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EBTANAS-SMA-92-01
Transmigrasi yang dilaksanakan di Indonesia
menampakkan keberhasilan yang tidak dapat diukur
besar nilainya. Para transmigran di pemukimannya
masing-masing dapat menikmati dan memanfaatkan
kekayaan alam Indonesia sebagai suatu jembatan untuk
mencapai taraf hidup yang lebih cerah. Keberhasilan
dalam bertransmigrasi ini dapat dicontohkan para
transmigran di Bandar Harapan Lampung dan juga
yang berada di Parigi yang pada saat ini sudah dapat
menikmati kehidupan yang lebih layak dibandingkan
kehidupan mereka ketika masih di daerah asal masingmasing. Di sana kelihatan para transmigran sudah
dapat menjadi pengusaha besar dengan modal usaha
yang cukup tinggi. Sarana pendidikan, kesehatan
maupun olahraga dan kesenian dapat dinikmatinya atau
kerja sama mereka yang dijalin secara kekeluargaan.
Kalimat utama paragraf di atas adalah ...
A. Transmigrasi yang dilaksanakan di Indonesia
menampakkan keberhasilan yang tidak dapat
diukur besar nilainya,
B. Para transmigran di pemukiman masing-masing
dapat menikmati dan memanfaatkan kekayaan
alam Indonesia.
C. Kekayaan alam Indonesia sebagai suatu jembatan
untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih cerah.
D. Keberhasilan dalam bertransmigrasi dapat
dicontohkan para transmigran di Bandar Harapan
Lampung.
E. Sarana pendidikan, kesehatan, olahraga, dan
kesenian dapat dinikmati atas kerja sama mereka.
EBTANAS-SMA-92-02
Masyarakat yang memiliki nilai kewiraswastaan
bukanlah berarti masyarakat yang kaya akan materi,
tetapi ia adalah masyarakat yang kaya akan motivasi
kerja. Masyarakat yang gemar berprestasi selalu
berusaha meningkatkan diri dengan segala bentuk
usaha. Sehingga dengan demikian, masyarakat itu
merupakan subjek yang terlatih untuk selalu berpikir
kreatif dan senantiasa berusaha mengembangkan diri
dengan arah usaha yang positif. Masyarakat yang memiliki nilai kewiraswastaan selalu melihat dan menghargai dirinya secara pribadi yang tak bisa diabadikan.
Ide pokok paragraf di atas adalah ...
A. Nilai kewiraswastaan tidak berarti memberi
kekayaan materi terhadap masyarakat.
B. Masyarakat yang gemar berprestasi merupakan
subjek yang terlatih untuk berpikir kreatif.
C. Masyarakat yang memiliki nilai kewiraswastaan
adalah masyarakat yang kaya akan motivasi kerja.
D. Menghargai diri sebagai pribadi adalah wujud
nyata orang yang gemar berwiraswasta.
E. Meningkatkan diri melalui berbagai usaha
merupakan ciri orang yang memiliki nilai kewiraswastaan.

EBTANAS-SMA-92-03
Di bawah ini termasuk isi paragraf di atas, kecuali ...
A. Mobilitas penduduk meningkat.
B. Anjuran untuk bersikap sopan santun di jalan raya.
C. Jalan raya milik kita bersama.
D. Terciptanya situasi aman dan tertib.
E. Sopan santun lalu lintas berkaitan erat dengan
sopan santun berumah tangga.
EBTANAS-SMA-92-04
"Menurut catatan, lebih dari sepuluh ribu benda
purbakala telah terdaftar di Direktorat Perlindungan
dan Pembinaan Peninggalan Sejarah Purbakala;
(Ditlinbinjarah), benda-benda bersejarah yang terdaftar
itu baru sebagian kecil saja. Keterbatasan daftar bendabenda tersebut karena di Yogyakarta dan kota-kota
lain, terutama kota dahulu berstatus kerajaan, masih
ada keluarga yang menyimpan benda purbakala yang
belum dilaporkan atau didaftarkan ke Ditlinbinjarah.
Pada umumnya benda-benda yang mereka simpan
merupakan peninggalan leluhur mereka."
Berikut ini adalah fakta-fakta yang terdapat dalam
paragraf di atas, kecuali ...
A. Lebih dari sepuluh ribu benda purbakala telah
terdaftar di Ditlinbinjarah.
B. Sebagian besar benda-benda bersejarah telah
terdaftar di Ditlinbinjarah.
C. Keterbatasan daftar benda-benda tersebut karena
masih ada keluarga yang menyimpannya.
D. Pada umumnya benda-benda purbakala yang
mereka simpan merupakan peninggalan leluhur
mereka.
E. Benda-benda bersejarah yang terdaftar baru
sebagian kecil saja.
EBTANAS-SMA-92-05
Keluarga kecil yang ideal dilihat dari segi kependudukan ialah keluarga yang hanya mempunyai dua
orang anak saja. Dua orang anak yang lahir dari sebuah
keluarga. Kelak akan menggantikan dua orang yang
akan digantikan. Dengan demikian banyaknya anggota
keluarga dari suatu generasi ke generasi berikutnya
jumlahnya konstan. Apabila dalam suatu keluarga
jumlah anaknya ada tiga orang, sedangkan orangtua
yang akan digantikannya dua orang, berarti kelebihan
satu orang. Dan bila kejadian seperti ini terjadi dalam
setiap keluarga, berarti ledakan pendudukpun tidak
dapat dihindarkan. Sedangkan program Keluarga
Berencana digalakkan oleh pemerintah justru untuk
mengendalikan terjadinya ledakan penduduk.
Simpulan isi paragraf di atas adalah ...
A. Keluarga kecil bahagia cukup dua anak saja.
B. Dua orang anak yang lahir kelak menggantikan
orang tuanya.
C. Banyaknya anggota keluarga mengakibatkan
ledakan penduduk meningkat.
D. Untuk menghindari ledakan penduduk, perlu

keluarga kecil yang ideal.
E. Banyaknya anggota keluarga dari satu generasi ke
generasi berikutnya jumlahnya konsisten.
EBTANAS-SMA-92-06
Kata umum dalam bidang koperasi terdapat dalam
kalimat ...
A. Perusahaan itu memberikan bermacam-macam
fasilitas kepada karyawannya.
B. Produktivitas pabrik roti itu sudah dapat
melampaui batas.
C. Obat tradisional menggunakan bahan pokok
empon-empon.
D. BULOG sudah mampu mengatasi kebutuhan
pokok masyarakat.
E. Gizi masyarakat Indonesia perlu diperhatikan.
EBTANAS-SMA-92-07
- Setiap tanggal 10 ia membayar SPP.
- Kemarin gigi adikku tanggal dua.
Kata tanggal dalam kalimat di atas termasuk kata ...
A. sinonim
B. antonim
C. homonim
D. homofon
E. homograf
EBTANAS-SMA-92-08
Majas eufemisme terdapat dalam kalimat ...
A. Si pincang tidak pernah datang terlambat ke
sekolah.
B. Kabar angin yang kau terima jangan terlalu
dipercaya.
C. Sudah beberapa hari pencuri itu diamankan polisi?
D. Tidak pernah lagi ia menampakkan batang
hidungnya kepada kami.
E. Berhati-hatilah kembali philips nanti tertipu merek
palsu.
EBTANAS-SMA-92-09
Kata berantonim dalam kalimat di bawah ini adalah ...
A. Wajahnya riang gembira setelah mendapatkan nilai
9.
B. Walaupun ia kaya raya namun tetap sederhana.
C. Drama "Sedih dan Gembira" ditulis oleh Umar
Ismail.
D. Seorang perawat yang baik harus sopan santun.
E. Bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa yang
ramah tamah.
EBTANAS-SMA-92-10
Kata khusus (hiponim) terdapat dalam kalimat ...
A. Setiap manusia mempunyai akal pikiran.
B. Perkakas rumah tangga cukup yang sederhana.
C. Setiap manusia wajib menuntut ilmu.
D. Saya sangat sependapat dengan pemasaran.
E. Saya lebih senang mawar daripada melati.

EBTANAS-SMA-92-11
Kata-kata yang bergaris bawah dalam kalimat di bawah
ini adalah ...
A. Hakikat hidup adalah mengabdi kepada Yang
Maha Kuasa.
B. Jalan pinggiran kola itu berlobang-lobang.
C. Apotek Pancar selalu dibuka tepat jam tujuh pagi.
D. Surat keputusan itu sudah disahkan oleh pejabat
setempat.
E. Bila tidak masuk sekolah sebaiknya engkau
membuat surat izin.
EBTANAS-SMA-92-12
"Berjalan sampai ke batas berlayar sampai ke pulau."
Peribahasa di atas sama artinya dengan ...
A. Biar anjing menggonggong kafilah tetap berlalu
B. Mati-mati mandi biarlah basah.
C. Sekali merengkung dayung dua tiga pulau
terlampaui
D. Sambil menyelam minum air.
E. Berguru kepalang ajar bagai bunga kembang tak
jadi.
EBTANAS-SMA-92-13
Kalimat di bawah ini yang bermajas sinekdok pars
prototo ialah ...
A. Bandung mendapatkan giliran menyelenggarakan
temu karya ilmiah bidang arsitektur.
B. Engsel pintu yang berkarat itu menjerit ketika daun
pintu itu dibuka atau ditutup.
C. Sejak peristiwa itu ia tidak pernah menampakkan
batang hidungnya.
D. Ah, kamu jangan kura-kura dalam perahu.
E. Anak-anak tunanetra sudah pandai bermain gitar.
EBTANAS-SMA-92-14
Kalimat berikut yang memuat kata berkonotasi positif
adalah ...
A. Gerombolan perampok itu ditangkap polisi.
B. Daerah itu sudah bebas buta huruf sejak dulu.
C. Pencuri itu dimasukkan penjara.
D. Ia gugur di medan peitempuran.
E. Badan anak itu menjadi kurus karena penyakit.
EBTANAS-SMA-92-15
Kalimat di bawah ini yang mengandung ungkapan
adalah ...
A. Dia membaca buku roman Layar Terkembang.
B. Adik membeli buku baru di toko buku.
C. Kami menonton pertunjukan adu domba.
D. Peristiwa itu dapat dibaca di dalam buku putih.
E. Tangan kanan Pak Hamid sakit
EBTANAS-SMA-92-16
Kata berimbuhan "me-i" yang bermakna kausatif
terdapat pada kalimat ...
A. Tidak baik melukai saudara kandung.
B. Anak- anak sedang menyampuli buku.
C. Ayah sedang mengaliri ladang palawijanya.
D. Ibu lupa menggarami sayur masakannya.
E. Pedagang itu mengemasi barang dagangannya.

EBTANAS-SMA-92-17
Kata yang digarisbawahi dalam kalimat berikut ini
yang salah satu suku katanya berpola KKKVK adalah
...
A. Taktik dan strategi sangat diperlukan dalam
berperang.
B. Benda abstrak itu tidak dapat dilihat dengan mata.
C. Mereka tinggal bersama gurunya di kompleks yang
sama,
D. Ia terpilih sebagai transmigran teladan di
pemukimannya.
E. Bunyi instrumen itu sangat mengganggu telinga
saya.
EBTANAS-SMA-92-18
Mereka terlantardi tengah hutan jati.
Awalan "ter -" pada kata terlantar dalam kalimat di atas
menyatakan makna ...
A. sedang.
B. tidak sengaja.
C. kausatif.
D. efektif.
E. dalam keadaan.
EBTANAS-SMA-92-19
Penggunaan kata sifat yang benar terdapat dalam
kalimat ...
A. Dalam lukanya sampai ke tulang.
B. Kita sedang menuju era tinggal landas.
C. Ia baru saja lewat.
D. Si sakit itu sedang di bawa ke dokter.
E. Tiba-tiba wajahnya tampak pucat.
EBTANAS-SMA-92-20
Ibu mengatakan, bahwa ia agak pusing.
Kalimat tak langsung di atas bila dijadikan kalimat
langsung yang tepat adalah ...
A. Ibu berkata: "Saya agak pusing.".
B. Ibu berkata: "Saya agak pusing".
C. Ibu berkata, "Saya agak pusing."
D. Ibu berkata, "Saya agak pusing".
E. Ibu berkata bahwa "Saya agak pusing".
EBTANAS-SMA-92-21
Kalimat majemuk bertingkat perluasan keterangan
waktu terdapat dalam pernyataan ...
A. Ayah tidak mengetahui bahwa nenek sakit keras.
B. Yang tidak berkepentingan dilarang masuk
ruangan ini.
C. Anak yang sering bolos itu tidak naik kelas.
D. Walaupun hari hujan, dia tetap berangkat.
E. Kakak datang ketika ibu sedang pergi ke pasar.
EBTANAS-SMA-92-22
Makna imbuhan "an" yang menyatakan "tiap-tiap"
terdapat pada kalimat ...
A. Ayunan itu terbuat dari ban bekas.
B. Buku itu terbit sekitar tahun 80-an.
C. Pengkhianat itu sudah mati di tiang gantungan.
D. Surat kabar itu terbit mingguan.
E. Ribuan massa berkumpul di lapangan.

EBTANAS-SMA-92-23
Penggunaan kata depan daripada yang tepat terdapat
dalam kalimat ...
A. Uang saku daripada ayah sudah habis.
B. Kelakuanmu
merupakan
cermin
daripada
kepribadianmu.
C. Banyak perhiasan terbuat daripada perak bakar.
D. Kehidupan daripada petani harus diutamakan.
E. Lebih baik anda belajar daripada duduk
termenung.
EBTANAS-SMA-92-24
Penggunaan kata ganti penghubung "yang" yang benar
terdapat dalam kalimat ...
A. Meja yang mana tempat kerjaku sudah
dibersihkan.
B. Setiap yang suka perokok akan terganggu
kesehatannya.
C. Saudara saya yang perempuan sedang ke Solo.
D. Saya ucapkan terima kasih yang mana saudara
telah memenuhi undangan saya.
E. Dia yang memenangkan lomba mengarang tingkat
nasional.
EBTANAS-SMA-92-25
Penggunaan kata depan "dari" yang tepat terdapat
dalam kalimat ...
A. Ibu kota darinegara Filipina adalah Manila.
B. Gambar kulit dalam dari buku cerita itu bagus
sekali.
C. Kebudayaan asing yang datang dari negara Barat
sangat kuat pengaruhnya.
D. Sumbangan dari para dermawan jumlahnya cukup
besar.
E. Anak dari istrinya yang sekarang ada dua orang.
EBTANAS-SMA-92-26
Bentuk -nya dalam kalimat berikut yang berfungsi
sebagai klitika adalah ...
A. "Katanya mau ke rumah?"
B. Bukan dia rupanya yang berbuat.
C. Sudah berapa lama kamu tinggal di rumahnya?
D. Pada pagi harinya mereka pergi ke kota.
E. Akhirnya perampok itu tertangkapjuga.
EBTANAS-SMA-92-27
Penggunaan kata ulang kata kerja yang tepat terdapat
dalam kalimat ...
A. Sebaiknya kita harus sama-sama tegur menegur
dalam bertetangga.
B. Ayah menanti kedatangan kereta api dari Jakarta,
sampai terkantuk-kantuk di stasiun.
C. Mereka saling maaf-memaafkan pada hari yang
bahagia itu.
D. Pasukan-pasukan itu saling tembak menembak di
dekat garis perbatasan.
E. Ketika terjadi keributan penonton banyak
berhambur-hamburan ke luar lapangan.

EBTANAS-SMA-92-28
"Penyiar televisi sedang membawa warta berita."
Komponen pokok frase bertingkat dalam kalimat di
atas adalah ...
A. televisi dan berita.
B. sedang dan berita.
C. penyiar dan membaca.
D. penyiar dan berita.
E. penyiar dan warta.
EBTANAS-SMA-92-29
Pahlawan mengorbankan jiwa raga demi tanah air.
Agar berpola KSPO, kalimat di atas harus diubah
menjadi ...
A. Pahlawan demi tanah air mengorbankan jiwa raga.
B. Pengorbanan jiwa raga pahlawan demi tanah air.
C. Jiwa raga pahlawan dikorbankan demi tanah air.
D. Demi tanah air jiwa raga pahlawan dikorbankan.
E. Demi tanah air pahlawan mengorbankan jiwa raga.
EBTANAS-SMA-92-30
Penggunaan imbuhan -wan yang tepat adalah ...
A. Para ilmiawan sedang meneliti kerusakan lapisan
ozon.
B. Sebagai rohaniawan dia selalu memberikan
ceramah keagamaan.
C. Andi bercita-cita menjadi usahawan yang berhasil.
D. Orang-orang yang pancasilawan sudah tidak usah
diragukan lagi.
E. Geologiwan sedang meneliti struktur tanah di
daerah rawa itu.
EBTANAS-SMA-92-31
Penggunaan kata sapaan yang tepat terdapat dalam
kalimat ...
A. Pamannya termasuk pejabat teras di Pemda DKI
Jakarta.
B. Paman, mohon doa restu saya mau ujian.
C. Paman sudah lama tinggal di Amerika.
D. Anak paman yang paling tua sudah lulus dari
Fakultas Ekonomi.
E. Paman Dani orang terkaya di kota ini.
EBTANAS-SMA-92-32
Kalimat majemuk bertingkat yang menyatakan
hubungan implisit adalah ...
A. Guru adalah orang yang bertanggung jawab
terhadap anak didik.
B. Polisi menangkap perampok ketika penghuni
rumah itu keluar kota.
C. Menjawab pertanyaan matematika adiknya, ia
membaca kembali pelajaran matematika.
D. Karena listrik mati semalam, saya tidak dapat
belajar bahasa Indonesia.
E. Adik terus berlatih soal matematika, sampai ia
menjadi murid terpandai.

EBTANAS-SMA-92-33
Sebelum usia 8 tahun, Sutomo dibesarkan kakek dan
neneknya di desa Ngepeh. Kenangan yang paling
berkesan dan menycjukkan hati ialah bila bulan
purnama, nenek dan kakeknya berjalan mengelilingi
rumah sambil menghitung tasbih dan membaca doa.
Paragraf tersebut di atas merupakan paragraf ...
A. Argumentasi.
B. Eksposisi.
C. Persuasi.
D. Deskripsi.
E. Narasi
EBTANAS-SMA-92-34
Pembuka surat yang tepat dalam surat pribadi adalah
…
A. Bersama surat ini saya kabarkan bahwa keadaan
keluarga di Bali ...
B. Dengan surat ini adik beritahukan bahwa keadaan
adik sekeluarga sehat wal afiat.
C. Keadaan adik baik-baik saja, adik harapkan
demikian juga hendaknya.
D. Halo apa kabar, mudah-mudahan paman tidak
kurang suatu apa.
E. Tolong dibalas suratku ini, bagaimana kabarnya
lama tak jumpa.
EBTANAS-SMA-92-35
"Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya
lampirkan ..."
Di dalam surat lamaran pekerjaan, pernyataan di atas
terletak pada bagian ...
A. Perihal surat.
B. Pembuka surat.
C. Penutup surat.
D. Salam pertutup.
E. Isi surat.
EBTANAS-SMA-92-36
Penulisan nama "Dokumen resmi" yang tepat adalah …
A. Instruksi presiden Republik Indonesia,
B. surat Tanda Tamat Belajar.
C. Undang-undang Pokok Agraria.
D. Surat keputusan Presiden Republik Indonesia.
E. Pembukaan Undarig-Undang Dasar Republik
Indonesia.
EBTANAS-SMA-92-37
Penulisan huruf kapital untuk nama gelar yang tepat
adalah ...
A. Dalam jangka waktu empat tahun ia mampu
meraih gelar Sarjana.
B. Sebaiknya masalah itu kita rundingkan dahulu
dengan Haji Ahmad.
C. Sumbangan itu langsung diberikan Gubernur.
D. Tidak semua orang mendapat gelar Mahaputra.
E. Meskipun dia keturunan bangsawan, tidak mau
dipanggil Raden.

EBTANAS-SMA-92-38
Penulisan bilangan tingkat yang tepat adalah ...
A. Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 63.
B. Putra ke-I Pak Hasan sudah lulus sarjana.
C. Amir Hamzah termasuk Angkatan 30 an.
D. Pada abad ke-dua puluh ini kita dituntut untuk
lebih waspada.
E. Indonesia meraih peringkat I dalam Sea Games di
Manila tahun 1991.
EBTANAS-SMA-92-39
Penulisan kata depan "di" pada kalimat di bawah yang
tepat adalah ...
A. Di samping rumahnya ada kebun.
B. Ayah sudah lama tinggal di pondokan.
C. Ia berteduh di samping rumahku.
D. Rumahnya dipagari dengan kawat.
E. Di belakang rumahnya ada kolam ikan.
EBTANAS-SMA-92-40
Yang dimaksud "jati diri" dalam akta jual beli adalah
…
A. Nama, umur, alamat, pekerjaan.
B. Nama, pendidikan, alamat, pekerjaan.
C. Nama, ijazah, pengalaman kerja, alamat.
D. Nama. Ijazah, alamat rumah/kantor, data keluarga.
E. Nama, tempat lahir, ijazah, pekerjaan.
EBTANAS-SMA-92-41
IKLAN
DI BUTUHKAN SEGERA
PEMANDU WISATA DENGAN
KETENTUAN WANITA USIA
MINIMAL 21 TAHUN, SUPEL DALAM
PERGAULAN DAN CAKAP
BERBAHASA INGGRIS
PELAMAR DATANG SENDIRI TANPA
PERWAKILAN
KETENTUAN LAIN AKAN
DIJELASKAN PANITIA
ALAMAT KANTOR
Jalan Margasatwa, 20 Mataram
Iklan tersebut termasuk jenis ...
A. Pengumuman.
B. Penawaran.
C. Permintaan.
D. Permakluman.
E. Undangan.

EBTANAS-SMA-92-42
Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1. Karta berasal dari keluarga yang kurang mampu
bercita-cita ingin menjadi sarjana teknik.
2. Karta diterima sebagai mahasiswa ITB jurusan
elektro.
3. Sejak ia masuk SMA ia kerja keras melengkapi
buku pelajaran.
4. Setiap hari ia rajin pergi ke perpustakaan
meminjam buku-buku dan belajar dengan tekun.
5. Ternyata setelah mengikuti ujian akhir SMA, ia
lulus dengan peringkat terbaik.
Urutan kalimat di atas yang tepat sesuai dengan
penalaran induksi adalah ...
A. 3 – 1 – 4 – 5 – 2
B. 2 – 1 – 3 – 4 – 5
C. 4 – 1 – 3 – 5 – 2
D. 1 – 3 – 4 – 5 – 2
E. 5 – 2 – 1 – 3 – 4
EBTANAS-SMA-92-43
PU : Setiap binatang yang akan dimasukkan ke dalam
wilayah Indonesia harus dikarantina beberapa
waktu lamanya.
PK : ... ...
K : Nero harus dikarantina beberapa waktu lamanya.
Keterangan: PU = Premis Umum
PK = Premis Khusus
K = Kesimpulan
Berdasarkan PU dan K di atas dapat dibuat PK sebagai
berikut ...
A. Karena Nero akan dimasukkan ke dalam wilayah
Indonesia.
B. Nero binatang yang akan dimasukkan ke dalam
wilayah Indonesia.
C. Nero harus dikarantina beberapa waktu lamanya.
D. Nero harus dimasukkan ke dalam wilayah
Indonesia.
E. Karena Nero harus dikarantina beberapa waktu
lamanya.
EBTANAS-SMA-92-44
Wiwik : "Mas, bagaimana pentas seni sekolah kita
tadi."
Damar : "Pentas yang ditata apik dan memukau itu?"
Wiwik : "lya, bagaimana perasaan Mas Damar?"
Damar : ..., ... ... ... ... ... (puas)
Pernyataan rasa puas untuk melanjutkan dialog di atas
adalah ...
A. Rugi aku menyaksikannya,
B. Menyenangkan sekali pentas itu.
C. Ah, kalau begitu, saya bisa.
D. Ah, bagiku, biasa-biasa saja.
E. Akan aku protes penanggungjawabnya.

EBTANAS-SMA-92-45
Dalam diskusi kelompok yang membicarakan tentang
kependudukan, timbul perdebatan yang berkepanjangan, karena ada dua pendapat yang berbeda.
Jika kedua pendapat tersebut ada relevansinya dengan
masalah tersebut, maka cara yang baik untuk
menyelesaikan perdebatan tersebut adalah ...
A. Baiklah, diskusi kita tunda dulu agar tidak tegang.
B. Kedua pendapat Saudara tadi tujuannya sama,
maka kedua-duanya sebaiknya kita padukan.
C. Saudara-saudara pendapat tadi memang ada
persamaannya maka sebaiknya kita lanjutkan.
D. Kedua pendapat saudara sama sekali menyimpang
dari topik yang dibicarakan.
E. Pendapat saudara-saudara tidak ada relevansinya,
maka perlu diperbaiki.
EBTANAS-SMA-92-46
Regu pencinta alam sekolah kami mendaki gunung
Gede. Anggota regu berjumlah lima orang. Seorang
sakit dalam perjalanan. Yang seorang lagi tidak tahan
dengan udara dingin, cuaca memang tidak mendukung,
yang lain sampai juga ke puncak gunung itu.
Kalimat yang menyatakan kemampuan menyelesaikan
pendakian dari ketiga anggota pendaki di atas adalah ...
A. Sekalipun cuaca tidak mendukung ternyata kami
bisa sampai ke puncak.
B. Untung kami tidak mengalami seperti anggota
pendaki yang lain.
C. Untung kesehatan kami tidak terganggu oleh cuaca
yang dingin.
D. Rasanya kami dapat mengatasi keadaan cuaca.
E. Bagi kami cuaca dingin tidak menjadi kendala.
EBTANAS-SMA-92-47
Popy : "Wan, mengapa Senin malam tidak datang ke
rumah?"
Iwan : "Wah, maaf pop kebetulan di rumah ada arisan
keluarga."
Roy : "Rugi Wan tidak hadir. Acaranya cukup
sederhana
tetapi
mengesankan.
Saya
mendapatkan kehormatan dansa dengan sang
Ratu."
Iwan : "Siapa sang Ratu?"
Roy : "Siapa lagi kalau bukan idolamu, si Popy."
Iwan : ....
Dalam percakapan di atas, Iwan akan menyatakan
penyesalannya, ... kalimat yang tepat adalah ...
A. Apa benar Popy mau di ajak berdansa?
B. Lain kali saya akan berusaha hadir.
C. Sedih juga saya tidak hadir.
D. Mana mungkin Popy sudah tidak setia lagi padaku.
E. Mengapa waktu itu ada acara yang bersamaan?

EBTANAS-SMA-92-48
Ketika Usman berjalan-jalan di pusat pertokoan, tibatiba ia melihat seorang nenek membawa beban yang
berat hendak menyeberangi jalan raya yang ramai dan
padat lalu lintasnya. Secara spontan ia menawarkan
bantuannya.
Kalimat yang tepat diucapkan Usman yaitu ...
A. Tunggu nek, sampai jalan ini sepi sehingga dapat
menyeberang.
B. Nenek akan terlindas kendaraan bila menyeberang
dengan beban seberat itu.
C. Nek, mari saya bantu membawa beban untuk
menyeberang jalan raya ini.
D. Saya sangat kasihan melihat nenek menyeberang
dengan beban seberat itu.
E. Apakah nenek tidak sayang diri ingin
menyeberang dengan beban seberat itu?
EBTANAS-SMA-92-49
1. Bodri : "Ar, mengapa sudah seminggu ini kamu
tidak masuk sekolah?"
2. Arman : "Rasanya aku ingin berhenti saja sekolah.
Aku ingin mencari kerja."
3. Bodri : "mengapa mau berhenti, sayang Ar!"
4. Arman : "Orangtuaku tidak mampu untuk
membiayai sekolahku lagi
5. Bodri : "Sebaiknya kau tetap sekolah, sambil
mencari kerja sampingan"
Pernyataan yang berisi menyaratikan suatu pekerjaan
berdasarkan dialog di atas terdapat pada nomor ...
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
EBTANAS-SMA-92-50
Dalam suatu diskusi yang membahas tentang
"peningkatan Disiplin Sekolah" pemandu diskusi
membuka diskusi.
Kalimat pembuka diskusi yang tepat adalah ...
A. Saudara-saudara marilah kita mencari rumusan
disiplin sekolah.
B. Saudara-saudara terhormat, pembicaraan kita
langsung mengenai disiplin sekolah.
C. Saudara-saudara marilah kita mulai diskusi kita
hari ini dengan topik peningkatan disiplin sekolah.
D. Saudara-saudara terima kasih atas kehadiran anda
dalam diskusi hari ini.
E. Saudara-saudara, kita mulia diskusi ini dengan
membacakan tata tertib diskusi.

EBTANAS-SMA-92-51
Kenakalan remaja disebabkan oleh dua faktor.
Pertama, kurang adanya perhatian dari orang tua.
Kedua, faktor lingkungan.
Anda tidak sependapat dengan pendapat di atas.
Kalimat penolakan yang baik adalah ...
A. Saya tidak sependapat dengan pendapat saudara.
B. Pendapat saudara penyaji terlalu sempit, coba anda
perbaiki lagi.
C. Saya tertarik dengan pendapat saudara penyaji
namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki.
D. Pendapat saudara penyaji menyimpang dari pokok
permasalahan.
E. Menurut pendapat saya keterangan yang anda
kemukakan belum lengkap.
EBTANAS-SMA-92-52
Saudara moderator! Setelah memperhatikan jalannya
diskusi ini, tampaknya kita sulit mencari kata sepakat
sehubungan dengan itu saya usulkan kita diskors
beberapa menit untuk istirahat.
Moderator menyatakan persetujuannya atas usul
Amran.
Kalimat persetujuan yang tepat diucapkan moderator
sebagai berikut, kecuali ...
A. Baik usul itu tepat sekali.
B. Boleh, hal itu dapat menyegarkan pikiran.
C. Usul itu sangat membantu untuk mengurangi
kejenuhan.
D. Baik semoga usul itu mendapat dukungan dari
peserta lain.
E. Baik, setelah tampak jalan keluar, usul ini kita
laksanakan.
EBTANAS-SMA-92-53
Kutipan
Di tiang barat lentera mengerjap dalam basah
Anak perempuan itu dua tahun, melengkap dalam
pangkuan.
Malam makin lembab, kuning gemetar lampu stasiun.
Kakaknya masih menyanyi "Satu Tujuh Delapan
Tahun."
(Stasiun Tugu, oleh Taufik Ismail)
Amanat pengarang dalam penggalan puisi di atas
adalah ...
A. Ibu yang menyayangi anaknya.
B. Seorang anak yang bersemangat
C. Dua orang anak bersama ibunya.
D. Keadaan sudah larut malam.
E. Air hujan baru saja turun.

EBTANAS-SMA-92-54
Kami sudah mencoba apa yang kami bisa
Tapi kerja belum selesai, belum bisa.
Memperlihatkan arti 4 - 5 ribu nyawa
Kami cuma tulang-tulang
Tapi adalah kepunyaanmu
Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang
berserakan.
(Deru CampurDebu, oleh Chairil Anwar)
Sikap pengarang pada penggalan puisi di atas adalah
…
A. Pasrah dengan keadaan.
B. Berkorban tanpa pamrih.
C. Puas dengan pengorbanannya.
D. Merasa pengorbanannya sia-sia.
E. Menunjukkan padanya pahlawan.
EBTANAS-SMA-92-55
Tinggallah tuan tinggal nama
Sepanjang hari segenap masa
Pikiran kanda hanyalah kemala
Dilindungi Tuhan Maha Kuasa
Baik-baik adindaku tinggal
Aduhai kekasih emas tempawan
Kasih kanda demi Allah kekal
Kepada tuan emas rayuan
(Buah Rindu, oleh Amir Hamzah)
Penyair dalam penggalan puisi di atas ingin
mengungkapkan ...
A. Kesetiaannya kepada kekasihnya.
B. Kerinduan kepada kekasihnya.
C. Doa untuk kekasihnya.
D. Cinta yang terpisahkan.
E. Pikirannya hanya kepada kekasihnya.
EBTANAS-SMA-92-56
Idrus duduk di atas kursi rotan, menatap kejalan raya.
Punggungnya kena sinar lampu dalam yang menembus
jendela kaca yang dihias tirai tipis. Pemuda itu telah
meninggalkan jejak hidup dengan cukup pengabdian
pada perjuangan kemerdekaan. Dia pernah ikut
bertempur di daerah Depok. Lalu disambungnya
dengan mempertahankan kemerdekaan melawan
tentara sekutu di daerah Bogor dan Sukabumi. Dia
pernah mengawal beberapa tokoh politik dari daerah
tersebut ke Yogyakarta, melalui pengalaman yang
istimewa menimpa dirinya.
(Royan Revolusi, oleh Ramadhan Kh.)
Unsur ekstrinsik yang terdapat dalam penggalan novel
di atas adalah ...
A. Keadaan di jalan raya.
B. Jendela kaca dihias tirai.
C. Kehidupan seorang pemuda.
D. Beberapa tokoh politik.
E. Masa perjuangan kemerdekaan.

EBTANAS-SMA-92-57
Di kampung Ranah, di kota Padang adalah sebuah
rumah kayu, beratapkan seng. Letaknya jauh dari
pohon-pohon kayu yang rindang. Jika ditilik perkakas
rumah ini dan susunannya nyatalah rumah ini suatu
rumah yang tiada dipelihara benar-benar, karena
sekalian yang ada di dalamnya terlalu tua kotor dan
tempatnya tiada teratur dengan baik. Di serambi muka
hanya ada sebuah lampu gantung macam alama yang
telah berkarat besi-besinya ...
Unsur intrinsik yang tampak pada penggalan roman
Siti Nurbaya di atas adalah ...
A. Gaya
B. Tema
C. Seting
D. Perwatakan
E. Alur
EBTANAS-SMA-92-58
Tini lagi berbaring di sofa membaca buku. Kedua belah
tangannya memegang buku itu ke atas, supaya terang
kena cahaya lampu dari belakangnya. Kepalanya
berbantalkan tiga buah bantal sofa, supaya tinggi,
badannya seolah-olah setengah bersandarkan bantal itu.
Biasanya dia sudah tidur, atau sudah berbaring di
tempat tidur, seolah-olah sudah nyenyak, tetapi dia
sebenarnya menunggu-nunggu Kartono pulang.
Sepeninggal nyonya Rusdio tadi dia mengganti
pakaiannya menggunakan kimono, lalu baring di sofa,
kedua belah tangannya bersilang di bawah kepalanya,
matanya menengadah memandangi loteng.
(Belenggu, oleh Armyn Pane)
Unsur intrinsik "seting" yang tampak pada penggalan
novel di atas adalah ...
A. Di tempat tidur
B. Di ruang tamu.
C. Di ruang tunggu.
D. Di teras rumah.
E. Di ruang tengah.
EBTANAS-SMA-92-59
Fungsi filologis bahasa Indonesia adalah ...
A. mengadakan perhubungan dalam pergaulan seharihari.
B. mengungkapkan perasaan keindahan.
C. mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan.
D. menjadi alat bernalar dan berpikir.
E. mempelajari naskah-naskah kuno.
EBTANAS-SMA-92-60
Dasar-dasar yang harus diperhatikan dalam penulisan
kritik sebuah puisi tertera di bawah ini, kecuali ...
A. memahami teori sastra secara luas.
B. memahami perkembangan sejarah sastra.
C. menguasai puisi yang akan dikritik.
D. dapat menyusun puisi dengan baik.
E. dapat menilai puisi yang akan dikritik secara
objektif.

MENGARANG
I. Buatlah sebuah karangan persuasi dengan
ketentuan sebagai berikut:
1. Panjang karangan kurang lebih 150 - 200 kata
(minimal tiga paragraf).
2. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
3. Tulisan harus rapi dan bersih.
4. Hal-hal yang dinilai:
a. Ejaan.
b. Diksi.
c. Koherensi.
d. Koherensi antar paragraf.
e. Kesesuaian judul dengan isi.
f. Kesepakatan jenis wacana.
g. Isi karangan.
II. Pilihlah salah satu tema di bawah ini!
1. Merokok Dapat Merugikan Kesehatan:
2. Kebiasaan Menyontek Melemahkan Semangat
Belajar.
3. Generasi Muda Kita Bukan Generasi Santai.
4. Menumpuk Rasa kekeluargaan antarpelajar.

