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EBTANAS-SMA-93-01
Undang-Undang Koperasi No. 12 tahun 1967
mengharapkan agar koperasi mampu melaksanakan
fungsinya sebagai alat perjuangan ekonomi untuk
mempertinggi kesejahteraan rakyat, alat demokrasi
nasional, sebagai salah satu urat nadi perekonomian
bangsa Indonesia, juga alat pembina insan masyarakat
untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa
Indonesia serta bersatu dalam mengalur tata
perekonomian rakyat.
Kesimpulan isi paragraf di atas yang paling tepat
adalah, koperasi ...
A. harus mampu melaksanakan kesejahteraan rakyat
Indonesia
B. harus dapat mempertinggi kesejahteraan rakyat
Indonesia
C. sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional
D. sebagai alat pembina insan masyarakat untuk
memperkokoh kedudukan ekonomi Indonesia
E. sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa
Indonesia

dibandingkan dengan jamur basah yang mudah busuk.
Tiga fakta yang terdapat pada paragraf di atas adalah ...
A. restoran lebih menyenangi jamur impor karena
lebih aman mudah pengerjaannya walaupun
rasanya relatif sama dengan jamur lokal
B. jamur kuping adalah jenis jamur yang dapat dimakan, bentuk tubuh buahnya seperti lekuklekuknya kuping dan dipasarkan sebagai jamur
basah
C. dibumi Indonesia banyak tumbuh jenis jamur, satu
di antaranya adalah jamur kuping, rasa jamur ini
hambar dan kenyal
D. jamur kuping sejak dulu dapat dimakan, dapat
digunakan untuk tambah isi kimlo tapi belum
diekspor ke luar negeri
E. jamur kuping berbeda dengan jamur kuping tikus,
jamur kuping jenis lokal sedangkan jamur kuping
tikus jenis impor
EBTANAS-SMA-93-04
TERATAI
Kepada Ki Hajar Dewantara

EBTANAS-SMA-93-02
Indonesia perlu melakukan kebijaksanaan deregularisasi. Hal ini dilakukah untuk menghadapi pasar tunggal
Eropa 1992. Selama ini ekspor komoditi non proteksi
sering mengalami kendala. Kendala utamanya antara
lain pemasokan yang sangat kurang. Kendala lainnya
yaitu persyaratan untuk masuk pasar Eropa.
Ide utama paragraf di atas adalah ...
A. Adanya beberapa kendala dalam hal ekspor.
B. Indonesia menghadapi pasar tunggal Eropa 1992.
C. Perlunya kebijakan deregularisasi dalam hal
ekspor.
D. Kurangnya pemasokan barang ekspor non
produksi.
E. Adanya persyaratan untuk dapat memasuki pasar
Eropa.
EBTANAS-SMA-93-03
Di antara berbagai jenis jamur yang tumbuh di
bumi Indonesia, ada yang sudah sejak dulu terkenal
dapat dimakan, misalnya jamur kuping. Jenis jamur ini
tubuh buahnya atau tudungnya seperti lekuk-lekuknya
kuping.
Dibandingkan dengan kuping tikus (nama batang
jamur juga) yang banyak diimpor dari negeri Cina dan
Jepang sebagai jamur kering untuk dicampur dengan
mi-bakso, jamur kuping kita lebih banyak dipasarkan
sebagai jamur basah untuk tambah isi kimlo. Tetapi
sebetulnya antara jamur kuping tikus kering dan jamur
kuping basah kita tidak ada perbedaan rasa. Keduanya
sama-sama hambarnya meskipun kenyal.
Namun bahan kering memang selalu lebih mudah
pengerjaannya daripada yang basah. Oleh karena itu
restoran lebih senang membeli jamur impor

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 menerang;
Biarpun dia diabaikan orang,
Seroja kembang gemilang mulia.
Teruskan, O Teratai bahagia,
Berseri di kebun Indonesia
Biar sedikit penjaga taman
Biarpun engkau tidak dilihat,
Biarpun engkau tidak diminati,
Engkaupun turut menjaga zaman.
(Sanusi Pane)
Isi puisi "Teratai" karya Sanusi Pane yang tepat ...
A. jasa seseorang dalam bidang pendidikan yang tetap
diingat sepanjang zaman
B. bunga teratai yang indah selalu menghiasi sebuah
taman
C. teratai mengibaratkan jasa seorang pendidik yang
terlupakan oleh manusia
D. seorang pendidik bagaikan pahlawan tanpa tanda
jasa
E. jasa seseorang selalu mendapat penghargaan dari
masyarakat

EBTANAS-SMA-93-05
Semua kewajiban memakai helm hanya
dikenakan pada anggota Polri yang bersepeda motor.
Ketentuan ini kemudian diterapkan secara lebih luas.
Dengan Surat Keputusan tanggal 6 Desember 1984,
Kaporli mewajibkan setiap pemohon Surat Izin
Mengemudi (SIM) C. menggunakan helm. Bahkan ada
Gubernur KDH Tingkat I menginstruksikan agar
semua pegawai negeri di daerahnya menggunakan
helm pada waktu mengendarai sepeda motor.
Instruksi ini sangat tepat, karena pegawai negeri
sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dituntut untuk
memberikan teladan dalam mewujudkan ketertiban lalu
lintas, khususnya melalui pemakaian helm,
Kesimpulan paragraf di atas adalah ...
A. Pemohon SIM diwajibkan memakai helm menurut
instruksi KAPOLRI
B. Menurur Instruksi Gubernur KDH Tingkat I semua
harus memakai helm
C. Pegawai negeri diharuskan memakai helm, bila
berkendaraan
D. Masyarakat diwajibkan memakai helm bila
mengendarai sepeda motor
E. POLRI yang bersepeda motor wajib memakai
helm
EBTANAS-SMA-93-06
Penggunaan kata sifat yang tepat dalam kalimat ini
adalah ...
A. Dr. Sutomo adalah seorang pahlawan nasional.
B. Meskipun mahal, buku ini dibelinya juga.
C. Orangnya terlalu ekonomis.
D. Penduduk desa bergotong royong memperbaiki
jalan.
E. Baju kebesaran ini hanya dipakai kalau ada
upacara.
EBTANAS-SMA-93-07
Penggunaan istilah Biologi yang tepat terdapat dalam
kalimat ...
A. Setiap pekarangan mulai ditanami dengan apotek
hidup.
B. Daur hidup tanaman itu berjalan secara sempurna
dan alami.
C. Madu merupakan tanaman apiari di daerah
Putussibau.
D. Sudah banyak di daerah itu orang menggunakan
huma.
E. Jagung dan gandum termasuk tumbuhan
monokotil.
EBTANAS-SMA-93-08
Bang Usman pergi ke Bank Rakyat Indonesia untuk
mendepositokan uangnya.
Kata yang bercetak miring di atas merupakan ...
A. homofon
B. polisemi
C. homograf
D. sinonim
E. antonim

EBTANAS-SMA-93-09
Manakah kalimat di bawah ini yang rnengandung kata
khusus?
A. Populasi badak Sumatera dari hari ke hari semakin
berkurang.
B. Pemerintah membatasi penambahan kendaraan
pribadi di DKI.
C. Kelompok penyayang binatang itu mengadakan
unjuk rasa.
D. Dalam mencipta seorang seniman hendaklah
berdasarkan realitas.
E. Pada tahun pertama PJPT II, pegawai negeri diberi
uang lauk pauk.
EBTANAS-SMA-93-10
Kalimat di bawah ini yang mengandung kata tidak
baku adalah ...
A. Sistem pemerintahan Indonesia berasas kepada
demokrasi Pancasila.
B. Penduduk Indonesia enam puluh persen adalah
petani.
C. Penerimaan pegawai di kantor itu menyaratkan
nilai rata-rata ijazah tujuh.
D. "Saudara-saudara apakah sudah paham dengan
penjelasan saya?".
E. Baju yang dikenakan gadis itu sangat mencolok
mata.
EBTANAS-SMA-93-11
Pernyataan di bawah ini yang menggunakan ungkapan
adalah ...
A. menteri putih itu sedang terancam oleh kuda hitam
B. tangan kanan saya terkilir karena jatuh
C. tutup mulutmu, di sini banyak lalat!
D. panjang lidah ular itu sepuluh sentimeter
E. merah telinganya mendengar ucapan itu
EBTANAS-SMA-93-12
"Ibarat air di daun talas"
Ungkapan yang searti dengan peribahasa di atas adalah
...
A. akal bulus
B. manis mulut
C. mata keranjang
D. bagai pucuk aru
E. tua-tua keladi
EBTANAS-SMA-93-13
Majas Metonimia terdapat dalam kalimat ...
A. Monumen itu mengingatkan kita pada peristiwa
Lubang Buaya.
B. Untuk menghindarkan hal yang tidak diinginkan
penjahat itu terpaksa diamankan.
C. Dari kemarin saya tidak pernah melihat batang
hidungnya.
D. Dari kejauhan tampak berpuluh-puluh layar yang
berderet di pelabuhan.
E. Dia sedang asyik membaca NH. Dini di
perpustakaan sekolah.

EBTANAS-SMA-93-14
Kalimat berikut yang menggunakan kata berkonotasi
adalah ...
A. Gerombolan pengacau keamanan itu telah
tertangkap.
B. Badannya menjadi kurus karena sakit-sakitan.
C. Penodong itu sudah dimasukkan ke penjara.
D. Ayahnya tewas dalam tembak-menembak itu.
E. Kakeknya gugur dalam peristiwa Laut Aru.
EBTANAS-SMA-93-15
Ukuran keberhasilan perusahaan dalam melakukan
teknologi adalah kian meningkalkan penggunaan
komponen lokal. Industri otomotif bertekad untuk
mengurangi ketergantungan dengan luar negeri pada
tingkat yang memungkinkan. Namun demikian, tidak
mudah merebut masalah tadi. berbagai rintangan dan
hambatan harus dilalui sebelum mendapat kepercayaan
sebagai pemegang lisensi.
Istilah umum bidang perindustrian dalam paragraf di
atas adalah ...
A. teknologi, otomotif, lisensi
B. teknologi, otomotif, industri
C. komponen, otomotif, industri
D. lisensi, otomotif, industri
E. lisensi, komponen, industri
EBTANAS-SMA-93-16
"Pemerintah melakukan debirokratisasi di bidang
ekspor".
Makna kata "debirokratisasi" dalam kalimat di atas
adalah ...
A. perbedaan mekanisme pengurusan
B. penyederhanaan mekanisme pengurusan
C. kemunduran mekanisme pengurusan
D. penghapusan mekanisme pengurusan
E. pelanggaran mekanisme pengurusan
EBTANAS-SMA-93-17
Kalimat yang mengandung kata homograf tetapi tidak
homofon di bawah ini adalah ....
A. Kerumunan massa di stadion Matoanging kemarin
mengingatkan kembali masa pengganyangan PKI.
B. Ke ujung langit pun kita mencari penyelesaian,
perkara yang tak berujung pangkal itu tidak ada
habisnya.
C. Tendangan Mustari yang mental di sudut gawang
tidak menggoyahkan mental kiper Surabaya.
D. Tamu yang memakai kemeja biru itu melangkah ke
meja makan bersama istrinya.
E. Ia duduk bersila ketika disuruh membaca sila
Pertama Pancasila.

EBTANAS-SMA-93-18
Istilah
No.
Makna
Matematika
1
kerucut
benda (ruang) yang beralas
bundar dan ujungnya runcing
2
kurva
Grafik yang menggambarkan
variabel
3
matrik
Kerangka bagan
4
diagonal
Garis lurus dari sudut ke
sudut yang berhadapan
5
sumbu
Garis lurus yang
sekelilingnya simetri
Makna istilah matematika yang tepat terdapat pada
lajur ...
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
EBTANAS-SMA-93-19
Penggunaan ungkapan yang tepat terdapat pada ...
A. Banyak gadis yang menutup mata melihat
pertujukan maut itu.
B. Karena ada tamu, saya masuk lewat pintu belakang
C. Tiket pertunjukkan itu banyak yang dijual lewat
pintu belakang.
D. Kemarin sore petani itu membeli kambing hitam,
E. Ia menunggang kuda hitam dalam pacuan itu.
EBTANAS-SMA-93-20
"Bob Sadino adalah pengusaha yang telah lama
berkecimpung dalam agrobisnis".
Arti istilah "agrobisnis" dalam kalimat di atas adalah ...
A. industri bidang pertanian
B. perdagangan bidang pertanian
C. industri bidang pertekstilan
D. perdagangan bidang peternakan
E. usaha bidang tanaman industri
EBTANAS-SMA-93-21
Kalimat berikut ini yang mengandung kata bersinonim
adalah ...
A. Sejak Indonesia merdeka kami bebas menentukan
pilihan
B. Ia seorang janda bekas istri seorang perwira
C. Hasil belajar sangat ditentukan oleh metode
mengajar guru
D. Ayahnya seorang seniman dan ia sendiri seorang
seniwati
E. Negara ini saya titipkan kepada pemuda dan
pemudi Indonesia
EBTANAS-SMA-93-22
"Pesawat ulang alik itu telah mengangkasa dengan
baik".
Arti imbuhan pada kata "mengangkasa" adalah ...
A. membuat jadi
B. melakukan
C. membubuhkan kepada
D. menghilangkan
E. menuju ke

EBTANAS-SMA-93-23
Kata berawalan ber- yang tidak tepat dalam kalimat di
bawah ini adalah ...
A. Untuk meningkatkan hasil usahanya, mereka
berkedai di pinggir jalan.
B. Setelah itu mereka bersalaman satu sama lainnya.
C. Kesenanganmu hanya bermain mata saja, kapan
bekerja?
D. Mereka bekerja di perpustakaan itu selama lima
hari.
E. Mengenai pemecahan masalah itu berpulang
kepada kita.
EBTANAS-SMA-93-24
"Sayur-mayur yang dijual di toko itu masih segar".
Makna perulangan dalam kalimat tersebut adalah ...
A. bermacam-macam
B. banyak tak tentu
C. menyerupai
D. banyak sekali
E. sayuran hijau
EBTANAS-SMA-93-25
Kata benda abstrak terdapat dalam kalimat ...
A. Pelari cepat dari Bali dapat memecahkan rekor
nasional.
B. Pemimpin sekolah kami sangat disegani oleh
semua guru.
C. Dunia pelari nasional terbentuk dari lingkungan ia
berada.
D. Pedagang kaki lima perlu mendapatkan kredit
candak kulak.
E. Peserta lomba harus mendaftarkan diri pada
panitia.
EBTANAS-SMA-93-26
Penulisan pun yang merupakan klitika pada kalimatkalimat di bawah ini adalah ...
A. Tidak lama kemudian hujanpun turun dari langit
B. Biarpun diberi aku tidak mau menerimanya.
C. Ayahpun hadir dalam pertemuan itu.
D. Karena sangat memerlukan buku itu mahalpun
dibelinya
E. Tidak seorangpun yang diizinkan memakai ruang
itu.
EBTANAS-SMA-93-27
Kata bilangan yang berfungsi sebagai kata sandang
dalam kalimat di bawah ini adalah …
A. Ayahnya seorang guru yang bijaksana.
B. Ia menerima sebuah buku sebagai hadiah.
C. Mereka memelihara seekor kerbau.
D. Setahun lamanya baru ia kembali.
E. Mereka makan bersama dengan sebungkus nasi.

EBTANAS-SMA-93-28
Kata penghubung yang menyatakan hubungan
persyaratan terdapat dalam kalimat ...
A. Ia kena tempeleng karena mengambil buku di toko itu.
B. Kau boleh pergi asal membersihkan kamar
tidurmu dulu.
C. Sejak kecil Tuti senang bermain dengan kucing.
D. Ketika ayah datang, adik menangis meraung-raung.
E. Pagar itu harap ditutup agar tidak ada binatang
yang masuk.
EBTANAS-SMA-93-29
Penggunaan bentuk pasif yang tidak tepat terdapat
dalam kalimat ...
A. Ia akan kerjakan tugas itu setelah makan.
B. Pelarian itu belum diketahui persembunyiannya.
C. Semua PR bahasa Indonesia sudah kukerjakan.
D. Jangan kau biarkan mereka mencemarkan
namamu.
E. Siapa yang bersalah akan diberi sanksi yang berat.
EBTANAS-SMA-93-30
Fungsi-nya sebagai akhiran yang tepat terdapat pada
kalimat ...
A. "Siapa namanya? " kata seorang pemuda kepada
seorang pemudi yang duduk di sampingnya.
B. Sebenarnya saya sudah memperkirakan, bahwa
akhirnya akan terjadi begini.
C. Rumah itu ada hantunya karena masyarakat sering
melihatnya.
D. Rupanya cantik sekali sehingga banyak orang yang
mencintainya.
E. Pacarnya sudah dua kali ke rumah orang tuanya.
EBTANAS-SMA-93-31
Penggunaan kata ulang utuh yang benar, adalah ...
A. Rombongan guru-guru teladan itu sedang istirahat.
B. Banyak
pekerjaan-pekerjaan
yang
belum
terselesaikan.
C. Lampu itu digantungkan tinggi-tinggi sekali.
D. Bangunan itu roboh karena gempa.
E. Para tamu-tamu itu masuk berdesakan.
EBTANAS-SMA-93-32
Sekian lama mengharap-harapkan akhirnya tercapai
juga. Makna pengulangan kata mengharap-harapkan
adalah menyatakan ...
A. berulang-ulang
B. dengan santai
C. saling/dua belah pihak
D. intensitas
E. berkali-kali
EBTANAS-SMA-93-33
Kata-kata bergaris bawah pada kalimat berikut yang
komponen pokoknya terletak di belakang adalah ...
A. Seminar narkotika dihadiri para pelajar sekodya.
B. Warna biru laut kesukaan keluarga Susantoro.
C. Sementara kami tinggal di rumah mewah.
D. Sebaiknya anda lewat pintu samping saja.
E. Kemarin bibi Ani menikah dengan orang
Surabaya.

EBTANAS-SMA-93-34
Penggunaan imbuhan -wan yang salah terdapat dalam
kalimat ...
A. Seminar tentang penyakit kanker dihadiri oleh
ilmiawan luar negeri.
B. Tidak mudah menjadi olahragawan terkenal.
C. Ayahnya seorang usahawan yang berhasil.
D. Siapa tokoh sastrawan Angkatan 66 ?
E. Umar Khayam adalah seorang budayawan besar.
EBTANAS-SMA-93-35
Penggunaan kata ulang kata ganti yang salah terdapat
dalam kalimat ...
A. Itu-itu saja yang dibicarakannya selama ini.
B. Setahu saya ini-ini saja yang menjadi masalah.
C. Jika terjadi keributan di kelas selalu kita-kita saja
yang disalahkan.
D. Itu semua memang sudah keputusan merekamereka.
E. Siapa-siapa saja di antara kalian yang tak pernah
hadir ?
EBTANAS-SMA-93-36
Penggunaan kata ulang kata ganti yang salah terdapat
dalam kalimat ...
A. Ibu berbelanja kepasar kemarin.
B. Adik pergi ke sekolah hari ini.
C. Bapak saya telah menerima berita itu.
D. Kakak bekerja di perusahaan asing.
E. Saudara Supena sudah membaca buku ini?
EBTANAS-SMA-93-37
Untuk memenuhi kebutuhan rakyat, pemerintah
mendirikan pabrik semen.
Kalimat di atas bersifat eksplisit karena ...
A. menggunakan kata penghubung untuk
B. menggunakan klausa induk kalimat
C. anak kalimatnya pengganti objek
D. dibatasi dengan tanda koma
E. menggunakan kata-kata pilihan
EBTANAS-SMA-93-38
Penulisan kata gabung yang tepat dijumpai pada
deretan ...
A. ketata negaraan, dibadan usahakan, dibumi
hanguskan
B. pertanggung
jawaban,
pewarga
negaraan,
berkewarga negaraan
C. sanaksaudaranya, baliknamakan, anaktirinya
D. ketatausahaan, ketenagakerjaan, menganaktirikan
E. bertandatangan, melemparlembing, ketetanegaraan

EBTANAS-SMA-93-39
"Platina vespamu sudah tipis dan tidak rata, Jalannya
listrik ke busi tersendat-sendat, dan pembakaran dalam
silinder menjadi tidak teratur.
Dengan demikian skutermu tidak dapat lagi lari dengan
cepat dan lancar.
Paragraf di atas menggambarkan hubungan sebab
akibat karena ...
A. kalimat pertama merupakan kalimat utama
B. kalimat pertama dan kedua merupakan sebab,
kalimat ketiga merupakan akibat
C. kalimat pertama dan kedua merupakan akibat,
kalimat lainnya merupakan sebab
D. paragraf di atas termasuk paragraf deduksi
E. paragraf di atas termasuk paragraf induksi
EBTANAS-SMA-93-40
Dengan hormat,
Berdasarkan iklan yang saya baca dalam harian
Kompas tanggal 10 Oktober 1992, perusahaan yang
Bapak pimpin mencari 10 orang tenaga administrasi.
Untuk itu kiranya saya dapat memenuhi syarat untuk
mengisi lowongan pekerjaan itu. Karena itu, saya
mengajukan surat lamaran ini, dengan kualifikasi
sebagai berikut:
nama
: Winaryo
tempat/tg, lahir : Cilacap, 29 Okt 1964
alamat
: JI. Puring 25Gembong
pendidikan
: SMA th. 1983
Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini saya
lampirkan;
1. foto kopi ijazah SMA
2. foto kopi sertifikat mengetik
3. foto kopi sertifikat komputer
4. Surat Kelakuan Baik dari POLRI
5. Pas foto 3 × 4 (6 buah)
Contoh penggalan surat lamaran pekerjaan di atas
berisi hal-hal berikut ini, kecuali ...
A. alasan melamar
B. identitas pribadi pelamar
C. jumlah tenaga kerja yang diminta
D. data pendukung pelamar
E. ucapan terima kasih
EBTANAS-SMA-93-41
Penulisan huruf kapital untuk gelar kehormatan yang
benar terdapat dalam kalimat ...
A. Dia baru saja diangkat menjadi Sultan
B. Muh. Yamin memperoleh bintang Mahaputra dari
pemerintah.
C. Gelar Andi merupakan gelar kehormatan di
Sulawesi Selatan
D. Saya termasuk pengagum R.A. Kartini.
E. Siti Nurbaya sangat benci kepada Datuk tua dan
serakah itu.

EBTANAS-SMA-93-42
Penulisan kata bilangan tingkat yang benar terdapat
dalam kalimat ...
A. Anak ke-3 dari keluarga Pak Hamid bernama
Purnomo.
B. Pada hari ke lima ia jatuh sakit ketika bertugas.
C. Rumah ke 4 di gang ini sangat antik bentuknya.
D. Pada bab 6 jalan lentera itu sudah mulai naik.
E. Duduklah Saudara di kursi ke dua supaya jelas ke
papan tulis.
EBTANAS-SMA-93-43
DISEWAKAN RUANG USAHA
Disewakan segera 2 buah ruko (kopel) terletak di Jl. Ps.
Minggu (sebelah Bank Danamon), lokasi sangat
strategis, luas bangunan 362 M2, 3 lantai, luas tanah
325 M2, Fasilitas: listrik 53.000 VA, telepon 3 lines,
key telepon 8 lines, tempat parkir luas (depan &
samping), AC. central & split, cocok untuk
perkantoran, restaurant, Bank atau tempat kursus,
hubungi:
Bapak Jefry, telepon : 87117006 -10 (5 saluran)
Fax:8717011
Menurut isinya contoh iklan di atas termasuk iklan ...
A. penawaran
B. permintaan
C. pemberitahuan
D. pengumuman
E. penyewaan
EBTANAS-SMA-93-44
……………………………………………..
Pasal 1
Pihak pertama mengaku telah menjual secara
bebas sebidang tanah seluas 300 meter persegi.
Sebidang tanah itu terletak di desa Suka Mampir
kecamatan Kedawung Hulu Tengah. Tanah tersebut
dijual kepada pihak kedua dan pihak kedua mengaku
telah; membeli dengan harga Rp 4.000.000,- (empat
juta rupiah).
Adapun batas-batas tanah tersebut adalah:
sebelah utara : ... ... ... ... ... ... ... ... ....
sebelah timur : ... ... ... ... ... ... ... ... ....
sebelah selatan : ... ... ... ... ... ... ... ... ....
sebelah barat : ... ... ... ... ... ... ... ... ....
Isi pasal di atas yang paling menonjol kekuatan
hukumnya adalah ...
A. batas-batas tanah yang dijual
B. keadaan lokasi tanah
C. harga tanah
D. letak tanah
E. pengakuan kedua pihak

EBTANAS-SMA-93-45
Pengembangan industri kecil akan tetap mendapat
prioritas sesuai dengan butir ketiga Pola Pengembangan Industri Nasional. Industri kecil sangat cocok
sebagai lapangan usaha untuk pengembangan bentukbentuk kerjasama yang berasaskan kekeluargaan
seperti koperasi, sistem Bapak Angkat, pengembangan
lingkungan dan perkampungan industri. Semoga
penghargaan Upakarti yang disampaikan oleh Presiden
akan semakin memacu para usahawan untuk berperan
aktif memajukan industri kecil di negara kita.
Berdasarkan letak kalimat utamanya paragraf di atas
digolongkan ke dalam paragraf ...
A. pembuka
B. penutup
C. penghubung
D. induksi
E. deduksi
EBTANAS-SMA-93-46
Premis mayor : Semua pegawai pemerintah bila hari
Jumat
diwajibkan
melaksanakan
Senam Kesegaran Jasmani di kantor.
Premis minor : ... ... ... .....
Kesimpulan : Kustiyati melaksanakan Senam
Kesegaran Jasmani setiap hari Jumat.
Isi Premis minor di atas adalah ...
A. Senam Kesegaran Jasmani harus dilaksanakan
Kustiyati.
B. Kustiyati salah seorang pegawai yang melaksanakan senam.
C. Kustiyati seorang pegawai di sebuah kantor
pemerintah
D. Kantor mewajibkan senam kepada pegawainya.
E. Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani pada hari
Junwt.
EBTANAS-SMA-93-47
PERJANJIAN SEWA-MENYEWA
Yang bertanda tangan di bawah ini:
I. Saputro bertempat tinggal di Tanjung Barat Rt.
07.03, no. 7 Jakarta
Selanjutnya disebut di sini Pihak Pertama (yang
menyewakan).
II. Mahmud bertempat tinggal di Pancoran Barat Rt.
006/3, no. 45 Jakarta
Selanjutnya disebut di sini Pihak Kedua (yang
menyewa) dengan ini mengadakan perjanjian sewamenyewa sebagai berikut:
Pasal 1
Pihak Pertama dengan ini menyewakan kepada Pihak
Kedua sebuah rumah tinggal, lantai tegel, dinding
tembok, atap genting berikut segala bangunan
tambahannya terletak di
…………………………………………………………
Pasal 2
Sewa-menyewa ini mulai berlaku dan berjalan pada
tanggal 1 Mei 1993 untuk selama satu tahun dan
karenanya akan berakhir pada tanggal 1 Mei 1994.
Pasal 3
Perjanjian sewa-menyewa ini dapat diperpanjang atas
persetujuan kedua belah pihak, hal ini harus ditetapkan
bersama sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum jangka

waktu sewa-menyewa tersebut di atas berakhir dengan
syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak.
Pasal 4
Harga sewa dari rumah yang dipersewakan ini adalah
sebesar satu juta rupiah untuk masa satu tahun.
Pembayaran harga sewa tersebut seluruhnya dibayar
oleh Pihak Kedua pada tanggal 1 Mei 1993.
Pasal 12
Segala perselisihan yang mungkin terjadi antara kedua
belah pihak mengenai perjanjian ini diputuskan oleh
tiga orang juru pemisah menurut aturan-aturan yang
lazim dilakukan atau berlaku untuk menjalankan.
Pasal 13
Untuk menjalankan perjanjian ini dengan segala
akibatnya kedua belah pihak memilih tempat kediaman
hukum yang tidak dapat diubah di kantor Panitera
Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan.
Dibuat di: Jakarta
Pada tanggal: 1 Mei 1993
Pihak Kedua,
Pihak Pertama,
Mahmud
Saputro
--------------------------------------Bagian-bagian yang belum lengkap dalam Surat
Perjanjian Sewa-menyewa di atas adalah ...
A. isi kesepakatan
B. pasal-pasal perjanjian
C. pasal penutup
D. saksi-saksi
E. pihak I dan pihak II
EBTANAS-SMA-93-48
Kemarin terjadi tabrakan antara dua mobil yang
mengakibatkan lima orang meninggal dan beberapa
oranglukaberat.
Mengapa kecelakaan ini terjadi, ada berbagai pendapat.
Iwan : Jelas yang saya persalahkan yaitu sopir yang
kurang waspada.
Rina : Ah, jangan sopir saja yang dipersalahkan lihat
kondisi juga.
Toni : Benar juga, mungkin jalan di situ cukup
sempit.
Yanto : Mungkin juga karena ingin ngebut mengejar
duit.
Sisca : Saya kira kedua sopir tidak memahami ramburambu lalu lintas.
Pernyataan yang tidak masuk akal yaitu:
A. pernyataan Rina
B. pernyataan Iwan
C. pernyataan Toni
D. pernyataan Yanto
E. pernyataan Sisca

EBTANAS-SMA-93-49
Kalimat yang baik untuk menyampaikan pendapat
dalam diskusi adalah ...
A. Maaf, Saudara moderator, saya tidak setuju dengan
pendapat pemrasaran tadi, tidak didukung bukti.
B. Maaf Saudara moderator, perkenankanlah saya
menyampaikan jawaban.
C. Maaf Saudara moderator, saya sangat kecewa atas
penolakan usul saya tadi.
D. Maaf Saudara moderator, perkenankanlah saya
menyampaikan usul.
E. Maaf Saudara moderator, harap sidang ini dapat
menerima usul saja.
EBTANAS-SMA-93-50
Amir tidak puas ketika menerima hasil ulangan bahasa
Inggris dari Bapak Guru pengajar Pelajaran Bahasa
Inggris. Nilai yang ia peroleh ternyata jelek.
Ketidakpuasan Amir dapat dinyatakan dengan kalimat
...
A. Ah, tak ada gunanya belajar jika hasilnya seperti
ini.
B. Untuk apa belajar jika nilaiku tetap buruk
demikian.
C. Pelajaran Bahasa Inggris itu memang pelajaran
sukar bagi saya.
D. Sia-sia saja waktuku terbuang sebab hasilnya tetap
begini.
E. Tak perlu malu mendapat nilai sedikit sebab
temanmu juga demikian.
EBTANAS-SMA-93-51
Amir : Di! Kita berangkat sekolah sekarang
Dodi : Maaf Mir, tunggu sebentar
Amir : Sebenarnya apa lagi yang akan kau kerjakan?
Dodi : Biasa, mengisi dua bak mandi setiap hari
Amir : ...
Apabila Amir ingin membantu Dodi, maka kalimat
menawarkan bantuan yang paling tepat adalah ...
A. Biar cepat selesai kalau ada waktu akan kubantu.
B. Boleh aku membantumu agar pekerjaan itu cepat
selesai?
C. Mintalah bantuan kepada orang lain supaya cepat
selesai.
D. Boleh atau tidak saya membantumu mengisi bak
mandi.
E. Sebaiknya engkau minta bantuan padaku mengisi
bak.

EBTANAS-SMA-93-52
Teman-teman berpendapat bahwa perpisahan kelas
tidak perlu ada karena sudah ada perpisahan sekolah,
dan itu merupakan pemborosan.
Jika anda menolak pendapat tersebut, kalimat yang
baik adalah ...
A. Memang benar pendapat Saudara, namun masih
banyak orang tua teman-teman ini yang mudah
dimintai uang.
B. Pendapat Saudara tidak menjadi penghalang acara
perpisahan kelas ini, karena hanya Saudara yang
kesulitan.
C. Pendapat Saudara baik, namun saya yakin dengan
perpisahan kelas ini akan menimbulkan kenangan
tersendiri.
D. Pendapat Saudara mencerminkan sifat terlalu
hemat, karenanya perpisahan kelas ini tetap kita
adakan.
E. Pendapat Saudara kurang sesuai dengan situasi,
sebab teman-teman lain masih sanggup memberi
dana.
EBTANAS-SMA-93-53
1. Toto Sudarto Bachtiar, Ramadhan K.H, Toha
Mochtar
2. Iwan Simatupang. Trisnoyuwono, M.S. Rendra
3. Taufiq Ismail, A.A. Navis, Nugroho Notosusanto
4. Armijn Pane, Amir Hamzah, J.E. Tatengkeng
5. Idrus, Moctar Lubis, Rosihan Anwar
Tokoh Sastrawan Angkatan 45 di bidang prosa terdapat
pada nomor ...
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
EBTANAS-SMA-93-54
Teks asli Sumpah Pemuda yang ketiga berbunyi ...
A. Kami poetra dan poetri Indonesia mendjoendjoeng
bahasa Indonesia, bahasa persatoean
B. Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoei
bahasa persatoean, Bahasa Indonesia
C. Kami poetra dan poetri Indonesia mendjoendjoeng
tinggi persatoean, bahasa Indonesia
D. Kami poetra dan poetri Indonesia mendjoendjoeng
bahasa persatoean, Bahasa Indonesia
E. Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe
bahasa persatoean, Bahasa Indonesia

EBTANAS-SMA-93-55
Tuti dan Maria dua kakak beradik. Keduanya putri R.
Wiriatmaja, bekas wedana di daerah Banten. Meskipun
Tuti dan Maria bersaudara, sifat mereka sangat
berbeda, Tuti seorang pendiam, ia selalu berhati-hati
dalam bertingkah. Ia lebih banyak menggunakan akal
dan pikiran dari pada perasaan. Sebaliknya Maria gadis
yang lincah dan periang mudah tertawa tapi juga
mudah murung. Gadis ini lebih banyak menurutkan
perasaannya. Sifat kedua kakak beradik yang berlainan
menyebabkan keduanya sering tidak sependapat.
Unsur intrinsik pada penggalan Novel di atas adalah ...
A. setting
B. alur
C. gaya berceritera
D. penokohan
E. sudut pandang
EBTANAS-SMA-93-56
Perkembangan bahasa Indonesia pada zaman Jepang
lebih maju daripada zaman Belanda, sebab ...
A. Jepang
mengutamakan
pemakaian
bahasa
Indonesia.
B. Jepang menyuruh menggunakan bahasa Jepang
tapi orang Indonesia tidak mau.
C. Jepang merasa bertanggung jawab terhadap
pertumbuhan bahasa Indonesia.
D. Jepang lebih menghargai budaya Indonesia dari
pada budaya Belanda.
E. Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda,
sedangkan orang Indonesia belum pandai bahasa
Jepang.
EBTANAS-SMA-93-57
Pendiri Angkatan Pujangga Baru adalah ...
A. Sutan Takdir Alisyahbana, Armijn Pane
B. Muhammad Yamin, Sutan Takdir Alisyahbana
C. Armjin Pane, Nur Sutan Iskandar
D. Sutan Takdir Alisyahbana, Idrus
E. Sanusi Pane, Idrus
EBTANAS-SMA-93-58
Perbedaan cerita pendek dengan novel ditinjau dari
penggunaan alur adalah ...
A. novel menggunakan alur lengkap dan jelas,
sedangkan cerita pendek tidak.
B. cerita pendek menggunakan satu alur, sedangkan
novel menggunakan beberapa alur.
C. cerpen mempunyai alur cerita menyeluruh
sedangkan novel mempunyai beberapa bagian alur.
D. cerita pendek menggunakan alur renggang
sedangkan novel menggunakan alur rapat.
E. alur di dalam cerita pendek mempunyai konflik
sedangkan alur di dalam novel tidak mempunyai
konflik.

EBTANAS-SMA-93-59
YANG KAMI MINTA HANYALAH
Yang kami minta hanyalah sebuah bendungan saja
Penawar musim kemarau dan tangkal bahaya banjir
Tentu bapak sudah melihat gambarnya di koran kota
Tatkala semua orang bersedih sekedarnya
Dari kakilangit ke kakilangit air membusa
Dari tahun ke tahun ia datang melanda
Sejak dari tumit. ke paha lalu lewat kepala
Menyeret semua
Bila air surut tinggallah angin menudingi kita
Di atas langit dan di bawah lumpur di kaki
Kelapak podang di pohon randu
Bila tanggul pecah tinggallah runtuhan lagi
Sawah retak-retak berebahan tangkai padi
Nyanyi katak bertalu-talu
Yang kami minta hanya sebuah bendungan saja
Tidak tugu atau tempat main bola
Air mancur warna-warni
Kirimlah kapur dan semen. Insinyur ahli
Lupakan tersianya sedekah berjuta-juta
Yang tak sampai kepada kami
Bertahun-tahun kita merdeka, bapa
Yang kami minta hanya sebuah bendungan saja
kabulkanlah kiranya
(Benteng Taufiq Ismail)
Isi puisi tersebut adalah ...
A. permintaan rakyat kepada pemerintah
B. keluhan rakyat yang tertimpa musibah
C. permintaan rakyat akan kesejahteraan hidup
D. permintaan rakyat kepada pemimpin
E. protes rakyat kepada para pemimpin
EBTANAS-SMA-93-60
(Pantun)
(Soneta)
Sarang garuda di pohon beringin,
Buah kemuning di dalam puan,
sepucuk surat dilayangkan angin,
Putih kuning sambutlah tuan
Gembala
Perasaan siapa tidakkan nyala,
Melihat anak berlagu dendang
Seorang diri ditengah padang,
Tiada berbaju buka kepala
Berteduh di bawah kayu yang rindang,
Semenjak pagi meniggalkan kandang,
Pulang ke rumah di senja kala.
Jauh sedikit senyap sampai
Terdengar olehku bunyi serunai,
Melagukan alam nan indah permai,
Bahagia gembala di segara hijau,
Maulah aku menurutkan dikau.
(Muhammad Yamin)
Berdasarkan pantun dan soneta di atas, maka dapat
disimpulkan
bahwa
kebudayaan
mempunyai
persamaan yaitu ...
A. berirama a-b-a-b
B. terdiri dari empat baris tiap bait
C. mempunyai sampiran dan isi
D. berisi lukisan keindahan alam
E. merupakan puisi asli Indonesia

MENGARANG
I.

Buatlah sebuah karangan eksposisi dengan
ketentuan sebagai berikut:
1. Panjang karangan antara 150 sampai 200 kata
(minimal tiga paragraf)
2. Gunakan bahasa yang baik dan benar
3. Tulisan harus rapih dan jelas
4. Sasaran: Siswa SMA kelas III
5. Hal-hal yang dinilai
a. ejaan
b. diksi (ketepatan penggunaan kata)
c. koherensi (hubungan antarkalimat dan
antarparagraf)
d. keserasian isi dengan judul
e. ketepatan jenis wacana
f. isi karangan

II. Pilihlah satu di antara judul-judul berikut
1. Membangkitkan Minat Baca di Kalangan
Remaja
2. Karang Taruna sebagai Wadah Kreasi Remaja
3. Berprestasi lewat Kegiatan Ekstrakurikuler di
Sekolah
4. Memanfaatkan Waktu Luang Menggapai
Prestasi

