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EBTANAS-01-01 
…… 

Untuk memudahkan pengaturan, kami harap nama dan jumlah peserta setiap regu sudah dikirim kepada kami 
paling lambat tanggal 11 September 1999. 

Atas perhatian dan kerjasamanya dengan kami, diucapkan terima kasih. 
Kalimat yang tepat sebagai pengganti penutup surat undangan di atas adalah ....  
A. Demikianlah surat undangan ini, dan terima kasih.  
B. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.  
C. Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.  
D. Dernikian agar dimaklumi dan dilaksanakan sebaik-baiknya.  
E. Kami menunggu pemberitahuan Saudara, dan kami ucapkan terima kasih.  
 

EBTANAS-01-02 
Kalimat wawancara yang menggunakan kata sapaan adalah.... 
A. Menurut Anda, siapa yang selama ini dianggap sebagai biang keladi munculnya kerusuhan? 
B. Anda saya minta datang ke kantor polisi hari Senin. 
C. Bapak Anda datang ke tempat kejadian pukul berapa?  
D. Bagaimana Anda bisa jadi anak baik, lingkungan sudah tidak mendukung.  
E. Saya minta Bapak mengungkapkan secara jujur, untuk kelancaran pemeriksaan.  
 

EBTANAS-01-03 
Untuk menangani proyek pembangunan di DIY yang akan jadi bidang garapan rekanan anggota Gapensi, dengan nilai 
Rp 3 milyar ke bawah, para Pimpro hendaknya mengutamakan rekanan dari DIY. Hal ini dalam rangka mengamankan 
kesepakatan yang dibuat oleh pengurus Gapensi Provinsi se-Jawa. Sehingga kalau ada rekanan dari luar DIY yang nekat 
mendaftar dan ikut tender untuk proyek di DIY, Pimpro hendaknya bisa memprioritaskan pemenangnya pada rekanan 
DIY. 
Berdasarkan penggalan berita di atas, pesan yang terkandung di dalamnya adalah.... 
A. Proyek pembangunan di DIY akan menjadi bidang garapan rekanan anggota Gapensi. 
B. Para Pimpro hendaknya mengutamakan rekanan dari DIY dalam menangani proyek pembangunan di DIY. 
C. Gapensi mengamankan kesepakatan yang dibuat oleh pengurus Gapensi se-Jawa. 
D. Gapensi menggarap bidang garapan rekanan anggota Gapensi: 
E. Proyek pembangunan di DIY sedang digalak-kan. 
 

EBTANAS-01-04 
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Keterangan: 
Garis vertikal : jumlah suara 
Garis horizontal : partai 
Perolehan suara Partai PKP : 999.251 suara, 1,00 % 
Perolehan suara Partai Republik : 184.933 suara, 0,18 % 
Perolehan suara Partai Indonesia Baru : 177.300 suara, 0,18 % 
Perolehan suara Partai 1PK1 : 312.647 suara, 0,31 % 
Perolehan suara PNI Front Marhaenis : 348.574 suara, 0,35 % 
Perolehan suara Partai MKGR : 193.266 suara, 0,19 % 



Kuota jumlah suara untuk memperoleh kursi DPR RI adalah 300.000 suara. 
Berdasarkan grafik di atas, yang berhak mendapatkan kursi anggota DPR RI adalah partai yang perolehan suaranya.... 
A. sekitar 0,30 % 
B. di atas 0,30 % 
C. lebih dari l % 
D. kurang dari l % 
E. 0,30 % - 1 % 
 

EBTANAS-01-05 
Setelah mendapat penjelasan Bapak Lurah, kedua orang yang bertengkar itu bersalam-salaman. 
Makna kata ulang bersalam-salaman pada kalimat di atas searti dengan.... 
A. menari-nari  
B. pukul-memuku 
C. berderet-deret 
D. membaca-baca 
E. meraung-raung 
 

EBTANAS-01-06 
Undang-Undang Tentang Penertiban Perjudian 
…… 
Pasal 2 
(1) Mengubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang, Hukum Pidana, dari hukuman 

penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah 
menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta 
rupiah. 

Maksud yang terkandung dalam penggalan undang-undang tersebut adalah.... 
A. Ancaman hukuman dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 
B. Hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan. 
C. Hukuman bagi orang yang tidak mematuhi undang-undang tentang penertiban perjudian, 
D. Perubahan ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat (1) Kitab Undang- undang Hukum Pidana. 
E. Perubahan ancaman hukuman maksimal dari dua tahun delapan bulan menjadi sepuluh tahun. 
 

EBTANAS-01-07 
Salah satu ciri khas bangsa Amerika adalah kesukaannya membuat peringkat. Apa pun diperingkat. Tidak terkecuali 
dunia bisnis. Majalah terkenal seperti Fortune atau US News sering menampilkan peringkat perusahaan berdasarkan 
penjualan, besarnya aset yang dimiliki, atau berdasarkan besarnya tingkat keuntungan. Kedua, iklim kompetisi yang 
semakin ketat. Jelaslah bahwa membuat peringkat bagi masyarakat Amerika merupakan hal yang biasa.  
Gagasan utama paragraf di atas adalah ....  
A. apa pun bisa diperingkat  
B. kebiasaan bisnis bangsa Amerika  
C. bangsa Amerika suka membuat peringkat  
D. kegiatan bisnis majalah Fortune dan US News 
E. pembuatan peringkat dipengaruhi oleh dua faktor 
 

EBTANAS-01-08 
"Tak bisa kurang sedikit?" 
"Tentu saja bisa, Mister. Dalam perdagangan, seperti Tuan maklum, harga bisa damai. Apaiagi Mister pencintabenda 
seni!" 
Tammy tak mendengarkan lebih lanjut, dengan tangkas dia bangkit kemudian ke belakang. Dia menulis sepucuk surat 
untuk Tuan Wahyono, ahli keramik sebelah rumah. Dia suruh pelayannya cepat mengantarkan surat itu. "Aku minta 
bantuan Tuan Wahyono untuk menilai harga teko ini. Dia adalah ahli keramik. Rumahnya di sebelah itu," ujar Tammy 
setelah kembali duduk di dekat tamunya. 
Amanat yang paling menonjol dari penggalan cerpen tersebut adalah....  
A. dalam berdagang tidak boleh memberikan harga mati 
B. sebaiknya serahkanlah suatu urusan kepada orang yang ahli  
C. kita harus menjalin hubungan baik dengan tetangga yang mempunyai keahlian  
D. menjadi pesuruh harus taat dan cekatan dalam beketja 
E. surat dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan tetangga 
 

EBTANAS-01-09 
Kalau beberapa tahun yang lalu tuan datang ke kota kelahiranku dengan menumpang bis, tuan akan berhenti di 

dekat pasar. Melangkahlah menyusuri jalan raya arah ke barat, maka kira-kira sekilometer dari pasar akan sampailah 
tuan di jalan kampungku. Pada simpang kecil ke kanan, simpang yang kelima, membeloklah, ke jalan sempit itu. Dan di 



ujung jalan itu nanti akan tuan temui sebuah surau tua. Di depannya ada kolam ikan, yang airnya mengalir melalui 
empat buah pancuran mandi.  

Dan di pelataran kiri surau itu akan tuan temui seorang tua yang biasanya duduk di sana dengan segala tingkah 
ketuaannya dan ketaatannya beribadat. Sudah bertahun-tahun ia sebagai garin, penjaga surau itu. Orang-orang me-
manggilnya kakek.  

AA Navis, Robohnya Surau Kami  
Latar penggalan di atas adalah ....  
A. di atas bis  
B. didekat pasar 
C. di jalan kampung 
D. dikota kecil  
E. di kiri surau  
 

EBTANAS-01-10 
Laporan Pengamatan Daerah Pemukiman Transmigrasi 
Transabangdep, singkatan dari Transmigrasi Swakarsa Pengembangan Desa Potensial, merupakan upaya penataan dan 
pengembangan desa di daerah transmigrasi yang masih memiliki potensi sumber daya alam untuk dikembangkan.  
Lokasi pemukiman Transabangdep yang dikembangkan tahun 1992/1993 adalah Desa Sumber Baru dan Sumber 
Harapan di Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Bartyar, Propinsi Kalimantan Selatan dengan rencana penempatan 
250 KK. Desa Sumber Baru dan Sumber Harapan merupakan desa berdampingan yang pertumbuhannya relatif lambat 
akibat kurangnya penduduk yang memiliki keterampilan untuk mengolah dan mengembangkan potensi sumber daya 
alam yang tersedia. Untuk memenuhi penduduk sesuai dengan keterampilan dan jenis usaha yang dibutuhkan bagi 
pembangunan desa-desa tersebut masyarakat mengharapkan dikembangkannya Program Transmigrasi Swakarsa.  
Lokasi Desa Sumber Baru dan Sumber Harapan dapat dicapai dengan kendaraan angkutan umum serta ojek. Fasilitas 
yang tersedia di desa ini adalah 2 unit SD Negeri, 1 unit Puskesmas Pembantu, 2 unit Mesjid, dan 3 Surau. 
Tanggapan yang tepat terhadap penggalan laporan 13.di atas adalah.... 
A. Transmigrasi Swakarsa Pengembangan Desa Potensial perlu dikembangkan untuk kemajuan Desa Sumber Baru 

dan Sumber Harapan.  
B. Fasilitas umum yang telah tersedia di Desa Sumber Baru dan Sumber Harapan sudah lengkap dan sempurna.  
C. Pertumbuhan dan kemajuan Desa Sumber Baru dan Sumber Harapan relatif lambat karena kurangnya penduduk.  
D. Dengan fasilitas yang disediakan pasti akan menjamin keberhasilan pengembangan Desa Sumber Baru dan Sumber 

Harapan.  
E. Penggalan laporan tersebut sudah mencerminkan kesempurnaan sebuah laporan. 
 

EBTANAS-01-11 
Seiring dengan semakin meningkatnya minat anak lulusan SMU melanjutkan ke perguruan tinggi tanpa disertai dengan 
tempat penampungan lulusan perguruan tinggi yang memadai, maka jauh-jauh hari para orang tua serta para pendidik 
berusaha memberi bekal atau pengarahan kepada para pelajarSMU. 
Kalimat pembuka pidato pengarahan yang paling tepat untuk ilustrasi di atas adalah ....  
A. Untuk menjaga supaya begitu lulus dari perguruan tinggi para siswa ttdak hanya menjadi sarjana pengangguran, 

maka pada kesempatan ini saya selaku Kepala Sekolah akan beri pengarahan.  
B. Selamat datang kami ucapkan atas kedatangan anak-anak pada kesempatan ini.  
C. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan memberi pengarahan tentang perlunya pertimbangan antara 

pemilihan jurusan di perguruan tinggi dengan lapangan kerja yang memungkinkan.  
D. Acara ini kami awali dengan bacaan doa.  
E. Pada kesempatan ini para siswa disuruh berkumpul di sini bersama-sama. OSIS SMU Taruna Jaya, akan 

mengadakan LDKS di sekolah pada tanggal 1 s.d. 30 Agustus 1999.  
 

EBTANAS-01-12 
OSIS SMU Taruna Jaya akan mengadakan LDKS di sekolah pada tanggal 1 s.d 30 Agustus 1999 
Agar informasi ini dapat diketahui oleh semua siswa, maka panitia memasang pengumuman di papan pengumuman. 
Kalimat pengumuman yang tepat adalah.... 
A. Berhubung akan diadakan LDKS pada tgl 1 s.d. 30 Agustus 1999 di sekolah, maka rekan-rekari yang berminat 

silakan mendaftar ke OSIS, 
B. Berhubung dengan pelaksanaan LDKS '99 sudah dekat, silakan mendaftar ke sekretariat LDKS di ruang OSIS 

pada jam istirahat.  
C. OSIS SMU Taruna Jaya akan mengadakan LDKS di sekolah pada daftar ke sekretariat di ruang OSIS pada jam 

istirahat ,  
D. Bagi rekan-rekan yang berminat mengikuti LDKS, silakan menghubungi sekretariat di ruang OSIS. 
E. OSIS SMU Taruna Jaya akan mengadakan LDKS, bagi siapa saja yang berminat segera hubungi sekretariat LDKS 

di riang OSIS.  
 



EBTANAS-01-13 
Perjalanan panjang Bank Bukopin hampir tiga dasawarsa yang didirikan oleh delapan induk Koperasi (Inkopad, 
Inkopau, Inkopal, Inkoppol, Inkoveri, IKPI, IKPN, dan GKBI) telah membuktikan kinerjanya yang sangat meyakinkan. 
Bank yang punya misi "Memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh nasabah, berperan dalam pengembangan 
koperasi dan usaha kecil, serta meningkatkan nilai tambah investasi pemegang saham dan kesejahteraan karyawan" 
telah menjadi bank umum devisa sejak tahun 1997. 
Petikan di atas tergolong jenis wacana ....  
A. argumentasi  
B. deskripsi  
C. persuasi  
D. narasi  
E. eksposisi 
 

EBTANAS-01-14 
Penggunaan pestisida dan pupuk kimia untuk tanaman dalam jangka waktu lama tidak lagi menyuburkan tanaman dan 
memberantas hama. Pestisida justru dapat mencemari lingkungan dan menjadikan tanah lebih keras sehingga perlu 
pengolahan dengan biaya yang tinggi. 
Pokok persoalan dalam paragraf di atas adalah ....  
A. penggunaan pestisida dan pupuk kimia untuk 'tanaman  
B. penggunaan pestisida tidak lagi menyuburkan tanaman 
C. pestisida diperlukan untuk menyuburkan tanah  
D. pestisida dapat mencemari lingkungan dan menjadikan tanah lebih keras  
E. perlu pengolahan tanah dengan biaya yang tinggi 
 

EBTANAS-01-15 
Nama Pak Mujair (1890-1957) diabadikan sebagai nama "ikan misterius" yang pernah ditemukan oleh penduduk di 
muara sungai Kondang di pesisir selatan Blitar. Ahli perikanan Belanda "berkeliling dunia" untuk menemukan ikan lain 
yang sejenis. Usaha mereka tidak sia-sia. Tetapi, mereka tidak habis mengerti mengapa "saudara" ikan misterius itu 
bermukim di Mozambik Afrika Timur. Bagaimana ikan Afrika, kini disebut nila, yang hidup di air tawar itu 
mengarungi samudera luas untuk bermigrasi ke Pulau Jawa sulit dijelaskan.  
Informasi yang diperoleh dari penggalan di atas adalah.... 
A. Pak Mujair memang tokoh misterius  
B. Belanda gemar mempelajari ikan mujair  
C. nama mujair diabadikan sebagai nama ikan  
D. ikan mujair hidup dan produktif di air tawar  
E. saudara ikan mujair tersebar di seluruh dunia 
 

EBTANAS-01-16 
Nilai tukar rupiah secara relatif sudah menemukan keseimbangan baru pada kisaran Rp 6.000,00 - Rp 7.000,00 

per dollar AS. Suku bunga uang sudah jauh merosot, yakni kalau pada saat puncak krisis mencapai 60 - 70 persen, kini 
antara 13 T-16 person. 

Meskipun belum bisa dikatakan perekonomian kita sudah kembali stabil, dilihat dari sisi moneter, 
sesungguhnya kondisinya sudah lumayan baik sejak pemilu bulan Juni lalu usai.  
Kata penghubung antarparagraf di atas menyatakan  
A. penggabungan 
B. pemilihan  
C. penegasan 
D. pertentangan 
E. penyebab 
 

EBTANAS-01-17 
Perhatikan contoh notulen berikut ini! 
(I)  Laporan Hasil Rapat Kenaikan Kelas 

Acara pembuka dipimpin.... 
Pelaksanaan: 
memutuskan kenaikan 100% 
semua siswa diacak. 
Acara penutup dipimpin.... 

Yogya, .... 
Kepala Sekolah  Sekretaris 
 
 
……………….. ……………. 



(2) Laporan Hasil Rapat Kenaikan kelas SMLTN I Sandu, Yogyakarta  
Pelaksanaan tanggal.... 
Acara: 
1.    pembukaan 
2.    sambutan Kepala Sekolah 
3.    pengesahan kenaikan kelas 
4.    penutup  
Hasil: 
1.. Kelas I      jumlah siswa 240 

Naik: 237,TidakNaik3 
2.    Kelas II   jumlah siswa 2,40 

Naik: 238, Tidak Naik 2  
Yogya, ....... 

Kepala Sekolah  Sekretaris 
 
……………… ……………. 

(3) :Laporan Hasil Rapat kenaikan Kelas  
Acara; 
……………….. 
……………….. 
Pelaksanaan: 
……………….. 
……………….. 

Yogya,..... 
Kepala) Sekolah Sekretaris 
 
…………………… ……………….. 

(4) Laporan Hasil Rapat Kenaikan Kelas Pembukaan: 
Pembukaan: 
……………… 
…………….... 
Isi: 
…………….... 
……………… 
Penutup: 
…………….... 
……………… 

Yogya, ……… 
Kepala Sekolah Sekretaris 
 
…………………… ……………….. 

(5) Laporan Hasil Rapat Kenaikan Kelas  
No   :  
Hal  :  
Acara:: 
……………….. 
……………….. 
Kegiatan: 
……………….. 
……………….. 
Penutup: 
……………….. 
………………..  

Yogya,..... 
Kepala Sekolah Sekretaris 
 
…………………… ………………… 

Contoh notulen yang benar adalah .... 
A. pertama ,  
B. kedua  
C. ketiga  
D. keempat 
E. kelima  



EBTANAS-01-18 
Pahamilah ilustrasi ceramah kemasyarakatan ini! 
Dalam rangka memperingati hari ulang tahun sekolah, OSIS di sekolah menggalakkan kegiatan GDN. 
Kegiatan ini dapat dilaksanakan melalui Paskibra, PKS, dan PMR. Sekolah mengawali kegiatan tersebut dengan 
ceramah. 
Kalimat pembuka dalam ceramah yang paling tepat sesuai dengan ilustrasi adalah .... 
A. Dalam rangka menggalakkan Gerakan Disiplin Nasional, maka OSIS diharapkan dapat melaksanakan melalui 

kegiatan Paskibra PMR, atau PKS.... 
B. Untuk mengawali kegiatan ulang tahun sekolah, maka OSIS dapat memulai kegiatannya dengan memasyarakatkan 

Gerakan Disiplin Nasional melalui Palang Merah Remaja.... 
C. Gerakan Disiplin Nasional bukan hanya milik rakyat awam saja, melainkan juga untuk para pelajar. 
D. Dalam ceramah ini, topik yang akan kita bahas yaitu masalah GDN yang dapat dilaksanakan oleh OSIS melalui 

Paskibra, PKS, dan PMR. 
E. Kegiatan ceramah kali ini kita isi dengan menggalakkan GDN melalui OSIS. 
 

EBTANAS-01-19 
"Koongnya" Iwan Simatupang 
Koong adalah sebuah novel yang menceritakan seorang kakek, Pak Sastro, yang kehilangan burung perkutut 
kesayangannya sehingga membuat penduduk sekampung geger bahkan nyaris menimbulkan bencana kampung itu. 

Cerita ini dimulai dengan hilangnya perkutut milik Pak Sastro yang sudah sepuluh tahun dipeliharanya. Dan 
dikisahkan bahwa burung tersebut tetap tak tertemukan. Hal ini membuat Pak Sastro murung. Kemurungan Pak Sastro 
ternyata berpengaruh pada semua warga desa. Akhirnya, Pak Sastro pergi meninggalkan kampung halaman untuk 
mencari perkutut yang hilang itu, setelah lebih dulu mempercayakan segala harta miliknya termasuk sawah ladangnya 
kepada Pak Lurah. 

Amanat yang hendak disampaikan kepada pembaca, yaitu bahwa segala sesuatu itu yang menentukan diri kita 
sendiri. Senang atau tidak senang, bahagia atau tidak bahagia, baik atau buruk kitalah yang dapat mengerti dan kita juga 
yang me-nentukan. 

Harta kekayaan, cinta dengan pamrih, hanya akan membawa kesengsaraan atau bahkan akan membuat kita 
kehilangan diri. 

Akhirnya dapat dikemukakan sekali lagi di sini bahwa koong memang sebuah pesan manusiawi yang berisi 
renungan falsafi. Sebuah karya sastra literer jelas cukup baik.  
Ciri-ciri resensi pada kutipan di atas adalah ....  
A. ada tema  
B. ada amanat  
C. ada kelebihan/keunggulan  
D. ada kelemahan/kekurangan  
E. ada penokohan 
 

EBTANAS-01-20 
Akhir-akhir ini media massa sering memuat foto seksi artis, tetapi para artis tersebut membantah bahwa itu hanya 
teknik canggih yang dikuasai fotografer. 
Kalimat opini yang tepat sesuai ilustrasi di atas adalah ....  
A. Saya membaca berita yang serupa itu kemarin di surat kabar "Jawa Pos" tanggal 23 Juli 1999.  
B. Berani sekali para artis itu berfoto seperti itu, ! padahal foto seperti itu akan membuat nama mereka tercemar. 
C. Sudah lebih sepuluh orang artis berfoto seksi dimuat di surat kabar ibu kota.  
D. Artis-artis yang berfoto seksi tersebut tidak semuanya mengaku bahwa itu tubuh asli mereka.  
E. Salah seorang artis berfoto seksi itu telah dipanggil ke kepolisian karena dianggap melanggar kesusilaan. 
 

EBTANAS-01-21 
PTARTOMORO 

Jl. Tebusan Indah 19 Surabaya 
 

MEMO 
 
Dengan hormat, 
Untuk Rapat Tahunan. bulan depan, harap disiapkan laporan pemasaran yang lengkap dan . terperinci mengenai jumlah 
dan jenis produk: .  
1. Jumlah dan jenis produk yang masuk 
2. Hasil pemasaran tahun lalu 
3. Jumlah yang telah dan belum dilunasi 
4. Pesanan yang belum direalisasikan 
5. Perkiraan penyelesaian tunggakan 
6. Perkiraan pengirjman sampai akhir tahun.  



Data-data tersebut sudah diserahkan selambat-lambatnya tanggal 15 November. 
Surabaya, 1 November 1998 

Direktur 
Unsur yang terkandung dalam penggalan memorandum di atas adalah ....  
A. alamat kantor, pesan yang disampaikan, tanda tangan, nama terang 
B. alamat kantor, kepada, dari, tanggal  
C. alamat kantor, dari, untuk, tanda tangan  
D. alamat kantor, hal, kepada, nama terang  
E. alamat kantor, dari, pesan yang disampaikan, tanggal 
 

EBTANAS-01-22 
Kata yang dicetak miring dalam kalimat beriku ini yang mengalami perubahan makna meluas adalah ....  
A. Sebaiknya Saudara segera menghadap pimpinan. 
B. Anita menulis surat buat Annisa.  
C. Ayah rajin membaca majalah-ilmu pengetahuan. 
D. Dewasa ini banyak petualang politik yang bingung. 
E. Pemerintah menggalakkan program Sarjana masuk desa. 
 

EBTANAS-01-23 
PBB Susun Draf 
Pemerintahan Timtim 
Canberra, Sabtu 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) saat ini tengah menyusun draf rencana pembentukan pemerintahan sementara empat 
tahun di Timtim, seandainya bekas jajahan Portugal, yang dikuasai Indonesia sejak 1975 ini memilih merdeka dalam 
penentuan pendapat 30 Agustus mendatang. 

Demikian diungkapkan surat kabar Australia, The Age Sabtu (3 1/7), mengutip sebuah sumber pejabat senior 
PBB di New York. Namun The Age juga mengungkapkan, seandainya saja Timtim memilih merdeka, maka pemerintah 
Jakarta (Indonesia) masih memerintah wilayah tersebut sampai Indonesia meratifikasi pilihan rakyat Timtim di 
parlemen. 
Kesimpulan yang terdapat dalam wacana di atas adalah.... 
A. PBB menyusun draf rencana pembentukan pemerintahan sementara empat tahun di Timtim.  
B. Portugal yang dikuasai Indonesia sejak 1975 memilih merdeka dalam penentuan pendapat.  
C. Surat kabar Australia mengutip sumber pejabat senior PBB d'i New York.  
D. Seandainya Timtim memilih merdeka.  
E. Indonesia meratifikasi pilihan rakyat Timtim di parlemen. 
 

EBTANAS-01-24 
Cermatilah bagan Surat Perjanjian berikut!  

1 
 

2 
 
 
 

4 
5a 
5b 
5c 
6c 

8b 7 
9 8a 
10 
 

Bagian bernomor unit (4), (5), dan (6) berisi .... 
A. kesepakatan kedua pihak; pasal-pasal; penutup surat 
B. tujuan surat; kesepakatan kedua pihak; pasal-pasal 
C. sumber hukum; pasal-pasal; harapan dan saran 
D. tanggal pertemuan; kesepakatan pasal; sanksi hukum 
E. kesepakatan kedua pihak; pasal-pasal; sanksi hukum  
 



EBTANAS-01-25 
Aku masih saja khawatir. Ramalan dukun-dukun itu mulai lagi mengganggu pikiranku. Kau juga mulai 

diganggu ramalan mereka? 
Tidak. Kita tidak boleh terpengaruh oleh ramalan-ramalan. Kita harus berdoa semoga ramalan itu tidak akan 

menimpa Lasuddin. 
Aku masih ingat, mereka menyebarkan ke seluruh kampung ramalan-ramalan itu. Benarkah akan terjadi seperti 

yang mereka katakan, bahwa semua keturunan kita akan musnah di ujung pisau sunat? Yakinkah kau akan itu? 
Kita berserah saja kepada-Nya. Doakanlah J Kasuddin. Bukankah hal ini harus dilalui setiap, pengikut Islam 

sejati? 
dari     : Panggilan Rasul  
karya  : Hamzad Rangkuti 

Amanat yang tersirat dari penggalan cerita pendek di atas adalah .... 
A. jangan mempercayai ramalan dukun  
B. tidak perlu khawatir atas ramalan dukun  
C. berdoalah agar tidak kena ramalan dukun  
D. jangan khawatir; ramalan dukun tidak mungkin terjadi  
E. berserah diri kepada Tuhan tidak akan kena ramalan dukun 
 

EBTANAS-01-26 
Melalui Kopral Pujo yang hari itu pulang kembali ke markasnya di Dawuan aku menitipkan pesan kepada Sersan 
Slamet. Aku minta izin beristirahat barang empat - lima hari. "Mencari seseorang yang bisa menjaga nenek yang sudah 
sangat renta" begitu pesanku. Ternyata usahaku menemukan seseorang itu sangat mudah. Aku terkejut ketika menyadari 
semua orang di tanah airku yang kecil itu siap memenuhi segala keinginanku. 

(Ronggeng Dukuh Paruk: Ahmad Tohari)  
Nilai moral yang terdapat dalam penggalan cerita di atas adalah....  
A. kepentingan keluarga lebih .utama daripada kepentingan pribadi 
B. kemewahan membuat orang lupa diri  
C. membiarkan orang tua hidup sendirian  
D. hidup senang membuat orang lupa diri  
E. rakyat kecil sangat menghormati pejabat 
 

EBTANAS-01-27 
Selama dua tahun terakhir, negara-negara ASEAN disibukkan urusan krisis ekonomi dan fmansial. Sejumlah negara 
mengalami guncangan berat. Bahkan, Indonesia dan Malaysia mengalami kegalauan politik. Begitu halnya, Vietnam 
dan Filipina saling. berebut Kepulauan Spratly, sedangkan ketegangan terjadi di "segitiga emas" antara Kamboja, 
Thailand, dan Vietnam yang masing-masing mengklaim kawasan itu sebagai wilayahnya.  
Penggalan isi tajuk rencana di atas mengandung tujuan agar....  
A. ASEAN lebih meningkatkan semangat solidaritas  
B. menghargai dan memahami kepentingan negara lain 
C. memupuk semangat bekerja sama antarnegara  
D. ASEAN tetap diperhitungkan sebagai kekuatan politik  
E. ASEAN tidak mudah digoyang kekuatan lain 
 

EBTANAS-01-28 
Kualitas anak-anak, pemilik masa depan, sangat ditentukan oleh perlakuan kita terhadap mereka saat ini.  
Maju mundurnya suatu bangsa di masa depan sangat dipengaruhi oleh kesiapan fisik, mental, sosial, maupun intelektual 
generasi yang saat ini masih berada dalam fase kanak-kanak.  
Dalam karya tulis, uraian di atas merupakan bagian … 
A. tujuan penulisan  
B. later belakang  
C. pembatasan masalah ' 
D. landasan teori  
E. permasalahan  
 



EBTANAS-01-29 
(1) Saya mau membantu dia asalkan dia mau bertanggungjawab. 
(2) Dia datang ketika saya tidak di rumah. 
(3) Kita tertarik pada planet mars karena banyak persamaannya dengan bumi kita. 
(4) Pemerintah akan memasok semua kebutuhan lebaran. 
(5) Laki-laki yang merampas kalung ibu itu ditangkap polisi 
Contoh analogi terdapat pada kalimat dengan nomor....  
A. (1) 
B. (2) 
C. (3) 
D. (4) 
E. (5) 
 

EBTANAS-01-30 
Sebagai tempat hidup, laut mempunyai kelebihan dibandingkan darat. Kelebihan- kelebihan laut, antara lain, suhu yang 
kurang berubah-ubah, dukungan yang lebih banyak untuk melawan gravitasi bumi, air yang cukup tersedia. Dengan air 
yang cukup tersebut, makhluk hidup di laut dapat menyerap air langsung masuk sistem tubuh. Makhluk hidup di laut 
dapat memperoleh oksigen dan karbon.  
Alinea di atas menggunakan pola pengembangan 
A. deduksi  
B. induksi 
C. deskripsi 
D. kombinasi 
E. narasi  
 

EBTANAS-01-31 
Penggalan Cerpen Robohnya Surau Kami 

"Salahkah menurut pendapatmu, kalau menyembah Tuhan di dunia?" tanya Haji Sakh. 
"Tidak. Kesalahan engkau karena engkau terlalu mernentingkan dirimu sendiri. Kau takut masuk neraka, 

karena itu kau taat bersembahyang. Tapi engkau melupakan kehidupan kaummu sendiri, melupakan kehidupan anak 
istrimu sendiri, hingga mereka kucar-kacir selamanya. Itulah kesalahanmu yang terbesar, terlalu egoistis, padahal 
engkau di dunia berkaum, bersaudara, semuanya, tapi engkau tak memperdulikan mereka sedikit pun.  
Kalimat tema yang sesuai dengan kutipan dialog di atas adalah....  
A. Orang kaya yang egois, hanya mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan kemelaratan masyarakat sekitar  
B. Orang yang taat bersembahyang karena takut masuk neraka  
C. Orang yang suka beribadat saja, karena beribadat tidak mengeluarkan petuah  
D. Kita semua harus beramal di samping beribadah  
E. Kita hidup di dunia harus selalu menyembah Tuhan 
 

EBTANAS-01-32 
Topik karya tulis: 

Pengangguran Intelektuai Disinyalir Terus Meningkat 
Kesimpulan yang tepat untuk karya tulis di atas berisi tentang.... 
A. penyebab intelektual semakin banyak yang menganggur serta saran, solusi penanganan pengangguran  
B. penjelasan pengangguran selalu bertambah dan saran solusi penanganan pengangguran  
C. penyebab intelektual semakin banyak yang menganggur dan imbauan untuk menyediakan lapangan kerja 
D. penjelasan pengangguran intelektual selalu bertambah dan imbauan membuka lapangan kerja baru 
E. penyebab semakin bertambahnya pengangguran intelek dan pelukisan nasib para penganggur 
 

EBTANAS-01-33 
Terjadinya berbagai gejolak di masyarakat dewasa ini pada dasarnya merupakan ekspresi dari rasa ketidakpuasan 
terhadap situasi. Munculnya gelombang protes, demonstrasi, unjuk rasa, itu merupakan perwujudan nyata. Masyarakat 
lebih mengedepankan emosi daripada akal yang sehat dan keselarasan penalaran. Jadi, kita harus dapat mencari jalan 
keluar yang terbaik.  
Tanggapan yang sesuai dan cocok dengan maksud utama paragraf di atas adalah ....  
A. Biarkan saja lama kelamaan situasi akan normal lagi.  
B. Mengapa kita harus dipusingkan, yang penting kita dapat makan. 
C. Sebaiknya, secepatnya kita harus mencari jalan keluar untuk mengatasi situasi di masyarakat. 
D. Alangkah baiknya kalau setiap anggota masyarakat dapat mengendalikan emosinya.  
E. Masyarakat hendaknya saling menyantuni dan saling mengingatkan. 
 



EBTANAS-01-34 
OSIS SMU 3 Sukabumi sedang mengadakan rapat tentang rencana kegiatan karya wisata ke Bali pada hari libur akhir 
caturwulan 3, Beberapa orang peserta rapat mengemukakan pendapatnya terhadap rencana karya wisata tersebut.  
Pengungkapan pendapat yang paling tepat adalah … 
A. Saudara Ketua, saya sangat setuju karya wisata ke Bali, asal sebagian besar biayanya di-tanggung oleh sekolah. 
B. Saudara Ketua, saya tidak setuju karya wisata ke Bali, karena sudah banyak siswa sekolah kita yang pernah 

berkunjung ke Bali.  
C. Saudara Ketua, saya tidak setuju karya wisata ke Bali karena pertama, memerlukan biaya yang besar; kedua, 

memerlukan waktu yang lama; ketiga, belum tentu banyak yang berminat. 
D. Saudara Ketua, saya tidak setuju karya wisata ke Bali, karena daerah wisata di wilayah kita juga masih banyak 

yang lebih indah- dan menarik daripada Bali. 
E. Saudara Ketua, saya sangat setuju karya wisata ke Bali, karena saya belum pernah ke Bali dan kebetulan saya 

sudah punya tabungan untuk biayanya. 
 

EBTANAS-01-35 
Ardi tak dapat berkata apa-apa. la segera turun ke jalan setelah beberapa langkah, baru ia menengok ke arah ibunya. Air 
matanya tak dapat lagi dibendungnya, memercik menghalau pemandangannya. Tapi untuk menghapusnya ia malu, 
karena dengan begitu akan kelihatan oleh ibunya. Ia tak hendak menimbulkan kesan pada ibunya bahwa ia seorang yang 
mudah menangis. 
Dalam kutipan yang diambil dari roman Anak Tanah Air, Secercah Kisah, karya Ajip Rosidi tersebut terdapat kalimat 
yang mengandung hubungan pertentangan, yaitu pada kalimat .... 
A. pertama dengan paragraf sebelumnya 
B. pertama dengan kedua 
C. kedua dengan ketiga 40. 
D. ketiga dengan keempat 
E. keempat dengan kelima 
 

EBTANAS-01-36 
Saya tertarik kepada pekerjaan yang Bapak tawarkan melalui iklan Harian Jawa Pos, 10 Juli 1999. Karena itu, meski 
belum banyak pengalaman, saya mengajukan lamaran ini dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan.  
Penulisan kata yang tidak tepat pada penggalan surat lamaran di atas adalah ....  
A. Bapak 
B. Harian 
C. Jawa 
D. Pos 
E. saya  
 

EBTANAS-01-37 
Berkenaan dengan iklan yang dimuat dalam harian Suara Merdeka, 18 Juni 1999 tentang dibutuhkannya tenaga 
administrasi, dengan ini  
Nama  :  
Umur :  
Alamat :  
Pendidikan  :  
bermaksud mengajukan lamaran pekerjaan untuk mengisi lowongan tersebut. 

Sebagai kelengkapan lamaran saya, bersama ini saya iampirkan fotokopi ijasah S1 dan surat-surat penting lain. 
Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih. 

Kesalahan penulisan yang terdapat pada bagian surat lamaran di atas terletak pada ....  
A. penulisan Bapak yang ditulis dengan huruf awalkapital  
B. penulisan saya yang ditulis dengan huruf awal huruf kecil 
C. nama harian tidak dicetak miring  
D. penulisan nama harian yang diawali dengan huruf kapital  
E. penulisan bulan yang diawali dengan huruf kapital 
 



EBTANAS-01-38 
Migrasi atau perpindahan penduduk sebenarnya merupakan suatu reaksi kesempatan ekonomi pada suatu 

wilayah. 
Pola migrasi di negara-negara yang telah berkembang biasanya seimbang dan saling ketergantungan 

antarwilayah (interdependensi) di dalamnya. 
Migrasi juga merefleksikan keseimbangan aliran sumber daya manusia, dari suatu wilayah ke wilayah lain. 

Berdasarkan letak pikiran utamanya paragraf di atas termasuk bentuk ....  
A. deduktif  
B. induktif 
C. argumentatjf 
D. persuasif  
E. deskreptif  
 

EBTANAS-01-39 
Penggunaan imbuhan per-an yang tepat terdapat dalam kalimat.... 
A. Menjelang bulan Ramadhan banyak orangj pergi ke pekuburan itu. 
B. Ia telah memesan kartu nama di percetakan itu.| 
C. Penduduk yang berkumpul di permukiman kota terus meningkat. 
D. Di jalan raya Ciputat sering terjadi perampasan sepeda motor oleh para preman. 
E. Pembuatan jalan tol itu memerlukan perencanaan yang matang. 
 

EBTANAS-01-40 
Kalimat yang menggunakan kata berimbuhan ke-an yang bermakna 'tidak disengaja' adalah .... 
A. Rumahnya ada di dekat kantor kelurahan. 
B. Kerinduannya tidak dapat dibendung. 
C. Ketika hujan deras, rumahnya kemasukan air. 
D. Semenjak menjadi siswa SMU kemandirian nya lebih tampak. 
E. Pak Amin tinggal di Kebagusan. 
 

EBTANAS-01-41 
Pembahasan karya tulis ini penulis awali dengan mengetengahkan masalah yang berkaitan dengaan peranan pelajar 
dalam menciptakan kamtibmas. Secara umum, pelajar merupakan bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, pelajar tidak 
mungkin terlepas dari tanggung jawab dalam kamtibmas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mengingat 
luasnya jangkauan pembahasan maka pembahasan tersebut akan dibatasi ruang lingkupnya. 
Pertanyaan yang sesuai dengan pendahuluan di atas adalah... 
A. Apakah remaja mempunyai sikap acuh tak acuh terhadap kamtibmas? 
B. Benarkah remaja merupakan bagian dari masyarakat? 
C. Kapankah remaja harus berperan langsung dalam menciptakan kamtibmas? 
D. Umur berapakah seseorang dikelompokkan sebagai remaja? 
E. Bagaimanakah hubungan antara remaja dan orang tua dalam menciptakan kamtibmas? 
 

EBTANAS-01-42 
Unsur berikut yang tidak terdapat pada kata pengantar adalah.... 
A. alasan pemilihan judul 
B. ucapan terima kasih 
C. penjelasan maksud penulisan 
D. ucapan syukur kepada Tuhan 
E. harapan penulis karangan 
 

EBTANAS-01-43 
Kesimpulan: 
1.    Orang-orang muda berkecenderungan untuk tidak mau terikat pada apa yang disebut oleh Francis Bacon idola 

tribus, berhala masyarakat lingkungan. Ikatan, cara berpikir, adat, cara hidup yang biasanya demikian kuat 
mengikat kebebasan suatu masyarakat, bagi orang muda dipandang sebagai sesuatu yang mengikat kebebasan 
(dinamisitas, kreativitas) mereka. Kecenderungan inilah yang membuat orang-orang muda lebih dapat berperan 
dalam dinamika perubahan rasial. 

Kata serapan yang tidak terdapat dalam bagian laporan seminar di atas adalah ....  
A. aktivitas 
B. rasial 
C. dinamika 
D. kreativitas 
E. dinamisitas  
 



EBTANAS-01-44 
Sistem transportasi massal seperti kereta api sangat dibutuhkan keberadaan di kota besar seperti Jakarta. Pembangunan 
sistem ini sebenarnya sudah direncanakan dengan akan dibangunnya sistem jaringan kereta api bawah tanah. Tingkat 
yang berada di atasnya dapat dimanfaatkan untuk jalan, pertokoan, atau fasilitas lainnya.  
Tema paragraf di atas adalah ....  
A. kereta api merupakan sarana transportasi massal  
B. kereta api bawah tanah menghemat pemanfaatan lahan  
C. kereta api bawah tanah menunjang kota-kota besar  
D. kereta api bawah tanah menunjang teknologi modern 
E. kereta api bawah tanah merupakan sistem transportasi yang paling cocok di Indonesia 
 

EBTANAS-01-45 
Bendungan di Desa Jatirogo ini tidak ada duanya di Indonesia. Tubuh bendungan tersebut dari bantalan karet berisi air. 
Karena terbuat dari karet, tinggi permukaannya bisa diatur secara fleksibel. Bila terjadi banjir, bantalan karet itu 
dikempiskan. Dan air bah lancar mengalir ke laut. Sebaliknya bila volume air sungai mengecil, tubuh bendungan diisi 
penuh, sehingga tingginya mencapai 3 m. Sungai terbendung dan airnya dimanfaatkan sebagai air minum dan irigasi. 
Pada saat yang sama, air pasang dari laut akan terhambat dan tak mencemari sungai yang menjadi sumber utama air 
tawar masyarakat di sekitar sungai.  
Makna kata fleksibel dalam paragraf di atas adalah … 
A. mudah  
B. leluasa 
C. longgar  
D. cepat 
E. luwes 
 

EBTANAS-01-46 
PU  : Masyarakat memerlukan sarana transportasi.  
PK  : Pak Bondan penduduk desa terpencil. 
K : … 
Kesimpulan yang tepat untuk melengkapi penalaran di atas adalah .... 
A. Pak Bondan penduduk desa terpencil sangat memerlukan sarana transportasi. 
B. Penduduk desa terpencil seperti Pak Bondan memerlukan sarana transportasi. 
C. Semua penduduk memerlukan sarana transportasi. 
D. Masyarakat desa terpencil memerlukan sarana transportasi. 
E. Pak Bondan memerlukan sarana transportasi. 
 

EBTANAS-01-47 
PU  : .... 
PK  : Sardi orang yang ingin sukses hidupnya. 
K    : Maka, Sardi harus bekerja keras. 
Pernyataan yang tepat untuk melengkapi premis di atas adalah.... 
A. Sardi harus bekerja keras agar sukses hidupnya. 
B. Orang yang sukses hidupnya karena bekerja keras. 
C. Orang harus bekerja keras agar sukses hidupnya. 
D. (Semua) orang yang ingin sukses hidupnya harus bekerja keras. 
E. (Semua) sukses hidupnya maka harus bekerja keras 
 

EBTANAS-01-48 
Gadis :  Aku tidak mengemis nyawa pada Tuan!  
Van Dijk  :  Akan kita lihat nanti .... Hei kau Ibu! Siapkan dirimu! Kini giliranmu! 
Ibu  : Tidak! Tidak! Biarkan aku pulang. Demi kemanusiaan. Aku punya anak dua orang, masih kecil-kecil. 

Mereka terkunci. Jika aku harus mati buat mereka aku akan menerima dengan senang hati.  
Kesimpulan dari penggalan dialog di atas yang paling tepat adalah .... 
A. Seorang gadis desa dan seorang ibu melawan perintah Van Dijk sehingga mereka mendapat siksaan. 
B. Seorang ibu lebih rela mati untuk anak-anaknya daripada harus menurut perintah Van Dijk. 
C. Van Dijk marah-marah kepada seorang gadis dan seorang ibu, karena tidak mau melayani perintahnya. 
D. Seorang ibu tidak mau menurut terhadap perintah atasannya. 
E. Seorang gadis dan seorang ibu disiksa oleh Van Dijk karena mereka bermasalah. 
 



EBTANAS-01-49 
Hatta maka dengan takdir Allah menganugerahi kepada hambanya, maka si Miskin pun menggali tanah hendak berbuat 
tempatnya tiga beranak itu. Maka digalinyalah tanah itu hendak mendirikan tiang teratak itu maka tergalilah kepada 
sebuah tajau yang besar berisi emas terlalu banyak. Maka istri itupun datanglah melihat akan emas itu, seraya berkata 
suaminya: "adapun akan emas ini, sampai kepada anak cucu kita habis dibuat belanja".  
Pesan yang terkandung dalam penggalan di atas adalah....  
A. Hendaklah kita selalu tabah dan sabar dalam penderitaan. 
B. Hendaklah kita bertakwa kepada Tuhan.  
C. Kemiskinan tidak menjadikan putus asa.  
D. Kita harus percaya bahwa Tuhanlah yang menentukan nasib manusia.  
E. Bekerja keras pasti akan mendatangkan kebahagiaan. 
 

EBTANAS-01-50 
Amanat 

Walau panas terik matahari mendiang  
Segala unggas berteduh bernaung  
Aku tetap mengemudi bajak  
Biar alam tidak bergerak 

Lagi lembuku tak tahujemu 
Mengikuti les patuh sekali 
Tidakkan aku berpeluk lutut 
Mengingkari amanat ibu  

Biar panas mendiang membakar  
Kukemudikan bajak sukmaku  
Mencari segala keindahan 

(Pujangga Baru, Th. II 10 April 1935)  
Puisi di atas menggambarkan ....  
A. pekerja keras yang tidak kenal lelah/menyerah  
B. melaksanakan amanat dari ibu pertiwi untuk mengolah sawah dengan baik  
C. manusia harus selalu dekat dengan alam sekitarnya 
D. sebagai manusia jangan malas-malasan. 
E. pengendalian diri terhadap emosi itu penting 
 

EBTANAS-01-51 
Daftar Buku 
1. Kamus Kecil Kesusastraan Indonesia, pengarang Sofyan Zakarya dan Suari Mariani Sofyan, penerbit Singgalang 

Bandung, tahun 1981. 
2. Laut Biru Langit Biru, pengarang Ajip Rosidi, penerbit Pustaka Jaya, Jakarta, tahun 1977. 
3. Tata Bahasa Indonesia untuk SLTA, pengarang Gorys Keraf, penerbit Nusa Indah, Ende Flores, Tahun 1980. 
4. Kamus Ungkapan Bahasa Indonesia, "pengarang JS Badudu, penerbit Pustaka Prima, Bandung, Tahun 1975. 
Daftar buku di atas jika disusun menjadi daftar pustaka, urutan yang tepat adalah .... 
A. 1, 2, 3, 4 
B. 2, 3, 4, 1 
C. 3, 4, 2, 1 
D. 4, 3, 1, 2 
E. 4, 3, 2, 1 
 

EBTANAS-01-52 
Kata yang bersinonim terdapat dalam kalimat....  
A. Baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, turut memeriahkan perayaan hari kemerdekaan RI.  
B. Kepala stasiun itu menyandarkan kepalanya di sandaran kursi malasnya.  
C. Mereka tidak tahu di mana tempat orang membuat tahu. 
D. la tidak melewati jalan besar itu melainkan menyusuri lorong di kampung itu.  
E. Bisa ular itu memang bisa mematikan orang dalam sekejap mata. 
 



EBTANAS-01-53 
Pemakaian batubara di negara kita hingga saat ini masih terbatas hanya pada PLTU dan pabrik semen. Teknologi 
pengolahan dan kualitas batubara yang dimiliki bisa dikatakan masih rendah. Selain itu, dana juga sangat terbatas. Di 
negara-negara maju batubara sudah bisa diolah menjadi sumber energi. Di samping itu, dengan teknologi tinggi 
batubara sudah bisa menghasilkan bahan baku industri kimia berupa gas sintesa. 
Berikut ini yang bukan merupakan rincian isi dari gagasan yang dikemukakan pada wacana di atas adalah.... 
A. teknologi pengolahan masih rendah  
B. kualitas batubara masih rendah  
C. batubara menjadi sumber energi  
D. batubara bahan baku industri kimia  
E. pemakaian batubara masih terbatas 
 

EBTANAS-01-54 
Tanggapan peserta seminar 
"Saya kurang setuju kalau dikatakan bahwa penyebab utama banyaknya transmigran yang kernbali ke daerah asal 
disebabkan oleh faktor mental para transmigran. Apakah yang Saudara maksudkan dengan faktor mental tersebut?" 
Kalimat jawaban berikut yang tidak tepat, adalah 
A. transmigran tidak biasa bekerja keras  
B. transmigran kurang tahan hidup menderita  
C. transmigran lebih senang hidup dekat dengan keluarga  
D. transmigran kurang diperhatikan oleh pemerintah  
E. transmigran ingin cepat memperoleh hasil 
 

EBTANAS-01-55 
Bahasa Sebagai Dasar Ketahanan Negara 

Negara Indonesia letaknya di jalan raya semua bangsa dan selalu merupakan daerah perebutan pengaruh. Oleh 
karena itu, sukar sekali dapat dijaga keamanannya dan dapat kemasukan orang asing dengan mudah. Dengan masuknya 
orang asing terjadilah pertukaran unsur-unsur adat kebiasaan. Dalam rangka pertukaran kebudayaan ini, bahasa mem-
punyai fungsi sentral yang penting. Demikian pula dalam perdagangan, organisasi sosial, dan segi lain dari kebudayaan, 
bahasa mempunyai fungsi untuk kormmikasi, diskusi, dan sebagainya.  
Kalimat pertanyaan yang tepat berhubungan dengan isi makalah tersebut adalah ....  
A. Mengapa negara Indonesia merupakan daerah perebutan pengaruh? 
B. Apakah negara Indonesia mudah dimasuki orang asing?  
C. Mengapa negara Indonesia sukar sekali dijaga keamanannya? 
D. Sebagai dasar ketahanan negara apakah fungsi bahasa di bidang perdagangan, organisasi sosial, dan pertukaran 

kebudayaan?  
E. Dengan masuknya orang asing pertukaran apakah yang terjadi? 
 

EBTANAS-01-56 
Dalam suatu seminar seorang peserta menanggapi seorang pembicara. "Jika memperhatikan status OSIS dan Kopsis 
saya berkesimpulan tampaknya Kopsis mempunyai dasar hukum yang lebih kuat daripada OSIS. Bagaimana menurut 
Anda?"  
Kalimat jawaban yang tepat untuk tanggapan peserta di atas adalah....  
A. Pertanyaan Saudara tidak perlu saya jawab sebab semuanya sudah jelas.  
B. Rupanya Saudara kurang bisa rnemahami penjelasan saya.  
C. Pertanyaan Saudara saya tampung dulu, bila ada waktu akan saya jawab.  
D. Maaf, Saudara kurang memperhatikan penjelasan saya. 
E. Analisis Saudara tentang status OSIS dan Kopsis tampaknya memang benar. Ternyata pandangan Saudara sejalan 

dengan saya.  
 



EBTANAS-01-57 
Asdiarti  : Kenapa?  
Yanti  : Sangat ruwet!  
Asdiarti : Kau dipaksa kawin oleh orang tuamu?  
Yanti  : Antara lain itu. Tapi banyak lagi soalnya.  
Asdiarti  : Apa? 
Yanti  : Ah, sudahlah. Sebaiknya kau tak usah memaksaku merigatakannya. Sulit. Terlalu sulit. 
Asdiarti  : Yah, aku tahu kau kerasan di rumah.  
Yanti  : (memandang)  
Asdiarti : Itu persoalan yang banyak kita rasakan bersama. 
Yanti  : Kau juga mengalami seperti itu?  
Asdiarti  : Memang, cuma persoalanku tidak seberat persoalanmu. 
Bagian dialog yang mendukung watak tokoh (Yanti) yang tertekan karena banyak masalah adalah ....  
A. (memandang) 
B. Kauj uga mengalami seperti itu?  
C. Sangat ruwet!  
D. Ah, sudah.  
E. Terlalu sulit. 
 

EBTANAS-01-58 
"Kau punya anak, punya istri. Dari itu kau punya pegangan hidup, punya tujuan minimal. Tapi yang terpenting 

kau punya tangan. Hingga kau dapat mencapai apa saja yang kau maui. Sebagai suami, sebagai ayah, sebagai lelaki, 
sebagai manusia juga, seperti yang kita omongkan dulu, kau , dapat mencapai sesuatu yang kauinginkan. Alangkah 
indahnya hidup ini, kalau kita mampu berbuat apa yang kita inginkan. Tapi kini aku tentu saja tak dapat berbuat apa 
yang kuinginkan. Masa mudaku habis sudah ditelan kebuntungan ini." 

Dan tangan itu diturunkannya lagi. Dia memandang lebih jauh melampaui balik gunung dari mana angin 
meniup. Kala itu aku ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Sebuah ucapan yang indah dan memberi semangat seperti 
dulu sering kuucapkan, untuk anak buahku di front Barat. Tapi bagaimana aku dapat mengatakan, kalau semangat itu 
sendiri telah kulemparkan jauh-jauh pada suatu ketika.  
Gambaran watak tokoh dalam cerpen tersebut adalah.... 
A. seorang lelaki yang bijaksana  
B. seorang ayah yang hanya pasrah pada nasib  
C. kecenderungan seseorang akan pasrah apabila dilanda musibah 
D. laki-laki tidakbertanggungjawab  
E. tokoh yang tjdak ingin peduli dengan keluarganya 
 

EBTANAS-01-59 
MIMPI 

Bila kau buka jendela untuk mendengar siapakah yang bercakap-cakap di taman, 
Mereka sudah tak ada di sana 
Mereka terbang ke seberang lautan bersama tiupan badai 
Kota-kota mereka masih meninggalkan gema, tapi kau selalu gelisah setiap mendengarnya dan hanya bisa menangkap 
Ucapan yang terpenggal lantas bergegas melupakannya 

Kau  bermimpi  tentang  kematian yang berulang-ulang 
Tak terbayang petir, topan, dan halilintar sudah menunggu 
Kau mengira sedang terbangun ketika Kau berjalan 
Tapi rumput sedang terbangun ketika Kau berjalan di taman 
Masih mengigau dalam kehidupan yang mati 
Dalam mimpi kematian yang hidup berulang-ulang 

(LeonAgusta;i998) 
Makna puisi di atas adalah .... 
A. kehidupan yang dibayangi oleh mimpi 
B. ketakutan yang dialami seseorang karena mimpi 
C. kegelisahan yang dialami seseorang akibat mimpi 
D. mimpi yang membayangi kehidupan seseorang  
E. kebingungan yang terjadi karena pengaruh mimpi  
 



EBTANAS-01-60 
Kondisi Lingkungan Makin Rapuh 

 
…………. 

Mengapa banjir dan tanah longsor di Cilacap, 30 Oktober terjadi hampir serentak di 13 Kecamatan? Bupati 
Cilacap, Harry Tabri Karta melihat bencana ini lebih disebabkan oleh pendangkalan 34 anak Sungai Cibeureum dan 
Cikawung yang membelah daerah Cilacap bagian selatan dan timur serta pendangkalan Laguna. 

Sungai Cibeureum dan Cikawung mempunyai 14 anak sungai, masing-masing 10 anak Sungai Cikawung dan 
empat anak Sungai Cibeureum. Sementara wilayah bagian barat dilewati tiga sub Daerah Aliran Sungai (DAS) masing-
masing Sub-DAS Ciseel, Cimuntur, dan Citanduy Hulu. Pendangkalan Cikawung dan Cibeureum beserta seluruh anak-
anak sungainya menyebabkan daerah banjir rutin semakin rawan. Kondisi ini diperparah dengan kondisi di daerah hulu 
yang semakin kritis akibat penebangan hutan produktif dan penjarahan hutan oleh masyarakat. Lahan kritis di daerah 
hulu, menurut Harry, luasnya 4.203,5 hektar. 

Kondisi hulu yang semakin rusak inilah yang menyebabkan terjadinya bencana tanah lortgsor dan banjir 
lumpur. Kondisi ini pu|a yang menyebabkan terjadinya aliran permukaan (run off) yang cukup besar dan membawa 
sedimentasi lumpur. 

Kompas, Senin, 20 November 2000  
Konsep dasar pemikiran yang terdapat pada wacana di atas adalah.... 
A. peristiwa banjir dan tanah longsor di Cilacap  
B. pidato bupati Cilacap tentang banjir dan tanah longsor  
C. anak-anak sungai sebagai penyebab banjir dan tanah longsor 
D. penebangan hutan sebagai penyebab banjir dan tanah longsor  
E. penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor di Cilacap 
 
 


