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EBTANAS-98-01
Salah satu program pemerintah dalam masa pembangunan adalah usaha penyebaran penduduk Jawa, Bali, dan Lombok
(Jambal). Untuk lebih memperjelas keprihatinan disebutlah penyebaran itu dengan nama khusus, yaitu transmigrasi.
Bahkan dalam kaitan itu, Bung Hatta berkata dalam kongres ahli-ahli ekonomi (Jogya; 3 Februari 1946) "Suatu masalah
yang maha penting dalam rangkaian politik kemakmuran adalah transmigrasi. Kalau ini tidak terpecahkan Indonesia
tidak bakal makmur,"
Gagasan utama paragraf di atas terdapat pada kalimat ....
A. pertama
B. kedua
C. terakhir
D. pertama dan terakhir
E. semua kalimat
EBTANAS-98-02
Pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh suatu perusahaan meliputi pengawasan terhadap bahaya keracunan
pengaruh radiasi, penggunaan bahan kimia, peledakan, kebakaran, dan kecelakaan-kecelakaan lain.
Istilah yang dicetak miring dalam kalimat di atas mergandung makna ....
A. bahaya langsung
B. polusi udara
C. pengotoran tak langsung
D. pengaruh lingkungan
E. gangguan penyinaran
EBTANAS-98-03
Demikian kemajuan teknologi memasuki dan mempengaruhi kehidupan di desa-desa. Televisi dan satelit komunikasi
merupakan bukti kemajuan hasil teknologi yang tidak asing lagi bagi masyarakat. Secara langsung masyarakat dapat
menyaksikan final perebutan Thomas Cup serta peristiwa-peristiwa lain di luar negeri melalui televisi. Melalui televisi
itu pula masyarakat berkenatan dengan kehidupan mewah yang mau tak mau menimbulkan kecenderungan pola hidup
yang mungkin di luar jangkauan kemampuan masyarakat pada umumnya.
Makna kata ulang peristiwa-peristiwa pada paragraf di atas adalah ....
A. bermacam-macam
B. menyerupai
C. banyak
D. sering
E. saling
EBTANAS-98-04
Tantangan alam berupa panas terik yang menyengat tidak menumbangkan semangatnya.
Makna imbuhan me-kan pada kata menumbangkan yang terdapat dalam kalimat di atas menyatakan …
A. sebab akibat
B. sesuatu terjadi berulang-ulang
C. penekanan suatu maksud
D. mengatakan suatu hal
E. mengemukakan mutu suatu tindakan

EBTANAS-98-05
GRAFIK ANGKATAN KERJA DI INDONESIA MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

Pernyataan berikut ini yang tepat dan sesuai dengan grafik di atas adalah ....
A. Angkatan kerja tamatan SD menunjukkan peningkatan jumlah dari tahun 1989 ke 1990.
B. Jumlah angkatan kerja pada tahun 1989 dan 1990 untuk semua jenjang berimbang.
C. Jumlah angkatan kerja PT pada tahun 1990 sepertiga jumlah angkatan kerja PT pada tahun 1989.
D. Jumlah angkatan kerja mulai dari tamatan SD sampai perguruan tinggi tahun 1989 dan 1990 mengalaml
penurunan.
E. Peningkatan jumlah angkatan kerja tamatan SLTA lebih baik daripada jumlah angkatan kerja tamatan SLTP.
EBTANAS-98-06
Pw
: Begini ya, Bu. Kami sedang mengadakan penelitian di desa ini. Kedatangan kami di sini ingin mendapatkan
keterangan dari Ibu. Ibu tidak keberatan, bukan?
Bs
: Oh, tidak! Tapi, apa yang dapat saya bantu?
Pw
: Kalau begitu, Ibu jawab saja pertanyaan-pertanyaan saya.
Bs
: Oh, ya. Baik! Jeng!
Pw
: Berapa lama Pak Sareno sakit, lalu ... sampai tidak ada, Bu?
Bs
: Kira-kira, ya dua bulananlah, dua setengah bulan.
Pw
: Sudan diusahakan berobat ke mana saja, Bu?
Bs
: Ya, ke dukun; ada empat dukun. Tapi, semua tidak ada yang cocok. Mungkin Tuhan menghendaki begini.
Ide pokok wawancara tersebut adalah ....
A. sebab-sebab Pak Sareno meninggal dunia
B. sebab-sebab Pak Sareno sakit
C. usaha yang dilakukan agar Pak Sareno sembuh
D. usaha para dukun untuk menyembuhkan Pak Sareno
E. meninggalnya Pak Sareno sudah kehendak Tuhan
EBTANAS-98-07
Kalimat di bawah ini yang menggunakan kata yang berpolisemi adalah ....
A. Penjaga gawang yang memiliki mental baja itu, menangkap bola yang mental dari tiang gawang
B. Telah lima kali saya melarang anak itu mandi di kali yang dalam itu.
C. Sekembali dari Bank Rakyat, Bang Surya diikuti dua orang pemuda yang ingin merampas uangnya.
D. Kepala perusahaan itu luka parah karena kepalanya tertimpa kayu.
E. Untuk mengetahui aroma dalam botol kecap itu, terlebih dahulu kita kecap isinya.
EBTANAS-98-08
Niatkanlah menegakkan kalimat Allah
Di atas bumi kita ini
Dengan menegakkan keadilan
Dan kebenaran
Tanpa dendam dan kebenaran
Kemudian lafazkan kesaksian pada Tuhan
Serta Rasul kita yang tercinta
Taufik Ismail
Amanat yang terkandung dalam penggalan puisi di atas adalah ....
A. berjuanglah sampai batas darah terakhir
B. berjuanglah dengan gagah berani
C. perjuangan menghendaki pengorbanan
D. berjuanglah atas nama Allah
E. hindarkanlah dendam dan kebencian

EBTANAS-98-09
Si Polan ingin dikagumi teman-temannya. Untuk itu ia tak segan berbelanja lebih dari kemampuannya. Dalam waktu
singkat habislah uang belanja bulanannya, bahkan bertumpuklah utang-utangnya,
Peribahasa yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah ....
A. seperti api dalam sekam
B. besar pasak daripada tiang
C. habis manis sepah dibuang
D. bunga gugur putikpun gugur
E. tak ada gading yang tak retak
EBTANAS-98-10
1

Sekolah Menengah Umum Kartini
Jalan A. Yani No. 250
Jakarta
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pengumuman
No. 5/1/1997
2. Diberitahukan kepada seluruh siswa-siswa kelas I yang akan mengikuti Lomba Karya Tulis, bahwa lomba tersebut
akan diselenggarakan pada:
3. hari/tanggal
pukul
tempat

: Senin, 4 Agustus 1997
: 10.00
: Aula SMU Kartini

4. Siswa yang berminat mengikuti Lomba Karya Tulis tersebut, harap mendaftarkan diri ke Sekretariat, Jalan A. Yani
No. 250 Jakarta paling lambat hari Sabtu 2 Agustus 1997.
5.

Jakarta, 28 Juli 1997
Ketua Panitia
ttd

Anita
Ragam kalimat tidak baku dalam pengumuman tersebut terdapat pada nomor ....
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
EBTANAS-98-11
Pada masa yang lalu acara radio penuh dengan acara pementasan drama dan pergelaran musik yang disiarkan secara
langsung. Akan tetapi, semenjak televisi makin dikenal, acara ini terpaksa diubah. Orang lebih senang melihat kedua
acara tersebut ditayangkan di layar televisi daripada mendengarkannya lewat radio. Sekarang sebagian besar penduduk
Indonesia akrab dengan ... dan berusaha untuk memiliki pesawat televisi.
Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah ....
A. Tak pelak lagi media masa ini telah sangat diminati sebagian besar penduduk Indonesia.
B. Televisi merupakan sarana komunikasi yang sudah tidak asing lagi bagi rakyat Indonesia.
C. Hampir sebagian besar rakyat Indonesia telah memiliki pesawat televisi.
D. Dalam segi pengadaan dana TVRJ mempunyai hak untuk memungut iuran televisi.
E. Sayang sekali acara yang ditayangkan di televisi lebih banyak berupa iklan daripada acara pendidikan.

EBTANAS-98-12
Banjir di Jakarta diakibatkan oleh sudah tuanya usia Gardu Pompa Pluit. Selain itu juga belum tertanganinya
normalisasi sejumlah sungai (Kali Sunter dan Kali Cipinang) merupakan penyebab banjir yang melanda sepanjang jalan
Perintis Kemerdekaan. Kapasitas waduk Pluit kini sangat menurun sebagai akibat banyaknya lumpur yang masuk ke
situ. Akibatnya ketika terjadi hujan deras kapasitas waduk itu untuk menampung air sungai berkurang.
Berdasarkan kalimat-kalimat penjelas di atas, kalimat utama yang tepat adalah ....
A. Jadi, penyebab utama banjir di Jakarta adalah akibat banyaknya lumpur masuk ke waduk.
B. Banjir yang melanda sebagian Jakarta disebabkan terbatasnya kemampuan sarana pengendali banjir.
C. Kapasitas waduk Pluit yang mencapai 2,4 juta meter kubik, kini tinggal 1.650.000 meter kubik.
D. Pada tahun 1979 sampai 1993 lumpur yang jumlahnya 750.000 meter kubik, hanya sebagian kecil yang bisa
dikeruk.
E. Sebagiin pompa yang ada di Gardu pompa Pluit sudah tua usianya, sehingga tidak mampu dioperasikan lagi.
EBTANAS-98-13
Bagi masyarakat Maluku, subsektor perhubungan laut bukan hanya menjadi penunjang pelaksanaan pemerintahan,
tetapi juga menjadi faktor penentu pembangunan. Oleh karena itu, amat wajar kalau Gubernur Maluku menuntut adanya
hot mixed di laut dan ada armada yang melayani jalur cepat antarpulau di propinsi itu.
Iklan yang tepat sesuai ilustrasi di atas adalah ....
A. Ingat terbang, ingat "Sempati Air".
B. Berlayarlah bersama kami. KM Jelantik cepat, tepat, aman, dan nyaman.
C. Jangan lupa "Aqua" kalau Anda mau berlayar.
D. Coca cola minuman segar di perjalanan.
E. Beli tiket hari ini juga. Penumpang terbatas.
EBTANAS-98-14
X : (1) Bagaimana realisasi penyaluran kredit perbankan selama ini?
Y : (2) Cukup baik dan sudah mengikuti imbauan Presiden.
X : (3) Pengertian baik yang Anda maksudkan ditinjau dari pihak siapa?
Y : (4) Menurut hemat saya, dari semua pihak.
X : (5) Apakah pihak perbankan sudah memberi perhatian daripada golongan ekonomi lemah yang tersebar di
pedesaan?
Kalimat yang tidak baku dalam percakapan di atas adalah kalimat nomor ....
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
EBTANAS-98-15
Di tempat inilah terjadi peristiwa yang menyesatkan. Namun Monang bertanggungjawab dan akan mengawininya. Dan
kenyataannya lain. Ibu Monang telah menjodohkannya dengan gadis Batak pilihan ibunya. Monang sendiri tidak kuasa
menolaknya. Dia kawin dengan gadis pilihan ibunya. Sementara itu janin yang dikandung Manen mengalami kelainain,
bayi itu akan lahir cacat.
Raumanen, karya Mariane Katoppo
Unsur budaya yang terdapat dalam penggalan novel di atas adalah ....
A. Monang akan mengawini Manen
B. Janin yang dikandung Manen mengalami kelainan
C. Bayi Manen akan lahir cacat
D. Monang telah menyetujui gadis Batak pilihan ibunya
E. Orang tua memaksakan kehendak untuk .mengawinkan anaknya.
EBTANAS-98-16
(1) Setiap makhluk hidup memerlukan energi.
(2) Energi ada bermacam-macam.
(3) Minyak bumi yang digunakan terus-menerus akan terancam habis.
(4) Hendaknya dilakukan penghematan energi.
(5) Energi listrik digunakan untuk penerangan dan pemakaian alat-alat elektronik.
Opini yang terdapat dalam paragraf di atas yaitu
A. nomor 1
B. nomor 2
C. nomor 3
D. nomor 4
E. nomor 5

EBTANAS-98-17
Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Ir. Anis, Direktur PT Rezeki, jalan Pemuda 10 Jakarta, (1) ..., dan Drs. Andri,
Direktur PT Asri, jalan Kartini 16 Bandar Lampung, (2) ..., mengadakan perjanjian jual beli dengan ketentuan sebagai
berikut.
Isian yang tepat untuk melengkapi bagian yang diriimpangkan pada alinea peinbuka surat perjanjian jual beli di atas
adalah ....
A. (1) selaku pihak pertama; (2) selaku pihak kedua
B. (1) adalah pihak pertama; (2) adalah pihak kedua
C. (1) sebagai pihak pertama; (2) sebagai pihak kedua
D. (1) yang lebih lanjut sebagai pihak pertama; (2) yang lebih lanjut disebut pihak kedua
E. (1) yang selanjutnya disebut pihak pertama; (2) yang selanjutnya disebut pihak kedua
EBTANAS-98-18
Dengan adanya siaran televisi sehari penuh, anak-anak menjadi malas belajar. Anak-anak lebih senang mcnonton
televisi daripada belajar atau mengerjakan pekerjaan ilimah dari gurunya. Apalagi bila sudah tiba saatnya penayangan
film kesukaan mereka seperti Power Rangers, Spiderman atau Hercules. Kecenderungan anak yang suka meniru tokohtokoh dalam film laga, bisa dipastikan akibatnya. Mereka .menjadi agresif, kurang disiplin dan susah diatur. Selanjutnya
bila mereka meniru adegan-adegan negatif lainnya, kemungkinan besar mereka akan menjurus ketindak kriminal seperti
pencurian, penodongan, ataupun pembunuhan.
Paragraf di atas menggunakan pola pengembangan....
A. definisi
B. analisis
C. analogi
D. sebab-akibat
E. perbandingan
EBTANAS-98-19
Ketika aku bekerja di kota. Ibu membuatkan kimono musim dingin buatku. Diambilnya dari bekas kimono tua yang
terlipat di pojok lemari sejak entah berapa tahun yang silam. Sedangkan sandal ini kuterima dari bibi Nayuka, tetangga
adik ayahku. Demikian pula topi yang kubawa ke kota besar ini
Kata bibi dalam paragraf di atas mengalami perkembangan makna ....
A. ameliorasi
B. peyorasi
C. menyempit
D. asosiasi
E. meluas
EBTANAS-98-20
Menteri Negara Kependudukan. Dalam dua Pelita, kemiskinan di pedesaan akan terhapus. Kemiskinan hilang, yang ada
'ketertinggalan.' (dari "Rehar" Republika).
Informasi yang terdapat dalam kolom khusus di atas adalah ....
A. di desa-desa banyak terhadap kemiskinan
B. desa-desa miskin akan dihapus dalam dua Pelita
C. dalam dua Pelita kemiskinan di pedesaan akan terhapus
D. masalah desa-dcsa miskin akan dihilangkan
E. Meneg Kependudukan membahas masalah desa miskin

EBTANAS-98-21
1. Keuntungan menghemat energi
a. menghemat biaya
b. pemerataan pemakaian
c. membantu penyediaan listrik
2. Alasan menghemat energi
a. energi listrik terbatas
b. banyak yang memerlukan
c. pertimbangan biaya
3. Fungsi energi listrik
a. sebagai penerangan
b. untuk kepentingan rumah tangga
c. menunjang transportasi
Susunan kerangka karangan di atas yang tepat adalah ....
A. 1-2-3
B. 2-1-3
C. 3-1-2
D. 3-2-1
E. 2-3-1
EBTANAS-98-22
Dirjen Perhubungan Darat mengeluarkan keputusan No. L. 2/1/3 tanggal 14 Januari 1987 tentang persyaratan teknis
helm sebagai perlengkapan bagi pengemudi dan penumpang kendaraan bermotor. Persyaratan tersebut mencakup syarat
bentuk, bahan, dan konstruksi. Parameter yang dipakai untuk pengujian adalah luas bagian kepala yang dilindungi
penyerapan energi kejut, ketahanan terhadap tusukan, dan kekuatan sistem pemegangnya serta kekakuan menyamping
dan memanjang. Helm-helm yang lulus dalam pengujian mendapatkan "tanda khusus" pengesahan laik jalan, keluarnya
keputusan itu, yang terkena wajib helm bukan bahaya pengemudi dan penumpang kendaraan roda dua, melainkan lebih
luas lagi cakupannya. Di antaranya adalah pengemudi helicak dan becak bermotor, bahkan pengemudi dan penumpang
jip terbuka juga terkena helminisasi.
Kata penghubung yang tepat untuk menghubungkan kedua paragraf di atas adalah ....
A. dengan
B. berasarkan
C. kemudian
D. oleh karena karena
E. berhubung.
EBTANAS-98-23
Satu luapan rasa simpati yang muncul secara tiba-tiba membuat air matanya berlinang di kedua belah mata Lucy.
Kasihan, ibuku sayang, pikirnya. Betapa sering ibunya kelaparan asalkan anak-anaknya tidak. Aku tidak boleh
mementingkan diriku sendiri. Demikianlah, ia kemudian mendekatinya dan meletakkan kepalanya ke pangkuan ibunya.
Lucy, hlm. 112, karya Annete Swan - Godchild
Nilai moral yang terdapat dalam penggalan cerpen terjemahan di atas adalah ....
A. anak yang manja biasanya mementingkan diri sendiri
B. kesedihan yang mendalam sehingga timbul rasa iba
C. keluarga yang akrab dengan lingkungan
D. pengorbanan seorang anak untuk ibunya
E. tidak mementingkan diri sendiri
EBTANAS-98-24
Ular, buaya, cecak, dan sebagainya termasuk jenis binatang melata. Sebagaimana jenis binatang lain, binatang-binatang
tersebut memerlukan air. Begitu juga tumbuh-tumbuhan, misalnya bunga, kelapa, sawo, dan karet. Manusia juga sangat
membutuhkan air. Manusia, tumbuh-tumbuhan, dan binatang sangat memerlukan air.
Simpulan dari analogi di atas adalah ....
A. semua manusia memerlukan air
B. tumbuh-tumbuhan memerlukan air
C. semua makhluk hidup memerlukan air untuk hidup
D. semua makhluk hidup.sangat membutuhkan air
E. semua binatang memerlukan air untuk kebutuhan hidup

EBTANAS-98-25
Dengan hormat,
Bersama ini kami beritahukan bahwa sesuai dengan penawaran barang yang Saudara berikan kepada kami, dengan ini
kami tetapkan pesanan barang tersebut sebagai berikut: ....
Pada penggalan surat niaga di atas terdapat kesalahan bahasa pada paragraf pembuka.
Perbaikan kesalahan bahasa pada paragraf pembuka tersebut sebaiknya berbunyi ...
A. Kami beritahukan bahwa ....
B. Melalui surat ini kami beritahukan bahwa ....
C. Dengan bersamanya surat ini kami beritahukan bahwa ....
D. Bersama ini saya informasikan bahwa ....
E. Dengan ini kami kirimkan surat tentang ....
EBTANAS-98-26
(1) Waktu kereta mulai memperlambat jalannya untuk kemudian berhenti di tengah-tengah stasiun, baru kusadari
bahwa aku sebetulnya adalah seorang asing di kota D ini.
(2) Aku datang kemari sebagai pegawai negeri.
(3) Aku mendapat cuti dua minggu untuk mengurus surat pengangkatanku.
(4) Untunglah telah beberapa lama aku menyimpan uang dengan harapan dapat membayar ongkos perjalananku.
(5) Namun sekarang aku menjadi penghuni tetap di kota ini.
Penggunaan kata penghubung antarkalimat pada paragraf di atas terdapat pada kalimat nomor ....
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
EBTANAS-98-27
Dalam harian Jawa Timur Pos, 5 Maret 1992 saya membaca bahwa perusahaan PT Angkasa membutuhkan beberapa
orang tamatan SLTA. Karena saya dapat memenuhi persyaratan tersebut, saya mengajukan larnaran pekerjaan. Saya
berharap Bapak dapat menerima saya sebagai pegawai pada PT Angkasa.
Dengan demikian kami lampirkan: ....
Rangkaian kata dengan demikian kami lampirkan sebaiknya diganti dengan ....
A. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya melampirkan.
B. Dengan demikian baiklah bersama ini saya melampirkan.
C. Maka untuk memenuhi persyaratan bersama ini saya lampirkan.
D. Untuk bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan.
E. Demikianlah permohonan saya, dan melampirkan persyaratan sbb,
EBTANAS-98-28
Untuk mengisi libur akhir tahun pelajaran, OSIS SMUN Denpasar merencanakan karya wisata ke beberapa objek.
Dalam rapat ketua OSIS merencanakan kunjungan ke Yogyakarta dan pantai Senggigi di NTB. Hal ini sudah
disesuaikan dengan program sekolah ....
Tanggapan yang tepat terhadap rencana tersebut adalah ....
A. Menurut pendapat saya kedua tempat itu terlalu jauh, sebaiknya kita pilih saja satu di antaranya.
B. Buat apa kita pergi ke pantai Senggigi, bukankah kita memiliki pantai Kuta yang terkenal di dunia.
C. Saya setuju saja karya wisata ke dua tempat itu, asalkan biaya ditanggung oleh sekolah.
D. Saya tidak setuju pergi ke tempat itu. Dalam liburan sebaiknya kita beristirahat di rumah.
E. Saya menyarankan agar tujuan wisatanya ditambah ke beberapa objek lagi di pulau Sumatera dan Sulawesi.
EBTANAS-98-29
Film dari kaset video memiliki beberapa keuntungan dibandingkan derigan film layar lebar. Yang paling mencolok
adalah murahnya biaya yang harus dikeluarkan untuk jenis yang pertama. Jika ada beberapa orartg yang ingin menonton
film kaset video, mereka dapat berpatungan untuk menyewa film yang mereka inginkan. Ini tentu lebih murah
dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan apabila mereka menonton film di gedung bioskop.
Pengembangan paragraf di atas menggunakan pola …
A. perbandingan
B. pertentangan
C. sebab-akibat
D. paralelisme
E. campuran

EBTANAS-98-30
Untuk pergi bersama-sama ke rimba tempat mereka mengumpulkan damar, mereka harus meninggalkan Kampung Air
Jernih, yang terletak di tepi Danau Bantau. Air Jernih terletak pula di tepi sungai Air Putih yartg bermuara ke danau. Di
pinggir muara sungailah terletak kampung mereka. Mereka menuju hutan dengan menyusuri tepi sungai, memudikinya,
memasuki hutan, dan mendaki gunung-gunung. Sungai tak dapat dilalui dengan perahu, karena penuh dengan batu
besar dan karena sungai mengalir dengan derasnya turun dari gunung-gunung. Tetapi ....
Harimau-Harimau!, Mochtar Lubis
Unsur intrinsik yang terdapat dalam penggalan novel di atas adalah ....
A. alur dan latar
B. alur dan tema
C. karakter dan latar
D. tema dan karakter
E. tema dan sudut pandang
EBTANAS-98-31
Penyebab kecelakaan hingga saat ini masih dalam penyelidikan.
Makna imbuhan ke-an pada kata kecelakaan dalam kalimat di atas menyatakan ....
A. tempat
B. terlalu
C. suatu hal atau peristiwa
D. kena atau menderita suatu hal
E. suatu perbuatan dilakukan
EBTANAS-98-32
Beberapa pohon tanaman hias di halaman rumah , tidak mau berbunga seperti tanaman sejenisnya yang lain. Tanaman
tersebut tiap hari disiram dan tak pernah terlewat untuk diberi pupuk. Apa sebabnya? Ternyata tanaman tidak mendapat
sinar matahari, karena terhalang oleh pohon kayu besar yang ditanam di pinggirjalan.
Pola pengembangan paragraf di atas adalah ....
A. analogi
B. generalisasi
C. sebab-akibat
D. akibat-sebab
E. sebab-akibat^sebab
EBTANAS-98-33
Sampai sekarang minyak bumi masih merupakan sumber energi utama untuk berbagai kehidupan manusia, terutama
untuk berbagai macam industri dan transportasi. Pemakaian sumber minyak bumi yang sangat besar untuk berbagai
keperluan itu telah menguras sumber minyak bumi dunia sehingga persediaan minyak bumi dunia makin lama makin
berkurang. Sumber daya manusia perlu ditingkatkan untuk usaha pengeboran minyak bumi.
Kalimat akhir penggalan latar belakang masalah dalam karya tulis tersebut tidak sesuai dengan tema Hemat Energi.
Kalimat yang tepat adalah ....
A. Dengan hemat energi berarti kita akan hemat biaya hidup.
B. Bumi semakin panas karena tidak ada lagi penghematan energi.
C. Sumber energi lain sebagai sumber energi alternatif perlunya ditemukan untuk mengurangi krisis eriergi.
D. Banyak pengolahan sumber energi bumi di negara berkembang.
E. Banyak sumber energi yang perlu kita kelola sesuai dengan lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi.
EBTANAS-98-34
(1) Membudayakan kegemaran membaca bukanlah hal yang mudah.
(2) Banyak tantangan yang melatari pembudayaan kegemaran membaca.
(3) Pertama, kurangnya pemahaman masyarakat sendiri terhadap pentingnya buku.
(4) Buku masih dianggap kebutuhan nomor sekian.
(5) Kenyataan ini teriihat ketika kebutuhan pokok sudah terpenuhi orang jarang menyisihkan uangnya.untuk membeli
buku.
(6) Sulit sekali menjadikan sebuah buku sebagai kebutuhan utama.
(7) Akan tetapi, untuk mendengarkan sebuah kaset atau menonton film, banyak orang yang tak sungkan mengeluarkan
uang.
Pernyataan yang merupakan alasan dalam paragraf di atas adalah ....
A. Kebudayaan gemar membaca di kalangan masyarakat tertentu
B. Banyak tantangan yang melatari pembudayaan gemar membaca.
C. Kenyataan ini terlihat ketika kebutuhan pokok sudah terpenuhi.
D. Buku masih dianggap kebutuhan nomor sekian.
E. Untuk mendengarkan sebuah kaset atau menonton film, banyak orang yang tak sungkan mengeluarkan uang.

EBTANAS-98-35
Perempuan : Sudah kuduga, Bung tentu pulang dengan selamat seperti kemarin pagi. Kalau bung keluar, aku selalu
cemas-cemas harap. Siapa tahu, Bung ditimpa malang. Maklumlah dalam keadaan begini ada peluru
yang sering jatuh salah alamat.
Penyair
: Itulah yang menjadikan aku kagum.
Perempuan : Bahwa Bung selalu selamat selama ini?
Penyair
: Bukan, bukan itu. Sebab terus terang saja, aku sendiri sebenarnya tidak begitu peduli tentang
keselamatanku.
Perempuan : Aneh.
Penyair
: Kedengarannya memang aneh. Akan tetapi, begitulah.
Perempuan : Lalu apa yang Bung kagumi?
Penyair
: Pernyataan Saudari tadi.
Perempuan : Aku tidak mengerti. Coba jelaskan.
Penyair
: Maksudku, pernyataan Saudari itu
Perempuan : Ya. Mengapa?
Penyair
: Hikmahnya terasa begitu puitis.
Perempuan : Apa itu pu-i-tis?
Penyair
: Hem. Begini. Maksudku, pernyataanmu tadi mengandung unsur-unsur rasa kasih sayang yang begitu
murni.
Perempuan ; Oo, begitu?
Penyair
: Ya, begitu. Dan baru pertama kali ini aku merasa bahwa ada seseorang yang menaruh perhatian terhadap
keselamatan diriku. Dan yang memperhatikan adalah seorang wanita.
Gambaran yang diperoleh dari penggalan drama di atas adalah ....
A. Penyair berdialog dengan perempuan dalam perang.
B. Penyair sangat memperhatikan perempuan.
C. Penyair memperbandingkan perang dengan perempuan.
D. Penyair dan perempuan terjebak dalam situasi perang.
E. Penyair mendapat perhatian dan kasih sayang dari perempuan.
EBTANAS-98-36
Kalimat penutup pidato yang tepat adalah ....
A. Terima kasih atas perhatian Anda, jangan sampai lupa jasa-jasa para pahlawan.
B. Akhirnya, saya tutup dengan harapan semoga pidato saya ini bermanfaat bagi kita semua.
C. Saya mengajak Saudara untuk mengikuti jejak para pahlawan kita terdahulu.
D. Demikian pidato saya, semoga kita dapat meneladani dan meneruskan perjuangan para pahlawan.
E. Akhirnya, Saya mengimbau Saudara agar terus mengenang jasa-jasa para pahlawan.
EBTANAS-98-37
Industrialisasi di negara kita mendorong didirikannya berbagai macam pabrik yang memproduksi beraneka barang.
Pabrik-pabrik itu memberikan lapangan kerja kepada ribuan tenaga kerja baik yang berasal dari masyarakat tadi sekitar
pabrik maupun dari daerah-daerah lain. Dengan demikian, adanya berbagai macam pabrik dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, beraneka barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik tersebut dapat
meningkatkan ekspor nonmigas serta menghasilkan devisa bagi negara.
Paragraf di atas mengatakan bahwa ....
A. pembangunan pabrik memberikan banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat
B. negara kita rnasih perlu mendirikan pabrik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
C. kita bisa meningkatkan ekspor nonmigas dan gas dengan didirikannya pabrik-pabrik
D. kesejahteraan manusia ditunjang oleh ekspor nonmigas dari barang yang diproduksi oleh pabrik
E. pabrik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan ekspor nonmigas.
EBTANAS-98-38
(1) Pemerintah Jepang tidak mau ketinggalan.
(2) Lampu-lampu penerangan kota, lampu lalu lintas mulai memanfaatkan listrik sel surya.
(3) Di tempat-tempat kosong, pemerintah sengaja memasang panel listrik.
(4) Dalam waktu dekat ini akan dipasang panel sel surya seluas 4 juta m2 di seluruh Jepang.
(5) Proyek ini memang mahal, namun tagihan rekening listrik untuk pemerintah terus menyusut.
Kalimat yang menggunakan kata penanda pengutamaan hubungan pertentangan dalam paragraf di atas adalah nomor....
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

EBTANAS-98-39
(1) Setelah tamat SMU, aku akan melanjutkan ke perguruan tinggi.
(2) Untuk biaya kuliah dan kebutuhan hidup di kota, aku harus menjadi pegawai negeri.
(3) Aku akan memilih kantor yang betul-betul cocok untukku.
(4) Jika orang lain dapat diterima di kantor-kantor pemerintah itu, mengapa saya tidak.
Alasan-alasah yang tidak sejalan dengan cita-cita anak dalam paragraf di atas adalah ....
A. menyelesaikan pelajaran SMU dan melanjutkan kuliahnya
B. menjadi pegawai negeri untuk biaya kuliah dan hidup
C. studi di perguruan tinggi harus cocok dan sesuai
D. lulus dengan NEM tinggi dapat diterima di perguruan tinggi
E. mengejar jalur PMDK melalui upaya bekerja keras
EBTANAS-98-40
Premis umum : Semua pegawai pemerintah pada hari Jumat melaksanakan senam kesegaran jasmani di kantor.
Premis khusus : Hartini adalah pegawai pemerintah.
Kesimpulan berdasarkan premis di atas adalah ....
A. Hartini salah seorang pegawai yang melaksanakan senam kesegaran jasmani.
B. Hartini pada hari Jumat melaksanakan senam kesegaran jasmani di kantor.
C. Hartini salah seorang yang melaksanakan senam kesegaran jasmani di kantor.
D. Hartini adalah pegawai pemerintah yang melaksanakan senam hari Jumat.
E. Setiap hari Jumat Hartini melaksanakan senam kesegaran jasmani di kantor.
EBTANAS-98-41
Dengan hormat,
Berdasarkan surat lamaran bapak tertanggal 5 Mei 1998, maka dengan menyesal kami tidak dapat memenuhi
permohonan Bapak. Berhubung tempat yang Bapak inginkan, baru-baru ini sudah ada yang menempati ....
Kalimat yang dicetak miring dalam penggalan surat balasan lamaran pekerjaan di atas kurang tepat.
Kalimat yang tepat adalah ....
A. Berhubung Bapak agak terlambat untuk melamar pekerjaan.
B. Sebab tempat yang Bapak harapkan sudah ada yang mengisi.
C. Berhubung tempat yang Bapak harapkan sudah tidak ada lagi.
D. hal ini disebabkan lowongan kerja yang Bapak harapkan sudah terisi.
E. Sebab lowongan kerja yang bapak inginkan sudah diisi orang lain.
EBTANAS-98-42
Perhatikan ilustrasi praktik diskusi dengan topik "Kenakalan Remaja" berikutl
Artin : Kenakalan remaja disebabkan orang tua mereka kurang memperhatikan anaknya.
Lisna : Sebagian benar pendapat Ardin, tetapi yang lebih dominan adalah faktor; motivasi. Motivasi dalam diri
mereka mengenai hidup dan masa depan.
Anwar : Saya mendukung pendapat Lisna, khususnya motivasi yang berasal dari tuntutan lingkungan dan motivasi
dari dalam diri mereka yang positif.
Darto : Tentu perlu modal keterampilan dan materi untuk mendukung motivasi mereka. Bila tidak kenakalan remaja
tidak dapat dihindarkan.
Kesimpulan diskusi di atas yang tepat adalah ....
A. Kenakalan remaja merupakan permasalahan diskusi.
B. Penyebab utama kenakalan remaja adalah orang tua.
C. Perlu modal untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja.
D. Motivasi positif merupakan faktor yang dominan dalam menghindarkan kenakalan remaja.
E. Kenakalan remaja cenderung disebabkan oleh pengaruh lingkungan.
EBTANAS-98-43
Sri sedang berpindah tempat mengikuti suaminya yang diplomat itu. Sri mulai mengerti kelakuan suaminya yang lekas
marah, keras, lagi egois. Pertengkaran pun sering terjadi. Sri yang semula seorang wanita yang lembut dan penurut
akhirnya menjadi wanita yang keras dan pembantah. Sri dan suaminya hendak berlibur ke Perancis. Charles
memutuskan bahwa mereka akan berangkat dari Jepang. Setelah sampai di Saigon mereka berpisah. Dari sana Charles
melepas istri dan anaknya dengan sebuah kapal ke Marseille. Charles hendak singgah dahulu ke India.
Pada Sebuah Kapal, oleh: Nh. Din!
Watak para pelaku yang tepat sesuai dengan penggalan di atas adalah ....
A. Sri seorang wanita yang lembut dan pehurut
B. Charles keras dan tanpa pendirian f
C. Sri seorang wanita yang lekas marah dan egois
D. Sri seorang wanita yang keras, pembantah dan egois
E. Charles egois tapi pandai mengambil hati istri dan anaknya.

EBTANAS-98-44
1. "Harapan penyusun, buku ini bermanfaat bagi para pengajar dan pembelajar bahasa Indonesia", demikian
penyusun buku Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, terbitan FT Intan Pariwara menulis dalam kata
pengantarnya.
2. Pada halaman 17 kiri atas harian Jawa Pos, terbitan Minggu 3-8- '97, ada berita mengatakan bahwa ada pemain
PSSI yang belum tiba di markas PSSI. Mereka menghilang secara misterius.
3. Pada halaman yang sama diberitakan juga bahwa komandan Pasukan Persebaya (Rusdi Bahalwan) dielu-elukan di
Surabaya.
4. Pada halaman 23 diberitakan bahwa Anis Roga, petinju calon penantang juara IBF, menderita cedera paha.
5. "Saya tidak mau dicampuri". kata Yunus, pelatih Anis, kepada wartawan tentang sejumlah pelatih tinju yang
ditugaskan mendampinginya.
Di antara kutipan-kutipan di atas yang penulisannya paling tepat adalah ....
A. 1 dan 4
B. 1 dan 3
C. 2 dan 3
D. 3 dan 4
E. 4 dan 5
EBTANAS-98-45
Menurut bahasa, hukum adalah peraturan atau undang-undang yang dibuat oleh suatu kekuasaan, berlaku untuk orang
banyak, serta bersifat mengikat dan memaksa. Negara Indonesia adalah negara hukum sehingga hukum berlaku untuk
seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali. Oleh karena itu setiap orang yang melakukan pelanggaran akan dijatuhi
sanksi atau hukuman.
Konsep dasar yang terdapat dalam paragraf di atas adalah ....
A. Hukum adalah peraturan
B. Indonesia negara hukum
C. Pelanggar undang-undang akan diberi sanksi/hukuman
D. Undang-undang berlaku untuk pribadi
E. Orang yang berkuasa membuat undang-undang
EBTANAS-98-46
Sukamti berdiri dan dua ketukan yang kuat memecahkan bunyi tepukan itu sehingga dalam sekejap gedung yang
gemuruh itu mati. Dalam sepi yang sesepi-sepinya itulah kedengaran suara Tuti membelah.
Saudara-saudaraku kaum perempuan, rapat yang terhormat! Berbicara tentang sikap perempuan baru, sebagian besar
ialah berbicara tentang cita-cita bagaimanakah harusnya kedudukan perempuan dalam masyarakat yang akan datang.
Jangan sekali-kali disangka., bahwa berunding tentang cita-cita yang demikian semata-mata berunding tentang anganangan dan pengelamunan yang tiada mempunyal guna yang praktis sedikit juapun. Sauidara-saudara, dalam tiap-tiap
usaha hanyalah mungkin kita mendapat hasil yang baik, apabila terang kepada kita, apa yang hendak kita kejar dan kita
capai Atau dengan perkataan lain, dalam segala hal hendaknya kita mempunyai gambaran yang senyata-nyatanya
tentang apa yang kita cita-citakan. Demikian menetapkan bagaimana harusnya sikap perempuan baru dalam masyarakat
yang akan datang, berarti juga menetapkan pedoman yang harus diturut waktu mendidik kanak-kanak perempuan waktu
mendatang.
Dari Layar Terkembang
Pctikan novel di atas mengandung amanat ....
A. Perempuan di masa datang harus maju
B. Perempuan harus merancang masa datang
C. Kita tegar menghadapi masa datang
D. Perempuan perlu membiasakan bercita-cita dengan persiapan yang jelas
E. Setiap orang hendaknya memiliki cita-cita
EBTANAS-98-47
Bioteknologi pertanian modern dikembangkan melalui dua kegiatan dasar, yaitu kultur jaringan dan rekayasa genetika.
Teknik kultur jaringan memungkinkan kita mengisolasi jaringan dan sel-sel tumbuhan, kemudian menanamkannya di
luar tubuh-tumbuhan itu sendiri.
Bacaan-bacaan di atas menjelaskan ....
A. Kegiatan dasar kultur jaringan dan rekayasa genetika
B. Dua kegiatan dasar modern dikembangkan melalui bioteknologi pertahian
C. Pengisolasian jaringan dan sel-sel tumbuhan
D. Bioteknologi pertanian modern akan dikembangkan
E. Kemampuan teknik kultur jaringan

EBTANAS-98-48
Semenjak bekerja di perusahaan itu Karim mengamati sifat-sifat pak Bolang. Ia tahu benar bahwa tak ada gading yang
tak retak. Karim paham benar bahwa pak Bolang dapat lupa daratan jika disanjung-sanjung.
Ungkapan lupa daratan dalam paragraf di atas artinya ....
A. tidak tahu arah
B. tidak tahu kiblat
C. tidak ingat apapun
D. tidak tahu diri
E. bertindak tanpa menghiraukan harga diri
EBTANAS-98-49
Hari kedua ini kondisi kami tidak optimal. Padahal jalan yang bakal kami telusuri lebih berat, dengan tingkat risiko
tinggi. Lorong gua menurun terjal dengan jarak 60 meter sampai 70 meter. Bukan cuman licin, air yang tergenang juga
mengalir dan jatuh mengikuti bentuk lorong gua. Kalau sampai terpeleset atau lampu mati saat turun, bisa gawat.
Kata tidak baku dalam paragraf di atas terdapat pada kaiimat ....
A. pertama
B. kedua
C. ketiga
D. keempat
E. kelima
EBTANAS-98-50
Minyak bumi sebagai sumber daya alam yang tak ternilai memang bukan satu-satunya sumber energi di dunia ini
karena masih ada sumber energi lain seperti sinar matahari, listrik, batubara, gas alam, serta nuklir. Namun sejauh ini
kita dapat mengatakan bahwa untuk memperoleh minyak bumi tidak sulit. Hal ini disebabkan kita memiliki banyak
sumber minyak bumi di seluruh pelosok tanah air. Oleh karena banyaknya minyak bumi inilah, pemerintah mengekspor
guna mendapatkan devisa serta menjadi anggota OPEC.
Paragraf di atas sesuai dengan pengembangan termasuk jenis karangan ....
A. narasi
B. deskripsi
C. eksposisi
D. argumentasi
E. persuasi
EBTANAS-98-51
Reklamasi pantai merupakan salah satii cara yang ditempuh untuk memanfaatkan tempat-tempat strategis. Hendaknya
hal ini dilestarikan dengan usaha maksimum.
Berilah sanggahan Anda terhadap pendapat di atas!
EBTANAS-98-52
Tuliskan pengalaman Anda yang paling menarik ke dalam bentuk dialog, kurang lebih 8 kalimat!
EBTANAS-98-53
Susunlah sebuah paragraf perbandingan dengan baik!
EBTANAS-98-54
Buatlah sebuah paragraf yang dikembangkan dalam bentuk sebab-akibat yang membicarakan kesadaran hukum!
EBTANAS-98-55
NYANYIAN SEORANG PETANI
Berilah kiranya yang terbaik bagiku
tanah berlumpur dan kerbau pilihan
biji padi yang manis
Berilah kiranya yang terbaik
air mengalir
hujan menyerbu tanah air
Bila masanya buahnya kupetik
ranumnya kupetik
rakhmatmu kuraih
(Abdul Hadi W.M.)
Tentukanlah tema dan nilai-nilai yang terkandung dalam puisi di atas yang masih ada relevansinya dengan kehidupan
saat ini!

