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EBTANAS-03-01 
"Rayonisasi dulu dan sekarang itu berbeda. Kalau dulu rayonisasi mengelompokkan anak untuk melanjutkan sekolah 
pada daerah tertentu, sekarang hanya membantu orang tua murid mendaftarkan sekolah. Jadi lebih bersifat pelayanan.  
"Sekarang, murid bebas memilih sekolah", kata Abdul Rochim, Kepala Subdinas' Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat 
Pertama (SLIP) Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta, saat ditemui Kompas sebelum acara Sosialisasi PSB 
2002/2003 di Jakarta, Jumat (10/5). 

(Sumber: Kompas, Sabtu, 11 Mei 2002) 
 
Gagasan utama paragraf di atas adalah.... 
A. perbedaan pengertian rayonisasi dulu dengan sekarang  
B. rayonisasi adalah mengelompokkan anak untuk melanjutkan  
C. rayonisasi adalah wujud yang bersifat pelayanan 
D. kebebasan murid untuk memilih sekolah  
E. pernyataan Kepala Subdinas pendidikan SLIP 
 

EBTANAS-03-02 
LUAS KEKERINGAN PADA TANAMAN PADI DI PANTURA - JAWA PER JUNI 2002 

LUAS KEADAAN ( No. KABUPATEN/KECAMATAN/ R S B P J TERANCAM 
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Bekasi 
- Cikarang Selatan 
- Cikarang Barat 

Karawang 
- Cilamaya 
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 Jumlah 6.571 2.237 1.124 489 10.431 10.993 
 
 
Sumber: Deptan   R => Ringan S = Sedang  B = Berat P = Puso J = Jumlah 
 
Kalimat yang berisi penjelasan isi tabel di atas yang tepat adalah.... „ 
A. Tanaman padi yang mengalami kekeringan berat di Subang dan Blora berjumlah 249 ha.  
B. Tanaman padi di Jepara dan Blora mengalami kekeringan secara keseluruhan berjumlah 565 ha.  
C. Tanaman padi yang mengalami kekeringan ringan di Bekasi dan Karawang berjumlah 1175 ha.  
D. Tanaman padi di daerah Pantura dan Jawa yang mengalami kekeringan sedang berjumlah 2347 ha  
E. Tanaman padi yang terancam kekeringan di daerah Indramayu berjumlah 10489 ha. 
 



EBTANAS-03-03 
A.A. Navis, nama lengkapnya Ali Akbar Navis. Lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat, tanggal 17 

November 1924. Ia tamat perguruan INS di Kayutanam tahun 1943. 
Pada masa Jepang Navis bekerja pada pabrik porselen di Padang Panjang, kemudian jadi guru, tahun 1952 jadi 

Kepala Urusan Kesenian Perwakilan Jawatan Kebudayaan Sumatera Tengah. 
Pada tahun 1950 ia mulai mengikuti perkembangan kesusastraan secara aktif, mengarang cerita pendek dan 

sandiwara radio. Cerita-ceritanya dalam Mimbar Indonesia, Siasat, Kisah, Sastra, dan lain-lain. Ia sebagai pemenang 
hadiah majalah Kisah pada tahun 1955. 

Karya-karyanya ialah: Robohnya Surau Kami (1965), Bianglala (1963), Hujan Panas (1963), Kemarau (1967), 
semuanya diterbitkan ol^li N V Nusantara. 
Kalimat tanya yang sesuai dengan isi bacaan biografi di atas adalah.... 
A. Kapan A.A. Navis mulai mengikuti perkembangan kesusastraan secara aktif  
B. Bagaimana pandangan A.A. Navis terhadap perkembangan kesusastraan Indonesia?  
C. Mengapa A.A. Navis njendapatkan hadiah majalah Kisah pada tahun 1955?  
D. Mengapa A.A. Navis tidak pernah menciptakan karya sastra berbentuk puisi?  
E. Bagaimana cara A A. Navis dalam menciptakan karya sastra berbentuk cerpen? 
 

EBTANAS-03-04 
Paragraf 1 

Hakikat hidup adalah bekerja. Dapat dikatakaaj bahwa salah satu ciri manusia hidup adalah bekerja. Oleh 
karena itu, bekerja tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, baik secara fisik maupun psikis. 
Paragraf 2 

Antara bekerja dan kesehatan manusia saling berhubungan bahkan saling berpengaruh. Hal ini terbukti 
misalnya dari kenyataan bahwa seseorang menjadi lebih sehat bila ia bekerja daripada tidak bekerja. Atau kenyataan 
yang lain sebaliknya, yaitu seseorang yang bekerja malah menjadi sakit karena kondisi pekerjaannya tidak sesuai 
dengan karakteristik orang itu. 
Titik pandang kedua paragraf di atas adalah....  
A. Paragraf 1 menyoroti hakikat bekerja dan paragraf 2 menyoroti hubungan bekerja dengan kehidupan.  
B. Paragraf 1 menyoroti hakikat hidup dan paragraf 2 menyoroti hubungan bekerja dengan kesehatan.  
C. Paragraf 1 nienyoroti ciri manusia bekerja dan paragraf 2 menyoroti manfaat bekerja.  
D. Paragraf 1 menyoroti masalah bekerja dalam kehidupan manusia dan paragraf 2 menyoroti kesehatan manusia 

ditentukan pekerjaannya.  
E. Paragraf 1 menyoroti faktor fisik dan psikis dan paragraf 2 menyoroti karakteristik seseorang. 
 

EBTANAS-03-05 
(1) Peserta Pefusahaan Inti Rakyat (PIR) kelapa sawit, di desa Suka Makmur bukan hanya memerlukan rumah yang 

layak huni.  
(2) Mereka tahu betul arti rumah yang sehat dan indah.  
(3) Untuk bisa memilih rumah, mereka sebaiknya melakukan arisan di antara kelompok tani.  
(4) Sekarang di desa yang ditempati tahun 1986 itu telah berdiri 200 rumah permanen dengan ukuran rata-rata 12 × 14 

meter.  
(5) Dua puluh anggota kelompok tani Bunga Kantil memiliki rumah baru dan permanen.  
Kalimat yang berisi fakta terdapat pada nomor....  
A. 1 dan2  
B. 1 dan 3 
C. 3 dan 4 
D. 3 dan 5  
E. 4 dan 5  
 

EBTANAS-03-06 
Sudah semestinyalah pemimpin Amerika tersebut mengambil langkah tegas seperti itu. Kalau tidak, bukan saja 

kepentingan rakyat Amerika yang akan dirugikan, tetapi lebih besar lagi kepentingan ekonomi Amerika dalam 
kaitannya dengan kepercayaan asing yang akan dirugikan. 

Dengan langkah baru seperti yang diumumkan oleh Presiden Bush, kelak tindak korupsi akan disiarkan ke 
publik dan dihukum. Akuntansi perusahaan juga akan ditarik keluar sistem, yang kurang terbuka (out of the shadows). 
Dengan langkah itu pula, kepentingan investor kecil dan  pemegang pensiun akan dilindungi.  
Pandangan redaksi pada tajuk rencana terdapat dalam kalimat....  
A. Kepentingan ekonomi AS dirugikan cukup besar gara-gara skandal akuntansi yang dilakukan presiden.  
B. Perusahaan akuntansi akan ditarik dari sistem yang kurang terbuka (out of the shadows),  
C. Dengan keterbukaan, kepentingan investor kecil dan pemegang pensiun akan dilindungi.  
D. Sudah semestinyalah pemimpin AS mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang korupsi.  
E. Kelak, tindak korupsi akan disiarkan ke publik dan dihukum sebagai langkah awal dari presiden. 
 



EBTANAS-03-07 
Doktor Mumu Sutisno dari Bandung telah menemukan hormon yang bisa mengembangkan produksi padi 

sampai 200%. Mumu Sutisno menamakan hormon temuannya ini Bioregulator (Bioreg). Dengan menyemprotkan 
hormon itu pada tanaman padi muda, menurut Mumu, rumpun-rumpun padi akan cepat beranak pinak. Rumpun padi 
normal pada umumnya berisi sekitar 35 anakan. Bioreg, kata Mumu pula, membuat jumlah anakan pada itu meningkat 
menjadi 60 -70 batang per rumpun. Sawah makin rimbun, produksi berlipat. "Penambahan gabah panen mencapai 55 - 
220%," ujar Mumu. 
Konsep yang tepat sesuai dengan wacana di atas adalah....  
A. Bioregulator adalah hormon temuan Doktor Mumu.  
B. Bioregulator merupakan hormon yang dapat meningkatkan produksi padi sampai dua kali lipat,  
C. Bioregulator dapat meningkatkan rumpun padi sampai 60 - 70% 14.  
D. Bioregulator dapat menjadi sawah makin rimbun.  
E. Doktor Mumu Sutisno adalah penemu hormon bioregulator yang dapat meningkatkan produksi padi. 
 

EBTANAS-03-08 
Pihak pengacara terdakwa akhirnya mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Istilah kasasi berarti....  
A. terdakwa menyetujui vonis yang dijatuhkan hakim  
B. keberatan jaksa atas pembelaan pengacara  
C. permohonan terdakwa agar hakim berlaku adil 
D. .pembatalan atau pernyataan tidak sah 
E. persetujuan pihak pengacara atas vonis hakim 
 

EBTANAS-03-09 
Makna imbuhan men-kan pada kalimat "Ayah membelikan soya sepatu baru. " sama dengan makna imbuhan men-kan 
yang terdapat pada kalimat.... 
A. Dia mengambilkan ayah kaca mata. 
B. Tono memasukkan sepeda motornya ke garasi. 
C. Saya menyerahkan surat-surat kepada kepala sekolah.  
D. Nita meletakkan tasnya di meja.  
E. Dia menjahitkan baju kepada Bu Rini.  
 

EBTANAS-03-10 
Berdasarkan perkiraan kami, pengunjung konser itu pasti melimpah.  
Imbuhan per-an dalam kata perkiraan mempunyai makna....  
A. tempat/lokasi  
B. hal perbuatan 
C. hasil perbuatan 
D. alat perbuatan  
E. cara melakukan  
 

EBTANAS-03-11 
Kata berimbuhan pen-an yang bermakna proses dan hal (ambigu) terdapat pada kalimat....  
A. Penanaman nilai-nilai moral memerlukan waktu agak lama.  
B. Pelabuhan kapal Gilimanuk - Ketapang sangat bersih dan indah. 
C. Pendakian itu sangat licin dari terjal.  
D. Pekerjaan tangan itu membutuhkan keterampilan dan kesabaran.  
E. Pengadilan adalah tempat untuk memperoleh rasa keadilan. 
 

EBTANAS-03-12 
Kalimat yang memakai imbuhan serapan secara tepat adalah....  
A. Ilmiawan itu telah menemukan vaksin pencegah folio. 
B. Dalam hal prinsipil, kita harus tegas dan jujur.  
C. Sejarahwan harus jujur dalam melihat peristiwa bangsa.  
D. Kita harus memiliki pemikiran konseptuil yang baru.  
E. Pada awal abad ke-14, islamisasi di kepulauan nusantara sudah dimulai. 
 

EBTANAS-03-13 
Penulisan gabungan kata yang tepat terdapat dalam kalimat....  
A. Pil anti malaria sangat dibutuhkan di daerah Irianjaya.  
B. Ayahnya bekerja. nonstop untuk membiayai kehidupan keluarganya.  
C. Jangan sembarangan minum anti biotika.  
D. Pemerintah daerah baru saja rap at soal penanganan pasca gempa.  
E. Pasukan anti Amerika bersiaga penuh di daerah perbatasan. 



EBTANAS-03-14 
Berhari-hari lamanya di berjalan mondar-mandir keluar-masuk kantor, Dilihatnya banyak orang berdiri di depan loket. 
Ada yang sedang bercakap-cakap, tetapi tidak seorangpun yang tertawa-tawa,  tanya-menanya, atau pandang-
memandang.  
Kata ulang yang menyatakan berbalasan dalam paragraf di atas adalah....  
A. berhari-hari, mondar-mandir, bercakap-cakap  
B. bercakap-cakap, tanya-menanya, pandang-memandang 
C. berhari-hari, bercakap-cakap, tertawa-tawa  
D. tertawa-tawa, tanya-menanya, lihat-melihat  
E. tanya-menanya, lihat-melihat, berhari-hari 
 

EBTANAS-03-15 
Kalimat yang menggunakan kata ulang yang tepat adalah ....  
A. Semua siswa-siswa kelas tiga SMU harus mengikuti ujian nasional.  
B. Banyak anak-anak zaman sekarang kurang menghargai orang yang lebih tua.  
C. Guru-guru merupakan ujung tombak dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.  
D. Banyak soal-soal bahasa Indonesia yang tidak dapat dijawab siswa.  
E. Para buruh-buruh pabrik melakukan demontrasi kenaikan gaji. 
 

EBTANAS-03-16 
Kalimat yang menggunakan kata penghubung korelatif adalah....  
A. Rumah itu tidak begitu besar meskipun begitu nyaman digunakan untuk tempat beristirahat. 
B. Tanaman juga seperti manusia yang memerlukan makan dan minum untuk kelangsungan hidupnya.  
C. Tanaman itu bukah hanya sebagai hiasan, melainkan juga sebagai obat berbagai penyakit.  
D. Tidak boleh menyesali hidupmu sedemikian rupa, apalagi sampai menyesali orang tuamu sendiri. 
E. Sekali, dua kali bahkan sudah sering saya menasihatinya, namun dia tidak menunjukkan perubahan. 
 

EBTANAS-03-17 
Kata penghubung antarklausa terdapat dalam kalimat … 
A. Di Indonesia banyak lahan pertanian yang subur. 
B. Karena hujan terus-menerus, daerah itu banjir lagi. 
C. Jika kamu belajar, kamu akan sukses.  
D. Kepercayaan dari seseorang jangan kamu sia-siakan.  
E. Kita harus berhati-hati agar kita selamat di sana. . 
 

EBTANAS-03-18 
Kata penghubung syarat hasil terdapat pada kalimat 
A. Bekerja keras akan mendatangkan hasil maksimal  
B. Jika orang bekerja keras, orang tersebut akan mendapat hasil maksimal. 
C. Petinju itu berlatih setiap hari sehingga ia menjadi juara. 
D. Orang itu berusaha keras maka ia akan berhasil.  
E. Polisi menegakkan hukum supaya keadilan tercapai. 
 

EBTANAS-03-19 
Selagi jaya pejabat itu dikerumuni orang-orang yang mengaku teman atau saudara. Sekarang ia sudah kehilangan 
jabatannya. Hilanglah pula orang-orang yang mengaku teman dan saudaranya.  
Peribahasa yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah.... 
A. Belakangan parang pun jika diasah akan tajam.  
B. Bunga gugur putik pun gugur.  
C. Seperti api dalam sekam.  
D. Habis manis sepah dibuang.  
E. Pagar makan tanaman. 
 

EBTANAS-03-20 
Saya angkat topi atas prestasi yang telah kau raih untuk memajukan sekolah kita.  
Makna ungkapan dalam kalimat tersebut sama dengan ungkapan yang tersaji dalam kalimat ...  
A. Akhirnya, pemuda itu angkat bicara di tengah-tengah para demonstran.  
B. Ayah memberikan acungan jempol atas keberhasilan saya diterima di perguruan tinggi negeri yang berkualitas.  
C. Orang itu angkat muka sewaktu namanya dipanggil maju ke tengah sidang.  
D. Sudah pada tempatnya Anda unjuk gigi di hadapan pemuda yang kuceritakan itu.  
E. Para perusuh itu angkat tangan sewaktu dikepung para petugas keamanan berpatroli. 
 



EBTANAS-03-21 
Kalimat yang menggunakan majas litotes adalah.  
A. Gubuk sederhana inilah hasil karya selama bertahun-tahun.  
B. Teman akrab ada kalanya merupakan sejati. 
C. Hujan memandikan tanaman dihalaman. 
D. Kecantikannyalah justru yang mencelakakannya. 
E. Saya telah mencatat kejadian itu dengan tangan saya sendiri. 
 

EBTANAS-03-22 
Pasangan kalimat yang menggunakan kata berpolisemi dengan tepat terdapat pada....  
A. Peringatan ke-57 HUT RI jatuh pada hari Sabtu. 

Karena kelelahan bekerja, setiba di rumah jatuh di halaman.  
B. "Selamat pagi, Pakl"sapa sekretaris itu kepada atasannya.  

"Berapa pak dia membeli rokok?" tanya pedagang itu kepada orang suruhannya.  
C. Pertandingan sepak bola antara Argentina (Swedia berakhir seri (1- 1).  

Cerita yang sedang dibaca Tomy adalah cerita Jaka Tingkir seri kedua.  
D. Sepeninggal ayah, ibu sakit-sakitan dan badannya terlihat mengurus.  

Istri yang pandai mengurus rumah tangga akan membahagiakan suaminya.  
E. Petugas yang telah ditunjuk itu mengukur jalan ke kiri dan ke kanan sepanjang enam meter. 

Ibu mengukur kelapa untuk membuat kolak makanan kesenangan ayah. 
 

EBTANAS-03-23 
Pasangan kalimat yang menggunakan kati berhomograf adalah....  
A. Pemimpin yang baik harus mempunyai mental yang baik pula.  

Pengendara yang mengalami kecelakaanitu mental dari sepeda motornya.  
B. Buku jari tangan adikku terluka saat mengupas mangga.  

Buku bacaan untuk anak-anak sebaiknya mempunyai unsur didik. 
C. Kopi surat kenaikan pangkat dibuat rangkap dua.  

Kopi kiriman ibu dari medan sudah dibagikan kepada tetangga. 
D. Kaca jendela rumah itu sudah buram karena jarang dibersihkan.  

Andi mengerjakannya di kertas buram. 
E. Pada masa sekarang ini bangsa Indonesia sedang mengalami krisi ekonomi.  

Gerakan massa dapat dikendalikan oleh aparat. 
 

EBTANAS-03-24 
Kata yang mengalamt penyempitan makna terdapat dalam kalimat....  
A. Kapal induk AS berlayar ke Timur Tengah dua bulan yang lalu.  
B. Doni tinggal di puri Karang Asem sejak ibunya meninggal.  
C. Saudara harus memperhatikan jadwal kegiatan yang disepakati.  
D. Ibu guru itu harus bijaksana dalam menghadapi muridnya.  
E. Ia bercita-cita menjadi sarjana pendidikan yang kompeten. 
 

EBTANAS-03-25 
Frase bermakna ganda terdapat dalam kalimat....  
A. Mobil baru paman dipongkel pencuri tadi malam di tempat parkir.  
B. Sakit yang ringan pada tenggorokan sering terjadi karena polusi udara.  
C. Sakit pada mulut dan tenggorokan yang ringan sering terjadi pada anak-anak.  
D. Obat-obatan modern mampu menghilangkan rasa sakit dalam waktu singkat.  
E. Pada tahun ajaran ini SPP siswa baru dinaikkan. 
 

EBTANAS-03-26 
Kalimat berikut yang menggunakan frase atributif berimbuhan adalah....  
A. Ekonomi masyarakat ditopang oleh jasa simpan pinjam. 
B. Perusahaan minyak itu mengalami kerugian.  
C. Ruang pelatihan itu dilengakapi dengan pendingin ruangan. 
D. Asap mobil dan motor menyebabkan polusi udara.  
E. Setelah simpang empat mereka akan sampai di TKP. 
 



EBTANAS-03-27 
Kita sebagai orang beriman, kita wajib menghormati orang tua dimana telah membesarkan kita.  
Kalimat tersebut supaya logis, diubah menjadi....  
A. Orang beriman wajib menghormati orang tua yang membesarkan.  
B. Sebagai orang beriman, kita wajib menghormati orang tua yang telah membesarkan kita.  
C. Orang beriman pasti menghormati orang tua yang membesarkannya.  
D. Sebagai orang beriman pasti mengikuti petunjuk orang tua yang membesarkan mereka.  
E. Sebagai orang yang beriman, kita berkewajiban menghormati orang tua yang mana membesarkan kita. 
 

EBTANAS-03-28 
Kalimat berikut yang termasuk kalimat pasif adalah … 
A. Pembalap itu merajai lomba pada etape pertama. 
B. Pembicara itu berceramah tentang refleksi diri.  
C. Guru yang sedang berbicara itu seorang penulis cerita pendek.  
D. Telah kukirimkan kembali buku itu kemarin kepada pemiliknya.  
E. Diskusi yang sedang berlangsung membicarakan peningkatan etos kerja. 
 

EBTANAS-03-29 
"Saya gembira sekali," kata Ibu, "karena kamu lulus." 
Kalimat tidak langsung yang tepat dari kalimat di atas adalah....  
A. Ibu mengatakan bahwa ia gembira sekali karena kamu lulus.  
B. Ibu mengatakan bahwa ia gembira sekali karena saya lulus.  
C. Ibu mengatakan bahwa kamu gembira sekali karena saya lulus.  
D. Saya gembira sekali karena kamu lulus, kata ibu.  
E. Ibu mengatakan bahwa saya gembira sekali karena itu lulus. 
 

EBTANAS-03-30 
(1) Mardilah :    Engkau anakku Suhita .... 
(2) Suhita     :    Ya, Bu! 
(3) Mardilah :    Kau tidak boleh marah pada Ibu, ya Nak! 
(4) Suhita     :    Tidak, Bu! 
(5) Mardilah :    Baiklah, sampaikan surat itu secepatnya. 
Kalimat minor dalam dialog di atas terdapat pada kalimat nomor.... 
A. (1) dan( 2)  
B. (2) dan (3)  
C. (2) dan (4) 
D. (3) dan (4)  
E. (4) dan (5)  
 

EBTANAS-03-31 
Kalimat berobjek terdapat pada .... 
A. Bacaan populer masih dianaktirikan. 
B. Tahun ini merupakan tahun keberuntungan Indonesia. 
C. Pemerintah mengecam pengunjuk rasa yang berdemontrasi. 
D. Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. 
E. Setiap malam adik belajar bahasa Inggris. 
 

EBTANAS-03-32 
Kalimat berpelengkap terdapat dalam .... 
A. Kami menyudahi pembicaraan setelah lama berdebat.  
B. Pohon duren di depan rumahku banyak buahnya.  
C. Sepasang kekasih berpegangan tangan dengan mesra.  
D. Silakan saudara duduk di kursi nomor dua dari depan.  
E. Stasiun televisi swasta menayangkan iklan promosi dan layanan masyarakat. 
 

EBTANAS-03-33 
Kalimat berikut yang termasuk kalimat majemuk setara (koordinatif) adalah....  
A. Kami akan datang jika ada surat undangan dan tugas dari kepala sekolah.  
B. Mereka tidak mengakui perbuatannya karena tidak ingin namanya tercemar.  
C. Gadis itu sangat cerdas, parasnya cantik, dan disenangi teman-temannya.  
D. Gemuruh mempercepat hari menjadi gelap sehingga membuat pekerjaannya tidak selesai. 
E. Orang yang kemarin datang ditangkap polisi karena kasus penipuan. 
 



EBTANAS-03-34 
Gubernur DKI mengimbau warga dan aparat pemda agar meningkatkan kewaspadaan.  
Klausa bawahan (anak kalimat) dari kalimat majemuk bertingkat di atas adalah.... 
A. gubemur DKI mengimbau warga  
B. gubemur DKI mengimbau aparat pemda  
C. warga meningkatkan kewaspadaan  
D. aparat pemda harus waspada  
E. agar meningkatkan kewaspadaan 
 

EBTANAS-03-35 
Ibunya menjahit ketika anaknya belajar di kamar.  
Kalimat yang berpola sama dengan kalimat di atas adalah.... 
A. Ayahnya datang ketika ibu ke pasar.  
B. Dokter itu menceritakan bahwa pasiennya berobat jalan.  
C. Dokter itu menceritakan bahwa pasiennya sedang sakit keras.  
D. Ibu anak itu berdagang saat suaminya berlayar ke luar negeri.  
E. Murid itu berkata bahwa temannya sedang makan di kantin. 
 

EBTANAS-03-36 
Kalimat majemuk yang memiliki klausa setara dan bertingkat adalah....  
A. Bajunya sangat bagus dan terbuat dari bahan-bahan sutra halus pula.  
B. Penyakit orang itu sangat mudah menular atau tidak membahayakan orang di sekitarnya.  
C. Dia tidak ada di rumah ketika kami datang dan akan menyampaikan berita duka itu.  
D. Mereka belajar matematika atau belajar kimia dan fisika di bimbingan belajar itu.  
E. Orang itu memberikan sumbangan untuk sekolah, tetapi dia menentukan kegunaan sumbangan itu. 
 

EBTANAS-03-37 
Yth. Pengurus OSIS SMU Jaya  
Jalan Kartini 20  
Surabaya 
 
Dengan hormat, 

Kami mengharapkan kehadiran rekan-rekan pada: 
hari/tanggal  :  Sabtu, 20 Juli 2002  
waktu  :  pukul 08.00 s.d. 12.00  
tempat    :  ruang rapat  
acara   :  pemantapan program kerja. 
………………………………………………………………… 

Ketua OSIS SMU Jaya 
ttd  
Egy Herdiandanu 

Kalimat penutup yang tepat dalam surat undangan di atas adalah.... 
A. Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Anda tepat waktu.  
B. Demikian surat ini harap dipahami sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih.  
C. Mengingat acara ini sangat penting, harap Saudara mengutamakannya.  
D. Diharapkan Anda mengutamakan acara kita ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.  
E. Kami harapkan kehadiran Anda sesuai dengan waktu dan tempat yang sudah disiapkan. 
 



EBTANAS-03-38 
Bacalah iklan lowongan kerja dengan cermat! 

 
(Kompas, Sabtu, 13 Juli 2002,15) 

Berdasarkan iklan lowongan kerja tersebut, kalimat pembukaan surat lamaran pekerjaan yang tepat  adalah.... 
A. Berdasarkan iklan Kompas, Sabtu, 13 Juli 2002, yang memuat pengumuman tentang; dibutuhkannya guru SLTP 

bidang studi Biologi, saya yang bertanda tangan di bawah ini ... 
B. Berdasarkan iklan Kompas, Sabtu, 13 Juli: 2002, yang memuat pengumuman tentang dibutuhkannya guru SLTP 

bidang studi Biologi, maka saya mengajukan lamaran pekerjaan dan semoga diterima.  
C. Berdasarkan iklan Kompas, Sabtu, 13 Juli 2002, yang memuat pengumuman tentang dibutuhkannya guru SLTP 

bidang studi Biologi, maka saya mengajukan lamaran.  
D. Berdasarkan iklan Kompas, Sabtu, 13 Juli 2002, yang memuat pengumuman tentang dibutuhkannya guru SLTP 

bidang studi Biologi, dengan kini kami menyerahkan lamaran kerja. 
E. Berdasarkan iklan Kompas, Sabtu, 13 Juli 2002, yang memuat pengumuman tentang dibutuhkannya guru SLTP, 

kami mengajukan permohonan untuk diterima menjadi staf Bapak. 
 

EBTANAS-03-39 
Dengan hormat, 
Bersama ini saya, Masih Ankarya, 23 tahun, lulusan D2 Akuntansi tahun 1994, mengajukan lamaran sebagai ………… 
.................................................................................. 
Pembukaan surat lamaran pekerjaan di atas kurang tepat, perbaikannya adalah ... 
A. kata bersama ditambah dengan surat 
B. kata bersama diganti dengan melalui 
C. kata bersama diganti dengan yang bertanda tangan 
D. kata bersama diubah menjadi dengan  
E. kata bersama diganti dengan tersebut  
 

EBTANAS-03-40 
Penulisan alamat surat yang benar adalah....  
A. Kepada Personalia PT Telkom  

Jl. Jendral Gatot Subroto no. 5. Jakarta Pusat  
B. Yth. Personalia PT Indosat  

Jalan Jendral Sudirman Kaveling 3  
Jakarta Selatan 

C. Yth. Bapak Personalia CV Nurwana  
Jln.M.T.Haryono l5  
Jakarta Selatan  

D. Kepada Yth. Biro Personalia PT Indo Sukses  
Jalan Dewi Sartika 22  
Jakarta Timur  

E. Kepada Yth. HRD P.T. Bulan Semesta  
Jl. Bekasi Raya 5  
Jakarta Timur. 

 

DIBUTUHKAN SEGERA   
Sekolah yang sedang berkembang 
membutuhkan 

Guru 8LTP 
Min D3/S1, pengalaman min 2 Th 
Bidang studi: Ekonomi, Tata Buku, 
Biologi, Geografi, BP dan Kesenian. 

Peminat Hubungi langsung 
Sekolah Permai 

Muara Karang Blok 0 6 Barat No. 1 
 6682937-38 



EBTANAS-03-41 
Seorang Kepala Sekolah SMU 200 menugasi pembina OSIS SMU 200 untuk mempersiapkan acara penyambutan 
walikota ke sekolah tersebut pada tanggal 2 Mei 2003. 
Kalimat isi memo yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah....  
A. Sudi kiranya Bapak mempersiapkan acara penyambutan walikota tanggal 2 Mei 2003.  
B. Atur acara penyambutan walikota, jangan sampai memalukan sekolah kita tanggal 2 Mei 2002.  
C. Segera persiapkan acara penyambutan walikota di sekolah ini, tanggal 2 Mei 2003.  
D. Bapak persiapkanlah acara penyambutan walikota yang tidak lama lagi, yaitu tanggal 2 Mei 2003 
E. Saya mohon sungguh-sungguh agar Bapak persiapkan acara penyambutan walikota tanggal 2Mei2003. 
 

EBTANAS-03-42 
Mari kita jaga kebersihan dan kita peduli akan lingkungan.  
Menjaga kebersihan berarti memperhatikan kesehatan. Jika kita sehat, kita akan menjadi kuat. 
Kalimat poster yang tepat berdasarkan ilustrasi di atas adalah … 
A. Hidupku adalah kesehatan, kurangi merokok.  
B. Biasakanlah hidup bersih! Lingkungan bersih dan sehat, kita kuat. 
C. Ayo cinta lingkungan. Kia galang kekuatan.  
D. Kembalikanlah lingkungan, cintai kebersihan, kembangkan kekuatan,  
E. Upayakan mencintai kesehatan dan menjaga kebersihan, 
 

EBTANAS-03-43 
Ada dua macam sarana pendidikan, yaitu pendidikan formal dan pendidikan nonformal. Pendidikan formal memiliki 
standar kurikulum yang sudah ditentukan oleh pemerintah, seperti SD, SLTP, SMU/SMK dan lain sebagainya. 
Pendidikan nonformal yang lebih dikenal dengan pendidikan luar sekolah seperti kursus-kursus, biasanya menyusun 
kurikulum sendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan lembaga yang bersangkutan. 
Paragraf tersebut menggunakan pola pengembangan eksposisi berjenis ....  
A. analisis  
B. identifikasi 
C. ilustrasi 
D. definisi  
E. klasifikasi  
 

EBTANAS-03-44 
Percabangan suatu bahasa proto menjadi dua bahasa baru atau lebih, serta tiap-tiap bahasa baru itu. dapat bercabang 
pula dan seterusnya, dapat disamakan dengan percabangan sebatang pohon. Pada suatu waktu batang pohon tadi 
mengeluarkanb cabang-cabang baru, tiap cabang kemudian bertunas dan bertumbuh menjadi cabang-cabang baru. 
Cabang-cabang yang baru ini kemudian mengeluarkan ranting-ranting yang baru. Demikian seterusnya. Begitu pula 
percabangan pada bahasa.  
Paragraf diatas menggunakan pola pengembangan .... 
A. sebab-akibat  
B. akibat-sebab  
C. generalisasi 
D. analogi  
E. proses  
 

EBTANAS-03-45 
PU ; Semua siswa SMU yang melanjutkan ke perguruan tinggi negeri harus lulus SPMB 
PK  : Anto siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. . 
K     :  .... 
Kesimpulan yang tepat dalam silogisme tersebut adalah.... 
A. Anto ingin kuliah karena ia siswa SMU. 
B. Siswa yang ingin kuliah harus mengikuti SPMB. 
C. Anto harus lulus SPMB. 
D. Anto tamat SMU. 
E. Anto akan mengikuti SPMB. 
 



EBTANAS-03-46 
Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan 
saran yang membangun dari semua pihak. 
Bagian karya tulis di atas terdapat pada bagian....  
A. saran  
B. simpulan 
C. isi 
D. pendahuluan  
E. kata pengantar 
 

EBTANAS-03-47 
Saudara, saudara ... pada peringatan Hari Anak Nasional ini, kami mengharapkan agar semua jajaran yang ada di kota 
ini ikut peduli terhadap hak anak. Anak tanpa bimbingan orang tua akan tumbuh menjadi liar dan pribadinya tak akan 
terbentuk dengan baik. Oleh karena itu, kami mengajak warga masyarakat, mulai dari tingkat keluarga, masyarakat, 
sekolah, dan lembaga-lembaga lainnya untuk ambil bagian dalam memberdayakan potensi anak menjadi generasi yang 
siap bersaing di tingkat global.  
Isi penggalan pidato di atas berupa....  
A. paparan  
B. lukisan 
C. alasan 
D. imbauan  
E. ulasan  
 

EBTANAS-03-48 
(1) Bukan cuma pemerintah yang perlu berpikir tentang masalah pendidikan.  
(2) Masyarakat pun diharapkan berperan serta.  
(3) Karena, pendidikan adalah tanggung jawab kita semua.  
(4) Peningkatan kecerdasan bangsa merupakan cita-cita bangsa. 
(5) Hal ini jelas terdapat dalam undang-undang negara ; kita 
Kalimat yang menggunakan kata tidak baku adalah kalimat nomor ... 
A. (1) 
B. (2) 
C. (3) 
D. (4) 
E. (5) 
 

EBTANAS-03-49 
Penulis judul karya tulis yang tepat pada.... 
A. SUMBER ENERGI LISTRIK KINI DAN MASA YANG AKAN DATANG  
B. SUMBER ENERGI LISTRIK KINI dan MASA yang AKAN DATANG  
C. SUMBER ENERGI LISTRIK KINI dan MASA YANG AKAN DATANG 
D. Sumber Energi Listrik Kini dan Masa yang Akan Datang  
E. Sumber Energi Listrik Kini Dan Masa Yang Akan Datang 
 

EBTANAS-03-50 
Penulisan kata serapan yang tepat terdapat pada kalimat....  
A. Projek pengembangan jalan itu akan dilaksanakan setelah anggaran RAPBN disusun. 
B. Kita harus mengikuti sistim yang berlaku sesuai dengan kebiasaan setempat. 
C. Adik membeli obat di apotik yang buka selama dua puluh empat jam.  
D. Kakak baru saja memperoleh ijazah sarjana dari universitas yang terkenal di kotaku.  
E. Mintalah kwitansi pembelian barang sebagai bukti pembelian. 
 



EBTANAS-03-51 
Judulbuku  : Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonesia 
Pengarang  : Harimurti Kridalaksana  
Tahun  : 1992 
Penerbit  : Gramedia Pustaka Utama  
Tempat terbit : Jakarta 
Penulisan daftar pustaka yang benar untuk data buku di atas adalah....  
A. Harimurti Kridalaksana. 1992. Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.  
B. Kridalaksana, Harimurti. 1992. Pembetukan Kata dalam Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.  
C. Kridalaksana, Harimurti. 1992. Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 
D. Harimurti, Kridalaksana. 1992. Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonesia. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.  
E. Kridalaksana, Harimurti. 1992. Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 
 

EBTANAS-03-52 
Penulisan nama yang diikuti gelar akademis yang tepat terdapat dalam kalimat....  
A. Kami akan berkonsultasi dengan Prof. Armand. PHD.  
B. Drs. Sumijan, M.M selaku wali kota, mengadakan kunjungan mendadak.  
C. Menurut Prof. Dr. Nurpramana. M.SC., penelitian tanpa izin itu tidak dibenarkan.  
D. Keberadaan dr. Dekarwati.M.Kes. di puskesmas ini tidak asing lagi bagi masyarakat.  
E. Dr. Rahmat, M.Ed, akan mengadakan penelitian evaluasi pendidikan di kota ini. 
 

EBTANAS-03-53 
Novel Salah Asuhan dikarang oleh Abdul Muis, seorang putra Minangkabau yang berkecimpung dalam.dunia politik 
dan juga seorang wartawan. Banyak karya sastra yang ditulisnya, antara lain Pertemuan Jodoh (1993), Surapati (1950), 
Robert Anak Surapati (1953), dan cerita terjemahan Tom Sawyer Anak Amerika, Sebatang Kara, dan Don Kisot. 
Unsur yang dominan dari penggalan resensi di atas adalah.... 
A. identitas buku 
B. sinopsis cerita 
C. kebahasaan pengarang 
D. keunggulan dan kelemahan 
E. kepengarangan 
 

EBTANAS-03-54 
Kang Lantip tersenyum. 
"Karena saya tidak percaya kepada sistem melahirkan dan membesarkan penguasa yang begitu kejam seperti Stalin. 
Sama dengan tidak percaya saya kepada sistem yang melahirkan Hitler dan Mussolini. Dan sudah tentu, juga tidak 
percaya kepada sistem yang melahirkan Amangkurat yang dengan kejamnya membunuh santri-santri. Sistem-sistem 
seperti itu mengandung bibit-bibit kekerasan yang selalu akan mengambil korban ribuan orang yang tidak bersalah." 
Saya terkejut mendengar suaranya. Lantip, kakang saya, yang lemah lembut, sopan, penuh tata krama, dengan sekali 
tebas membabat tiga sistem kekuasaan yangbesar. 

(Para Priyayi, Umar Kayam: 290) 
Amanat penggalan novel di atas adalah ...  
A.   Jangan berprasangka buruk terhadap seseseorang. 
B.    Kita harus menghargai sikap dan pendapat seseorang 
C.    Setiap orang mempunyai kelebihan.  
D.   Kita harus percaya kepada seseorang.  
E.    Kekuasaan menghasilkan kesewenang-wenangan. 
 

EBTANAS-03-55 
"Anak tukang cukur itu maji menikah. Nasibnya baik. Dia mendapat jodoh seorang pegawai negeri. Siapa mengira, 
anak si tukang cukur, bisa mendapatkan jodohnya seorang pegawai kantoran."  
Sudut pandang yang digunakan pengarang dalam kutipan tersebut adalah ... 
A. orang pertama sebagai tokoh utama  
B. orang pertama sebagai tokoh sampingan  
C. orang ketiga sebagai pencerita  
D. orang pertama bukan tokoh utama  
E. orang pertama dan ketiga 
 



EBTANAS-03-56 
Tina  : Tuhan menakdirkan semua nasib manusia, kita hanya menjalani. 
Ibu   : Nah, pikiran begitu itulah yang tak kusukai, kau sudah ditakdirkan Tuhan punya suami buta, tak adakah niatmu, 

tidak adakah usahamu untuk mengubah takdir itu? Sebab takdir itu baru jatuh setelah manusia berusaha. Tina, 
kau bukan anakku jika kau tidak berani melawan takdir yang pahit. 

Tina : Aku sudah berusaha, Abas juga sudah berusaha, dan inilah hasilnya. Kami dapatj membelanjai diri untuk hidup 
sehari-hari. 

Konflik yang terjadi antara tokoh Tina dan ibu didasari oleh ... 
A. pandangan mengenai takdir 
B. usaha melawan takdir 
C. nasib merupakan takdir 
D. perbedaan takdir manusia 
E. pasrah menjalani takdir 
 

EBTANAS-03-57 
"Aku tidak percaya! Aku tidak percaya, jika hanya oleh melompat-lompat dan berkejaran semalaman penuh. Aku tidak 
percaya itu. Aku mulai percaya desas-desus itu bahwa kau orang yang tamak. Orang yang kikir. Penghisap. Lintah 
darat. Inilah ganjarannya! Aku mulai percaya desas-desus itu, tentang dukun-dukun yang mengilui luka sunatan anak-
anak kita. Aku mulai yakin bahwa itu karena kesombonganmu, kekikiranmu, angkuhmu, dan tak mau tahu dengan 
mereka. Aku yakin, mereka menaruh racun di pisau dukun-dukun itu." 

(Panggilan Rasul, Hamzad Rangkuti)  
Pendeskripsian watak tokoh "aku" yang digunakan pengarang dalam cerpen di atas melalui ...  
A. menguraikan watak tokoh  
B. tanggapan tokoh lain  
C. dialog antartokoh  
D. lingkungan tokoh  
E. lewat pikiran tokoh 
 

EBTANAS-03-58 
Sedan mudaku aku di sini, bukan? Tak kuingat punya istri, punya anak, punya keluarga seperti orang-orang 

lain, tahu? Tak kupikirkan hidupku sendiri. Aku tak ingin jadi kaya, bikin rumah. Segala kehidupanku, lahir batin, 
kuserahkan kepada Allah Subhanahu wata'ala. Tidak pernah aku menyusahkan orang lain. Lalat seekor aku enggan 
membunuhnya. Tapi kini aku dikatakan manusia terkutuk. Umpan neraka. Marahkah Tuhan kalau itu yang kulakukan, 
sangkamu? Akan dikutuki-Nya aku kalau selama hidupku aku mengabdi kepada-Nya? Tak kupikirkan hari esokku, 
karena aku yakin Tuhan itu ada dan pengasih penyayang kepada umat-Nya yang tawakal. Aku bangun pagi-pagi. Aku 
bersuci. Aku pukul bedug membangunkan manusia dari tidurnya, supaya bersujud kepada-Nya. Aku sembahyang setiap 
waktu, siang malam, pagi sore. Aku sebut-sebut nama-Nya selalu. Aku puji-puji dia. Aku baca kitab-Nya. 
Alhamdulillah, kataku bila aku menerima karunia-Nya. 

(Robohnya Surai Kami: A. A. Navis)  
 
Nilai yang terkandung dalam cerpen di atas adalah ....  
A. moral  
B. sosial 
C. agama 
D. budaya  
E. estetika  
 

EBTANAS-03-59 
… Hai anakku, janganlah engkau beringin-ingin peperangan. Jikalau mudah sekalipun, ketahui bahwa segala perbuatan 
itu niscaya berbalas jua. Maka pelihara engkau kan akhir pekerjaan, bahwa bahaya itu terkejut datangnya. Maka 
seyogianya engkau dari dahulu pelihara daripadanya dan perteguh olehmu barang kata yang keluar daripada mulutmu 
dengan akalmu. 

("Hikayat Iskandar Zulkarnain" dalam Kesusastraan Melayu Klasik Sepanjang Abad karya Teuku Iskandar) 
Nilai-nilai yang terkandung dalam kutipan di atas adajah....  
A. Setiap orang hendaknya selalu menjaga persahabatan bukan permusuhan.  
B. Setiap pekerjaan itu ada bahayanya maka berhati-hatilah dengan ucapan.  
C. Setiap terjadi peperangan pasti akan timbul pembalasan.  
D. Segala kata yang terucap harus dilandasi dengan emosi.  
E. Segala ucap hendaknya dipikirkan bersama-sama.  
 



EBTANAS-03-60 
Tuhan Telah Menegurmu 
 
Tuhan telah menegurmu dengan cukup sopan  
lewat perut anak-anak yang kelaparan 

Tuhan telah menegurmu dengan cukup sopan 
lewat semayup suara adzan  

Tuhan telah menegurmu dengan cukup menahan kesabaran 
lewat gempa bumi yang berguncang  
deru angin yang meraung kencang  
hujan dan banjir yang melintang pukang 

Adakah kau dengar? 
(Apip Mustopa) 

Puisi tersebut mengungkapkan....  
A. manusia yang melupakan Tuhannya  
B. Tuhan menegur manusia melalui bencana  
C. teguran Tuhan ada yang ringan dan ada yang berat 
D. manusia selalu ada dalam kasih sayang Tuhan  
E. siksaan Tuhan akan datang bagi orang yang melupakan 
 


