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EBTANAS-00-01 
Sekretaris yang cantik di kantor itu tidak hanya menangani surat-menyurat, tetapi juga melayani tamu yang hadir. 
Dilihat dari segi bentuknya, kata ulang pada kalimat di atas sama dengan kata ulang pada kalimat.... 
A. Anak itu melompat-lompat kegirangan. 
B. Di pasar itu banyak penjual sayur-mayur dan barang-barang lain.  
C. Anak kecil sebaiknya bermain dengan mainan-mainan yang terbuat dari plastik atau karet.  
D. Dari tadi kerjanya hanya mondar-mandir ke sana ke sini.  
E. Rumah-rumah di pinggir kali itu terendam ketika air sungainya meluap.  
 

EBTANAS-00-02 
Asri sedang membersihkan halaman rumahnya.  
Makna imbuhan me-kan pada kalimat di atas sama dengan imbuhan me-kan pada kalimat....  
A. Penjaga gawang itu melemparkan bola kepada temannya.  
B. Ibu membacakan adik sebuah cerita anak-anak.  
C. Rudi mengirimkan bingkisan itu kepada sahabatnya yang berada di luar kota. 
D. Ayah sedang meninggikan pagar halaman.  
E. Ida menitipkan buku perpustakaan kepada temannya karena ia tidak dapat hadir di sekolah. 
 

EBTANAS-00-03 
Dengan hormat, 
Sehubungan penetapan lokasi perkemahan yang telah disepakati pada rapat Minggu lalu, dengan ini kami beritahukan 
adanya perubahan karena ternyata lokasi yang telah ditetapkan tidak sesuai untuk lokasi perkemahan. Untuk itu, 
informasi selanjutnya akan secepatnya kami beritahukan. 
Isi berita yang terkandung dalam surat di atas adalah.... 
A. penetapan lokasi perkemahan  
B. lokasi perkemahan telah disepakati bersama  
C. perubahan lokasi perkemahan  
D. lokasi perkemahan tidak memenuhi syarat  
E. informasi tentang lokasi perkemahan secepatnya akan diberitahukan 
 

EBTANAS-00-04 
Dari hasil pengamatan kami pada suatu hari pada musim libur panjang, di jalan protokol itu, Jalan Malioboro, banyak 
kendaraan yang diparkir di trotoar. Setelah kami hitung, tercatat hanya ada 34,38 % kendaraan bernomor polisi AB, 
dari propinsi kami. Selebihnya 29.26 % dari Jakarta, 15.57 % dari Bandung. 11.65 % dari Surabaya, 5.80 % dari Sema-
rang, 2.92 % dari Bogor. Sisanya dari Banten, Rembang, Jepara, Pekalongan, Kedu, bahkan ada mobil bernomor polisi 
Aceh, Flores, dan Bali. Dari hasil pengamatan itu ternyata persentase kendaraan dari luar Yogyakarta jauh lebih banyak.  
Isi pokok laporan di atas terungkap pada kalimat....  
A. Kendaraan dari luar Jawa bahkan ada yang sampai Yogyakarta.  
B. Kendaraan yang parkir di Malioboro pada masa libur, lebih sedikit.  
C. Malioboro penuh dengan berbagai macam kendaraan pada suatu hari, pada masa libur.  
D. Keanekaragaman asal kendaraan yang diparkir di Malioboro.  
E. Persentase pengunjung di jalan protokol pada suatu hari, pada masa libur. 
 

EBTANAS-00-05 
"Memesan tulisan di papan itu mahal!" akhirnya Salijan .teringat lagi kepraktisannya da-lam keuangan. harga papan, 
ongkos pengecatan, tulisan - ah, sepuluh ribu sendiri habis ke situ! Tentulah suaminya tidak akan setuju. Jumlah itu 
besar, lebih baik ditambahkan ke tabungan guna mengurus sertifikat baru tanah yang masih mereka miliki. Demikian 
sukar, berbelit, dan mahal untuk mendapatkan surat-surat tersebut, kata Samijo. Dan katanya lagi semakin lama akan 
menjadi se-makin mahal, pegawai di kantor-kantor pemerin-tah akan minta jasa lebih besar lagi. Jadi, penge-luaran 
yang bukan untuk makan, pakaian lebaran, dan kesehatan, harus dihindari.... 

(Terampil Berbahasa Indoensia 1)  
Amanat penggalan cerpen di atas adalah ....  
A. memesan tulisan itu mahal. 
B. orang perlu menghemat uangnya  
C. biaya mengurus surat tanah .itu mahal 
D. kita harus segera mengurus surat tanah  
E. petugas di kantor pemerintah sering minta uang jasa 



EBTANAS-00-06 
ORANG ASING  
(Drama satu babak) 
Interior sebuah rumah kampung di daerah Bumiayu berupa sebuah meja di tengah. Di sebelah kiri meja menghadap ke 
samping, duduk seorang asing sedang menghabiskan makannya.  
Orang asing:  (mendorong kursinya ke belakang dan menghabiskan minumnya). Enak, enak sekali. Sungguh aku rasa, 

baiklah aku mengaso sekarang. Aku capek sekali habis jalan kaki lewat hutan-hutan itu. Alhamdulillah, 
aku mujur sekali menemukan rumah ini. 

Tahapan alur pada penggalan drama di atas menunjukkan.... 
A. introduksi  
B. konflik 
C. resolusi  
D. klimaks  
E. antiklimaks  
 

EBTANAS-00-07 
Perhatikan kedua kutipan berikut! 
(1) Saya pelajar SMU kelas satu, mempunyai masalah. Saya sering kena marah betapapun kecilnya kesalahan yang 

saya perbuat. Tidak jarang kemarahan itu berkepanjangan dengan mengungkit-ungkit masa lalu. Jika melakukan 
kesalahan yang mereka anggap besar, habislah saya. Saya frustasi dibuatnya. Saya menjadi tidak betah tinggal di 
rumah. 

(2) Saya pelajar SMU. Usia saya baru 17 tahun. Oleh teman-teman saya dianggap pendiam dan pemalu. Sejak kecil 
saya belajar di sekolah khusus wanita. Orang tua sangat ketat dan keras. Begitu keluarga pindah ke kota lain, 
saya pun dipindahkan. Tak ada sekolah khusus wanita. Terpaksa saya pindah ke sekolah campuran. Di situ saya 
mulai berkenalan dengan anak-anak pria. 

Tema kedua penggalan di atas yaitu mengutarakan … 
A. jiwa pelajar  
B. obsesi pelajar  
C. masalah pribadi 
D. kemauan pelajar  
E. idealisme pelajar 
 

EBTANAS-00-08 
Satu kekasihku  
Aku manusia  
Rindu rasa  
Rindu rupa  
Di mana engkau  
Rupa tiada  
Suara sayup 
Hanya kata merangkai hati  
Tema puisi Amir Hamzah di atas adalah ....  
A. percintaah  
B. kerinduan  
C. kemanusiaan 
D. kefanaan  
E. penasaran  
 

EBTANAS-00-09 
Kalimat yang tepat pilihan katanya adalah....  
A. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya.  
B. Pemimpin upacara dipersilakan untuk mengambil tempat. 
C. Untuk mempersingkat waktu baiklah saya mulai diskusi ini. 
D. Selanjutnya sambutan Bapak Camat, waktu kami persilakan. 
E. Para hadirin dapat dipersilakan mengisi tempat deretan depan. 
 



EBTANAS-00-10 
Indra menjadi duda bukan karena kematian istrinya. Melainkan karena perceraian yang didahului dengan 
pertengkaran sent. Begitu serunya sehingga keluarga Indra dan Nur ikut menengahi pertengkaran itu. Hasilnya 
berakhir dengan perceraian. Hesty tahu benar dalam perceraian itu Indra yang bersalah. Karena mengkhianati 
perkawinannya. 

(Cerpen Hesty oleh Y.S. Marjo)  
A. teguh pendirian 
B. pemarah dan pembenci  
C. pendiam tapi pendendam  
D. egois dan tak penyayang  
E. tidak jujur dan tidak terus terang 
 

EBTANAS-00-11 
Hal itulah yang memilukan perasaanku. 
Kalimat di bawah ini yang menggunakan kata bersinonim memilukan dalam kalimat di atas adalah … 
A. Persoalan serumit itu cukup memusingkanku.  
B. Perbuatannya cukup menjengkelkan hati banyak orang. 
C. Tingkah laku anak itu cukup menggemaskan.  
D. Keputusan itu sangat membingungkan.  
E. Peristiwa itu sangat menyedmkan hatiku. 
 

EBTANAS-00-12 
Amat disaydngkan bila air hujan yang turun segera dialirkan ke selokan dan sungai terus menuju laut tanpa 
dimanfaaikan lebih untuk menunjang kehidupan manusia lebih dahulu. Seyogianya rahmat yang diturunkan Allah itu 
dimanfaatkan semaksimal mungkin. Seyogianya warga kota besar menyediakan sumur untuk menampung air hujan di 
halaman masing-masing. Sehingga kemampuan tanah untuk menyerap air meningkat.  
Pesan yang disampaikan penulis melalui bacaan di atas adalah .... 
A. manfaatkan air hujan semaksimal mungkin  
B. tampunglah air hujan pada bak-bak penampunganair  
C. syukurilah nikmat Allah yang dilimpahkan kepadakita  
D. buatlah sumur peresapan di halaman rumah masing-masing  
E. buatlah saluran air agar air hujan segera mengalirkekali 
 

EBTANAS-00-13 
Kecepatan pertambahan penduduk 2,3% per tahun, berarti bahwa jumlah penduduk akan berganda dua kali lipat 
sesudah 30 tahun, apabila angka pertambahan penduduk tidak berubah. Memang Indonesia masih mempunyai 
wilayah-wilayah yang kurang penghuninya. Meskipun demikian, untuk memindahkan penduduk dari wilayah yang 
padat ke wilayah yang kurang padat membutuhkan waktu, biaya, dan sarana.  
Kata penghubung pada penggalan wacana di atas yang berfungsi sebagai penghubung antarkalimat adalah.... 
A. bahwa  
B. apabila 
C. meskipun demikian 
D. memang 
E. dan  
 

EBTANAS-00-14 
(1) Seorang gadis desa, anak seorang petani kecil, dipaksa kawin.  
(2) Dia kawin lari bersama pacarnya ke kota besar, tapi tak lama kembali ke kampung.  
(3) Ketika ketahuan oleh istri tua suaminya, dia kembali ke Jakarta dan sempat pacaran dengan seorang lelaki.  
(4) Nasib sedih kemudian menimpa gadis yang tak berdaya itu.  
(5) Cerita duka seperti itu bukan merupakan berita lagi.  
Kalimat berobjek pada paragraf di atas adalah....  
A. (1) 
B. (2) 
C. (3) 
D. (4) 
E. (5) 
 



EBTANAS-00-15 
Melihat potensi peternakan sapi perah eks Belanda di Pujon, tentara pendudukan Jepang mencoba meneruskannya. Di 
samping itu, beternak sapi perah juga ternyata diwarisi oleh sebagian penduduk Pujon sendiri. Tatkala Jepang angkat 
kaki dari tanah air, tinggalah penduduk Pujon sepenuhnya mengusahakan peternakan sapi perah.  
Makna ungkapan angkat kaki dalam paragraf di atas adalah.... 
A. menempatkan tentaranya  
B. menugaskan mata-matanya  
C. meninggalkan daerahnya  
D. membatasi kebebasan  
E. bersenang-senang di daerahnya 
 

EBTANAS-00-16 
Wok Katok tahu bahwa dalam serangan remang-remang dini hari, mata Buyung yang muda lebih tajam dari matanya. 
Kata lebih tajam dalam kalimat di atas bermakna....  
A. runcing  
B. awas  
C. galak  
D. nyata 
E. nyata  
 

EBTANAS-00-17 
Maksud penyataan "Setinggi-tingginya ia menjadi perhiasan, menjadi permainan yang dimulia-muliakan selagi 
disukai, tetapi dibuang dan ditukar apabila telah kabur cahayanya, telah hilang sarinya", sejalan dengan peribahasa.... 
A. Sepandai-pandai tupai melompat, sekali gagal juga. 
B. Habis manis sepah dibuang.  
C. Bunga gugur putik pun gugur.  
D. Tak ada gading yang tak retak.  
E. Sudah jatuh tertimpa tangga. 
 

EBTANAS-00-18 
Jam satu malam: cuaca gulita dan murung, hujan turun selembut embun namun cukup membasahkan. Hati-hati Kasim 
memimpin anak buahnya menuruni tebing yang curam dan licin. la sendiri berjalan sangat hati-hati, menggendong 
bayi pada punggungnya, sebelah kiri. 
(Sungai, Nugroho Notosusanto)  
Penggalan cerpen di atas menunjukkan unsur intrinsik … 
A. tema  
B. alur 
C. latar 
D. penokohan 
E. amanat  
 

EBTANAS-00-19 
 
 
 
 
 
 
Ditinjau dari cara penyampaiannya pengumuman di atas telah menggunakan ragam bahasa....  
A. formal  
B. tidak baku 
C. kedinasan 
D. persuratkabaran  
E. kelembagaan  
 

EBTANAS-00-20 
Untuk menghasilkan ... baru, diperlukan waktu satu setengah dasawarsa jika kita menggunakan teknik penyilangan 
tradisional. Istilah biologi yang tepat untuk menyempurnakan kalimat di atas adalah .... 
A. varietas 
B. varises  
C. vaskuler 
D. variabel 
E. vaksinasi  

Diumumkan bagi seluruh peserta ekstrakurikuler bola 
voli besok hari Rabu tanggal 16 Juli 1999 
mengadakan latihan jam 15.000 di halaman sekolah. 
Latihan ini untuk persiapan turnamen se SMU Kodya. 

Terimakasih 



EBTANAS-00-21 
Penulisan daftar pustaka yang tepat adalah 
A. Keraf, Gorys. 1991. Tata Bahasa Rujukan Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Widisarana. 26. 
B. Soedjito, 1988. Kosakata Bahasa Indonesia, Jakarta: PT Gramedia. 
C. Marga T. 1992. Gema Sebuah Hati, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Ulama. 
D. JS Badudu, 1985, Pelik-Pelik Bahasa Indonesia, Bandung: Pustaka Prima. 
E. Joko Pradopo, Rachmat. 1907. Pengkajian Puisi, Yogyakarta: Gajah Mada. 
 

EBTANAS-00-22 
(1) Eskalator atau tangga berjalan tak asing lagi di toko-toko kota besar.  
(2) Namun, hasil teknologi maju ini mempunyai dampak negatif.  
(3) Anak didik usia TK hingga SD suka sekali bermain dengan naik turun di sini.  
(4) Sebagian orang tua kadang-kadang tidak peduli akan perilaku ini.  
(5) Jika terjadi korban karena terjepit, pihak toko pengusaha yang dijadikan kambing hitamnya.  
Frasa atributif yang berimbuhan dalam paragraf di atas terdapat pada kalimat nomor ....  
A. (5)  
B. (4)  
C. (3)  
D. (2)  
E. (1) 
 

EBTANAS-00-23 
Marianne Katopo juga pernah menulis cerita-cerita dongeng dalam bahasa Belanda, waktu ia masih kecil. Tahun 60-
an dia memulai menulis cerpen-cerpen untuk surat kabar dan majalah. Pada tahun 1975 novelnya yang berjudul 
Raumanen mendapat hadiah harapan pada sayembara penulisan novel.... 
Unsur yang diungkapkan dalam penggalan resensi di atas adalah .... ,  
A. tentang kepengalangan si pengarang  
B. riwayat hidup pengarang  
C. buku-buku terkenal yang ditulisnya  
D. identitas buku  
E. keunggulan cerita  
 

EBTANAS-00-24 
Perluasan makna terdapat pada kalimat.... 
A. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu datang dalam pertemuan ini.  
B. Di dalam pertemuan itu ada seorang pendeta.  
C. Bapakku sedang berpidato di Balai RW 10.  
D. Pencuri itu tertangkap basah ketika melakukan aksinya.  
E. Jutawan itu sedang membagi-bagikan hadiah. 
 

EBTANAS-00-25 
Teratai 
Dalam kebun di tanah airku 
 Tumbuh sekuntum bunga teratai  
Tersembunyi kembang indah permai  
Tiada terlihat orang yang lalu 
Akarnya tumbuh di hati dunia  
Daun berseri laksmi mengarang  
Biarpun dia diabaikan orang  
Seroja kembang gemilang mulia 
…… 
Masalah sosial budaya yang mendasari tema puisi di atas adalah.... 
A. kebiasaan kolam milik orang kaya ditanami bunga teratai  
B. keindahan bunga teratai tidak pernah diperhatikan 
C. tidak diperhatikan bukan berarti tidak dikenal  
D. kebiasaan mengenang jasa seseorang setelah ia meninggal dunia  
E. sifat selalu memperhatikan sesuatu yang indah  
 



EBTANAS-00-26 
"Saya yakin Anda akan puas dengannya," kata nya,  "Dia telah kami pilih sesuai dengan persyaratan komputer. Tidak 
ada yang melebihinya dari seratus sepuluh juta wanita yang memenuhi syarat di Amerika Serikat sebagai istri Anda. 
Kami memilih berdasarkan suku, agama, etnik, dan latar belakang regional...,." 
Masalah yang kebetulan memiliki kesamaan dengan sebagian budaya Indonesia yang tersirat dalam penggalan cerpen 
tersebut adalah ....  
A. Sebagian laki-laki menggunakan jasa perantara untuk berkenalan dengan seorang gadis.  
B. Seorang perempuan idaman harus memenuhi persyaratan komputer.  
C. Pemilihan calon istri ditinjau dari suku, agama, etnik, dan latar belakang regional.  
D. Perantara mempertemukan pria dan wanita secara langsung di suatu kantor.  
E. Seorang laki-laki rela duduk berlama-lama menunggu kenalan baru. 
 

EBTANAS-00-27 
Kalimat yang menyatakan pola hubungan syarat terdapat pada....  
A. Kalau kamu ingin berhasil, kamu harus man bekerja keras.  
B. Walaupun kamu sudah berusaha keras dengan sikapmu seperti itu, hasilnya tidak akan memuaskan.  
C. Karena usahanya yang bersungguh-sungguh, akhirnya berhasil juga. 
D. Demi tercapainya cita-citanya, ia mau melakukan tugas apa pun.  
E. Biarpun sudah berkali-kali dinasihati, ia tetap saja tidak mau mengubah kelakuannya.  
 

EBTANAS-00-28 
Sebuah rumah tinggal di Jl. Kemenangan III RT 10/02, Kelurahan Glodok, Jakarta Barat terbakar, Selasa (11/8) sore. 
Api diperkirakan berasal dari pekerja las yang sedang memasang awning (krei) di dinding kompleks sekolah Ricci 
yang menempel di dinding rumah tersebut. Dengan delapan unit mobil pemadam, api sudah bisa dipadamkan satu 
setengah jam kemudian, pukul 18.30 WIB. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut.  
Kalimat tanya yang tepat untuk menanyakan fakta pada paragraf di atas adalah....  
A. Dari manakah penyebab kebakaran itu?  
B. Apakah pemilik rumah pada saat kebakaran tidak mengetahuinya? 
C. Bagaimana perasaan pemilik rumah ketika mengetahui rumahnya terbakar?  
D. Siapakah nama pemilik rumah ketika mengetahui rumahnya terbakar?  
E. Apakah ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut? 
 

EBTANAS-00-29 
Perhatikan puisi berikut! 
Teja dan cerawat masih gemilang 
Memuramkan bintang mulia raya 
Menjadi pudar padam catiaya, 
Timbul tenggelam berulang-ulang 
Berdasarkan jumlah baris tiap bait, puisi di atas berbentuk .... 
A. pantun 
B. seloka 
C. talibun 
D. kuatren. 
E. puisi bebas 
 

EBTANAS-00-30 
Kalimat yang menggunakan penghubung kausal adalah .... 
A. Lingkungan kita akan baik, jika semua anggota masyarakat memiliki kesadaran. 
B. Kami semua bekerja keras untuk menjaga keasrian lingkungan, sedangkan mereka berbuat sebaliknya. 
C. Lingkungan kita selalu tercemar karena kesadaran masyarakat masih kurang. 
D. Mari kita jaga lingkungan ini supaya lingkungan kita tetap asri. 
E. Hidupmu merana seperti kerakap tumbuh di batu. 
 

EBTANAS-00-31 
Penampung limbah pabrik marmer PT CIM yang terletak di puncak gunung kapur desa Citatah kabupaten Bandung 
jebol. Akibatnya, 21 rumah di sekitarnya hancur dan rusak berat diterjang longsoran limbah padat pabrik. Tak ada 
korban tewas dalam musibah itu, tetapi sedikitnya tujuh orang dibawa ke rumah sakit Cibabat.  
Paragraf di atas dikembangkan dengan pola ....  
A. klimaks  
B. antiklimaks 
C. sebab-akibat 
D. proses  
E. akibat-sebab  



EBTANAS-00-32 
Semua yang hadir pada pertemuan itu terhibur dengan alunan musik klasik. 
Pamanku merasa terhibur dengan alunan musik klasik. 
Penalaran di atas menggunakan silogisme ....  
A. alternatif 
B. kategorial 
C. hipotetis 
D. entimem 
E. deduksi  
 

EBTANAS-00-33 
Prabawati beberapa hari tinggal bersedih karena kepergian suaminya untuk mencari nafkah. Tetapi, sahabat-
sahabatnya membujuknya dengan menyuruhnya mencari seorang kekasih. Prabawati menetapkan untuk mencoba 
berbuat demikian lalu berhiaslah ia. Burung bayan betina mencoba mencegah perbuatan itu dengan memperlihatkan 
betapa salahnya kelakuan demikian dan dengan menempelkannya. Tetapi, hasilnya ia hampir d-patahkannya lehernya 
oleh Prabawati. Untunglah ia dapat lari menghindarkannya. 
Pesan moral yang tersirat dari penggalan di atas adalah .... 
A. Sayangilah binatang piaraan Anda!  
B. Jangan turuti bujukan yang menyesatkan.  
C. Jangan menyakiti pihak yang mau memperingatkan kesalahan kita! 
D. Jadilah seorang suami yang mau bekerja keras!  
E. Bersabarlah dengan siapa pun!  
 

EBTANAS-00-34 
(1) Akhir-akhir ini aku tidak aktif lagi dalam kegiatan itu, aku sudah non aktif. 
(2) Aktivitasku dalam kegiatan ekstrakurikuler sudah cukup menyita waktu.  
(3) Ini semua aku lakukan untuk menunjang pelajaran intrakurikuler.  
(4) Jadi, kamu jangan punya praduga dan prasangka yahg jelek.  
Paragraf di atas menggunakan kata-kata berimbuhan serapan. Penulisan imbuhan serapan yang sudah tepat ialah yang 
terdapat pada kalimat nomor....  
A. (l) dan (2)  
B. (l) dan (3) 
C. (l) dan (4) 
D. (2) dan (3) 
E. (3) dan (4)  
 

EBTANAS-00-35 
(1) Salah satu daya tarik manusia, terletak pada senyumnya.  
(2) Lebih menarik lagi jika dibarengi dengan gigi yang indah, putih, dan cemerlang.  
(3) Seperti pada iklan di televisi yang sering kita lihat gigi cling.  
(4) Karena itu, kesehatan gigi perlu mendapat perhatian khusus. 
Kata yang tidak baku pada paragraf di atas terdapat dalam kalimat....  
A. pertama dan kedua  
B. kedua dan ketiga  
C. ketiga dan keempat  
D. pertama idan ketiga  
E. kedua dan keempat 
 

EBTANAS-00-36 
Pada hari Selasa, 28 Juli 1999 MGMP Bahasa Indonesia akan mengadakan rapat pengurus. Ketua MGMP menyuruh 
sekretaris MGMP segera membuat undangan untuk para pengurus.  
Kalimat yang tepat untuk menulis pesan yang sesuai dengan ilustrasi di atas dalam bentuk memo adalah ....  
A. Saudara sekretaris segera membuat undanganuntuk rapat MGMP Bahasa Indonesia.  
B. Diharap sekretaris segera membuat undangan untuk rapat MGMP Bahasa Indonesia pada hari Selasa, 28 Juli 1999. 
C. Ketua MGMP Bahasa Indoensia berpesan kepada sekretaris agar membuat undangan rapat pengurus pada hari 

Selasa,, 28 Juli 1998.  
D. Saudara ketua MGMP Bzihasa Indonesia berpesan kepada sekretaris .segera membuat undangan rapat pengurus. 
E. Harap Saudara membuat undangan rapat pengurus MGMP yang diadakan pada hari Selasa, 28 Juli 1999. 
 



EBTANAS-00-37 
Penusts dalam buku Menciptakan Keseimbangan ini mengatakan bahwa anak-anak dan generasi muda pada zaman 
modern berhadapan dengan kekacauan nilai dalam masyarakat. Nilai kerap kali disamakan dengan harga atau 
keuntungan. Selain itu, nilai sosia lpribadi seseorang sering diukur dengan kemampuan membeli dan mendapatkan 
kementerengan, (halamqn 6).  
Masalah yang dibahas dalam resensi di atas adalah....  
A. masalah yang dihadapi anak-anak dewasa ini  
B. sistem nilai yang diukur dengan harga dan keuntungan 
C. harga dan keuntungan menjadi faktor penting dalam menentukan nilai 
D. nilai sosial ditentukan oleh kemampuan membeli  
E. kebobrokzin sistem nilai masyarakat 
 

EBTANAS-00-38 
Kalimat berikut ambigu, kecuali.... 
A. Anak wanita yang nakal itu tampan sekali. 
B. Kucing makan tikus mati. 
C. Menurut cerita Ibu Ani itu pandai sekali. 
D. Mertua insinyur yang gagah itu sudah meninggal 
E. Sembako itu mahal sekali harganya. 
 

EBTANAS-00-39 
Penulisan kata gabung berawalan atau berakhiran yang tepat terdapat dalam kalimat ....  
A. Kita masih harus menguji cobakan soal-soal ini. 
B. Setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatantnya. 
C. Saudara-Saudara diminta menyebar luaskan informasi ini. 
D. Pendapat i tu masih perlu dikajiulang lagi.  
E. Jangan bertindak secara. membabibuta. 
 

EBTANAS-00-40 
Kalimat yang mempunyai satu makna yang tepat adalah .... 
A. Sakit pada. mulut dan tenggorokan yang ringan sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. 
B. Sakit ringan pada tenggorokan dan mulut sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. 
C. Anak kucing berbulu hitam itu makan ikan asin. ; 
D. Menurut cerita adik ibu Ikram itu guru yang pandai. 
E. Penjahat itu berhasil diringkus oleh polisi. 
 

EBTANAS-00-41 
Kalimat yang berpelengkap adalah .... 
A. Dia menjual barang-barang elektronik di pasar.  
B. Dia berdagang barang-barang elektronik di pasar.  
C. Perantau itu merindukan kampung halamannya. 
D. Kita membenci musuh-musuh reformasi.  
E. Kami selalu menyanyikan lagu-lagu perjuangan. 
 

EBTANAS-00-42 
Pengimbuhan me-kan yang tidak tepat terdapat pada kalimat.... 
A. Kita harus menyukseskan gerakan-gerakan yang bersifat positif atau terpuji. 
B. Mereka mengkaitkan masalah yang terjadi hari ini dengan unjuk rasa kemarin. 
C. Kita juga harus menghentikan kerusuhan-kerusuhan yang merugikan masyarakat. 
D. Pemerintah mengimbau agar masyarakat jangan terpancing dengan isu-isu. 
E. Ia menafsirkan kerusuhan-kerusuhan yang terjadi sebagai ujian dari Tuhan. 
 

EBTANAS-00-43 
Di sekolah juga mengadakan upacara peringatan Sumpah Pemuda.  
Perbaikan kalimat di atas yang paling tepat adalah 
A. Di sekolah mengadakan upacara Sumpah Pemuda.  
B. Di sekolah juga diadakan upacara peringatan Sumpah Pemuda. ' 
C. Upacara Sumpah Pemuda di sekolah juga adakan.  
D. Di sekolah mengadakan upacara peringatan juga.  
E. Di sekolah juga diadakan peringatan Pemuda. 
 



EBTANAS-00-44 
Penulisan kata serapan yang benar terdapat dalam kalimat berikut ini, kecuali.... 
A. Para eksportir industri manufaktur Indonesia dapat menyedot tenaga kerja dalam jumlah yang besar.  
B. Tempo 10 tahun terakhir, industri tekstil menyumbang 40 % dari kesempatan kerja.  
C. Pemerintah diharapkan dapat menetapkan kebijaksanaan yang meningkatkan eksport manufaktur. 
D. Hal itu akan memberi kontribusi yang dalam usaha mengurangi tingkat pengangguran.  
E. Industri manufaktur masih banyak mengimpor bahan baku dari luar negeri. 
 

EBTANAS-00-45 
"'Bila tidak ditemukan sumber energi lain sebagai sumber energi alternatif, dalam waktu yang tidak lama lagi dunia 
akan mengalami krisis energi."  
Klausa utama dalam kalimat di atas adalah ....  
A. Bila tidak ditemukan sumber energi lain.  
B. Energi lain sebagai sumber energi alternatif.  
C. Tidak ditemukan sumber energi alternatif.  
D. Dunia akan mengalami krisis energi.  
E. Bila tidak ditemukan sumber energi lain bagai sumber energi alternatif. 
 

EBTANAS-00-46 
Ayah pergi ke Jakarta ketika adik masih tidur.  
Anak kalimat dalam kalimat majemuk di atas adalah .... 
A. Ayah pergi ke Jakarta.  
B. ketika adik masih tidur.  
C. Ayah pergi, adik tidur.  
D. Adik masih tidur.  
E. Ayah pergi ketika adik tidur. 
 

EBTANAS-00-47 
Sebuah sekolah memiliki seorang guru Bahasa Indonesia yang pandai mengajar, guru tersebut lulusan IKlP Jakarta. 
Tahun 1998 sekolah tersebut kekurangan guru Bahasa Indonesia, karena perkembangan jumlah kelas sekolah itu. 
Kepala sekolahnya mengambil guru Bahasa Indonesia yang lulus dari IKIP Jakarta, karena menurut anggapannya 
guru tersebut pasti sama pandai dengan guru Bahasa Indonesia yang sudah ada.  
Paragraf di atas mengandung penalaran....  
A. generalisasi  
B. silogisme 
C. analogi 
D. sebab-akibat  
E. akibat-sebab  
 

EBTANAS-00-48 
 
 
 
 
 
 
 
Alinea pembuka surat lamaran pekerjaan yang sesuai dengan isi iklan di atas adalah .... 
A. Menurut informasi yang saya peroleh dari iklan, tentang penerimaan tenaga pemasaran, maka dengan ini saya .... 
B. Berdasarkan iklan yang dimuat dalam harian Akcaya tentang tenaga pemasaran, saya bermaksud untuk mengisi 

lowongan tersebut. 
C. Sesuai dengan isi iklan yang dimuat dalam Akcaya pada tanggal 9 Desember 1995, tentang tenaga pemasaran, 

maka dengan ini saya mengajukan lamaran kepada Bapak. 
D. Saya memperoleh informasi dari koran Akcaya bahwa perusahaan yang Bapak pimpin memerlukan tenaga 

pemasaran, maka dengan ini saya mengajukan lamaran kepada Bapak. 
E. Berkenaan dengan iklan yang dimuat dalam harian Akcaya pada tanggal 9 Desember 1995, tentang tenaga 

pemasaran, dengan ini saya.... 
 

Lowongan 
Dicari tenaga pemasaran yang selalu ingin menambah 
pengalaman serta penghasilan tambahan.  
Kirimkan lamaran Anda ke PO BOX 6020 Pontianak 

Akcaya, 9 - 12-95 



EBTANAS-00-49 
Ratusan kompor berjajar pada areal sepanjang 1.000 meter, di depan sembilan warung di ujung utara jalan Dewi 
Sartika, Cawang, Jakarta Timur. Warung, atan lebih tepat disebut bengkel, itu hanya berukuran 2x3 meter persegi. 
Pada ruangan yang sederhana itu tampak penuh kompor bermacam-macam ukuran. Tapi warnanya sama: biru. Di situ 
juga ada peralatan untuk memperbaiki kompor yang rusak. 
Isi paragraf di atas adalah.... 
A. Di sepanjang jalan Dewi Sartika dijual ratusan kompor. 
B. Jalan Dewi Sartika merupakan pusat perdagangan kompor. 
C. Warung atau bengkel tempat membuat dan memperbaiki kompor di jalan Dewi Sartika. 
D. Ratusan kompor dijual di warung berukuran 2x3 meter persegi. 
E. Selain membuat kompor, warung itu juga memperbaiki kompor tersebut. 
 

EBTANAS-00-50 
"Kaplet susut perut X menghilangkan perut gendut dengan mudah." 
Kalimat iklan di atas tidak logis. Kalimat iklan yang logis adalah .... 
A. Kaplet susut perut X menyusutkan perut gendut dengan mudah. 
B. Kaplet susut perut X menghilangkan gendut dengan mudah. 
C. Kaplet susut perut X mengubah perut gendut dengan mudah. 
D. Kaplet susut perut X memberantas perut gendut dengan mudah. 
E. Kaplet susut perut X menolak perut gendut dengan mudah. 
 

EBTANAS-00-51 
Kalimat yang memiliki satu makna berdasarkan jeda ....  
A. Anak jenderal yang sombong itu ditangkap polisi. 
B. Anak kucing berbulu hitam itu melarikan ikan.  
C. Menurut Anita Ibu Nani guru yang cantik.  
D. Kucing makan tikus mati di dapur.  
E. Sakit yang ringan pada tenggorokan sering kitajumpai dalam kehidupan sehari-hari. 
 

EBTANAS-00-52 
Ambruknya mereka di atas panggung tidak lantas membuat kelompok dagelan Srimulat yang tidak mempunyai markas 
itu mati berkreasi. Rencana mereka akan menggelar humor melalui sinema elektronik. Keinginan ini telah dilontarkan 
Kadir kepada "Republika" usai menggelar "Sepekan Horor" di Senayan. Ia mengatakan bahwa mereka bisa membuat 
paket sinetron untuk ditayangkan di televisi. Masalah naskah, mereka tidak pernah kekurangan, begitu pula 
penggarapannya dan pendanaan. Yang terpenting, terlebih dahulu mereka harus mempunyai badan hukum. 

(Disarikan dari Republika)  
Isi berita di atas adalah....  
A. Ambruknya Srimulat  
B. Rencana Srimulat membuat sinetron  
C. Srimulat bangkit kembali  
D. Rencana Srimulat menggelar humor  
E. Langkah Srimulat mendatang  
 

EBTANAS-00-53 
Perhatikan tabel kepadatan penduduk di Indonesia berikut! 

Luas Kepadatan penduduk / km2 
No. Wilayah Km2 % 1980 1985 1959 
1 Sumatera    473.481 24,67 59 69 77 
2 J a w a    132.186 6,89 690 755 821 
3 Nusa Tenggara      88.488 4,61 96 106 115 
4 Kalimantan    539.460 28,10 12 14 17 
5 Sulawei    189.216 9,86 55 61 66 
6 Maluku    496.486 25,87 5 6 6 

 INDONESIA 1.919.317 100 77 85 93 
 
Pernyataan yang sesuai dengan tabel di atas adalah 
A. Sebagian besar penduduk bertempat tinggal di Pulau Jawa.  
B. Perkembangan kepadatan penduduk terendah ada di Kalimantan  
C. Penduduk Indonesia pada saat tabel dibuat ada 191.931.700 jiwa.  
D. Luas wilayah Sulawesi tidak sebesar luas wilayah Nusa Tenggara.  
E. Interval perkembangan kepadatan penduduk beberapa wilayah teratur. 
 



EBTANAS-00-54 
Adegan Ponirah dan Marni dengan menggendong bakul dan mengenakan topi caping.  
Marni  :  Pon ... Ponirah!  
Ponirah :  Ada apa?  
Marni :  Aku melihat sepintas bayangan orang di sana! 
Ponirah :  Tenang saja!  
Marni  :  Tenang  . . .  tenang? Tenang bagaimana? Kalau musuh? 
PoniraH :  Musuh? Marni, kita ini jualan buah dan tidak punya musuh. Kita harus yakin, yang berani bergerak di malam 

hari hanya TNI. Ayo jalan!  
Marni :  Tapi bulu kudukku berdiri.  
Ponirah :  Maka jangan di sini, ayoterus jalan!  
Keduanya berjalan dengan sesekali menoleh ke belakang. Topi caping di tangan kiri. Tangan kanan di balik seakan 
memegang senjata.  
Situasi yang dilukiskan dalam penggalan drama itu adalah.... 
A. mencekam  
B. mengerikan 
C. mengerikan 
D. menjengkelkan  
E. menggelisahkan  
 

EBTANAS-00-55 
Pasal 5 

Hapusnya hak guna usaha/hak guna bangunan disebabkan faktor-faktor berikut. 
a. berakhirnya jangka waktu 
b. syarathya tidak terpenuhi 
c. dilepaskan oleh pemegangnya sebelum waktu berakhir 
d. dihentikan demi kepentingan umum  
e. ditelantarkan  
f. tanahnya musnah 
g. kehilangan kewarganegaraan Indonesia  
Berdasarkan faktor f (tanahnya musnah) peraturan pertanahan di atas dapat terjadi hal-hal berikut, kecuali.... 
A. banjir  
B. longsor  
C. kebakaran 
D. gunung meletus  
E. gempa dahsyat  
 

EBTANAS-00-56 
Daun pisang pasti mengandung enzim tertentu.  
Nasi terasa enak jika dibungkus daun pisang.  
Setrika yang panas dapat didinginkan dengan daun pisang. 
Tanggapan yang tepat berdasarkan kutipan di atas adalah.... 
A. Daun pisang tidak mengandung sesuatu apapun.  
B. Daun pisang hanya berfungsi sebagai pembungkus.  
C. Nasi tidak ada hubungannya dengan daun 
D. Jika benar, perlu dibuktilcan dengan data yang kuat 
E. Menang, pada dasarnya daun pisang juga mengandung lilin. , 
 

EBTANAS-00-57 
Sebuah karya ilmiah diolah berdasarkan berbagai ketentuan yang logis.  
Salah satu pondasi karya ilmiah perlu ada latar belakang masalah.  
Latar belakang masalah tersebut terdapat pada bagian....  
A. inti masalah  
B. kesimpulan dan saran 
C. perumusan masalah 
D. pemecahan masalah  
E. pendahuluan 
 



EBTANAS-00-58 
Pasal 7 

Penjual menjamin kepada pembeli bahwa rumah tinggal tersebut tidak diberati dengan hipotek atau dengan hal-hal 
lainnya yang bersifat hak benda dan oleh karena itu penjual akan melepaskan pembeli dari segala tuntutan yang 
bersangkutan dengan hal itu jika ada. 
Berikut adalah isi pasal tersebut, kecuali.... 
A. Rumah yang dibeli tidak menjadi barang agunan pinjaman.  
B. Penjual dan pembeli akan menyelesaikan hipotek jika ada. 
C. Pembeli dibebaskan dari segala hal yang memberati keadaan rumah.  
D. Rumah yang dibeli tidak tersangkut dengan hal-hal yahg memberatkan.  
E. Penjual menjamin bahwa rumah itu dalam, keadaan baik, tidak bermasalah. 
 

EBTANAS-00-59 
Hal-hal yang harus ada dalam notulen rapat tercantum di bawah ini, kecuali....  
A. hari, tanggal  
B. waktu 
C. pimpinan rapat 
D. Peserta  
E. biaya rapat  
 

EBTANAS-00-60 
Kalimat majemuk bertingkat yang menyatakan hubungan modalitas (cara) adalah.... 
A. Pencuri itu memasuki rumah korbannya dengan merusak kunci pintu belakang. 
B. Badrun membuka pintu itu dengan obeng yang baru dibelinya. 
C. Setelah beberapa hari mendekam di penjara akhirnya mereka dibebaskan. 
D. Tak seorang pun tahu bahwa harta kekayaannya itu hasil KKN. 
E. Pembelian listrik swasta ternyata mengakibatkan merosotnya kinerja PLN. 
 
 


