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EBTANAS-99-01 
Gubernur DKI menginstruksikan agar masyarakat dapat memanfaatkan lahan tidur untuk ditanami palawija maupun 
sayur-sayuran. Kata yang dicetak miring dalam kalimat di atas mempunyai makna .... 
A. kebun milik tuan tanah 
B. lahan yang tidak ada pemiliknya 
C. lahan yang kosong dan tidak dimanfaatkan 
D. tanah pembangunan proyek yang terbengkelai 
E. tanah disekitar bangunan fasilitas milik pemerintah 
 

EBTANAS-99-02 
Kakek menggeleng-gelengkan kepala ketika mendengarkan nyanyian cucunya.  
Makna kata ulang dalam kalimat di atas adalah ....  
A. melakukan pekerjaan bersama-sama 
B. melakukan pekerjaan berulang-ulang  
C. menyatakan senang  
D. menyatakan saling  
E. menyatakan keadaan 
 

EBTANAS-99-03 
1. Bersama surat ini dikirimkan barang pesanan Anda, 
2. Kami turut bangga atas keberhasilan keluarga Anda. 
3. Besar maksud kami akan keberhasilan permohonan ini. 
4. Apabila sudah diterima harap memberikan kabar melalui surat. 
5. Melalui surat ini diinformasikan bahwa Anda diterima sebagai karyawan baru. 
Kalimat di atas yang menyatakan harapan adalah nomor... 
A. 1 dan 2 
B. 1 dan 3 
C. 2 dan 4 
D. 3 dan 4 
E. 3 dan 5 
 

EBTANAS-99-04 
 "Suria! Hal yang sekecil itu sudah menerbitkan marahnya, remah anaknya telali menyempitkan merihnya! 
Akan tetapi hal lain-lain, yang patut dan mesti diperhatikan, hampir tiada pernah dipedulikannya. Rumah tangga! 
Begini sulitnya urusan rumah tangga, begini susahnya hidup sekarang irii. Suria berlaku bagai acuh tak acuh juga. Yang 
di-pentingkannya hanyalah kesenangan dirinya. Burungnya lebih perlu kepadanya daripada anak-anaknya. Hampir tak 
pernah ia bertanya, bagaimana sekolah Aleh dan Enah …" 

Dari Katak Hendak Jadi Lembu 
Suria hainpir tidak pernah memperhatikan anak-anaknya yaitu Aleh dan Enah.  
Hal.yang menyebabkan perbuatan tersebut adalah.... 
A. Suria sibuk dengan pekerjaarinya 
B. Suria menghadapi banyak masalah 
C. Aleh dan Enah susah diurus oleh Icih 
D. Suria mementingkan pemeliharaan burungnya 
E. Pertengkaran Suria dengan istrinya yang berkepanjangan 
 

EBTANAS-99-05 
Musim hujan di desaku telah berlalu. Jalan-jalan berdebu kini sudah tidak tampak lagi. Dedaun yang dahulu kemerah-
merahan karena lekatnya debu kini hijau menyejukkan mata. Ranting-ranting pohon mulai ditumbuhi tunas baru. 
Ilalang turut menyembul di antara rerumputan yang hijau .... 
Pak tani pun dengan senyum bahagia mulai menancapkan cangkulnya di tanah yang lekat. di persawah harapan 
keluarga mereka. Kalimat yang sesuai untuk melengkapi paragraf di atas adalah ....  
A. Anak-anak desa tampak berniain layang-1ayang di sungai yang sudah lama tak berair itu  
B. Jerit riang sekelompok anak yang sedang main di sungai yang jemih turut mewarnai suasana desaku.  
C. Tanah persawahan yang sejak beberapa bulan tak terairi kini mulai retak-retak. 
D. Kebun cengkeh yang selama ini dapat menghidupi masyarakat desa kini hanya tinggal batang dan ranting kering.  
E. Kerbau-kerbau tampak kurus, apa saja masih tersisa di persawahan dimakannya. 



EBTANAS-99-06 
Kalimat di.bawah ini yang menggunakan kata berantonim adalah.... 
A. Ruangan itu sunyi sepi setelah para karyanya dirumahkan.  
B. Pikirannya timbul tenggelam terbawa emosinya sendiri.  
C. Karena ketakutan mereka lari tunggang-langgang 
D. Dari tadi mereka kelihatan mondar-mandir saja.  
E. Pasien itu disarankan minum obat pagi dan siang. 
 

EBTANAS-99-07 
Bersama yang bertanda tangan di bawah ini kami mewakili direktur perusahaan.... 
Kerancuan makna yang ditimbulkan dalam penggalan kalimat surat di atas adalah.... 
A. direktur menugasi wakil direkturnya 
B. penandatanganan dilakukan beramai-ramai 
C. penandatanganan surat dilakukan langsung oleh direktur  
D. selain yang mewakili direktur ada satu orang lagi dalam surat tersebut  
E. dalam surat tersebut sekurang-kurangnya ada dua orang yang mengatasnamakan direktur 
 

EBTANAS-99-08 
Gunung tinggi diliputi awan 
Berteduh langit malam dan siang 
Terdengar kampung memanggil taulan 
Rasakan hancur tulang belulang  

Maksud penggalan puisi di atas adalah menggambarkan.... 
A. keindahan gunung yang menjulang tinggi  
B. kerinduan yang mendalam kepada kampung halaman  
C. perkampungan yang dipayungi awan biru yang indah 
D. keindahan gunung yang puncaknya selalu berawan  
E. seakan kampung halaman memanggilnya 
 

EBTANAS-99-09 
1. Ayah lebih suka menghisap jarum. 
2. Awan bergelut di angkasa. daun nyiur melambai-lambai. 
3. Mukanya pucat bagai bulan kesiangan. 
4. Jangankan seribu rupiah, serupiah pun aku tak punya. 
Kalimat yang menggunakan majas metominia dan metafora adalah nomor.... 
A. 1 dan 2 
B. 1 dan 3 
C. 1 dan 4 
D. 2 dan 3 
E. 3 dan 4 
 

EBTANAS-99-10 
Kadipaten Lumajang tampak muram dari luar. Sepi. Tembok yang melingkungi kadipaten  . . . sebersih dulu.lagi. 
Beberapa orang gladag yang bertugas membersihkan kadipaten tampak duduk-duduk di pendopo. Gairah hidup ... sirna 
akibat musim kemarau yang berkepanjangan.  
Kata penghubung yang tepat untuk melengkapi paragraf diatas adalah....  
A. memang, tentu 
B. dan, memang 
C. telah, akan 
D. tidak. telah  
E. yang, lalu  
 

EBTANAS-99-11 
Kedisiplinan para siswa dapat ditingkatkan melalui beberapa upaya. Melalui kegiatan ekstrakurikuler misalnya upacara 
bendera. latihan baris-berbaris, kepramukaan, kegiatan paskibra. 
Tanggapan yang baik sesuai dengan pernyataan di atas adalah.... 
A. Disiplin sangat diperlukan untuk membina mentalitas yang tangguh. 
B. Dengan jiwayang disiplin, maka terbentuklah jiwa yang tangguh. 
C. Kauni remaja khususnya pelajar umumnya mempunyai semangat dan disiplin yang tinggi dalam berbagai kegiatan 

ekstrakurikuler. 
D. Kedisiplinan sebenarnya akan terbentuk langsung secara alaini. 
E. Melalui kegiatan ekstrakurikuler itulah akan terbina kedisiplinan yang matang dan semangat saling menghargai. : 
 



EBTANAS-99-12 
Sebentar lagi, diperkirakan bulan November dan Desember akan terjadi banjir di daerah-daerah tertentu. Guna 
mengantisipasi akan terjadinya musibah banjir, kantor Kelurahan Bangka bekerja-sama dengan OSIS SMU Bangka. 
akan mendirikan posko banjir. Kegiatan akan diwujudkan dalam bentuk bakti sosial seperti mendirikan dapur umum 
dan pelayanan kesehatan. Sebagai ketua OSIS, Dede Sulaiman bersama pengurus OSIS lainnya mengajak para pelajar 
SMUBangka,ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan kemanusiaan tersebut. 
Kalimat pengumuman yang tepat sesuai dengan ilustrasi di atas adalah.... 
A. Para pelajar diharapkan bersiap-siap untuk menolong korban banjir.  
B. Melalui pengumuman ini diimbau agar para pelajar menyisihkan sebagian uang sakunya.  
C. Marilah kita saling bahu-membahu membantu para korban banjiri  
D. Kami mengharapkan agar rekan pelajar berpartisipasi aktif dalam membantu kegiatan posko banjir.  
E. Dukungan rekan-rekan sangat kami harapkan dalam berbagai kegiatan kami. 
 

EBTANAS-99-13 
Keluarga bahagia, biasanya sibuk dan ramai. Bukan ramai bertengkar, melainkan ramai karena setiap anggota dapat 
melaksanakan keinginannya, dapat bekerjasama dengan harmonis, berdiskusi, dan, sebagainya. Tiap-tiap orang dalam 
keluarga itv merasa dirinya merdeka dan merasa menjadi anggota penuh, yang diperhatikan, dan memainkan peran 
dalam menciptakan keserasian keluarga. ……………………………… 
 tetapi kebahagiaan tidak semata-matd bergantung kepada uang. 
Jika kebahagiaan bergantung pada uang pastilah yang berbahagia hanyalah orang-orang kaya belaka. 
Kelompok kata yang tepat untuk melengkapi paragraf diatas adalah....  
A. hidup perlu harta benda 
B. uang memang penting  
C. uang karya semata-mata sebagai pelengkap hidup  
D. tidak mungkin orang hidup tidak memerlukan uang  
E. keluarga yang bahagia adalah keluarga yang banyakuang  
 

EBTANAS-99-14 
1. Kurangnya penguasaan bahasa Indonesia itu antara lain disebabkan oleh kurangnya motivasi dalam pemakaian 

bahasa Indonesia dengan baik.  
2. Ada yang beranggapan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa kedua  
3. Bahasa Indonesia adalah bahasanya orang Indonesia sehingga ada yang beranggapan bahwa tidak perlu dipelajari.  
4. Bahasa asing merupakan bahasa ilmu pengetahuan. 
5. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan seperti sarana komunikasi sehari-hari. Tanpa harus dipelajari 

masyarakat Indonesia sudah terbiasa berbahasa. 
Kalimat yang menyinggung dalam paragraf di atas adalah kalimat nomor.... 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
E. 5 
 

EBTANAS-99-15 
Kalimat di bawah ini yang menyatakan bahwa tuan untuk para korban baru datang adalah....  
A. Ban / tuan baru/ datang tadipagi. 
B. Ban / tuan / baru datang tadi pagi.  
C. Bantuan baru / datang tadi pagi. 
D. Bantuan / baru / datang tadi pagi.  
E. Bantuan / baru datang / tadi pagi. 
 

EBTANAS-99-16 
Kalimat yang benar dalam membuka acara adalah 
A. Bapak-bapak para pejabat, bapak kepala sekolah, serta para hadirin yang saya hormati. acara ini akan segera 

dimulai. 
B. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta hadirin-hadirat yang kami hormati, marilah acara ini segera dimulai. 
C. Para hadirin dimohon segera menduduki tempat masing-masing, karena acara dalam rangka peresmian gedung ini 

akan segera dimulai. 
D. Marilah kita berdoa bersama-sama demi keselamatan dan kesejahteraan bersama dalam rangka peresmian gedung 

ini. 
E. Yang terhormat Bapak pejabat Kanwil Depdikbud, Bapak pejabat Muspida, Bapak Lurah, Bapak Kepala Sekolah. 

serta hadirin yang kami hormati, untuk memulai acara ini marilah kita membaca doa. 
 



EBTANAS-99-17 
Kita sering menjumpai seminar dengan tema kenakalan remaja. Tema tersebut sudah sering dibahas oleh para ahli dan 
bahkan oleh psikolog. Rasanya tidak pada tempatnya apabila tema pembahasan selalu berkisar pada kenakalan remaja. 
Hendaknya kita maklumi bahwa generasi muda saat ini banyak yang menampilkan berbagai prestasi. 
Tujuan yang akan dicapai sesuai dengan pernyataan diatas adalah.... 
A. mengharapkan agar kenakalan remaja dapat diantisipasi oleh para remaja  
B. jangan selalu menyalahkan remaja, tetapi berikan, jalan keluar untuk mereka  
C. menunjukkan kepada peserta seminar bahwa remaja banyak yang berprestasi  
D. mencari jalan keluar agar remaja tidak berprasangka buruk terhadap kaum tua  
E. kaum tua harus mendukung kaum muda untuk mencapai cita-cita 
 

EBTANAS-99-18 
Kalimat di bawah ini yang menggunakan kata tidak baku adalah....  
A. Pemerintah Indonesia coba mengantisipasi kenaikan harga sembako,  
B. Indonesia termasuk negara yang kaya hasil tambang.  
C. Di musim penghujan banyak dijumpai jalan yang berlubang.  
D. Para siswa diharapkan partisipasinya dalam meringankan beban masyarakat.  
E. Pertandlngan itu dimenangkan oleh kesebelasan Arsenal. 
 

EBTANAS-99-19 
Kanwil Depdikbud Jawa Tengah akan berpa-tisipasi meramaikan acara Bengawan Solo Fair (BSF) 1998 dengan 
menggelar festival dalang cilik, kata Kepala Bidang Kesenian Kanwil Depdikbud Jateng, Sugiarto. 
Festival tersebut diselenggarakan atas kerja-sama dengan pihak Diparta Jateng sebagai koordinator BSF dengan 
tujuan melestarikan budaya tradisional agar tetap diminati para generasi muda, katanya, di Semarang, Rabu. 
Pernyataan yang sesuai dengan, peristiwa di atas adalah.... 
A. Untuk menjadi dalang memang harus berlatih sejak kecil.  
B. Festival dalang cilik merupakan salah satu upaya pelestarian budaya tradisional,  
C. Festival dalang selalu diselenggarakan Kamwil Depdikbud Jawa Tengah setiap tahun.  
D. Kerjasama dengan berbagai instansi dapat meningkatkan kualitas budaya tradisional.  
E. Festival budaya tradisional mestinya tidak hanya diselenggarakan pada acara Bengawan Solo Fair. saja. 
 

EBTANAS-99-20 
Pada saat pemilihan pengurus OSIS (ketua OS/S) masa kerja tahun 1998/1999, terjadi persaingan di antara calon 
ketua. Masing-masing punya misi pada masa kepemimpinannya nanti. Pada umumnya misi mereka baik dan bahkan di 
antara mereka tidak terlalu jauh. Misalnya, mereka ingin mengaktifkan roda organisasi melalui berbagai kegiatan 
ekstra-kurikuler. Seorang calon peserta menekankan programnya  melalui pengembangan keilmuan melalui Kelompok 
Ilmiah Remaja. 
Tanggapan yang sesuai dengan masalah di atas adalah....  
A. Pengurus dan ketua OSIS yang baik hendaknya dapat mempertahankan idenya dan memaksa orang lain 

mengikutinya.  
B. Saya pada dasarnya tidak mempermasalahkan siapa yang akan terpilih yang penting hobi kesenangan para siswa 

terpenulii.  
C. Mengaktifkan kegiatan OSIS terutama bidang keilmuan dalam Kelompok Ilmiah Remaja perlu kita dukung, karena 

dapat mendasari semangat keilmuan pada para siswa.  
D. Ketua OSIS terpilih sebaiknya dapat mengaktifkan para pengurus yang lain untuk tampil ke depan.  
E. Kedekatan pengurus OSIS dengan bapak/ibu guna dapat memberikan nilai tambah pada saat penilaian akhir tahun. 
 

EBTANAS-99-21 
Teknologi BBG untuk kendaraan bermotor sudah lama diterapkan di Italia, yaitu sejak 1934. Kemudian disusul negara 
lainnya seperti Amerik, Serikat, Selandia Baru, Kanada, Argentina, Malaysia, Brasil, dan Rusia. 
Di Indonesia, sebelum BBG dipasarkan terlebih dahulu dilakukan uji coba oleh suatu tim Evaluasi Teknik Proyek 
Percontohan. Dan ternyata BBG laik untuk dipakai kendaraan bermotor.  
Kalimat yang tepat sesuai dengan fakta dalam paragraf di atas adalah....  
A. Apakah Indonesia sudah lama menggunakan teknologi BBG? 
B. Sejak tahun berapa Indonesia mulai menggunakan teknologi BBG? 
C. Bagaimanakah penggunaan BBG yang tepat?  
D. Siapakah yang pertama kali menggunakan BBG?  
E. Bagaimanakah mengetahui laik tidaknya BBG untuk digunakan? 
 



EBTANAS-99-22 
Surat Perjanjian Jual Beli 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Telah terjadi perjanjian jual beli sebuah mobil, mereka Toyota Kijang, tahun produksi 1996 antara kedua pihak 
dengan pasal perjanjian sebagai berikut: 
Kelompok kata yang tepat untuk mengawali surat perjanjian di atas adalah sebagai berikut.... 
A. Atas kesepakatan kedua belah pihak" 
B. Pada hari ini, Selasa 13 October 1998. 
C. Dengan rasa ikhlas tanpa paksaan. 
D. Guna memenuhi kebutuhan transportasi. 
E. Bersamaan dengan ini. 
 

EBTANAS-99-23 
Kata yang dicetak dengan huruf miring yang bermakna ambigu terdapat dalam kalimat....  
A. Ibu sedang menanak nasi.  
B. Alis matanya bagai semut beriring 
C. Dilarang mengambil foto di taman. 
D. Ibu sedang membului ayam.  
E. Pelaku tindak kejahatan harus diadili. 
 

EBTANAS-99-24 
Percakapan itu lancar, mengiringi gerak dan sentuhan bidan yang pasti dan ahli memeriksa payudara pasien, 
pernafasan, mata, tenggorokan. Kemudian mencuci tangan, mengenakan pelindung dari karet. 
"Anaknya berapa, Bu?" 
"Lima." 
"Wah, sudah banyak! Mengikuti Ka-Be atau tidak?" 
Pasten itu tidak segera menyahut. Lalu berkata sambil membuang pandang. 
"Suami saya tidak mau. " 
"Euh!" bidan mengeluarkan bunyi sesa/an. "Ya, dia sih enak saja! Ibu yang cape!" 
Ditanya umur, rumah, nama anak-anaknya. Tiba-tiba bidan itu memandangi wajah pasiennya lagi, seakan-akan 
mencari satu pengenalan. Ya, benar! Pasien ini sudah pernah diperiksanya. Entah berapa kali. Barang kali setiap kali 
beranak! 
Permasalahan dalam penggalan cerita di atas adalah 
A. agar setiap bidan tidak selalu membicarakan masalah pribadi pada saat bertugas  
B. agar setiap bidan tidak bertanya tentang jumlah anak pasiennya  
C. agar setiap orang tidak memandang rendah kehidupan orang lain  
D. agar setiap ibu merencanakan dan membatasi kehamilannya dengan mengikuti KB 
E. agar setiap bidan bersikap ramah, sopan, dan bertindak sesuai dengan tugasnya 
 

EBTANAS-99-25 
Agar pernyataan di atas tidak berhenti sebagai verbal, lima peristiwa perbukuan selama tiga pekan terakhir, 

akan kita sampaikan sebagai pe-timbangan. 
Pertama, haruslah dilakukan perunutan proses terjadinya praktek yang berbau KKN dalam proyek-proyek 

buku yang selama ini didanai utang Bank Dunia. Perunutan itu menunjukkan secara tegas stasiun dan anak tangga 
setiap proses penilaian. Ambil contoh buku pokok bahasa Inggris untuk SLTP yang ditarik dari peredaran. Mestilah 
ditelusuri mulai dari order yang diperoleh para penulisnya dan proses penilaian berikut percetakan, penerbitan, dan 
pendistri-busiannya, sampai kesalahan-kesalahan fatal yang tetap dibiarkan. Tanpa ada penindakan hukum sebagai 
langkah berikutnya, temuan-temuan itu sia-sia. 

Kedua, meskipun pernbebasan PPN 10 persen mustahil menurunkan harga buku hingga 50 persen, secara 
psikologis realisasinya menunjukkan keseriusan pemeriritah menempatkan buku tidak sekedar sebagai komoditas 
dagang. Itulah komitmen minimal keseriusan pemerintah mencerdaskan bangsa, dengan harapan sernakin banyak 
warga bangsa bisa memperoleh informasi dan pengetahuan lewat buku yang dimiliki. 

Ketiga, mengembalikan visi IKAPI seperti saat didirikan, secara riil berkaitan dengan soal menyeleksi bahan 
yang masuk dan pilihan topik atau judul yang diterbitkan. Di saat reformasi mulai ditafsirkan "serba boleh", menerbit-
kan buku-buku tetaplah dengan mempertimbangkan dampak psikologis-sosiologis-budaya pembaca Indonesia. 
Menerbitkan buku-buku kurang mengindahkan tata kesantunan dan kepantasan dalam soal seks misalnya, perlu 
dimasukkan sebagai pertimbangan bahwa buku itu dilihat, dipegang, dan dibaca semua umur, apalagi ditempatkan 
dalam rak-rak toko dengan counter buku baru: 

Tajuk Rencana Kompas, Oktober 1998 
Gagasan pokok dalam penggalan tajuk rencana di atas adalah...: . 
A. Lima peristiwa dalam sepekan yang berkaitan dengan penerbitan perbukuan. 
B. Perlunya dihindarkan praktek KKN dalam perbukuan. / 
C. Penurunan PPN 10 persen tidak mungkin menurunkan harga buku 50 persen. 



D. IKAPI haras bertindak tegas terhadap penyimpangan dalam praktek perbukuan. 
E. Penerbitan buku hendaknya tetap memperhatikan kesantunan dalam menyampaikan gagasan. 
 

EBTANAS-99-26 
Kalimat yang digunakan di dalam makalah diskusi adalah .... 
A. Penjelasan ini disampaikan berdasarkan fakta yang tidak diragukan lagi kebenarannya. 
B. Kami berharap semoga saran yang kami sampaikan bermanfat untuk pemakalah.  
C. Kita harus memaklumi bahwa masalah yang sedang dibahas adalah masalah bersama, hendaknya jangan 

menyimpang. 
D. Silakan Anda baca sumber lain yang berkaitan dengan makalah ini.  
E. Kesimpulan yang Anda kemukakan sudah bagus, namun akan lebih bagus apabila dilengkapi dengan fakta. 
 

EBTANAS-99-27 
Fakta yang dapat dimasukkan ke dalam kalimat laporan adalah ....  
A. Menurut perkiraan para ahli ada sekitar 1.500 jenisular.  
B. Mudah-mudahan para peserta dapat memahami.  
C. Pembahasan rinci mengenai masalah tersebut akan dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. 
D. Benarkah binatang buas perlu dibantai?  
E. Binatang melata pada umumnya dapat berfungsi ikut menyeimbangkan alam. 
 

EBTANAS-99-28 
Semangat kerja keras dan disiplin yang tinggi harus dipupuk terus-menerus. Untuk itu diperlukan kemampuan 
organisasi untuk memungkinkan suatu mekanisme pemantauan atau pengawasan terhadap perilaku bawahan sehari-
hari. Pada batas tertentu, sebagai tindak lanjut pengawasan preventif secara dini dapat diterapkan secara konsisten 
per-aturan~peraturan disiplin pegawai. Karena dengan disiplin yang tinggi segala persoalan dapat teratasi. 
Berdasarkan pola pengembangannya paragraf di atas termasuk bentuk paragraf.... 
A. narasi  
B. deskripsi  
C. eksposisi 
D. argumentasi 
E. persuasi 
 

EBTANAS-99-29 
Rapiah dan mertuanya tidak pernah keluar rumah. Sekalian orang yang datang bertandang sudah mengetahui bahwa 
mereka tak usah lagi mengetuk pintu atau berseru-seru di beranda muka, melainkan bolehlah terus ke belakang saja 
buat menemui orang rumah. 
Seorangpun di antara segala sahabat Hanafi tak datang ke rumahny,'karena selama ini yang dicari oleh mereka 
hanyalah Hanafi saja, sedang ahli rumahnya yang lain hanyalah berguna buat menyediakan hidangan belaka. 
Kedua perempuan itu, mertua dan menantu, sedang asyik bekerja di dapur. Syafei tidur nyenyak dalam buaian di 
beranda belakang, diayun-ayun oleh si Buyung. 

SalahAsuhan 
Unsur budaya Minangkabau yang tersirat dalam penggalan novel di atas adalah .... 
A. masuk rumah orang perlu minta izin dulu 
B. mertua dan menantu harus rukun dan damai 
C. seorang menantu harus taat kepada mertua  
D. perempuan lebih banyak berperan dalam berumahtangga 
E. tamu yang diterima hanya untuk suami saja 
 

EBTANAS-99-30 
Tumbuhan memerlukan air untuk berkembang biak, begitu juga manusia. Air digunakan oleh manusia untuk keperluan 
minum, mandi, dan memasak. Tumbuhan memerlukan air untuk tumbuh dan berkembang biak. Bisa dibayangkan jika 
tumbuhan dan manusia kekurangan air,  perkembangan hidupnya tidak akan sempurna. Dengan demikian betapa 
pentingnya air bagi manusia dan tumbuhan. 
Ide pokok dalam paragraf di atas adalah  
A. perbedaan tumbuhan dan manusia  
B. perbedaan penggunaan air bagi manusia dan tumbuhan  
C. tumbuhan dan manusia jika kekurangan air hidupnya tidak sempuma  
D. air sangat penting bagi manusia terutama tumbuhan  
E. tumbuhan dan manusia sama-sama memerlukan air 
 



EBTANAS-99-31 
Cermati struktur surat lamaran kerja berikut! 
1.  Lampiran    : ... 
2.  Perihal       : ....  3.    Malang, 5 Juni 19 
4.  Kepada 

Yth. Bapak Direktur PT Guna Bakti 
Jl. Sidomuncul 89 Surabaya 
 

5.  Dengan hormat, 
6.  "Dengan ini  

.........:……………………………………………………………. 

.........:……………………………………………………………. 

.........:……………………………………………………………. 
7.      Hormat saya 
 

…………….. 
Struktur lamaran kerja di atas yang salah nomor...  
A. 1 dan 2  
B. 1 dan 4 
C. 2 dan 4 
D. 3 dan 4  
E. 4 dan 7  
 

EBTANAS-99-32 
Kalimat di bawah ini yang menyatakan bahwa pelamar mengajukan lamaran kerja berdasarkan inisiarif sendiri adalah 
.... 
A. Saya mengajukan lamaran ini sesuai dengan informasi yang tertulis di papan pengumuman perusahaan.  
B. Menurut iklan perusahaan Indomoto yang tertulis di dalam surat kabar ibu kota, maka saya mengajukan lamaran.  
C. Sesuai dengan pengumuman resmi peusahaan, maka saya mencoba mengajukan lamaran kerja.  
D. Karena pendidikan saya sesuai dengan persyaratan perusahaan Bapak. saya mengajukan 1amaran ini. 
E. Informasi radio dari perusahaan Bapak telah mendorong kami untuk mengajukan lamaran pekerjaan. 
 

EBTANAS-99-33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan yang tepat sesuai dengan iklan di atas adalah.... 
A. Saya seorang insinyur mesin yang berpengalaman, untuk itu saya mengajukan lamaran kerja di perusahaan Bapak. 
B. Yang bertanda tangan di bawah ini. saya Vida. 28 tahun, sarjana teknik. dan berpengalaman mengajukan lamaran 

pekerjaan di perusahaan yang Bapak pimpin. 
C. Saya membaca iklan Bapak dimuat di harian Republika, 9 Oktober 1998 yang menyatakan bahwa perusahaan 

Bapak membutuhkan tenaga pegawai dalam bidang mesin. 
D. Berdasarkan iklan di harian Republika 9 Oktober 1998, maka saya mengajukan lamaran pekerjaan sebagai tenaga 

ahli mesin di perusahaan yang Bapak pimpin. 
E. Dengan ini saya mengajukan permohonan lamaran pekerjaan sebagai tenaga ahli mesin karena saya 

berpengalaman dalam bidang tersebut. 
 

EBTANAS-99-34 
Yth. Pimpinan PDAM Kotamadya Bandung   , 
Jalan Bhayangkara 32 . 
di Bandung. 
Dalam penulisan bagian alamat surat di atas terdapat kesalahanyaitu....  
A. penulisan singkatan Yth. seharusnya Yang Terhormat 
B. penulisan Jalan, seharusnya Jln 
C. penggunaan tanda titik di belakang kata Bandung 
D. penggunaan kata depan dihilangkan 
E. penulisan 32, seharusnya no. 32 

DIBUTUHKAN 
Sebuah PMA Jepang membutuhkan 3 orang insinyur S1 
Mesin/Teknik/Kimia/ Fisika lebih disukai berpengalaman 
di QS/Produksi/Dies. bisa Bahasa Inggris/ Jepang/Cina, 
Komputer, Usia 25 - 30 tahun. 
Kirimkan lamaran ke PO BOX 254 BKS 17025 paling 
lambat 10 hari setelah iklan ini dimuat.  

Republika, 9 Oktober 1998 



EBTANAS-99-35 
X  :  Rasa stres biasanya timbul manakala seseorahg terbebani masalah yang berat ' 
Y   :  Tidak demikian pada umumnya; rasa stres muntiul pada saat seseorag tidak dapat mencari jalan keluar masalah 

yang dihadapi  
Z  :  Ada pula rasa stres yang muncul karena rasa takut dan tidak percaya diri. 
Rangkuman dari ketiga pendapat di atas adalah....  
A. Munculnya rasa stres semata-mata karena jiwanya merasa terbebani.  
B. Rasa stres muncul dari hal-hal yang sepele menuju ke yang lebih kompleks.  
C. Rasa stres pada dasarnya muncul apabila jiwa seseorang merasa terbebani masalah dan tidak dapat mencari jalan 

keluar sehingga timbul rasa takut dan tidak percaya diri. 
D. Kejiwaan yang terganggu akan berakibat stres. 
E. Rasa percaya diri perlu ditanamkan sejak dini agar tidak kaget bila menghadapi masalah besar. 
 

EBTANAS-99-36 
Dalam rangka memperingati hari ulang tahun sekolah OSIS di sekolah Anda akan digalakkan kegiatan GDN. Kegiatan 
tersebut dapat dilaksanakan melalui kegiatan Paskibra PKS (Patroli Keamanan Sekolah), dan PMR {Palang Mierah 
Remaja). Tentunya sebagai anggota OSIS Anda akan memberikan dukungan sepenuhnya terhadap upaya menggalak-
kan GDN tersebut. 
Tanggapan yang baik sesuai dengan pernyataan di atas adalah.... 
A. Memang benar bahwa GDN harus ditanamkan sejak remaja di sekolah. 
B. GDN merupakan program nasional, jadi sebagai warga negara yang baik kita harus mendukungnya. 
C. Melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, akan dapat kita wujudkan GDN di sekolah kita. 
D. GDN dapat dijadikan program utama di sekolah kita. 
E. Kegiatan GDN harus dimulai dari contoh kalangan atas dan menengah. 
 

EBTANAS-99-37 
Kalimat sanggahan yang tepat sesuai dengan santun diskusi adalah.... 
A. Saudara penyaji. pendapat Saudara tentang tidak akan tercapainya pemerataan bahasa Indonesia karena ter-

peliharanya bahasa daerah kurang tepat. Bahasa Indonesia dapat dimasyarakatkan asalkan kita mau menggunakan-
nya sebagai sarana komunikasi. 

B. Saudara penyaji mengemukakan bahwa bahasa daerah jika dipelihara dapat mengganggu tercapainya pemerataan 
bahasa Indonesia itu memang tepat karena akhirnya bahasa Indonesia bisa tersisihkan. 

C. Permasyarakatan bahasa Indonesia bisa saja tercapai asalkan kita semua mau menyebarkan dan memeliharanya 
dengan baik. baik di sekolah maupun di rumah. 

D. Saudara penyaji. pendapat Saudara tentang, pemasyarakatan bahasa Indonesia yang sulit dicapai bukan karena 
banyaknya bahasa daerah, melainkan tingginya pengguna bahasa daerah terima kasih. 

E. Menurut saya. bahasa daerah itu tidak perlu dipelihara karena sudah ada yang memakainya sehingga otomatis 
pemakainya itulah yang langsung akan memeliharanya, demikian penyaji. 

 
EBTANAS-99-38 

Menegakkan disiplin intinya adalah menya-darkari orahg unttik mengetahui manfaat kehidupan pribadi dan kehidupan 
bersama, yang dilaksanakan dengan ketat dan adil seadil-adilnya. 1)  
D-siptin tidak ada toleransi, dan tidak pandang bulu,berlaku untuk semuanya, sebagaimana hukum dalam negara 
hukum. 2)  
Sehingga orang yang salah (tidak disiplin) merasakan betul akibat ketidak disiplinannya. 3)  
Sebaliknya orang yang patuh dan berdisiplin, merasakan benar enaknya, nyamannya kepastiannya dan amannya hidup 
mengikuti disiplin. 4)  
Tetapi tidak semua orang mengetahui tahu yang mana disiplin bersama itu. 5) 
Kalimat yang menyatakan hubungan pertentangan dalam paragraf di atas adalah antara kalimat nomor … 
A. 1 dan 2  
B. 1 dan 5  
C. 2 dan 3  
D. 3 dan 4 
E. 4 dan 5 
 



EBTANAS-99-39 
Dewasa ini, ketika dunia sedang sibuk mencari energi alternatif, ternyata bumi pertiwi kita mengandung bahari yang 
tidak, akan habis sepanjang masa. Sumber energi tersebut berasal dari perut bumi dan terbentuk dari alam, yaitu 
gugusan gunung berapi dengan curah hujan yang cukup yang membentuk kandungan uap yang disebut geothermal 
atau panas bumi. ' 
Maksud penggalan berita di atas adalah.... 
A. Dunia sedang sibuk mencari energi alternatif . 
B. Bumi pertiwi kita mengandung bahan sumber energi alternatif. 
C. Sumber energi alternatif tidak akan habis sepanjang masa, 
D. Salah satu sumber energi alternatif yaitu panas bumi. 
E. Sumber energi alternatif yang terbentuk dari alam tidak akan habis sepanjang masa. 
 

EBTANAS-99-40 
Perempuari-perempuan yang membawa bakul di pagi buta, siapakah mereka 
Mereka ialah ibu-ibu yang perkasa  
akar-akar yang melata dari tanah perbukitan turun ke kota 
mereka; cinta kasih yang bergerak menghidupi desa demi desa. 

Hartoyo Andangjaya  
Pokok masalah dalam penggalan puisi di atas adalah.... 
A. Ibu-ibu rumah tangga yang gagah perkasa. 
B. Ibu-ibu yang mencari nafkah ke kota. 
C. Ibu-ibu pedagang sayur dari sebuah desa. 
D. Ibu-ibu rela berjuang demi menghidupi keluarganya. 
E. Ibu-ibu pejuang yang rela mengorbankan tenaganya. 
 

EBTANAS-99-41 
Sulit sekali menemukan kekurangan pada buku ini. Semua unsur yang seharusnya dimiliki karya fiksi terpenuhi dalam 
buku ini. Bagi yang tidak senang membaca karya sastra memang buku ini tidak begitu menarik sebab novel ini serius 
dan tidak cukup menghibur.  
Masalah yang dinilai dalam penggalan resensi atas adalah .... 
A. kekurangan/kelemahan novel tersebut : 
B. keunggulan/kelebihan novel tersebut 
C. novel tersebut tidak menarik bagi remaja  
D. novel tersebut. novel serius tidak bersifat menghibur  
E. kekurangan dan kelebihan novel tersebut 
 

EBTANAS-99-42 
Makna imbuhan pe - an dan ke - an yang menyatakan tempat terdapat pada kalimat .... 
A. Pemakaman di kecamatan Bandung akan dibongkar.  
B. Pemandian umum itu tidak rnemenuhi kesehatam 
C. Pemandangan di pantai itu menimbulkan keindahan yang lhakiki. 
D. Penculikan para aktivis itu disertai kekerasan. 
E. Kita harus terus menggalang persatuan kesatuan. 
 

EBTANAS-99-43 
Pertanian yang dilakukan secara konvensional sdah ketinggaian zaman. Cara bertani konvensial ini dipandang tidak 
mampu meningkatkan produksi dan kualitas pangan jika dilihat dari tingkat kebutuhan pangan. Untuk mengatasi 
masalah ini sekarang sedang dikembaagkan bioteknologi yang diharapkan mampu melipatgandakan produksi pangan 
sekaligus meningkatkan kualitasnya. 
Gagasan utama dalam paragraf di atas dikembangkan secara .... 
A. deduktif  
B. induktif 
C. analogi 
D. generalisasi  
E. deskriptif  
 



EBTANAS-99-44 
Pemakaian sumber minyak bumi yang sang besar untuk berbagai keperluan telah menguras sumber-sumber minyak 
bumi dunia sehingga persediaan minyak bumi dunia semakin lama makin berkurang. Bila tidak ditemukan sumber 
energi lain sebagai sumber energi alternatif, dalam waktu yang tidak lama lagi dunia akan mengalami krisis energi. 
Memang sampai sekarang minyak bumi masih merupakan sumber energi utama berbagai keperluan kehidupan 
manusia, terutama untuk berbagai macam industri dan transportasi. 
Kesimpulan paragraf di atas adalah :..,  
A. Persediaan minyak bumi dunia semakin berkurang. 
B. Dunia akan mengalami krisis energi. 
C. Pemakaian sumber minyak bumi sangat besar 
D. Perlunya sumber energi alternatif dalam kehidupan. 
E. Minyak bumi bukan satu-satunya sumber energi utama. 
 

EBTANAS-99-45 
1.   Nsta  : Kok, kaluu sudah lulus SMU, mau melanjutkan ke mana? 
2.   Hatma :  Kakak mau melanjutkan ke fakultas teknik. 
3.   Nita : Kenapa Kakak pilih teknok? 
4.   Hatma : Yah, Kakak ingin mengembangkan teknologi Indonesia.  
5.   Nisa : Kalau dik Nita apa cita-citanya?  
6.   Nita : Aku ingin jadi guru perguruan tinggi  ".. 

  Biar seperti Bapak, dapat mengajari orang lain jadi pandai 
  Kalau kak Nisa, mau jadi apa?  

7.   Nisa : Saya, mau jadi ahli kimia seperti mama  
8. Mama : Insya Allah, moga-moga kalian berhasil. ' 
Kalimat-kalimat dialog di atas yang berisi alasan adalah nomor ... 
A. 1 dan 2  
B. 3 dan 6  
C. 4 dan 6  
D. 3 dan 7 
E. 6 dan 7 
 

EBTANAS-99-46 
Ada dua tantangan yang akan dihadapi dalam pelayanan kesehatan di Indonesia, yaitu jumlah penduduk yaug besar dan 
mutu pelayanan.  
Berdasarkan masalah di atas judul karya tulis yang sesuai adalah .... 
A. Pembangunan Bidang Kesehatan Masyarakat. 
B. Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan. 
C. Tantangan Bagi dunia Kesehatan di Indonesia. 
D. Pembangunan Pelayanan Kesehatan Masyarakat  
E. Perlunya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat. 
 

EBTANAS-99-47 
Kalimat yang menyatakan laporan hasil seminar adalah .... 
A. Berdasarkan hasil seminar tersebut kami menyarankan agar minat baca hendaknya ditanamkan pada anak sejak 

kecil. 
B. Saudara pemandu kami menyarankan agar seminar ini waktunya diskor dulu. 
C. Kami. (Panitia) menyarankan agar para peserta seminar ini dapat mengikuti dengan seksama. 
D. Tujuan seminar ini agar para generasi muda dapat memahami nilai-nilai kehidupan yang terjadi di masyarakat. 
E. Seminar ini diharapkan dapat diikuti oleh peserta dari berbagai daerah. 
 

EBTANAS-99-48 
Kalimat yang mengungkapkan penggalan resensi buku nonfiksi adalali .... 
A. Kekuatan novel ini tidak hanya terletak pada realitas hidup tokoh Ongga yang sulit diduga. 
B. Tidak berlebihan pula jika dikatakan bahwa buku ini sangat baik dibaca oleh orang yang terusik dengan ulah 

tamunya. 
C. Kemunculan buku ini telah memperkaya khasanah literatur bisnis khususnya bagi pengusaha konglomerat. 
D. Mochtar Lubis memperlihatkan sikap jiwa yang ditemukan pada diri orang-orang di masa revolusi melalui tokoh 

Hazil dan Guru Isa 
E. Novel ini termasuk novel serius yang tidak cukup menghibur seperti halnya dalam novel 
 



EBTANAS-99-49 
Aku membaca tulisan yang berjudul "Psychology "  
Ia tampak malu, menghindari pertanyaan, tanpa kata terucap, tipe seorang Ibu yang'baik.  
"Aku suka kau tidak merokok atau tidak minum minuman keras. 
"Itu tidak bisa dikatakan jelek." 
"Yah, mungkin aku lupa menghentikannya" Aku berharap ia tidak memikirkan hal itu 

Jodoh yang, Sempurna 
Nilai budaya yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia dalam penggalan cerpen terjemahan di atas adalah …. 
A. membaca buku  
B. merokok di depan orang  
C. minum-minuman keras sambil merokok  
D. merokok sambil berbicara  
E. merasa malu 
 

EBTANAS-99-50 
Hadirin yang saya horniati, dalam kesempatan ini saya akan membahas "Perlunya Keseimbangan antara kebutuhan 
Jasmani dan Rohani. " 1)  
Manusia terdiri atas jasmani dan rohani. Jika keduanya berpisah maka seseorang tidak dikatakan manusia lagi, tetapi 
berubah menjadi mayat. 2)  
Baik jasmani ataupun rohani keduanya membutuhkan makanan dan keduanya akan merasakan sakit dan sehat. 3)  
Makanan jasmani hendaknya sesuai dengan sifat jasmani itu sendiri yaitu bersifat fisik atau materi sedangkan 
makanan rohani yaitu spiritual atau mental. 4) 
Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. 5) 
Kalimat yang isinya menyatakan imbauan dalam penggalan naskah pidato di atas adalah ....  
A. nomor 1  
B. nomor 2 
C. nomor 3 
D. nomor 4  
E. nomor 5  
 

EBTANAS-99-51 
Saya bercita-cita ingin menjadi seorang ahii dalam bidang kelautan. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut saya memiliki 
berbagai alasan karena:  
1. Adanya dorongan dari pihak keluarga.  
2. Ahli bidang kelautan masih jarang. 
3. Sejak kecil saya senang berenang di laut.  
4. Flora dan fauna di laut sangat menarik perhatian saya 
5. Saya akan memilih teknik kelautan di ITB 
Alasan yang kurang logis dalam pengungkapan cita-cita di atas terdapat pada .... 
A. nomor 1  
B. nomor 2  
C. nomor 3 
D. nomor 4 
E. nomor 5 
 

EBTANAS-99-52 
Premis umum   : ……. 
Premis khusus  : Rikardo Sambera atlet olimpiade 
Kesimpulan      : Rikardo Sambera wajib mengikuti tesdoping 
Premis umum untuk melengkapi penalaran di atas adalah.... 
A. Setiap atlet olimpiade yang meragukan harus tes doping. 
B. Setiap atlet olimpiade wajib mengikuti tes doping. 
C. Seorang atlet olimpiade wajib mengikuti tes doping. 
D. Setiap atlet olimpiade biasanya harus mengikuti tes doping. 
E. Seorang atlet olimpiade seperti Rikardo Sambera harus lolos tes doping. 
 



EBTANAS-99-53 
Premis umum : Setiap warga negara Indonesia harus berusaha menghemat penggunaan energi. 
Premis khusus : Mangunsudono warga negara Indonesia! 
Kesimpulan yang paling tepat berdasarkan premis di atas adalah..:. 
A. Mangunsudono sebagai warga negara Indonesia harus berusaha menghemat penggunaan energi. 
B. Setiap warga negara Indonesia seperti Mangunsudono harus berusaha menghemat penggunaan energi. 
C. Mangunsudono, warga negara Indonesia, harus berusaha menghemat. energi seperti warga yang lain. 
D. Mangunsudono harus berusaha menghemat penggunaan energi. 
E. Warga negara Indonesia hams berusaha menghemat penggunaan energi. 
 

EBTANAS-99-54 
Menurut sensus 1980 Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki migrasi neto yang negatif. Sensus 1990 DKI 
Jakarta juga memiliki hal yang sama, padahal sensus 1980 menunjukkan bahwa DKI memiliki migrasi neto positif 
terbesar kedua setelah Lampung. Kemungkinan besar hal ini terjadi karena pada akhir-akhir ini daerah tujuan migrasi 
telah bergeser dari DKI ke Botabek (Bogor, Tangerang, dan Bekasi) di Jawa Barat. Memang hasil sensus 1990 juga 
menunnjukkan bahwa Jawa Barat merupakan provinsi dengan migrasi neto positif terbesar di Indonesia, yaito 854,986 
jauh melampaui provinsi terbesar kedua, yaituRiau (152,5662). 
Pikiran utama paragraf di atas adalah ... 
A. Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki migrasi neto yang negatif 
B. Data hasil sensus tahun 1980 dan tahun 1990.  
C. DKI memiliki migrasi neto positif terbesar kedua. 
D. Tujuan migrasi bergeser dari DKI ke Botabek.  
E. Jawa Barat merupakan provinsi dengan migrasi neto positif terbesar. 
 

EBTANAS-99-55 
Kalimat balasan lamaran kerja adalah .... 
A. Bersama ini kami memanggil Saudari dan terima sebagai pegawai di perusahaan ini.  
B. Sesuai dengan surat lamaran Saudara dengan ini kami mengharapkan kehadiran Saudara untuk mengikuti tes 

wawancara.  
C. Karena surat lamaran Saudara tidak memenuhi mensyarat, tbrpaksa Saudara saya tolak.  
D. Kami harap Saudara segera datang menghadap kami untuk mengikuti tes wawancara.  
E. Mengingat pelamar yang datang ke perusahaan kami cukup banyak, dengan ini permohonan terpaksa saya tolak. 
 

EBTANAS-99-56 
Pencemaran air banyak sekali kita lihat terutama di  kota-kota besar. I)  
Air merupakan hal penting bagi kehidupan. 2) 
Air banyak diperlukan untuk berbagai aktivitas kehidup manusia. 3)  
Air yang terdapat di alam tidak ada yang betul-betul murni; selalu ada saja yang bercampur di dalamnya. 4)  
Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang dimaksud air bersih adalah air yang digunak untuk 
keperlvan sehari-hari yang kualitasnyamnemenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila tetah dimasak. 5) 
Dalam paragraf di atas kalimat yang menyatakan hasil pengamatan terdapat pada .... 
A. nomor 1  
B. nomor 2 
C. nomor 3 
D. nomor 4  
E. nomor 5  
 

EBTANAS-99-57 
Penulisan judul laporan hasil kegiatan yang paling tepat di bawah ini adalah ....  
A. LAPORAN PERLOMBAAN BOLA VOLEY ANTAR OSIS SEKODYA BANDUNG  
B. Kegiatan Seminar Sehari tentang Kenakalan Remaja  
C. Laporan hasil Kunjungan ke - PLTA Cirata Kab. Bandung  
D. LAPORAN PRAKTIKUM BIOLOGI. PECOBAAN SACHS DAN INGENHOUSZ.  
E. Laporan Pertandingan Olahraga Antarkelas Dalam Menyambut Hari Ulang Tahun RI 
 



EBTANAS-99-58 
Pengungkapan gagasan yang sesuai dengan santun diskusi adalah .... 
A. Saudara penyaji, pendapat Saudara salah sekali bahwa pelaksanaan 5 K itu cukup dilaksanakan bila perlu.  
B. Menurut pendapat saya, bahwa pelaksanaan 5 K itu wajib bagi setiap siswa, pendapat lain semuanya salah. 
C. Pendapat Saudara tentu sangat menyinggung perasaan saya. Oleh karena itu saya minta bukti bahwa 5 K tidak ada 

gunanya.  
D. Saudara penyaji, pendapat Saudara memang dapat dipahami bahwa 5 K harus dilaksanakan di mana saja kita 

berada. namun harus dis suaikan dengan situasi dan kondisi 
E. Saudara tidak benar memaksakan pcndapat sendiri, bahwa pelaksanaan 5 K sangat bergantung kepada orangnya. 
 

EBTANAS-99-57 
"Nama Anda siapa tadi?'' tanya Bidan.  
"BuSally." 
"Nama kepanjangannya!" ulangBidang. 
Perempuan itu sekali lagi menghindari pandang Bu Bidan, menjawab lirih "Saliyem." 
 "Oooo Allaaah!" hanya itu diucapkan Bu Bidari. Dicarinya lagi kartunya!" Namanya Saliyem!  
Siapa nama suaminya? " 
Dan sebelum pasien itu memberi jawaban, pembantu perawat menambahkan "Nama lengkap. Nama aslinya."  
Bu Bidan merasa perlu menjelaskan lebih terang.  
"Nama desa, nama yang dibawa dari desa!" 
 "Samijo," suara pasien itu tetap perlahan.  
"Sekarang siapa namanya? Nama kota?" Bu Bidan bertanya. 
Tanpa mengenali nada ejekan atau sindirah dari Bu Bidan, perempuan yang terbaring di tempat pemeriksaan 
menyahut "Pak Sammi."  
"Mengapa mulutnya begitu rapat? Apa Ibu tahu caranya menulis? Dengdn huruf em dua atau bagaimana? " Bidan itu 
mendesak lagi.  
"Saya tidak bisa menulis, Bu. Tapi katanya memang pakai huruf em dua."  
Bidan dan pembantu perawat saling memandang, masing-masing niengulum senyum.  
"Kalau begitu, Sally itu el-nya juga dua?" tanya perawat.  
"Ya, Bu" katanya begitu. 
"Katanya,, katanya, siapa to itu yang mengatakan 
"To, anak-anak sekolah, orang-orang pandai yang datang ke warung saya, Bu" 
Sifat tokoh Bu Sally yang tergambar dalam penggalan cerpen di atas adalah .... 
A. lugu 
B. lucu 
C. bodoh 
D. penurut 
E. penyabar 
 

EBTANAS-99-60 
Tindakan mantan juara dunia tinju kelas berat sejati, Mike Tyson dari AS dengan menggigit telinga rekan senegaranya, 
Evander Holyfield, 28 Juni di Las Vegas AS mengundang kecaman. Di Inggris perbuatan Tyson tersebui bahkan 
dipakai tameng untuk mencabut eksistensi olahraga yang menggunakan sarung tinju itu. Di Amerika meski tidak 
seekstrem di InggriS, kekhawatiran akan keselamatan petinju juga kelihatan mulai goyah. 
Ide pokok yang tersirat dalam penggalan informasi di atas adalah … 
A. Mike .Tyson menggigit lawannya yaitu Evander Holyfield. 
B. Tindakan Mike Tyson mendapat kecaman khususdi Inggris. 
C. Tindakan mantan juara tinju, Mike Tyson, mendapat kecaman. 
D. Tindakan Mike Tyson mengkhawatirkan keselamatan Evander Holyfield. 
E. Kekhawatiran keselamatan para petinju kelihatan mulai goyah. 
 
 


