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EBTANAS-97-01 
BIOTEKNOLOGI PERTANIAN 

 
Pertanian yang dilakukan secara konvensional sudah ketinggalan zaman. Cara bertani secara konvensional ini 
dipandang. tidak mampu meningkatkan produksi dan kualitas pangan jika dilihat dari tingkat kebutuhan pangan. Untuk 
mengatasi masalah ini, sekarang sedang dikembangkan bio-teknologi yang diharapkan mampu melipatgandakan 
produksi pangan sekaligus meningkatkan kualitasnya. 
Bioteknologi pertanian modern dikembangkan melalui dua kegiatan dasar, yaitu kultur jaringan dan rekayasa genetika. 
Teknik kultur jaringan memungkinkan kita mengisolasi jaringan. 
Gagasan utama paragraf pertama wacana di atas ialah .... 
A. bertani secara konvensional sudah ketinggalan 
B. bertani secara konvensional .tidak berproduksi 
C. sekarang dikembangkan bioteknologi 
D. peningkatan produksi pangan 
E. peningkatan kualitas produksi pangan 
 

EBTANAS-97-02 
Dengan teknologi yang maju, sabut kelapa dapat didayagunakan. 
Arti istilah didayagunakan pada kalimat di atas adalah .... 
A. diperjualbelikan 
B. diolah dengan teknologi yang canggih  
C. diolah untuk kepentingan yang lebih.luas  
D. dibuat menjadi bahan-bahan kerajinan  
E. dibuang jauh-jauh karena dinilai ketinggalan kereta 
 

EBTANAS-97-03 
Pencemaran lingkungan terjadi dari usaha pembangkitap tenaga listrik, terutama yang menggunakan sumber daya 
energi primer fosil. Polutan tersebut jika melampaui ambang batas akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup 
manusia. 
Imbuhan pe - an pada kata penlbangkitan menyatakan makna .... 
A. kausatif 
B. fokatif 
C. peristiwa/hal 
D. hasil 
E. tempat 
 

EBTANAS-97-04 
Sejak berpisah dengan burung perkutut kesayangannya, Mbah Parto sakit. Bukan sakit encok seperti ,biasanya, namun 
sakitnya lebih merupakan sakit rohani ketimbang sakit jasmani. Tiga bulan yang lain, burung perkutut yang sudah 
"kung" itu dibeli Pak Umar. Sebetulnya, Mbah Parto tak hendak melepaskan burung kesayangannya. Namun, karena 
Pak Umar mendesak dan meninggikan penawarannya sampai delapan ratus ribu rupiah, akhirnya, Mbah Parto 
merelakan perkutut itu dibeli. Ia mengira dengan uang sebanyak itu dia dapat membeli perkutut lagi dan sisanya untuk 
memenuhi kebutuhan hidup. Namun, yang terjadi di luar perkiraannya. Semenjak berpisah dengan burung perkututnya, 
Mbah Parto justru menderita. Tubuhnya semakin kurus dan pada akhirnya jasmaninyapun .tak kuat, ia terbaring sakit. 

Cerpen 'Mbah Parto' 
Amanat yang terkandung clalam penggalan cerpen di atas adalah ....  
A. jangan memaksakan kehendak  
B. jangan menyayangi sesuatu berlebihan  
C. jangan tergiur dengan uang bahyak  
D. jangan tergesa-gesa membuat keputusan  
E. jangan menyayangi binatang 
 



EBTANAS-97-05 
Kalimat berikut yang menggunakan ragam bahasa resmi di sekolah adalah ....  
A. "Lapor Pak, Udin jatuh terkapar di lantai."  
B. Anak itu kurang ajar, selalu mengganggu saja.  
C. Kamu sekalian bakalan akan menjadi sampah masyarakat. 
D. "Udin, tangkap Zakaria dan bawa kemari."  
E. Engkau merangkak dan cepetan dikit. 
 

EBTANAS-97-06 
Apabila mimpi ini menjadi kenyataan, berbagai persoalan tentu saja menyembul ke permukaan, dari penyediaan infra-
struktur, pelayanan sosial, penyediaan lapangan kerja, dana untuk pemeliharaan fasilitas kota, meningkatnya biaya 
sosial seperti kriminalitas, memburuknya ekologi, pemukiman, dan sebagainya, sampai biaya politik kebudayaan. 
Deretan kata yang merupakan hiponim dari kata dana adalah .... 
A. anggaran, fasilitas, biaya 
B. biaya, ongkos, anggaran ' 
C. ongkos, pelayanan, biaya 
D. infrastruktur, keuangan, devisa 
E. sarana, alat, anggaran 
 

EBTANAS-97-07 
Bagian pembuka surat undangan resmi yang berhuburigan dengan pertandingan olahraga yang paling tepat adalah ....  
A. Harapan kami tim sekolah Saudara mengikuti pertandingan olahraga rni.  
B. Dalam rangka memperingati HUT RI ke-52, akan dilakukan pejtandingan olahraga. 
C. Pertandingan seluruh cabang olahraga akan dimulai pada tanggal 10 Agustus 1997 s.d. 16 Agustus 1997.  
D. Melalui surat ini diharapkan agar sekolah Saudara mengikuti pertandingan ini.  
E. Bahwa mengenai cabang olahraga yang akan dipertandingkan dapat ditanyakan pada panitia. 
 

EBTANAS-97-08 
1) Kanker merupakan jenis penyakit yang menakutkan. 2) Kalau orang mendengar kata kanker, terbayanglah suatu 
penyakit yang tidak bisa disembuhkan. 3) Orang hanya menunggu kapan waktu akan berakhir. 4) Kanker membuat 
frustrasi. 5) Kanker menjadi momok bagi setiap orang.. 
Kalimat yang berobjek pada paragraf di atas adalah … 
A. nomor 5 
B. nomor 4 
C. nomor 3 
D. nomor 2 
E. nomor 1 
 

EBTANAS-97-09 
"Rabiya, aku minta kau mau menerima semua akibat keputusanku ini dengan tawakal. Jangan menyumpah-nyumpah 
dan jangan menggerutu atau kecewa. Bila nanti dengan kematianku kau dan anak-anak terpaksa harus kembali dengan 
keadaan dua puluh lima tahun yang lalu, kau harus menerima dan percaya bahwa itu kehendak Yang Mahakuasa. Ingat 
betul-betul bahwa dulu kita tidak pernah punya apa-apa. Bahkan, tidak pernah berpikir bahwa ada kemungkinan kita 
akan punya sesuatu yang berharga. Rabiya,. telah kuwariskan seluruh harta kekayaanku kepada Darulaitam hanya 
dengan satu alasan: perintah Tuhan. Titik. Kulakukan itu dengan sadar. Maka kau pun harus menyetujuinya dengan 
sadar. Habisnya milik kita nanti bukan berarti bahwa kita tidak punya apa- apa lagi. Percayalah bahwa semakin melarat 
kita, semakin kayalah kita." 
Makna peribahasa semakin melarat kita, semakin kayalah kita dalam penggalan cerpen di atas adalah … 
A. semakin melarat semakin kaya akan utang 
B. penderitaan seseorang memotivasi untuk maju 
C. semakin menderita akan semakin berbahagia 
D. kemelaratan bukan ciri dari kemiskinan 
E. miskin material, namun kaya akan pengalaman 
 



EBTANAS-97-10 
Tuti duduk membaca buku di atas kursi kayii yang lebar, di bawah pohon mangga, di hadapan rumah sebelah Cideng 
Weg. Tiap-tiap petang, apabila ia sudah menyelesaikan pekerjaan rumah dan sudah pula mandi dan berdandan, biasanya 
ia duduk di tempat itu menanti hari senja. Sesungguhnya, nikmat duduk berangin-angin di hadapan rumah memandang 
Cideng Weg yang sepi itu. Ke hadapan, lantang ia melihat ke seberang kali, kepada rumah-rumah batu yang indah. Di 
langit jauh di belakang rumah bersusun, awan senja berbagai-bagai warnanya, mengantarkan matahari yang akan 
terbenam. 
Latar penggalan novel Layar Terkembang di atas adalah .... 
A. sebuah taman 
B. di rumah batu yang indah 
C. di depan rumah 
D. menjelang senja 
E. di belakang rumah susun 
 

EBTANAS-97-11 
Trotoar pada dasarnya merupakan bagian jalan yang disediakan bagi pejalan kaki. 
Kalimat penjelas yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah .... 
A. trotoar itu dibuat di kiri kanan jalan untuk tempat bersantai  
B. namun, tuntutan sosial ekonomi menyebabkan trotoar tidak berfungsi semestinya  
C. banyak pedagang kaki-lima memanfaatkan trotoar untuk berdagang  
D. namun, tidak ada trotoar yang dapat dimanfaatkan oleh pejalan kaki  
E. dengan adanya trotoar, maka pejalan kaki tidak perlu memperhatikan rambu-rambu lalu lintas 
 

EBTANAS-97-12 
Penyelewengan fungsi trotoar itu jelas melanggar Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum ataupun Undang-Undang 
Lalu Lintas. Penertiban memang sering dilakukan oleh aparat Pemerintah Daerah. Namun, tindakan itu terkesan kurang 
serius atau sering kelihatan sebagai pameran kekuasaan dan kewibawaan. Segera setelah penertiban berlalu, kegiatan-
kegiatan yang melanggar ketertiban umum .itu kambuh lagi. Di Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, misalnya, pernah 
diadakan Operasi Yustisi terhadap para pedagang. Akan tetapi, tidak lama kemudian mereka muncul kembali meng-
gunakan trotoar itu untuk menggelar barang dagangannya seperti keramik dan mebel. 
Kalimat utama paragraf di atas terletak pada .... 
A. awal paragraf 
B. tengah paragraf 
C. akhir paragraf 
D. awal dan akhir paragraf 
E. tengah dan akhir paragraf 
 

EBTANAS-97-13 
Imah telah tiga kali menjadi juara I dalam lomba mengarang tingkat provinsi selama tiga tahun berturut-turut. Ia 
memang suka mengarang. Ia juga suka membaca buku-buku yang berkaitan dengan pengetahuan mengarang. ... tidak 
mengherankan jika tahun ini ia berhasil meraih juara I dalam lomba mengarang tingkat nasional. 
Kata penghubung yang tepat untuk mengisi titik-titik pada wacana di atas adalah .... 
A. dengan demikianlah 
B. selain itu 
C. kemudian 
D. oleh karena itu 
E. tambahan pula " 
 

EBTANAS-97-14 
Kalimat poster berikut yang berhubungan dengan masalah kependudukan ialah ... 
A. Beli satu dapat dua 
B. Wajib belajar sembilan tahun 
C. Dengan PIN anak Indonesia bebas polio 
D. Dua anak cukup, laki-laki perempuan sama .saja 
E. Ke mana setelah Anda tamat sekolah? 
 



EBTANAS-97-15 
1)Di lingkungan perbankan sering muncul sindiran bahwa, baik bank-bank besar pemerintah maupun swasta hanya 
berhubungan dengan pengusaha konglomerat. 2) Konsekwensinya, akses terhadap sumber daya ekonomi hanya bergulir 
pada segelintir orang. 3) Akhirnya, basis ekonomi rakyat kurang berkembang, apalagi kebijakan ekonomi lebih 
berorientasi ke atas. 
Kalimat yang menggunakan kata tidak baku dalam penggalan artikel tersebut ialah .... 
A. nomor 1 
B. nomor 2 
C. nomor 3 
D. nomor 1 dan 2 
E. nomor 2 dan 3 
 

EBTANAS-97-16 
KARANGAN BUNGA 
 
Tiga anak kecil 
Dalam langkah malu-malu 
Datang ke Salemba  
Sore itu 
 
"Ini dari kami bertiga 
Pita hitam pada karangan bunga 
Sebab kami ikut berduka 
Bagi kakak yang ditembak mati 
Siang tadi" 

Taufiq Ismail 
Masalah sosial yang terdapat dalam puisi ini ....  
A. perhatian kepada anak-anak yang masih kecil  
B. warna hitam melambangkan kesedihan  
C. kehidupan masyarakat saling mengunjungi  
D. solidaritas antargenerasi muda  
E. saling memberi hadiah dan perhatian 
 

EBTANAS-97-17 
Jalan tol kini telah menjadi satu industri yang berperan besar dalam menunjang roda perekonomian suatu negara. Bila 
pada awalnya jalan tol hanya terdapat di negara-negara Amerika Utara, sebagian besar Eropa Barat dan Asia Pasifik, 
dalam beberapa tahun terakhir telah meluas di seluruh penjuru dunia. Negara-negara di Eropa Timur, Cina, Amerika 
Selatan, dan Afrika mulai berpaling pada sistem tol. 
Pertanyaan yang sesuai dengan isi paragraf di atas adalah .... 
A. untuk apa jalan tol itu harus dibangun?  
B. di kota manakah jalan tol itu dibangun di Indonesia? 
C. ke negara manakah jalan tol itu dibangun?  
D. apakah yang dimaksud dengan jalan tol itu?  
E. di negara manakah pada mulanya jalan tol digunakan? 
 

EBTANAS-97-18 
Pemanfaatan energi telah diupayakan melalui pengelolaan energi hemat dan efisien sesuai dengan kebutuhan dengan 
memperhatikan kelestarian lingkungan hidup untuk jangka panjang. Penganekaragaman sumber energi melalui 
penemuan dan pemasyarakatan sumber energi alternatif telah mulai digalakkan. Diharapkan masyarakat dapat meme-
nuhi kebutuhan energi yang memenuhi syarat, aman, adil, dan terjangkau daya beli rakyat. 
Kalimat persuasif yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah ...... 
A. gunakanlah barang-barang atau keperluan rumah tangga yang hemat energi  
B. kita bersama-sama menghemat energi  
C. hemat energi menunjang masa depan yang cerah  
D. tidak menghidupkan TV maupun peralatan yang lainnya termasuk menghemat energi  
E. belilah panci produk "Bima" karena hemat energi 
 



EBTANAS-97-19 
Kalimat di bawah ini yang menggunakan kata bermakna amelioratif adalah ....  
A. kerusuhan itu didalangi olefi oknuin yang tidak bertanggung jawab  
B. pemimpin gerombolan di Timika sudah tertangkap  
C. peran wanitu sangat besar di masa pembangunan itu  
D. sejak menjadi kaki tanganbos, ia agak sombong  
E. perempuan desa itu membawa sayuran ke pasar 
 

EBTANAS-97-20 
 SURATKUASA 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 

nama  :    H. Muntawi 
umur  :    50 tahun 
pekerjaan  :    Kepala SMU Swasta Sejahtera, Jambi 
alamat  :    Jln. Parluhutan Lubis, Jambi 

dengan ini memberi kuasa kepada:  
nama  :    Hj. Yulinda  
umur  :    40 tahun 
pekerjaan  :    Wakil Kepala Sekolah  
alamat  :    Jln. Parluhutan Lubis, Jambi 

untuk melaksanakan tugas harian sekolah selama saya berhalangan. 
Maksud surat kuasa di atas adalah ....  
A. mencapai kelancaran kerja  
B. melaksanakan tugas harian  
C. supaya tidak terjadi suatu hal  
D. memberi latihan kepada bawahan  
E. membagi tugas yang menumpuk 
 

EBTANAS-97-21 
TAJUK RENCANA 
Maka pencanangan gerakan hemat air dan sekaligus berarti berdisiplin dalam pcnggunaan air di Jakarta menjadi amat 
relevan. Disiplin dalam penggunaan air bersih harus dilihat sebagai semacam kesetiakawanan sosial, Sebab, dengan kita 
berdisiplin menggunakan air bersih berarti memberikan peluang kepada anggota rnasyarakat lainnya yang selama ini 
kesulitan air berkesempatan menikmati air bersih. 

Suara Karya 
Sabtu, 24 Agustus 1996 

Pernyataan di bawah ini yang merupakan pendapat penulisan dalam tajuk rencana tersebut adalah .... 
A. sejumlah anggota masyarakat dengan semena-mena menggunakan air bersih 
B. kesulitan air yang menimpa sebagian besar penduduk hendaknya dapat ditarik maknanya 
C. PDAM harus terus berjuang keras urituk meningkatkari suptai air bersihnya 
D. sebaiknya penduduk menggunakan air sumur dengan memperhatikan peruntukannya 
E. masyarakat harus berdisiplin dalam penggunaan air bersih karena hal ini dapat inencerminkan kesetiakawanan 

sosial 
 

EBTANAS-97-22 
Rumah-rumah bantuan presiden untuk nelayan Muara Angke, Jakarta, kini dimiliki orang berduit. Mudah-mudahan ini 
bukan kesalahan prosedur. 

Pojok Kompas, 18 Juli 1996 
Intbrmasi yang terdapat dalam kolom khusus surat kabar di atas adalah .... 
A. rumah bantuan presiden untuk nelayan 
B. Muara Angke merupakan perkampungan nelayan  
C. banyak orang berduit membeli rumah di Muara Angke 
D. pembangunan rumah bantuan presiden salah prosedur 
E. rumah bantuan presiden untuk nelayan tidak dinikmati oleh nelayan 
 



EBTANAS-97-23 
Mangga, pepaya, pisang, durian, dan sebagainya merupakan jenis tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana jenis lumbuhan 
yang lain, tumbuh-tumbuhan tersebut sangat memerlukan air. Begitu pula dengan sapi, kuda, anjing, kucing dan. 
Binatang-binatang tersebut dan binatang-binatang lainnya sangat .membutuhkan air. 
Simpulan yang dapat ditarik dari analogi di atas adalah;.,.. 
A. tumbuh-tumbuhan sangat memerlukan air 
B. semua binatang sangat membutuhkan air  
C. semua makhluk hidup menlerlukah air sebagai kebutuhan pokok  
D. semua tumbuhan dan binatang memerlukan air sebagai kebutuhan pokok  
E. semua tumbuhan memerlukan air sebagai kebutuhan pokok 
 

EBTANAS-97-24 
TANAH LOT PRIMADONA WISATA BALI 
Tanah Lot terletak sekilar 31 km sebelah Barat Denpasar, bukan sembarangan kawasan wisata karena daerah ini sudah 
dikategorikan sebagai daerah tujuan wisata kelas dunia, sekaligus identitas pulau Bali. 
Yang membuat Tanah Lot dikagumi, selain panoramanya yang indah mempesona adalah sunset-nya yang legendaris. 
Oleh karena itu, untuk menikmati pesona indah Tanah Lot, pengunjung sebaiknya datang pada saat matahari akan 
terbenam. Pesona lain yang ditemui di sini adalah Pura Tanah Lot yang dibangun di atas batu karang tengah laut. Pura 
ini dibuat oleh Dang Hyang Nirartha, pendeta Hindu dari Majapahil yang datang ke Bali pada abad XVI. 
Data/fakta  penting yang terdapat di dalam penggalan wacana di atas, adalah .... 
A. Tanah Lot terletak sekitar 31 km sebelah Barat 'Denpasar  
B. selain panorama yang indah juga sunset-nya yang legendaris 
C. Pura Tanah Lot dibangun di atas batu karang di tengah laut  
D. Tanah Lot dikategorikan sebagai daerah tujuan wisata kelas dunia  
E. Puranya dibuat oleh Dang Hyang Nirartha 
 

EBTANAS-97-25 
Migrasi atau perpindahan penduduk, sebenarnya merupakan suatu reaksi kesempatan ekonomi pada suatu wilayah 
(regio). Pola migrasi di wilayah atau negara-negara berkembang biasanya sangat rumit (kompleks) dan menggambarkan 
kesempatan ekonomi dan yang seimbang dan kesalingbergantungan (interpendensi) antarwilayah di dalamnya. Migrasi 
juga merefleksikan keseimbangan mengalirnya .... 
Berdasarkan bagian pendahuluan laporan pengamatan di atas, informasi yang tepat untuk mengisi bagian terakhir yang 
belum lengkap adalah ....  
A. di negara sedang berkembang kesempatan ekonomi masih berpusat pada wilayah tertentu saja  
B. sumber daya manusia dari suatu daerah wilayah ke daerah atau wilayah lainnya  
C. yang kerap kali dipandang sebagai masalah pengembangan wilayah yang klasik di Indonesia  
D. baik sebagai provinsi pengirim maupun penerima 
E. antarporvinsi di wilayah pulau Jawa 
 

EBTANAS-97-26 
LOWONGAN KERJA 

DIBUTUHKAN segera seorang tenaga, pcmbukuan minimal tamat SMU/sederajat jurusan IPS. 
Lamaran dialamatkan ke PO BOX 211 Jambi 
Paling lambat 2 minggu setelah iklan ini diterbitkan.  

Independen, Selasa 27-8-1996 
Alinea pembuka yang tepat untuk k surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan di atas adalab ....  
A. Berdasarkan iklan Bapak, saya mengajukan lamaran pckerjaan untuk ....  
B. Sehubungan dcngan iklan Bapak yang dimuat pada haria'n Independen ....  
C. Melalui surat ini saya mengajukan lamaran pekerjaan untuk memenuhi ....  
D. Saya tertarik akan iklan Bapak, karena sesuai dcngan pendidikan saya  
E. Memenuhi iklan Bapak, saya bermaksud mengisi lowongan kerja tersebul 
 



EBTANAS-97-27 
SMU Nasional 1 Palembang  
Jl. R.A. Kartini Nomor 01  
Palembang 

NOTULA RAPAT 
A.    Pelaksanaan Rapat 

Hari/tanggal : Senin, 15 Desembcr 1995 
Pukul : 08.00 
Tempat : Ruang Auditorium SMU Nasional 1 Palemhang 
Pimpinan Rapat: Danang Kartika 
Acara : Membahas acara peringatan Isra Mi'raj Nahi Muhammad SAW. 

B.   Hasil Rumusan Rapat 
1. Peringatan Isra Mi'raj diisi dengan pengajian akbar dengan menghadirkan mubaligh, yaitu K.Z. Zamzam dari 

Palembang.  
Pengajian diadakan pada hari Kamis, 21 Desember 1995, pk. 10.00 di aula SMU Nasional 1 Palcmhang. 

2. Sehuhungan dengan acara pengajian tersebut, dipcrlukan dana untuk membeli minuman dan makanan kecil 
bagi peserta pengajian. Peserta pengajian terdiri atas 300 siswa, 60 staf pengajar dan tata usuha, serta 10 orang 
undangan. 

3. Sebelum pelaksanaan pengajian, seksi kerohanian akan mengadakan lomha memhaca Alquran dan saritalawah 
yang diikuti siswa-siswa wakil setiap kelas. Lomha akan diadakan pada langgal 18 Desemher 1995. 

Palembang, 15 Desember 1995 
Isi bagian notula rapat tersehut membicarakan ....  
A. pelaksanaan pengajian pada acara Isra Mi'raj  
B. pentingnya ceramah keagamaan hagi setiap pelajar  
C. pelaksanaan dan berbagai kegiatan Isra Mi'raj di SMU I Palemhang  
D. peringatan Isra Mi'raj di SMU Nasional Palembang  
E. dana yang diperlukan untuk pelaksanaan Isra Mi'raj di SMU Nasional 1 Palcmhang 
 

EBTANAS-97-28 
Budi, siswa yang berprestasi di kelasnya, nilai STTB-nya cukup tinggi. Bahkan. di atas nilai tujuh. Budi ingin 
melanjutkan studi ke perguruan tinggi, tctapi keadaan ekonomi tidak memungkinkan. 
Fungsi kata penghuhung pada kalimat terakhir paragraf di atas menyatakan .... 
A. perhandingan 
B. pemilihan 
C. sebab akibat 
D. paralel 
E. pertentangan 
 

EBTANAS-97-29 
 DIPONEGORO 
Di miasa pembangunan ini  
Tuan hidup kembali  
Dan bara kagum menjadi api  
Di depan sekali tuan menanti  
Tak gentar lawan banyaknya seratus kali  
Pedang di kanan keris di kiri  
Berselempang semangat yang tidak bisa mati  
Maju 
Ini barisan tak bergenderang-berpalu  
Kepercayaan tanda menyerbu  
Sekali berarti  
Sudah itu mati  
Maju 
Bagimu negeri  
Menyediakan api  
Punah di atas menghamha  
Binasa di atas dilindas  
Sungguhpun dalam .ajal baru tercapai  
Jika hidup harus mcrasai  
Maju  
Serbu  
Serang terjang. 
Huhungan antara tema puisi di atas dengan masalah kehidupan saat ini adalah ....  



A. kita harus berbuat apa yang bisa dilakukan  
B. lebih baik mati tertimbun tanah daripada hidup hercermin bangkai  
C. kita harus selalu menggelorakan semangat berjuang dalani membangun negeri yang kita cintai ini  
D. di dalam pembangunan saat ini kita harus percaya diri, bersemangat, kuat bekerja, dan tidak mengenal putus asa  
E. adapun rintangan, tantangan, dan masalah yang dihadapi tidak membuat kita cepat menyerah 
 

EBTANAS-97-30 
Novel Marianne Kaloppo yang berjudul Raumanen dapal dikatagorikan sebagai bacaan populer. Plot cerilanya sede-
rhana saja. Manen bertemu Monang. Mereka saling mencinla. Terjadi kehamilan atas diri Manen akibat percintaan itu. 
Klimaksnya terjadi waktu Monang ternyata tak berani menikahi Manen lantaran orang tuanya menjodohkannya dengan 
gadis lain. Penyelesaiannya ialah Manen bunuh diri. 
Unsur intrinsik yang terdapat pada penggalan resensi di atas adalah .... 
A. sudut pandahg dan plot 
B. sudut pandang dan latar 
C. gaya dan penokohan 
D. plol dan perwatakan 
E. perwatakan dan latar 
 

EBTANAS-97-31 
ABRI merupakan salah satu kekuatan dalam pembangunan negara kita. ABRI tidak hanya terlibat dalam perang 
mempertahankan kekuatan wilayah dan integritas Republik Indonesia. ABRI juga terlibat dalam pengembangan dan 
pengelolaan perikehidupan sosial politik. 
Makna imbuhan pe – an pada kata pengelolaan dalam paragraf di atas adalah .... 
A. menyatakan perbuatan 
B. menyatakan hasil 
C. menyatakan cara/proses 
D. menyatakan keadaan 
E. menyatakan hal, keadaan 
 

EBTANAS-97-32 
Industri kimia dan petrokimia, induslri pulp dan kertas, dan industri besi baja menggunakan minyak bumi sebagai bahan 
bakar utama untuk menggerakkan mesin-mesin pabrik. Demikian juga halnya alat transporlasi laut, darat, dan udara 
juga mcnggunakan minyak bumi sebagai bahan bakar utamanya. 
Simpulan umum paragraf di atas adalah ...... 
A. Minyak bumi sebagai bahan bakar berbagai industri  
B. Gas bumi dan batubara merupakan sumber energi yang penting  
C. Alat transportasi menggunakan minyak bumi sebagai bahan bakar utama  
D. Minyak bumi merupakan bahan bakar utama untuk berbagai mac am industri dan alat transporlasi 
E. Alat transportasi laut dan darat menggunakan minyak bumi sebagai bahan bakar 
 

EBTANAS-97-33 
Bagian pcnutup teks pidayo bertema kepahlawanan yang paling tepat adalah ....  
A. Terima kasih atas perhatian Anda, jangan sampai kita melupakan jasa-jasa para pahlawan  
B. Akhirnya, saya tutup dengan harapan semoga pidato saya ini bermanfaat bagi kita semua  
C. Saya mengajak Saudara sekalian mengikuti jejak para pahlawan  
D. Demikianlah pidato saya, semoga kita dapat meneladani dan meneruskan perjuangan para pahlawan terdahulu  
E. Akhirnya, saya mengimbau Saudura-saudara agar terus mengenang jasa-jasa pahlawan 
 



EBTANAS-97-34 
PEMBANGUNAN INDUSTRI GARMJ 

 
Juki Corporation (baca: juki korporasyen) Jepang merupakan. perusahaan induslri mesin garmen yang paling banyak 
memasok alat mesin garmen ke Indonesia. 
Rombongan direksi Juki Corporation berada di Indonesia selain menghadiri seminar juga melihat-lihat perkembangan 
industri garmen di Bandung dan Jakarta. 
Mengenai produkgarmen di Indonesia rombongan tersebut mcngatakan bahwa mutu garmen Jepang memang sedikit 
lebih baik sebab tenaga kerjanya lebih berpengalaman dan mahal. Akan tetapi, masalah ini bukanlah masalah yang 
terlalu prinsip. Kalau induslri garmen Indonesia mau lebih aktif, dalam waktu singkat pasti dapat digesernya posisi 
Jepang sebab fasilitas di Indonesia banyak yang menunjang scperti upah kerja yang murah. 
Ide pokok paragraf kedua pada wacana di atas adalah .... 
A. Rombongan Juki Corporation bcrada Indonesia  
B. Rombongan Juki Corporation mengikuti seminar  
C. Melihat perkembangan industri garmen Bandung dan Jakarta  
D. Rombongan direksi melihat-lihat perkembangan industri garmen  
E. Rombongan Juki Corporation menghadiri seminar di Indonesia (Jakarta) 
 

EBTANAS-97-35 
Simpulan paragraf ketiga wacana nomor 34 di atas adalah ....  
A. produk garmen Indonesia- lebih baik daripada produk Jepang sclama ini  
B. produk garmen Jepang lebih baik daripada produk Indonesia saat ini  
C. Indonesia akah dapat menggeser Jepang apabila industri garmen mau lebih aktif dan memanfaatkan fasiliias secara 

maksimal  
D. fasilitas yang ada di Indonesia banyak menunjang industri, terutama industri garmen  
E. industri Jepang, saat ini, paling banyak memasok peralatan industri ke Indonesia 
 

EBTANAS-97-36 
Mengapa rombongan garmen direksi Juki Corporation berpendapat, bahwa mutu garmen Jepang lebih baik?  
A. induslri garmen Jepang menggunakan bahan yang bermutu 
B. tenaga kerja yang dipakai berpengalaman  
C. tenaga kerja yang dipakai diberi upah yang lebih tinggi  
D. induslri garmen Jepang telah berkembang cukup lama  
E. pcnelitian perkembangan mutu sudah akurat 
 

EBTANAS-97-37 
Premis Umum :, Setiap warga negara Indonesia harus mencintai bahasa Indonesia, 
Simpulan         : Arif Budiman mencintai bahasa Indonesia.  
Premis khusus yang paling tepat untuk silogisme tersebut … 
A. bahasa Indonesia sangat dicintai Arif Budiman 
B. Arif Budiman adalah Warga negara Indonesia.  
C. bahasa Indonesia dicintai warga negara Indonesia. 
D. Arif Budiman harus mencintai bahasa Indonesia. 
E. mencintai bahasa adalah kewajiban warga negara. 
 

EBTANAS-97-38 
Premis 1  : Minyak bumi merupakan sumber energi utama alat transportasi. 
Premis 2 : Pesawat Udara adalah alat transportasi.  
Simpulan : .... 
Simpulan yang tepat berdasarkan kedua premis di atas adalah .... 
A. Pesawat udara memerlukan minyak bemi 
B. Pesawat udara adalah alat transpotasi yang membutuhkan minyak bumi  
C. Pesawat udara menggunakan minyak bumi karena alat transportasi  
D. Pesawat udara menggunakan minyak bumi sebagai sumber ertcrgi utama  
E. Pesawat udara merupakan alat transportasi 
 



EBTANAS-97-39 
Dialog Agama, Bendung Materialisme 

Selasa, :H AgUstus 1996 
Penulisan yang tepat judul berita surat kabar tersebut adalah .... 
A. Dialog Agama, Membendung Materialisme  
B. Dialog Agama Dapat Membendung Materialisme 
C. Dialog Agama. untuk membendung materialisme  
D. Dialog Agama dapat membendung materialisnie 
E. Dialog Agama, dapat membendung materialisnie 
 

EBTANAS-97-40 
Siirat-surat itu berbagai-bagailah isinya. Masing-masing menyatakan "cinta berahinya yang tidak terhingga" dengan 
rupa-rupa caranya. Ada yang mengancam hendak menembak diri di bawah jendela tempat Corrie di asrama jika 
cintanya tidak terbalas; ada yang hendak menghanyutkan diri di sungai Ciliwung, dan ada pula yang hendak membawa 
untungnya ke benua Amerika. 
Sedikit pun Corrie tidak mengindahkan "ratap dan tangis" dari segala pihak itu, segala ancaman hendak meninggalkan 
"dunia air mata" ini, dibacanya dengan gelak terbahak-bahak seorang dirinya. 

Salah Asttluin, A. Muis 
Gaya pengarang dalam penggalan roman di atas adalah gaya … 
A. menyindir  
B. menghibur 
C. bercanda 
D. serius 
E. menasihati 
 

EBTANAS-97-41 
Proses optimalisasi harga layanan internet tentu saja akan berlangsung wajar dan alamiah sesuai dengan hukum pasar 
bila semua piliak yang berkompetisi sama-sama setia pada aturan main yang berlaku. Kalau tidak, dikhawatirkan 
persaingan yang tak sehat dapat menumbuhkan budaya lompat pagar, melanggar rambu-rambu etika secara terang-
terangan atau dilakukan sembunyi-sembunyi. Untuk itu, diperlukan adanya kontrol dan umpan balik masyarakat serta 
tingginya komitmen provider Untuk menjadikan internet sebagai media informasi, bukan saran pornografi atau mimbar 
caci maki dan menampung informasi sampah yang tak jelas juntrungnya. 
Simpulan maksud kutipan di atas adalah .... 
A. harga layanan internet akan berlangsung wajar dan alamiah. 
B. Internet dijadikan media informasi.  
C. harus adanya kontrol dan umpan balik masyarakat.  
D. dikhawatirkan persaingan tak sehat dapat menumbuhkan buaya lompat pagar.  
E. semua pihak yang berkompetisi setia pada aturan main. 
 

EBTANAS-97-42 
Penyediaan lapangan kerja yang memadai dan sesuai dengan kemampuan si pencari kerja merupakan salah satu 
alternatif untuk mengatasi masalah pengangguran. Semakin bertambahnya lulusatt SMTA yang tidak dapat diterima di 
perguruan tiriggi setiap tahun, tentu saja berakibat membengkaknya pengangguran. Lapangan kerja yang sesuai dengan 
kemampuan lulusan SMU sebenarnya cukuptersedia, hanya masalahnya mereka mau melakukan atau tidak. ' 
Pengertian pokok dari wacana di atas adalah ....  
A. penyediaan lapangan kerja untiik lulusan SMU belum memadai. 
B. setiap tahun banyak lulusan SMTA tidak diterima di perguruan tinggi.  
C. tenaga kerja lulusan SMTA tidak sepantasriya memilih-milih lapangan pekerjaan  
D. pemerintah dan swasla sudah menyiapkan kerja bagi lulusan SMTA. 
E. membengkaknya pengangguran lulusan SMTA karena banyak yang tidak diterima di perguruan tinggi. 
 

EBTANAS-97-43 
Anggrek adalah bunga yang sangal inempesona. 'warnanya bermacam-macam, dan bentuknya indah. Aromanya wangi, 
bunganya tahan lama, harganya pun lebih mahal daripada bunga-bunga yang lainnya. Oleh karena itu, tanaman 
anggrek perlu ditingkatkan. 
Kata yang menyatakan perbandingan dalam .paragraf di atas adalah ...; 
A. adalah 
B. dan 
C. yang 
D. daripada 
E. olah karena itu 
 



EBTANAS-97-44 
NAGA MERAH 
Beribu tahun yang lalu, hidup seekor naga raksasa berwarna merah. Dia sudah bosan hidup di bumi. Dikumpulkannya 
binatang-binatang lain untuk diajak hidup di balik awan. Ada sebuah tempat yang aman dan indah. Semua binatang 
yang ikut disuruhnya naik punggungnya. Ternyata yang ikut cukup banyak dan baru terasa bahwa tak mungkin 
mengangkal seluruh binatang yang ikut. 
Naga Merah menggelial, mendengus, inenggeram, dan akhirnya terbang. Sampai setinggi pohon, dia baru mcngetahui 
bebannya terlalu berat. Dia sendiri akan terjerembab jika yang menunggangi punggungnya tidak dijatuhkan, 
Dari penggalan label tersebut dapat disimpulkan sifat tokoh Naga Merah adalah .... 
A. suka memperhatikan nasib kawan-kawannya. 
B. ceroboh dan tidak bcrtanggung jawab terhadap tindakannya. 
C. sombong dan memamerkan kekuatannya di hadapan kawan-kawannya, 
D. merasa senang bila mengetahui kawan-kawannya mendapat kecelakaan. 
E. senang melihat kawannya menderita karena perbuatannya. 
 

EBTANAS-97-45 
Murid kelas 3 IPA diberi tugas untuk niembuat .karangan. Setelah selesai, karangan tersebut dikumpulkan dan langsung 
dinilai. Ternyata dari jumlah siswa 40, yang mendapat nilai 7 ada 6 orang, dan lainnya sekitar 31 orang mendapat nilai 
8. Hanya ada scorang yang mendapat nilai 6. 
Simpulan umum yang tepat dari generalisasi di atas adalah .... 
A. kelas 3 IPA pandai mengarang  
B. kelas 3 IPA sangat pandai mengarang  
C. kelas 3 IPA terlalu pandai mengarang  
D. kelas 3 IPA kurang pandai mengarang  
E. kelas 3 IPA cukup pandai mengarang 
 
 

EBTANAS-97-46 
Kepedulian seseorang terhadap lingkungan hidupnya sebenarnya dapat ditumbuhkan melalui PKLH (Pendidikan 
Kependudukan Lingkungan Hidup).. Semakin tinggi kepedulian lingkungan seseorang, semakin tinggi pulalah kualitas 
sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang akan sangat dibutuhkan guna menyongsong era globalisasi pada saal 
mendatang. Pada zaman itu SDM dituntut berkualitas dalam berbagai hal guna menjaga alam ini agar tetap lestari 
sepanjang masa. Untuk mewujudkan hal itu, dibutuhkan partisipasi semua pihak agar lerlaksana pembangunan yang 
berwawasan lingkungan. 
Buatlah intisari paragraf di atas dalam satu kalimat 
 

EBTANAS-97-47 
Buatlah memorandum berdasarkan ketentuan berikut ini ! 
Berasal dari Sekretaris Jenderal Deparlcmen Pendidikan dan Kebudayaan, ditujukan kepada Biro Kepcgawaian. 
Isinya berupa perintah agar menertibkan jam keja karyawan di lingkungan Departemen Pendidik dan Kebudayaan mulai 
1 Januari 1997. Data-data yang diperlukan seperti tanggal, alamat, nama dapat Anda tambahkan sendiri. 
 

EBTANAS-97-48 
Pantai Bali tidak asing lagi bagi kita. Pantai luas, pemandangannya indah. Hanya sayang, ada di antara beberapa 
pelancong yang kurang sadar akan kebersihan. Mereka membuang puntung rokok, membuang sampah seenaknya. 
Kalau hal ini dibiarkan, tentunya keindahan di sekitar pantai akan semakin berkurang. 
Buatlah 6 kalimat percakapan (dialog) untuk menyampaikan gagasan yang berkaitan ilustrasi atas! 
 

EBTANAS-97-49 
Premis: Semua anak yang berbakti disayang orangtuanya. 
Susunlah dua buah simpulan berdasarkan premis di atas! 
 

EBTANAS-97-50 
Kemukakan pendapatmu tentang lingkungan dalam sebuah paragraf sebab akibat! 



MENGARANG 
 
Buatlah sebuah karangan persuasi dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. Panjang karangan kurang lebih 300 kata. (minimal tiga paragraf) 
2. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar 
3. Tulisan harus rapi dan jelas. 
4. Hal-hal yang dinilai: 

a. Kesesuaian tema dengan isi karangan. 
b. Komposisi penyajian isi dan kesesuaian jenis karangan.  
c. Ejaan 
d. Ketepatan pilihan kata  
e. Kerapian  
f. Koherensi antarkalimat dan antarparagraf 

Pilihlah salah satu tema di bawah ini!  
a. Hemat Energi.  
b. Gerakan Disiplin Nasional. 
c. Kesenian Tradisional. 
 
 


