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WACANA  

MURID YANG BAIK DAN MASA DEPAN 
BANGSA 

 
Ada sebuah pepatah Amerika yang berarti " Anda 

dapat menggiring seekor kuda menuju air, tetapi Anda 
tidak dapat membuatnya minum air" Demikian pula 
halnya dengan murid. Guru hanya bisa membimbing 
murid untuk berkenalan dengan pengetahuan. Tak 
seorang guru pun yang dapat membuat seorang murid 
untuk mempelajari ilmu pengetahuan tersebut kalau 
murid tidak menghendakinya. 

Pada waktu seorang anak berumur 4 atau 5 tahun 
mulai berkenalan dengan sekolah, Empat bulan 
kemudian si anak menerima rapor tentang 
kemampuannya. Untuk pertama kalinya si anak 
menerima rapor tentang kemampuannya. Untuk 
pertama kalinya si anak diukur dengan nilai. Kalau 
angka yang di rapor baik, ayah dan ibunya akan 
senang, tetapi kalau jelek akan marah. Kini si anak 
tahu, bahwa di sekolah ia harus mencari nilai yang 
bagus, bukan mengejar ilmu. Ia harus mengingat -ingat 
perkataan guru. Ia harus mengerjakan persis seperti 
guru agar nilainya bagus. Dari usia muda, si anak 
belajar tergantung pada guru, untuk mencari nilai dan 
bukan kepandaian yang sesungguhnya. 

Sebenarnya ilmu tidak hanya di dalam kelas dan 
monopoli guru. Sekolah hanyalah satu di antara 
berbagai tempat untuk belajar, Koran, buku, majalah, 
radio, TV, orang dewasa, teman-teman merupakan 
guru dan sumber yang dapat digali untuk memperkaya 
pengetahuan. 

Satu ciri murid yang baik adalah bisa belajar 
sendiri. Artinya murid bisa mengembangkan apa yang 
diperoleh dari sekolah melalui bacaan, bertanya secara 
kritis dan berusaha mencari jawaban untuk ingin 
tahunya. Murid yang baik adalah murid yang punya 
inisiatif sendiri. 

Anak-anak inilah tumpuan bangsa. Kalau anak-
anak ini sejak kecil oleh orang tuanya dilatih bersikap 
mandiri, bekerja keras untuk mencari suatu prestasi dan 
di kelas juga dididik untuk menjadi murid yang aktif 
berpartisipasi, mereka akan menjadi "bibit unggul" 
bangsa kita.  

Kompas, 5 Agustus 1986  
Oleh: Wuri Sujatmiko 

 
EBTANAS-SMP-88-01 

Wacana di atas terdiri atas ... 
A. 3 paragraf 
B. 4 paragraf 
C. 5S paragraf 
D. 6 paragraf 
 
 
 

EBTANAS-SMP-88-02 
Dalam wacana di atas dijelaskan " murid yang baik" 
adalah ... 
A. Murid yang selalu patuh dan duduk tenang di 

dalam kelas  
B. Murid yang kreatif dan jujur.  
C. Murid yang selalu hendak bicara  
D. Murid yang selalu mencontoh keterangan guru. 
 

EBTANAS-SMP-88-03 
Sumber pengetahuan itu luas dan bukan hanya di 
sekolah 
Maksud ini dicantumkan dalam ... 
A. Paragraf ke-1 
B. Paragraf ke-2 
C. Paragraf ke-3 
D. Paragraf ke-4 
 

EBTANAS-SMP-88-04 
Pada paragraf pertama dilukiskan ... 
A. Guru adalah tempat segala ilmu pengetahuan  
B. Guru adalah orang yang menentukan pandai dan 

tidaknya murid  
C. Guru adalah orang yang mampu membuat murid 

untuk mempunyai ilmu tertentu.  
D. Guru adalah pembimbing, pendorong murid untuk 

memiliki ilmu pengetahuan. 
 

EBTANAS-SMP-88-05 
Bila kita perhatikan wacana di atas termasuk ... 
A. Eksposisi 
B. Narasi 
C. Deskripsi 
D. Argumentasi 
 

EBTANAS-SMP-88-06 
Manakah kelompok kata di bawah ini yang merupakan 
kata dasar? 
A. Penduduk - pelajar - peserta  
B. Perintah-pergi-perlu  
C. Pesuruh - perintah - pelari  
D. Penari - penakut -perwira 
 

EBTANAS-SMP-88-07 
Rumah itu didirikan oleh pemerintah  
Bentuk dasar "didirikan"ialah ... 
A. dirikan 
B. Didirikan 
C. Diri 
D. Berdiri 
 



EBTANAS-SMP-88-08 
Halaman rumah itu dibersihkan adik. 
Kalimat di atas berpola ... 
A. S P O 
B. O P S 
C. O S P 
D. P S O  
 

EBTANAS-SMP-88-09 
Untiik ... dari budak pekerjaan, dibutuhkan kesadaran 
diri. 
Isian yang tepat pada kalimat di atas ialah ... 
A. Melepaskan diri 
B. Melarikan diri 
C. Menjaga diri 
D. Mengekang diri 
 

EBTANAS-SMP-88-10 
Pemakaian tanda titik di bawah ini benar, kecuali ...  
A. Paman akan datang pukul 11.15 dengan pesawat 

terakhir 
B. Buku itu terdiri atas 1.318 halaman.  
C. Prof Dr. Ir B.J Habibie adalah ahli teknik yang 

Pertama 
D. Dua hari y.l. dia datang kerumahku 
 

EBTANAS-SMP-88-11 
Kata-kata di bawah ini berasal dari bahasa asing, 
kecuali ...  
A. Slogan 
B. Takhta  
C. Raja 
D. Tandus 
 

EBTANAS-SMP-88-12 
Tunjukkan kalimat yang termasuk ragam bahasa 
sekolah (bahasa resmi)  
A. Ayahnya si Riza menghadiri rapat POMG di 

sekolah 
B. Rumahnya Zulfikar paling besar sendiri.  
C. Usul daripada teman-teman semua akan 

diperhatikan saya.  
D. Susi muslimah mewarnai gambarnya dengan pensil 

berwarna. 
 

EBTANAS-SMP-88-13 
Usaha yang dirintis pemimpin kita yang terdahulu 
hendaknya diteruskan.  
Dirintis artinya .... " 
A. Dibuka 
B. Dimulai  
C. Diukur 
D. Dilalui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EBTANAS-SMP-88-14 
Bangsa Indonesia sedang giat membangun. Tenaga, 
pikiran dicurahkan untuk menyusun masyarakat yang 
lebih baik, adil dan makmur. Keadilan dan 
kemakmuran tidak turun seperti hujan dari langit. Kita 
haras bekeija keras untuk mendapatkannya. 
A. Kalimat pertama 
B. Kalimat kedua 
C. Kalimat ketiga 
D. Kalimat keempat 
 

EBTANAS-SMP-88-15 
Buku perpustakaan yang termasuk roman sejarah, di 
bawah ini adalah ... 
A. Untung Surapati, karangan Abdul Muis 
B. Layar Terkembang, karangan St. Takdir 

Alisjahbana 
C. Salah Asuhan, karangan Abdul Muis 
D. Siti Nurbaya, karangan Marah Rusli 
 

EBTANAS-SMP-88-16 
Upacara dilakukan dengan khidmat. 
Arti kata yang dicetak miring dalam kalimat di atas 
ialah ... 
A. Tenang 
B. Hormat  
C. Sempurna 
D. Mantap 
 

EBTANAS-SMP-88-17 
Waktu itu saya tidak masuk sekolah karena sakit. 
Seluruh badan terasa lemas, Kepala pening. Sebentar-
sebentar batuk. Kata dokter, saya terserang penyakit 
influenza, Saya dapat surat cuti selama tiga hari.  
Kalimat utama paragraf di atas ialah ...  
A. Waktu itu saya tidak masuk sekolah karena sakit.  
B. Saya mendapat surat cuti tiga hari  
C. Kata dokter saya terserang penyakit influenza  
D. Sebentar-sebentar batuk. 
 

EBTANAS-SMP-88-18 
Jangan ... di situ lebih baik berbaris dengan teratur.  
Isian bentuk perulangan yang tepat ialah ... 
A. Mendesak-desak 
B. Berdesak-desakan  
C. Berdesak-desak  
D. Desak-desakan  
 

EBTANAS-SMP-88-19 
Instruksi Presiden harus ditaati.  
Instruksi artinya .... . 
A. Permintaan 
B. Pengumuman 
C. Perintah 
D. Petunjuk 
 

EBTANAS-SMP-88-20 
Pak Dullah, orang yang tahu di ujung lidah orang lain 
Makna ungkapan ujung lidah ialah ... 
A. Mengetahui apa yang akan dikatakan orang  
B. Mengetahui akibat kata-kata yang diucapkan orang 
C. Mengetahui apa maksud perkataan orang 
D. Mengetahui apa hasil pembicaraan orang 



EBTANAS-SMP-88-21 
A. Diantaranya ada yang datang dari-jauh 
B. Namun demikian mereka dengan mudah 

menyesuaikan diri, apa lagi gurunya ramah tamah. 
C. Di kelas dua ada beberapa murid baru 
D. Peraturan pada sekolah yang ditinggalkan tentu 

saja berbeda, 
Kalimat di atas menjadi paragraf yang baik; bila 
disusun menurut urutan ... 
A. 2 – 3 – 4 – 1  
B. 4 – 1 – 2 – 3  
C. 3 – 1 – 4 – 2  
D. 3 – 2 – 1 – 4  
 

EBTANAS-SMP-88-22 
Berburu ke padang datar  
Mendapat rusa belang kaki  
Berguru kepajang ajar 
Bagai bunga kembang tak jadi  
Maksud pantun di atas adalah ... 
A. Belajar sendiri tidak akan berhasil guna  
B. Belajar setengah-setengah tidak akan 

mendatangkan keberhasilan  
C. Belajar bersunguh-sungguh akan mekar seperti 

bunga  
D. Belajar bersama-sama seperti bunga yang sedang 

mekar 
 

EBTANAS-SMP-88-23 
Kakak menulis surat kemarin. 
Jika kalimat di atas yang dipentingkan perbuatannya, 
maka tekanan keras diberikah pada kata ... 
A. Kakak 
B. Menulis 
C. Surat 
D. Kemarin 
 

EBTANAS-SMP-88-24 
Menurut cerita ibu kakak seorang yang tekun belajar 
Bila yang dimaksud adalah kakak seorang yang tekun 
belajar, penggalan yang tepat untuk kalimat di atas 
ialah ... 
A. Menurut cerita ibu//kakak//seorang yang tekun 

belajar 
B. Menurut cerita /ibu kakak//seorang yang tekun 

belajar  
C. Menurut cerita//ibu//kakak//seorang yang tekun 

belajiar  
D. Menurut cerita ibu//kakak seorang yang tekun 

belajar. 
 

EBTANAS-SMP-88-25 
Kata dasar bangun bila diberi prefiks me - akan 
berubah artinya menjadi ... 
A. Menjaga  
B. Membuat  
C. Mengerjakan  
D. Mendirikan 
 
 
 
 
 

EBTANAS-SMP-88-26 
Dari keempat kalimat berikut manakah yang termasuk 
kalimat inyersi? 
A. Di ufuk timur bersinarlah matahari  
B. Sekarang negara kita sedang membangun  
C. Surat kabar memegang peranan yang sangat 

penting 
D. Rakyat di daerah menyambut kedatangan Presiden 
 

EBTANAS-SMP-88-27 
Sudah setahun ia menjadi tunawisma di Jakarta 
Tunawisma artinya ... 
A. Tidak dapat mendengar  
B. Tidak mempunyai rumah  
C. Tidak mempunyai pekerjaan  
D. Tidak dapat melihat 
 

EBTANAS-SMP-88-28 
Kalimat-kalimat berikut termasuk kalimat nominal, 
kecuali ... , 
A. Wilayah negara kita sangat luas  
B. Sekolah itu dibangun setahun yang lalu  
C. Tinju adalah olah raga kegemaran saya  
D. Ayahnya seorang bupati 
 

EBTANAS-SMP-88-29 
Manakah kalimat efektif diantara kalimat-kalimat di –
bawah ini? 
A. Setetah berdiskusi, pokok persoalan itu dipahami 

oleh mereka. 
B. Setelah berdiskusi, pokok persoalan itu telah 

mereka pahami 
C. Setelah berdiskusi, mereka memahami pokok 

persoalan itu. 
D. Setelah berdiskusi, mereka menjadi paham akan 

pokok persoalan itu. 
 

EBTANAS-SMP-88-30 
Sepi diluar, sepi menekan mendesak, segala menanti. 
Menanti, ini sepi terus, ada, menanti, menanti 
Kalimat-kalimat di atas menggunakan gaya bahasa ... 
A. Hiperbola 
B. Klimaks 
C. Personifikasr 
D. Repetisi 
 

EBTANAS-SMP-88-31 
Membaca, baik membaca koran/majalah, maupun 
membaca buku mempunyai manfaat seperti yang 
tercantum di bawah ini, kecuali .... 
A. Mengungkap akan isi hati lewat tulisan 
B. Mengisi waktu terluang 
C. Menambah ilmu pengetahuan 
D. Menghibur diri lewat bacaan  
 



EBTANAS-SMP-88-32 
Sebuah jendela membuka dunia lama 
Dari garis hujan dan angin 
Dongeng nenek menjelang tidur 
Mesranya peluk bunda 
Kutipan di atas menceritakan ... 
A. Betapa indahnya masa remaja 
B. Betapa indahnya ketika nenek masih 
C. Betapa manisnya masa kanak-kanak 
D. Betapa besar kasih sayang buhda. 
 

EBTANAS-SMP-88-33 
Pemyataan-pernyataan di bawah ini masuk santun 
berdiskusi, kecuali ... 
A. Peserta mempersiapkan diri sebaik-baiknya  
B. Mempertahankan pendapat sendiri tanpa argumen-

tasi 
C. Mempelajari bahan-bahan yang akan didiskusikan  
D. Menghargai pendapat peserta lain, 
 

EBTANAS-SMP-88-34 
Cara mengungkapkan pendapat dalam berdiskusi 
adalah ... 
A. Membatasi diri dalam mengemukakan pendapat 

agar tidak sampai dikrkik,  
B. Mempergunakan kalimat singkatr jelas, dan mudah 

dipahami 
C. Berbicara bersemangat dan berapi-api agar tidak 

dibantah orang.  
D. Berusaha memaksakan pendapat sendiri agar 

diterima orang lain. 
 

EBTANAS-SMP-88-35 
Sesuatu akan berhasil baik bila dimusyawarahkan lebih 
dahulu. 
Pernyataan tersebut di atas terkandung dalam 
peribahasa ... 
A. Gayung bersambut, kata berjawab  
B. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing  
C. Bulat air di pembuluh, bulat kata di mufakat 
D. Tertumbuk biduk dikelokkan, tertumbuk kata 

dipikiri 
 

EBTANAS-SMP-88-36 
Yang dimaksud drama komedi ialah ... 
A. Drama yang isinya menggelikan penonton  
B. Drama yang isinya menyedihkan penonton 
C. Drama, yang disampaikan melalui tarian dan 

nyanyian  
D. Drama yang dipertunjukkan hanya dengan suara 
 

EBTANAS-SMP-88-37 
Pemakaian tanda koma (,) dalam kalimat-kalimat 
berikut benar, kecuali ... 
A. Mir, dimana rumahmu?  
B. Dia tidak lulus, karena malas 
C. Karena hujan, dia tidak hadir hari ini.  
D. Amboi, cantiknya! 
 
 
 
 
 

EBTANAS-SMP-88-38 
Semua kata-kata di bawah ini adalah kata majemuk, 
kecuali ... 
A. Rumah sakit 
B. Rumah makan 
C. Rumah paman 
D. Rumah duka 
 

EBTANAS-SMP-88-39 
Pembentukan kata yang benar di bawah adalah ... 
A. Ia tak mau mengubah pendiriannya  
B. Ia tak mau merubah pendiriannya  
C. Ia tak mau mengobah pendiriannya  
D. Ia tak mau merobah pendiriaannya 
 

EBTANAS-SMP-88-40 
Kalimat-kalimat di bawah ini berpola SPOK, kecuali ... 
A. Ayah membelikan kakak sepeda motor Honda 

kemarin 
B. Tuti membaca surat kabar di ruang tamu  
C. Aminah membeli sayur asam di kedai  
D. Anak itu makan kacang hijau di warung pojok 
 

EBTANAS-SMP-88-41 
Dengan hanya berrnodal dengkul saja, ia bisa berhasil 
berwiraswasta.  
Makna kata bermodal dengkul, yaitu ...  
A. Bermodal kecil  
B. Tanpa modal  
C. Bermodal kelicikan  
D. Pandai bicara 
 

EBTANAS-SMP-88-42 
Kalimat majemuk yang memiliki anak kalimat 
pengganti subjek adalah ... 
A. Yang berambut gondrong, dipanggil Pak Amir  
B. Kami telah mendengar bahwa ia sudah datang  
C. Rumah itu baru dibangun. dan sekarang telah 

dijualpula  
D. Ia ditolong murid yang paling disayanginya 
 

EBTANAS-SMP-88-43 
Kalimat di atas menggunakan gaya bahasa ... 
A. Paradoks 
B. Hiperbola 
C. Personifikasi 
D. Pleonasme 
 

EBTANAS-SMP-88-44 
Sekarang negara kita sedang membangun, 
meningkatkan usaha-usaha pertanian, perindustrian, 
perhubungan, perdagangan dan lain-lain. Sudah barang 
tentu kita harus berusaha menyamai negara lain, 
khususnya dalam bidang alat perhubungan. Kita harus 
cepat berhubungan dengan siapa saja baik di dalam, 
maupun di luar negeri. Bahkan di Amerika para 
ilmuwan telah berhasil mengadakan hubungan dengan 
astronot yang didaratkannya di bulan.  
Pikiran utama paragraf di atas ialah ...  
A. Negara kita harus menyamai negara lain.  
B. Negara kita sedang membangun  
C. Kita pertu berhubungan dengan bangsa lain  
D. Amerika mendarat di Bulan 



EBTANAS-SMP-88-45 
Dunia sastra Indonesia mencatat nama Chairil Anwar, 
karena usahanya memberi corak yang baru dalam puisi 
kita. Berbeda dengan sajak-sajak sebelumnya, penyair 
ini benar-benar memperhitungkan pemakaian kata dan 
ungkapan dalam ciptaannya. Kata-kata yang dipakai 
benar-benar wakil pemikiran dan pengendapan 
pengalaman. Singkat, padat, bermakna, dan tentunya 
telah menampilkan keindahan bahasa. 
Dari bacaan di atas dapat diketahui, bahwa ...  
A. Chairil Anwar namanya tercatat dalam sejarah  
B. Puisi Chairil Anwar sama dengan puisi-puisi 

sebelumnya  
C. Puisi Chairil Anwar menggunakan ungkapan 

pengendapan pengalaman 
D. Puisi Chairil Anwar menampilkan corak baru 

dalam sastra Indonesia 
 
 
Uraian 
 
 

EBTANAS-SMP-88-46 
a. Tuliskanlah 3 bentuk puisi baru! 
b. Jelaskanlah masing-masing terdiri atas beberapa 

baris sebait! 
 

EBTANAS-SMP-88-47 
Kita wajib saling tolong-menolong dengan sesama 
makhluk hidup. 
Perbaikilah kalimat di atas sehingga menjadi kalimat 
efektif! 
 

EBTANAS-SMP-88-48 
a. Tuliskanlah 3 bentuk awalan me-!  
b. Berikanlah contoh masing-masing! 
 

EBTANAS-SMP-88-49 
"Senangkanlah hatimu!" Kata ibu kepada Tuti. 
Ubahkanlah kalimat di atas menjadi kalimat tak 
langsung! 
 

EBTANAS-SMP-88-50 
Sebutkanlah dua fungsi bahasa resmi! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENGARANG PETUNJUK KHUSUS 
 
 
1. Karangan berbentuk prosa dan berbentuk narasi 

(ceritera) 
2. Panjang karangan 100 -150 kata, atau 3-6 paragraf, 

ditulis dengan rapi. 
3. Judul karangan dapat dipilih satu di antara tiga 

yang disediakan. 
4. Rangka karangan yang disediakan dapat 

dikembangkan 
5. Gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar, 
6. Perhatikan dan gunakan ejaan bahasa Indonesia 

yang berlaku. 
7. Yangdinilai: 

 . Isi karangan 
 . Urutan dan hubungan antar paragraf 
 . Pemakaian bahasa. 

 
Judul I LINGKUNGAN KITA HARUS BERSIH 
1.     Untunglah jika bersih dan terpelihara 

a.  Enak dipandang 
b.  Menyehatkan 
c.  Senang tinggai di situ 
d.  Kebersihan lahir dapat mempengaruhi 

kebersihan batin  
2.      Ruginya jika kotoran tidak terpelihara 

a.  Tak enak dipandang mata 
b.  Lalat dan nyamuk banyak 
c.  Dapat mendatangkan berbagai penyakit  

3.      Menjaga kebersihan 
a.  Menyapu setiap hari 
b.  Mengatur tempat sampah 
c.  Membersihkan got 

 
Judul II MENABIJNG 
1.     Nasihat guru/orang tua 

a.  Bersekolah perlu biaya 
b.  Menabung untuk masa depan 
c.  Lebih baik di bank daripada di rumah 

2.     Mulai menabung 
a.  Kantor pos jauh dari sekolah 
b.  Mendaftarkan ke kantor pos 
c.  Buku tabungan 
d.  Menyisihkan uang saku 

3.     Memetik manfaat 
a.  Sudah setahun menabung 
b.  Ibu sakit, obat mahal  
c.  Mengambil tabungan  
d.  Senang menolong ibu 

 
Judul III. LINGKUNGAN HIDUP 
1.     Kebersihan 

a. Rumah dan sekitarnya  
b. Pemanfaatan halaman  
c. Pengaruh bagi kesehatan 

2.     Pemeliharaan lingkungan 
a.  Kebiasaan mengurus tanaman  
b.  Penataan halaman 

3.     Usaha pemerintah 
a.  Bimbingan/penyuluhan 
b.  Penghijauan 
c.  Pelestarian lingkungan 


