
 

EBTANAS-96-30 
Pasal 4 
Penyerahan rumah tinggal sesuai dengan keadaannya pada waktu ini akan diselenggarakan lima-belas hari setelah 
penandatanganan perjanjian ini, yaitu dengan jalan menyerahkan kunci-kunci rumah tinggal tersebut oleh penjual 
kepada pembeli. 
Isi perjanjian jual beli pasal 4 di atas tentang .... 
A. kewajiban pembeli 
B. hak pembeli 
C. hak/kewajiban penjual 
D. hak penjual 
E. kewajiban penjual 
 

EBTANAS-96-31 
Setiap malam berpuluh ribu tikus menyerbu desa-desa di Kecamatan Pracimantoro, Segala macarn tanaman, sampai 
kepada pohon petai cina yang sudah tua, habis digerogoti tikus. Binatang piaraan seperti ayam, kambing, dan sapi, tidak 
luput dari serangan tikus yang ganas itu. Apalagi bahan makanan. Memang itu yang dicari. Habis tandas ditelan tikus. 
Bahkan penduduk beberapa desa terpaksa diungsikan karena ketakutan. Sampai sekarang masih ada orang yang tidak 
rnau pulang ke kampung halamannya. 
Kalimat yang sesuai untuk menutup paragraf' induktif di atas adalah ....  
A. Itu baru di Pracimantoro.  
B. Di wilayah lain demikian pula adanya.  
C. Nah, sekarang saya baru tahu kisahnya.  
D. Bahkan mereka takut pulang ke kampung halamannya. 
E. Memang mengerikan sekali serangan tikus di Wonogiri pada saat itu. 
 



EBTANAS-96-32 
Dengan ini saya mengajukan lamaran kepada Bapak, kiranya dapat menerima saya mengisi lowongan tersebut. 
……………………. 
1. Fotokopi ijazah terakhir 
2. Pasfoto 3 × 4, 2 lembar 
3. Fotokopi KTP 
4. Surat Kelakuan Baik 
Kedua bagian penggalan surat lamara'n di atas dapat dilengkapi dengan .... 
A. Sebagai bahan pertimbangan Bapak, saya lampirkan.  
B. Demikianlah harapan saya kiranya Bapak maklum. 
C. Membaca iklan Bapak di surat kabar.  
D. Adapun data saya sebagai berikut. 
E. Sehubungan dengan itu saya sampaikan. 
 

EBTANAS-96-33 
Seorang penyaji menyampaikan makalahnya dengan topik "Pengaruh Rokok terhadap Kesehatan." Selain pengaruh 
negatif disampaikan pula pengaruh-pengaruh positif. Seorang peserta menolak pendapat tentang pengaruh-pcngaruh 
positif tersebut. 
Kalimat penolakan yang tepat dan sesuai dengan santun diskusi adalah .... 
A. Saudara moderator, saya menolak pendapat tersebut karena tidak didukung.oleh data yang cukup.  
B. Saudara moderator, saya kurang menerinla pendapat tersebut karena masih perlu dilengkapi dengan data yang lain.  
C. Saudara moderator, saya tidak sependapat karena tidak sesuai dengan kenyataan.  
D. Saudara moderator, saya tidak menyetujui pendapat tersebut kareria sulit untuk dilaksanakan.  
E. Saudara moderator, pendapat tersebut perlu ditinjau kembali karena kenyataannya pengaruh posiilf merokok sukar 

dibuktikan. 
 

EBTANAS-96-34 
Percakapan; 
Roma    : Saudara Penyaji, masalah yang Anda kemukakan belum memenuhi kriteria yang ada. Sebaiknya ditinjau 

kembali, terima kasih. 
Pemandu : Saudara Roma, baiklah pendapat Saudara akan saya tampung. Kepada penyaji silakan. 
Penyaji : Saudara-saudara, menurut pendapat saya masalah ejaan itu sangat prinsip dan kita harus konsekuen, baru 

bahasa itu dapat dipertahankan kebakuannya  
Kalimat saran yang sesuai dalam diskusi di atas adalah ....  
 . masalah yang ada sebaiknya ditinjau kembali. 
 . pendapat Saudara saya tampung dulu. 
 . menurut pendapat saya, itu prinsip. 
 . masalah yang Anda kemukakan belum jelas. 
 . saudara-saudara silakan ditanggapi. 
 

EBTANAS-96-35 
0. Demikianlah pidato saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. 
0. Saya akhiri pidato ini, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. 
0. Cukup sekian pidato saya, atas perhatian saya ucapkan terima kasih. 
0. Demikianlah pidato saya, sekian dan terima kasih. 
0. Sampai di sini dulu pidato saya, harap Saudara-saudara dapat menerimanya.  
Kalimat penutup pidato yang baik adalah ..  
E. nomor 1  
E. nomor 2 
E. nomor 3 
E. nomor 4  
E. nomor 5  
 



EBTANAS-96-36 
5. IBU  :  Ren, bagaimana kalau kau pimpin acara pesta ulang tahun Agri? 
5. RENYA :  Boleh Bu, pukul berapa mulainya? 
5. IBU  :  Kau bisa, Ren? 
5. RENYA :  Tentu saja Bu, apa susahnya mengerjakan hal seperti itu, 
5. IBU  :  Kau harus memimpinnya sampai selesai dengan baik 
5. RENYA :  Pasti Bu, tidak usah khawatir. Saya sudah biasa mengerjakan hal seperti'itu. 
5. AYAH  :  Dia sudah kelas dua SMU Bu, pasti Renya sanggup melaksanakannya dengan baik. 
Kalimat yang menyatakan kesanggupan dalam percakapan di atas yaitu .... 
A. nomor 2 dan 4  
B. nomor 2 dan 6 
C. nomor 4 dan 6 
D. nomor 4 dan 7  
E. nomor 6 dan 7 
 

EBTANAS-96-37 
Perhatikan percakapap berikut! 
1. Angga  :  Bagaimana Mir, apakah rapat ini bisa kita mujai? 
2. Amir    :  Sebentar, masih ada yang perlu saya siapkan. 
3. Angga :  Soalnya begini Mir, agar para tamu tidak gelisah, ada baiknya rapat, cepat kita mulai. 
4. Amir    :  Baiklah, mari kita mulai rapat ini! 
5. Angga  :  Dalam rapat nanti, sebaiknya kamu mengutarakan masalah itu dengan kepala tetap dingin. 
Percakapan di atas yang berisi penyelesaian sesuatu adalah .... 
A. 1 dan 2  
B. 2 dan 4  
C. 3 dan 5 
D. 1 dan 5 
E. 2 dan 5 
 

EBTANAS-96-38 
Doni :  Ton, ada pendaftaran calon taruna AKABRI 
Didik  :  Katanya, ingin menjadi perwira ABRI 
Yeti :  Jangan lewatkan kesempatan baik itu, Ton! ; 
Nina  :  Siapa tahu, kamu bisa diterima. 
Tony :  Insya Allah, saya akan mendaftar, doakan ya! 
Kalimat pada dialog di atas yang merupakan informasi faktual adalah kalimat yang diucapkan oleh .... 
A. Doni  
B. Didik  
C. Yeti 
D. Nina 
E. Tony 
 

EBTANAS-96-38 
No. Cerita Pendek No. Novel 
1 Cerita langsung menuju titik permasalahan 1 Cerita melukiskan seluruh kehidupan tokoh. 
2 Perwatakan tokoh diceritakan secara singkat. 2 Perwatakan tokoh diceritakan secara mendalam. 
3 Terjadi konflik yang mengubah nasib tokoh. 3 Terjadi konflik tetapi tidak mengubah nasib tokoh 
4 Lebih panjang dari-pada novel. 4 Lebih panjang daripada roman. 
5 Lebih dari satu konflik. 5 Hanya ada satu konflik. 

Pasangan ciri cerita pendck dan novel dalam label di atas yang sesuai terdapat pada .... 
A. nomor 1 
B. nomor 2 
C. nomor 4 
D. nomor 3 
E. nomor 5 
 



EBTANAS-96-40 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tuti dan Maria dua kakak beradik. Keduanya putri R. Wiraatmadja, mantan Wedana di daerah Banten. Meskipun Tuti 
dan Maria bersaudara, sifat keduanya sangat berbeda. Tuti seorang pendiam dan selalu berhati-hati dalam menuturkan 
kata. Ia lebih banyak menggunakan akal dan pikiran dari-pada perasaan. 
Sebaliknya Maria seorang gadis lincah dan periang, tetapi juga mudah murung. Gadis ini lebih banyak menurutkan 
perasaannya. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Unsur intrinsik yang menonjol pada penggalan novel di atas adalah … 
A. alur 
B. penokohan 
C. gaya bahasa 
D. sudut pandang 
E. setting 
 

EBTANAS-96-41 
       JALAN SEGARA 
 
Di sinilah penembakan 
Kepengecutan 
Dilakukan 

Ketika pawai bergerak 
Dalam panas matahari 
Dan pelor pembayar pajak 
Negeri ini 
Ditembakkan ke punggung 
Anak-anak sendiri 

(Taufiq Ismail) 
Isi puisi di atas menggambarkan ....  
 . Para mahasiswa yang berjuang dengan gagah berani.  
 . Para mahasiswa berdemonstrasi menegakkan keadilan.  
 . Para mahasiswa melawan kepengecutan orde lama. 
 . Para mahasiswa berdemonstrasi di Jalan Segara 
 . Peristiwa penembakan terhadap para demonstran. 
 

EBTANAS-96-42 
No. Nama Pengarang Karyanya 
1 Sutan Takdir Alisyahbana Ridu Dendam 
2 Y.E. Tatengkeng Jinak-jinak merpati 
3 Ali Hasjmi Nyanyi Sunyi 
4 Armijn Pane Tebaran Mega 
5 Amir Hamzah Buah Rindu 

Pasangan nama pengarang Pujangga Baru dan karyanya dalam label di atas yang paling tepat adalah .... 
A. nomor 1 
B. nomor 2  
C. nomor 3 
D. nomor 4 
E. nomor 5 
 

EBTANAS-96-43 
Di antara pernyataan berikut yang benar sesuai dengan peranan Bahasa Indonesia pada masa pendudukan Jepang adalah 
....  
A. Bahasa Indonesia dilarang untuk digunakan sebagai bahasa perantara dalam pergaulan sehari-hari.  
B. Bahasa Indonesia dijadikan bahasa perantara dalam komunikasi anggota masyarakat. 
C. Bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi pemerintah Jepang.  
D. Bahasa Indonesia dijadikan bahasa nasional pemerintah Jepang.  
E. Bahasa Indonesia tidak dapal menggantikan kedudukan bahasa Belanda sebagai bahasa peranlara. 
 



EBTANAS-96-44 
Perhatikan penggalan resensi berikut!  
Nikmat ceritanya itu sendiri kita dapatkan oleh gaya berceritanya halus, lembut, dan terpelajar. Tanpa banyak 
membuang tutur Marianne Katoppo melukiskan adegan demi adegan ceritanya. Ciri popnya yang menonjol ialah sering 
kalinya ia menyisipkan lukisan-lukisan kehidupan anak-anak muda yang penuh dengan gurauan-gurauan dan humor 
yang "kampus" atau terpelajar kalau tidak boleh dikatakan sophisticated. Desakan demikian rupanya terlalu banyak 
sehingga kadang merusak suasana cerita. Misalnya pada adegan Raumanen yang sedahg pada puncak kebingungannya 
akibat menyaksikan kekasihnya Monang mengadakan pesta di rumahnya tanpa mengundang dirinya, dan keesokan 
harinya dalam suasana batin yang begitu kalut, Raumanen ini masih sempat bercanda dalam dialognya dengan Monang.  
Yang demikian ini juga sering kali menghinggapi novelis wanita lainnya; Marga T. Yang terakhir ini sering terlena 
memperpanjang cerita hanya untuk melukiskan gurauan anak muda di rumah sakit. 
Pada penggalan resensi di atas ada bagian isi resensi yang tidak tepat, yaitu bagian yang … 
A. mengungkapkan keunggulan buku yang diresensi secara berlebihan  
B. mengungkapkan gaya khas pengarang buku yang diresensi  
C. membandingkan kelemahan pengarang dengan sesama pengarang yang lain  
D. menyinggung kelemahan penulis lain yang bukunya tidak diresensi di sini  
E. mengungkapkan kelebihan dan kelemahan dalam satu kesatuah uraian 
 

EBTANAS-96-45 
Perhatikan pantun dan gurindam berikut! 
Pantun:   -...." 
Berburu ke padang datar 
Mendapat rusa belang kaki 
Berguru kepalang ajar 
Bagai bunga kembang tak jadi  
 
Gurindam: 
Kurang pikir kurang siasat 
Tentu dirimu kelak tersesat 
 
Perbedaan antara pantun dan gurindam adalah .... 
A. pantun berirama, gurindam tidak 
B. pantun 4 larik, gurindam 2 larik 
C. pantun berisi nasihat, gurindam tidak 
D. rima akhir pantun berpola aaaa, gurindam tidak 
E. irama pantun simetris, gurindam tidak 
 

EBTANAS-96-46 
Bayu Ratih, anak Pak Iwan, senang bermain-main seperti anak kecil. Sepulang sekolah buku-bukunya disimipan di 
lacinya. Kemudian membunyikan radio keras-keras atau mendengarkan musik bernada cinta, duduk melamun daripada 
mengulang kembali pelajaran yang diterimanya. Tetapi bila ulangan tiba, ia baru membuka buku pelajaran sampai larut 
malam. Ternyata hasil ulangannya banyak yang “terbakar” 
Buatlah kesimpulan dari paragraf induktif di atas! 
 

EBTANAS-96-47 
Buatlah kalimat dengan menggunakan peribahasa '"Air cucuran atap, jatuhnya ke pelimbahan juga"! 
 

EBTANAS-96-48 
 . Ayah membawa adik ke rumah sakit ketika adik muntah terus-menerus. 
 . Siswa yang tidak memakai seragam dipanggil kepala sekolah. 
Tentukan induk dan anak kalimat dari kalimat majemuk bertingkat di atas! 
 

EBTANAS-96-49 
Kembangkanlah salah satu tema di bawah ini menjadi satu paragraf persuasil  
1.    Marilah Berolahraga  
2.    Mari Kita Ciptakan Budaya Bersih 
 



EBTANAS-96-50 
Pernyataan 

 
Demi amanat dan beban rakyat  
Kami nyatakan ke seluruh dunia  
telah bangkit di tanah air  
sebuah aksi perlawanan  
terhadap kepalsuan dan kebohongan  
yang bersarang dalam kekuasaan  
orang-orang pemimpin gadungan 
 

Taufiq Ismail 
Sadurlah puisi di atas! 
 
 
 
PETUNJUK KHUSUS MENGARANG 
0. Susunlah sebuah karanganargumentasi! 
0. Panjaijg karangan 200 - 250 kata. 
0. Aspek yang dinilai: 

3.1  Kesesuaian tema dengan isi karangan 
3.2   Komposisi penyajian isi dan kesesuaian jenis karangan 
3.3  Ketepatan pilihan kata 
3.4  Ejaan 
3-5  Kerapian 
3.6  Koherensi antarkalimat 

 
Pilih satu tema karangan: 
5. Gerakan Disiplin Nasional 
6. Gerakan Gemar Menabung 
6. Pekan Imunisasi Nasional 
6. Wajib Belajar Sembilan Tahun 
 
 


