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Wacana 

Manusia selalu ingin berhubungan dengan 
manusia lain. Keinginan itu kodrat manusia. Apabila 
manusia terpaksa hidup sendirian, maka ia akan merasa 
tersiksa. 

Untuk saling berhubungan, manusia 
menggunakan alat seperti bahasa, isyarat serta alat lain. 
Lancar tidaknya hubungan itu bergantung kepada alat 
dan kemahiran mehggunakannya. Usaha dalam 
pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, dan 
lain-lain kurang berhasil apabila alat perhubungan 
kurang sempurna; Juga pada masa perang ternyata 
betapa pentingnya alat ini. Kemenangan ditentukan 
juga oleh keunggulan alat perhubungan. 

Sekarang negara kita sedang membangun 
meningkatkan usaha-usaha pertanian, perindustrian., 
perdagangan. Sudah barang tentu kita harus berusaha 
menyamai negara-negara lain, khususnya dalam bidang 
alat perhubungan kita harus dapat cepat berhubungan 
dengan siapa saja, baik di dalam maupun di luar negeri, 
bahkan di Amerika telah berhasil mengadakan 
hubungan dengan astronot yang di daratkannya di 
bulan. 

Alat perhubungan antar benua yang banyak 
dipakai dewasa ini ialah telepon, telegram, surat kabar, 
radio, televisi, kapal laut, dan kapal udara. Di 
Indonesia dan di negara-negara lain, surat kabar sudah 
merupakan kebutuhan manusia yang tidak boleh tidak 
ada. Dalam hidup sehari-hari surat kabar memegang 
peranan yang sangat penting. Berbagai masalah, dapat 
diketahui oleh khayalak ramai melalui surat kabar. 
Tepatlah apabila surat kabar mendapat julukan " ratu 
dunia" karena dapat dipergunakan untuk 
mempengaruhi dan membentuk pendapat umum.  

Dari: Buku Pelajaran Bahasa Indonesia  
Jilid II hal 80-82 

 
EBTANAS-SMP-87-01 

Berapa jumlah paragraf dalam bacaan di atas? 
A. Tiga paragraf 
B. Empat paragraf  
C. Lima paragraf  
D. Enam paragraf 
 

EBTANAS-SMP-87-02 
Dalam bacaan terdapat beberapa usaha yang 
ditingkatkan pembangunannya. Usaha itu jumlahnya ... 
A. Lima buah 
B. Empat buah  
C. Tiga buah 
D. Tujuh buah 
 
 
 
 
 

EBTANAS-SMP-87-03 
Alat perhubungan antarbenua berikut ini terdapat 
dalam bacaan, kecuali … 
A. Televisi 
B. Radio 
C. Koran 
D. Majalah 
 

EBTANAS-SMP-87-04 
Alat perhubungan yang berfungsi sebagai " audio -
visual" (tampak dengar) yang terdapat dalam bacaan 
itu, adalah ... 
A. Telepon 
B. Telegram 
C. Televisi 
D. Radio 
 

EBTANAS-SMP-87-05 
Sesudah anda membaca bacaan di atas, tentu anda 
dapat memberikan judul.  
Judul yang tepat untuk bacaan itu, adalah ... 
A. .Alat Perhubungan Zaman Modern  
B. Keunggulan Alat Perhubungan  
C. Usaha-usaha Pembangunan  
D. Surat kabar adalah Ratu Dunia 
 

EBTANAS-SMP-87-06 
Ucapan vokal "e" pada kata-kata berikut ini sar kecuali 
... 
A. Kenangan 
B. Penyelesaian 
C. Bebaskan 
D. Mengendap 
 

EBTANAS-SMP-87-07 
Diftong " ai"tidak terdapat pada kata ... 
A. Menyesuaikan  
B. Perdamaian 
C. Dimulai 
D. Keramaian 
 

EBTANAS-SMP-87-08 
Dari keempat kalimat di bawah ini hanya ada sebuah 
yang bertanda tekanan kata atau jeda yang 
mementingkan objek, yaitu... 
A. Ayah, minum kopi tadi  
B. Ayah minum, kopi tadi  
C. Ayah minum kopi, tadi  
D. Ayah minum kopi tadi 
 



EBTANAS-SMP-87-09 
Tuti yang meminjam bukuku. (bukan Tini)  
Tekanan kalimat terdapat pada kata ... 
A. Tuti 
B. Yang 
C. Meminjam 
D. Bukuku 
 

EBTANAS-SMP-87-10 
Kelompok kata yang pengucapannya disertai bunyi; 
antara, konsonan luncur y dan w ialah ...  
A. landai, pantai, tinjauan  
B. Budaya, wawancara, terjauh  
C. Pertemuan, perbedaan, pertanyaan  
D. Berkobar, menandai, mempercayai 
 

EBTANAS-SMP-87-11 
Kata "pengambialihan" berasal dan ... 
A. A. Pe + ambilalih + an 
B. Budaya, wawancara. terjauh 
C. Pe + ambilalihan 
D. (Pe + an) +ambilalih 
 

EBTANAS-SMP-87-12 
"Padahal matahari sudah terbenam"  
Menurut bentuknya, kata matahari dan terbenam adalah 
...  
A. Kedua-duanya kata majemuk  
B. Yang pertama kata majemuk yang kedua kata 

berimbuhan 
C. Kedua-duanya kata berimbuhan  
D. Yang pertama kata majemuk, yang kedua kata 

dasar. 
 

EBTANAS-SMP-87-13 
Susunan kata majemuk yang menyalahi hukum DM di 
antara kata-kata ini, ialah... 
A. Malam ini 
B. Meja makan 
C. Senja kala 
D. Peninggalan sejarah. 
 

EBTANAS-SMP-87-14 
Di bawah ini adalah kata benda yang di bentuk oleh 
konfiks per-an, kecuali... 
A. Pergeseran  
B. Persetan 
C. Persatuan 
D. Pelajaran 
 

EBTANAS-SMP-87-15 
Ayah ...... di kursi 
Kata untuk melengkapi kalimat di atas adalah ... 
A. Duduk  
B. Menduduki 
C. Mendudukan  
D. Kedudukan 
 
 
 
 
 
 

EBTANAS-SMP-87-16 
Tunjukkan kalimat baku di antara empat kalimat di 
bawah ini! 
A. Rumahnya Aminah bagus sekali 
B. Ayah balrum pulang dari Medan 
C. Pensil Anda ada di saya 
D. Papan itu dibelah oleh saya 
 

EBTANAS-SMP-87-17 
Kami telah katakan ini soal kepadanya.  
Struktur kalimat di atas salah, seharusnya ...  
A. Kami telah katakan ini soal kepadanya  
B. Telah kami katakan ini soal kepadanya  
C. Telah kami katakan soal ini kepadanya  
D. Kami telah mengatakan kepadanya ini soal. 
 

EBTANAS-SMP-87-18 
Tunjukkan kalimat gabungan kalimat-kalimat berikut!  
A. Masalah kependudukan sangat penting bagi kita  
B. Orangtua sudah sembuh, walaupun begitu ia belum 

kuat berjalan 
C. Adik akan merayakan hari ulang tahunnya yang ke 

10  
D. Bendaharawan melaporkan keuangan organisasi 
 

EBTANAS-SMP-87-19 
1. Ibu menulis surat 
2. Surat itu dikirimkan kepada nenek 
Biia kedua kalimat di atas digabungkan akan menjadi 
... 
A. Ibu menulis surat, surat itu dikirimkan kepada 

nenek 
B. Ibu menulis surat, tetapi surat itu: dikirimkan 

kepada nenek 
C. Ibu menulis surat yang dikirimkan nenek  
D. Ibu menuliskan surat, kemudian surat itu 

dikirimkan kepada nenek. 
 

EBTANAS-SMP-87-20 
Kalimat di bawah ini yang termasuk kalimat pasif ialah 
... 
A. Roti itu sudah kauambil 
B. Anak-anak sedang berolah raga 
C. Sudah lama dia merantau 
D. Kamu jangan bergurau saja 
 

EBTANAS-SMP-87-21 
Diajaknya saya melihat pameran pembangunan  
Dari kalimat pasif di atas, kita dapat memperoleh 
kalimat aktif sebagai ... 
A. Ia ajak saya melihat pameran pembangunan  
B. Saya mengajak dia menyaksikan pameran 

pembangunan 
C. Saya melihat pameran pembangunan karena diajak 
D. Ia mengajak saya melihat pameran pembangunan 
 

EBTANAS-SMP-87-22 
Di bawah ini terdapat kalimat-kalimat verbal, kecuali 
... 
A. Pekerjaan ayahnya berlayar  
B. Membuat ribut saja pekerjaannya 
C. Menggambar itu sulit 
D. Adik dapat menggambar mobil 



EBTANAS-SMP-87-23 
Pola kalimat di bawah ini menandai kalimat nominal, 
kecuali ... 
A. KB – KB  
B. KB – KK  
C. KB – KS  
D. KB – K Bil 
 

EBTANAS-SMP-87-24 
Nama pemuda yang mengendaiai sepeda motor yang 
berwarna biru itu ialah Junaedi  
Jika kalimat di atas dijadikan kalimat efektif, maka 
susunannya menjadi ...  
A. Nama pemuda yang bersepeda motor berwarna 

biru itu Junaedi  
B. Nama pemuda yang bersepeda motor berwarna 

biru itu Junaedi 
C. Nama pemuda pengendara sepeda motor berwarna 

biru itu Junaedi  
D. Nama pemuda bersepeda motor biru itu Junaedi 
 

EBTANAS-SMP-87-25 
(1) Dalam pada itu, para menteri dan hulubalang 

tunduk karena malu 
(2) Resi Darna tersenyum mendengar laporan patih  
(3) Suasana di ruang istana sunyi sejenak 
(4) Mereka malu karena telah memberikan laporan 

yang tidak lengkap 
(5) Ia mengangguk-anggukan kepalanya, matanya 

memandang kepada prabu. 
Jika kalimat-kalimat di atas disusun menjadi sebuah 
paragraf, maka susunannya yang baik ialah ... 
A. (3) - (4) - (l) - (2) - (5)  
B. (4) - (3) - (5) - (l) - (2)  
C. (2) - (5) - (1) - (4) - (3)  
D. (5) - (3) - (1) - (4) - (2) 
 

EBTANAS-SMP-87-26 
1. Ternyata Kartini sakit 
2. Hal ini sangat mengherankan kedua adiknya, 

Rukmini dan Kardinah 
3. Suara ayam berkokok sudah lama terdengar, tetapi 

Kartini belum juga bangun. 
4. Padahal setiap hari kakaknya selalu bangun pagi-

pagi 
5. Kartini belum bangun juga 
6. Sekarang sudah hampir pukul 07..00 
Gabungan yang tepat dari kalimat-kalimat di atas 
sehingga membentuk satu paragraf ialah ... 
A. 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1  
B. 5 – 6 – 3 – 4 – 1 – 2  
C. 2 – l – 4 – 3 – 6 – 5  
D. 2 – 1 – 3 – 4 – 6 – 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EBTANAS-SMP-87-27 
Keperluan mendorong timbulnya penemuan. 
Berhubungan bahan bakar tambang (minyak dan gas 
bumi, batubara) akan habis, maka para ahli berusaha 
keras menemukan: sumber energi baru. Mereka telah 
berhasil menemukannya, yaitu bahan bakar nuklir  
Yang menjadi pokok masalah dalam paragraf di atas 
adalah ... 
A. Keperluan mendorong penemuan baru  
B. Bahan bakar tambang akan segera habis  
C. Para ahli berhasil menemukan bahan nukjir  
D. Para ahli berusaha keras menemukan sumber 

energi baru 
 

EBTANAS-SMP-87-28 
Di antara tulisan di bawah ini, yang temannya 
bersumber dari pengalaman adalah ... 
A. Dahulu kala hidup seorang nelayan tua. 

Kehidupannya sangat menyedihkan 
B. Pada waktu kecil, pernah aku diajak ke ibukota. 

Betapa senang hatiku, karena baru kali itulah aku 
ke ibukota. Aku senang bisa melihat museum 
Gajah 

C. Merokok itu tidak baik bagi kesehatan. Kecuali 
boros, merokok juga dapat menganggu kesehatan ,  

D. Dilihat dari segi ekonomi, pasar ialah tempat 
pelaksanaan semua kegiatan yang berguna untuk 
menciptakan, memajukan, dan mengedarkan 
barang yang sesuai dengan permintaan konsumen 

 
EBTANAS-SMP-87-29 

Salah satu tugas ketua diskusi adalah ... 
A. Mencatat segala persoalan dan jalarinya diskusi 
B. Mempersiapkan alat-alat tulis dan absen 
C. Membuka dan mengakhiri diskusi dengan 

membacakan kesimpulan diskusi  
D. Memberi kesempatan berbicara kepada peserta 

tertentu. 
 

EBTANAS-SMP-87-30 
Itik Indonesia telah berabad-abad dipelihara orang. Di 
Inggris itik Indonesia dipelihara baik-baik dan 
memberi hasil yang memuaskan. Itik Indonesia 
menghasilkan lelur sebanyak 250 butir sampai 300 
butir setahun dengan berat rata-rata 70 gram. Menurut 
pendapat umum di Eropa yang paling baik untuk 
diternakan ialah itik Indonesia yang berbulu putih. 
Paragraf di atas termasuk jenis karangan ... 
A. Argumentasi 
B. Deskripsi 
C. Narasi 
D. Eksposisi 
 

EBTANAS-SMP-87-31 
Ungkapan untuk kata "Orang-orang yang cacat badan," 
ialah ... 
A. Tunakarya 
B. Tunadaksa 
C. Tunanetrra 
D. Tunarungu 
 



EBTANAS-SMP-87-32 
Beberapa perusahaan asing terpaksa diambil alih oleh 
pemerimah.  
Ungkapan diambil alih berarti ... 
A. Dimasukkan ke dalam negeri 
B. Dipindahkan penguasaannya 
C. Dipindahkan tempatnya 
D. Di ganti pimpinannya 
 

EBTANAS-SMP-87-33 
Setiap pekerjaan yang Anda lakukan seharusnya Anda 
pertanggung-jawabkan.  
Pernyataan di atas dapat diperibahasakan dengan ...  
A. Lempar batu sembunyi tangan  
B. Tangan mencincang bahu memikul 
C. Air susu dibalas dengan air tuba  
D. Sehari selembar benang lambat laun sehelai kain 
 

EBTANAS-SMP-87-34 
Seseorang yang dapat melakukan dua buah pekerjaan 
sekaligus, diibaratkan dengan peribahasa ... 
A. Sambil menyelam minum air 
B. Bahasa menunjukkan bangsa 
C. Kerbau punya susu, sapi punya nama 
D. Biduk lalu kiambang bertaut 
 

EBTANAS-SMP-87-35 
Akhif-aknir ini kita sering melihat turis asing 
berbusana yang minim di tempat keramaian 
Arti katabusana dalam kalimat di atas adalah ... 
A. Perhiasan 
B. Pakaian  
C. Berbaju  
D. Bercelana 
 

EBTANAS-SMP-87-36 
''Setelah berdirinya Pusat Rehabilitasi Penderita cacat 
maka ... 
Makha kata rehabilitasi ialah ... 
A. Penyegaran kembali 
B. Penyembuhan kembali 
C. Pemulihan kembali 
D. Pengobatan kembali: 
 

EBTANAS-SMP-87-37 
Seluruh sisa hidupnya khusus hanya ditujukan untuk 
membela orang-orang yang terlantar.  
Khusus hanya ditujukan dapat diganti dengan kata ... 
A. Sekedar 
B. Berkali-kali 
C. Semata-mata 
D. Selayaknya 
 

EBTANAS-SMP-87-38 
Dia berhasil dalam pcrdagangan meskipun 
konkurennya banyak.  
Kata konkuren sama maknanya dengan ... 
A. Langganan  
B. Saingan  
C. Musuh: 
D. Kenalan 
 
 

EBTANAS-SMP-87-39 
Mode pakaian yang dipakainya sudah ketinggalan 
zaman. Lawan kata "ketingggajan zaman" ialah ... 
A. Kolot sekali 
B. Kuno sekali 
C. Sesuai dengan masa 
D. Amat basi 
 

EBTANAS-SMP-87-40 
Di antara potongan-potongan puisi berikut ini, yang 
paling tinggi nilai gagasannya adalah ... 
A. Apakah yang kupunya anak-anakku selain buku 

dan sedikit ilmu  
B. Mawar merah kau tumbuh subur di tanam hatiku. 
C. Diwaktu senja lentera telah mulai bosau 

merangkak ke ufuk barat. 
D. Burung camar terbang melayang-layang bermain 

buih di atas ombak - timbul tenggelam berkejaran. 
 

EBTANAS-SMP-87-41 
Asam kandis asam gelugur  
Ketiga asam siriang-riang 
Mengangis mayat di daiam kubur  
Teringat badan tidak sembayang  
Menilik isinya pantun di atas adalah ... 
A. Pantun agama 
B. Pantun jenaka 
C. Pantun anak-anak 
D. Pantun adat 
 

EBTANAS-SMP-87-42 
Perpustakaan yang dikunjungi oleh setiap orang 
disebut ... 
A. Perpustakaan khusus 
B. Perpustakaan sekolah 
C. Perpustakaan universitas 
D. Perpustakaan umum 
 

EBTANAS-SMP-87-43 
Manusia selalu ingin berhubungan dengan manusia lain 
Keinginan itu kodrat manusia. Apabila terpaksa hidup 
sendirian, maka ia akan merasa tersiksa.  
Tunjukkan pikiran utama paragraf di atas!  
A. Keinginan itu kodrat manusia  
B. Manusia akan merasa tersiksa  
C. Manusia selalu ingin berhubungan dengan manusia 

lain 
D. Alat perhubungan 
 

EBTANAS-SMP-87-44 
Kata"keterbelakangan"terdiri atas ... 
A. Enam morfem 
B. Empat morfem  
C. Lima morfem  
D. Tiga morfem 
 

EBTANAS-SMP-87-45 
Ibu Siti menangis saja. 
Kalimat di atas terdiri atas berapa morfem ? 
A. Empat mortem 
B. Lima morfem 
C. Tiga morfem 
D. Satu morfem 



EBTANAS-SMP-87-46 
Imbuhan ber- yang berarti mempunyai terdapat dalam 
kalimat ... 
A. Kami bertemu ke rumahnya pada pukul 08.00  
B. Riza sudah tidak beruang lagi sekarang  
C. Syafrida bersepeda ke sekolah  
D. Yogaswara berjalan dengan Andi 
 

EBTANAS-SMP-87-47 
Kata-kata bercetak miring dalam kalimat berikut yang 
dapat memakai awalan me- adalah ... 
A. Sekali rengkuh dayung, dua tiga pulau terlampaui  
B. Sekali-kali ia datang ke rumahku  
C. Ia teman dengan murid-murid di kelasnya  
D. Ia teman dengan murid-murid di kelasnya 
 

EBTANAS-SMP-87-48 
Manakah kalimat yang berpola S P O K? 
A. Mereka berteduh di warung kopi.  
B. Sulastiwi menjabat tangan Susi  
C. Kapan Sulasmi akan herangkat?  
D. Edi menaikkan layang-layang di tanah lapang 
 

EBTANAS-SMP-87-49 
Kata-kata dalam kalimat di bawah ini termasuk gaya 
eufemisme, kecuali ...  
A. Katanya, dia bertukar akal  
B. Dia sudah kurang pendengarannya  
C. Saya akan ke belakang sebentar  
D. Ombak datang mengecup pantai 
 

EBTANAS-SMP-87-50 
Buku-buku yang kita kenal di perpustakaan sekolah 
sebagai buku kumpulan puisi ialah ... 
A. Buah Rindu  
B. Teman Duduk 
C. Kerikil 
D. Tiga kota 
 
 


