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Wacana 

TANAMAN JERUK DI GADUT DISERANG 
PENYAKIT CVPD 

 
Tidak kurang dari 2.500 batang (6 Ha) pohon 

jeruk di Kenagarian Gadut, Kecamatan Tilatang 
Kamang Kabupaten Agam, diserang pcnyakit virus 
CVPD (Citrus Vein Ploem Degeneration) yang sangat 
berbahaya dan mudah menular. 

Pcnyakit tersebut ditemui di Gadut lebih kurang 
10 km sebelah utara Bukittinggi, dengan tanda-tanda 
daun dan tulang menguning. Bila yang terserang daun 
tua dapat dirasakan seperti kertas. Pertumbuhan buah 
jadi kecil-kecil dan akan keras seperti batu. Akhirnya 
mengering dan mati dalam waktu enam bulan terhitung 
mulai kena serangan. Penularan penyakit biasanya me-
lalui bibit, alat-alat pemangkas, dan perantaraan 
serangga vektor (diaphorine citri). 

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Sum-
bar Ir. Nurmawan mengatakan kepada Kompas, mus-
nahnya tanaman jeruk di propinsi utama penghasil 
jeruk seperli Sumut, Sumsel, Lampung dan beberapa 
daerah di pulau Jawa, adalah akibat penyakit CVPD 
itu. 

Harian KOMPAS, 21 Oktober 1983 
 

EBTANAS-SMP-93-01 
Pohon jeruk sebanyak 2.500 batang (6 Ha) yang 
diserang penyakit CVPD terletak di daerah ...  
A. Kenagarian Gadut 
B. Tilatang Kamang 
C. Kabupaten Agam 
D. Sumatera Barat 
 

EBTANAS-SMP-93-02 
Tanda-tanda pohon yang terkena hama penyakit virus 
CVPD ialah ...  
A. buahnya yang kuning dan keras  
B. daunnya yang menguning dan rontok  
C. daun dan tulang daunnya menguning  
D. daun yang masih muda seperti kertas 
 

EBTANAS-SMP-93-03 
Ide pokok paragraf kesatu wacana di atas adalah ...  
A. Areal tanaman jeruk di Kenagarian seluas 6 Ha  
B. Jumlah pohon jeruk di Kenagarian ada 2.500 

batang 
C. Jeruk di Kenagarian Gadut diserang virus CVPD  
D. Penyakit virus CVPD sangat berbahaya dan mudah 

menular. 
 
 
 
 
 
 

EBTANAS-SMP-93-04 
Pertanyaan yang benar dari wacana di atas adalah ... 
A. Pohon jeruk yang terkena penyakit tidak ditandai 

dengan ciri-ciri yang jelas. 
B. Kompas mengatakan bahwa musnahnya tanaman 

jeruk di daerah itu adalah akibat penyakit CVPD. 
C. Pohon jeruk akan mengering dan mati dalam 

waktu enam bulan terhitung mulai kena serangan 
virus CVPD. 

D. Tidak kurang dari 2.500 batang (6 Ha) pohon jeruk 
tumbuh suburdi Kenagarian Gudut. 

 
EBTANAS-SMP-93-05 

Dalam wacana di atas terdapat kata virus.  
Kata tersebut artinya bibit penyakit yang ...  
A. sangat berbahaya  
B. sudah dilumpuhkan  
C. hidup dalam tanaman  
D. terdapat dalam tanaman 
 

EBTANAS-SMP-93-06 
Kata berimbuhan dalam paragraf kesatu wacana di atas 
berjumlah ...  
A. 4 buah 
B. 5 buah 
C. 6 buah 
D. 7 buah' 
 

EBTANAS-SMP-93-07 
Wacana di atas termasuk jenis karangan ... 
A. narasi 
B. deskripsi 
C. eksposisi 
D. argumentasi 
 

EBTANAS-SMP-93-08 
Kesimpulan isi wacana di atas adalah ... 
A. Tanaman jeruk banyak yang rusak, mengering dan 

mati.  
B. Daun dan tulang daun tanaman jeruk menguning, 

mengering, kemudian mati.  
C. Rusaknya tanaman jeruk di Kanagarian Gadut 

diakibatkan virus.  
D. Penularan penyakit melalui bibit, alat-alat pe 

mangkas, dan serangga vektor. 
 



EBTANAS-SMP-93-09 
Hari Minggu keluarga Pak Sumardi pergi ke kebun| 
binatang. Mereka melihat singa, kuda nil, gajah, kijang 
dan lain-lain. Setelah berkeliling, mereka beristirahat 
sambil makan jeruk di dekat taman bunga. 
Paragraf di atas mengandung kata umum dan kata 
khusus. Kata umum dalam Paragraf tersebut di 
antaranya ...  
A. singa 
B. kijang 
C. bunga 
D. jeruk 
 

EBTANAS-SMP-93-10 
Celaka karena perbuatannya sendiri.  
Peribahasannya adalah ...  
A. Senjata makan tuan  
B. Pagar makan tanaman  
C. Makan serasa lilin  
D. Mendapat durian runtuh 
 

EBTANAS-SMP-93-11 
Mereka kembali ke sebuah desa. Desa itu terletak di 
kaki gunung yang tenang dan damai. Terasa angin 
berbisik, burung bernyanyi menyambut surya pagi. 
Dalam paragraf di atas terdapat majas ... 
A. metafora  
B. litotes  
C. paradoks 
D. personifikasi 
 

EBTANAS-SMP-93-12 
Masyarakat di daerah itu serentak berhamburan ke-; 
luar dari rumah begitu mendengar teriakan seseorang 
yang meminta tolong. Karena ketakutan, pencuri itu 
mengambil langkah seribu. 
Majas yang digunakan dalam paragraf di atas adalah ... 
A. metonimia 
B. hiperbola 
C. pleonasme 
D. klimaks 
 

EBTANAS-SMP-93-13 
Pemandangan di tempat itu indah permai. Banyak 
pohon rindang yang membuat udara menjadi sejuk. 
Tanahnya subur, sehingga tanaman mudah tumbuh. 
Kata umum bidang pertanian dalam paragraf di atas 
adalah ... 
A. subur 
B. indah 
C. permai 
D. sejuk 
 

EBTANAS-SMP-93-14 
Kata yang bermakna konotasi terdapat dalam kalimat 
... 
A. Saya bisa menyelesaikati soal itu  
B. Ia datang dengan istrinya 
C. Rombongan pemain sudah tiba 
D. Sekarang mereka sudah mampus semua 
 
 
 

EBTANAS-SMP-93-15 
Ayah membaca ... yang ditulis oteh J.S. Badudu dalam 
surat kabar "Pikiran Rakyat".  
Isi yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah 
... 
A. artikel 
B. kolom 
C. editor 
D. tajuk rencana 
 

EBTANAS-SMP-93-16 
Adegan dalam film itu tidak sesuai dengan ... 
A. sutradara 
B. episode 
C. shuting 
D. skenario 
 

EBTANAS-SMP-93-17 
Pendud'uk Indonesia bertambah terus dengan cepat. 
Menurut sensus penduduk lahun 1980 jumlah pen-
duduk 147,5 juta jiwa. Pada tahun 1981 penduduk 
Indonesia sudah mencapai 150 juta jiwa. Diperkirakan 
pada tahun 2000 jumlah penduduk Indonesia akan 
mencapai lebih dari 200 juta jiwa. 
Kata umum bidang IPS dalam paragraf di atas adalah 
... 
A. A, tahun 
B. jiwa 
C. sensus 
D. jumlah 
 

EBTANAS-SMP-93-18 
Para petani berusaha membasmi ... agar tanaman padi 
terpelihara dengan. baik. 
Isian yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas 
adalah ... 
A. hama penyakit 
B. kuman air 
C. bibit bakteri 
D. kutu air 
 

EBTANAS-SMP-93-19 
Kalimat yang menggunakan kata umum bidang 
Wawasan Nusantara yaitu ... 
A. Presiden Soeharto meresmikan Jalan Tol. 
B. Mereka sudah menjadi warga negara Indonesia.  
C. Indonesia mengadakan kerja sama dengan Jepang. 
D. Perairan Indonesia harus dijaga ketat. 
 

EBTANAS-SMP-93-20 
Perpustakaan sekolah yang baik biasanya mempunyai 
koleksi yang luas dan selera sastra yang tinggi dan 
masih mempunyai "tenaga dalam" untuk meningkatkan 
gairah pembaca. Oleh karena itu, ia menganggap acara 
membicarakan buku sebagai suatu alat dan seni yang 
bermanfaat dan merupakan suatu kesibukan yang 
menyenangkan.  
Kata umum bidang perpustakaan dalam paragraf di atas 
adalah ... 
A. alat 
B. sastra 
C. koleksi 
D. sekolah 



EBTANAS-SMP-93-21 
1. Ia duduk sekursi dengan sahabatnya. 
2. Kereta api itu sejalan dengan jalur inobil. 
3. Upacara perkawinan itu dilakukau secara adat. 
4. Kakakku pernah mengunjungi propinsi se-

Indonesia. 
Penggunaan awalan se- yang bermakna seluruh 
terdapat pada ...  
A. no. 1 
B. no. 2 
C. no. 3 
D. no. 4 
 

EBTANAS-SMP-93-22 
Kalimat yang menyatakan aktif transitif yaitu ... 
A. Anak itu belajar dengan rajin.  
B. Ia sedang mengerjakan pekerjaan rumahnya.  
C. Mereka tertawa dengan sangat riangnya.  
D. Ibu pergi dengan kereta api ke Jakarta. 
 

EBTANAS-SMP-93-23 
Peti itu tak terangkat olehnya. 
Berdasarkan jenisnya, kata yang berawalan ter- 
menyatakah ... 
A. kata benda 
B. kata sifat 
C. kata kerja 
D. kala keterangan 
 

EBTANAS-SMP-93-24 
"Kami sudah dua hari di sini," kata.para pelajar itu. 
Kalimat tak langsung yang berasal dari kalimat di atas 
yaitu ... 
A. Para pelajar mengatakan bahwa mereka telah dua 

hari berada di sini.  
B. Para pelajar mengatakan bahwa kami sudah dua 

hari berada di sini.  
C. Para pelajar itu sudah dua hari berada di daerah ini 
D. Para pelajar mengatakan sudah dua hari kita berada 

di sini. 
 

EBTANAS-SMP-93-25 
Kalimat majemuk setara sejalan adalah ... 
A. Adik pulang terlambat oleh karena itu ia kena 

marah. 
B. Ayah membaca koran sedangkan ibu novel. 
C. Anak itu pandai lagi pula ia sangat ramah. 
D. Temannya seorang karyawan swasta tetapi ia 

pegawai pemerintah. 
 

EBTANAS-SMP-93-26 
1. Ia baru berangkat keluar negeri ketika ibunya sakit. 
2. Barang siapa melanggar peraturan akan dihukum. 
3. Gunung itu seperti perahu terbalik layaknya. 
4. Para siswa berekreasi ke sebuah derah 

berpanorama indah. 
Kalimat majemuk bertingkat di atas yang beranak 
kalimat pengganti predikat adalah ... 
A. no. 1 
B. no. 2 
C. no. 3 
D. no. 4 
 

EBTANAS-SMP-93-27 
Tidak baik kamu ... seperti itu, nanti ccpat tua. 
Kata ulang kata sifat yang tepat untuk 
menyempurnakan kalimat di atas yaitu ... 
A. malas-malas 
B. malu-malu  
C. manja-manja 
D. marah-marah 
 

EBTANAS-SMP-93-27 
Kalimat yang mengandung frase setara yaitu ...  
A. Suami istri itu masih sangat muda.  
B. Ibu sedang tidur nyenyak di kamar depan.  
C. Pemandangan di Pangandaran sungguh indah.  
D. Guru IPS itu masih sangat muda. 
 

EBTANAS-SMP-93-29 
Penggunaan -nya sebagai akhiran terdapat pada kalimat 
... 
A. Ia menggambar bunga anggrek untuknya.  
B. Petani menanti turunnya hujan  
C. Penglihatannya kurang awas sekarang.  
D. Uang itu telah disimpannya di Bank. 
 

EBTANAS-SMP-93-30 
Arti/nosi kata ulang yang menyatakan sangat terdapat 
pada ... 
A. Ayah membuka pintu lebar-lebar agar sejuk.  
B. Intel-intel dikerahkan untuk misteri itu.  
C. Pelor-pelor berdesingan di atas kepalanya.  
D. Rumah-rumah itu kelihatan sangat bersih. 
 

EBTANAS-SMP-93-31 
Penggunaan kata sapaan terdapat pada kalimat ...  
A. Ani saudara kandung Ati.  
B. Kita wajib menghormati ayah dan ibu.  
C. Ayah pergi mengantar Bapak Camat yang baru.  
D. Jumlah guru yang hadir lima orang. 
 

EBTANAS-SMP-93-32 
Kata ulang kata keterangan yang berarti sangat terdapat 
pada ...  
A. Pagi-pagi adik sudah bangun.  
B. Saya ingin lekas-lekas berangkat,  
C. Ia datang dengan diam-diam.  
D. Sebentar-sebentar dia batuk. 
 

EBTANAS-SMP-93-33 
Arti frase idiomatik yang menyatakan banyak pe-
ngalamannya terdapat pada kalimat ...  
A. Wanita itu makan hati berulam jantung.  
B. Ia mencoba mengadu nasib ke Jakarta.  
C. Orang itu banyak makan garam kehidupan.  
D. Adu pendapat merupakan keterampilan berbicara. 
 



EBTANAS-SMP-93-34 
A. Becak, kendaraan beroda tiga dilarang beroperasi 

di Jalan Asia-Afrika. 
B. Anak yang mukanya bercoreng-moreng adalah 

adikku yang bungsu. 
C. Murid-murid sudah menyelesaikan pekerjaan 

kecuali murid yang malas. 
D. Perpustakaan menarik minat siswa asalkan 

koleksinya lengkap dan bervariasi.  
Contoh kalimat majemuk campuran yaitu kalimat ...  
A. no. 1 
B. no. 2 
C. no. 3 
D. no. 4 
 

EBTANAS-SMP-93-35 
Paragraf yang mengandung topik keberhasilan seorang 
wiraswastawan adalah ... 
A. Malin Kundang pergi merantau. Berkat kete-

kunannya di perantauan ia menjadi saudagar yang 
kaya raya. Perahunya sarat dengan barang 
dagangannya, Karena itu wajar bila ia ingin 
berlayar ke daerah tanah kelahirannya. 

B. Toto bila pulang sekolah menjual air teh ke 
terminal. Ia rajin menabung sehingga ia tak pernah 
menunggak uang SPP-nya. Ia pun bisa 
melanjutkan ke SMP atas biaya sendiri. 

C. Ibunya hanya pedagang pecel, ayahnya seorang 
pegawai rendahan. Anak mereka lima orang masih 
kecil-kecil. Untuk menambah penghasilan, 
ayahnya bila malam hari menjalankan becak 
tetangganya. 

D. Hujan tak juga reda. Dengan suaranya yang khas ia 
menawarkan dagangannya agar langganannya 
keluar sejenak untuk menikmati bajigur 
dagangannya. Tetapi meskipun tekun ia belum 
pernah kaya. 

 
EBTANAS-SMP-93-36 

Surabaya sudah dikuasai sama sekali oleh sekutu dan 
sudah aman kembali. Rakyat Indonesia tidak berbuat 
apa-apa lagi. Setiap waktu dan pada setiap kesempatan, 
pemimpin-pemimpin tentara berkata dengan kepastian 
seratus persen, "Surabaya-akan kita rebut kembali! 
Selekas mungkin!" Tapi setelalah ada di garis depan, 
mereka berhadapan dengan kenyataan yang seratus 
persen pula. Tank-tank raksasa masih ada. Kapal-kapal 
terbangnya masih ada dan kedua benda itu tidak 
digertak dengan perkataan bual belaka. Garis depan 
sekarang bukan lagi pelabuhan Tanjung Perak tapi 
sudah jauh masuk ke dalam negeri.  
Judul fiksi yang tepat untuk penggalan fiksi di atas 
ialah ... 
A. Perjuangan 
B. Sekutu  
C. Surabaya 
D. Tanjung Perak 
 
 
 
 
 
 

EBTANAS-SMP-93-37 
Paragraf prosa narasi yang berisikan pengalaman 
pribadi yaitu ... 
A. Karta menyembelih lima ekor ayam jantan. 

Rencananya sore hari nanti ibu Karta akan 
mengadakan kenduri. Betapa terkejutnya ibu-
setelah ayam itu masak dan akan disimpan, kepala 
ayam tinggal empat, sedangkan kaki ayamnya 
tinggal sembilan. 

B. Aku kembali dari rumah, yang sedang diliputi 
bahagia itu. Tiba di hotel aku menangis, menangis, 
aku ... Keadaan keuangan tak mengijinkan lagi 
untuk tinggal di hotel lama-lama. Aku tinggal di 
sebuah rumah di sebuah gang kecil. Yang menjadi 
hiburan bagiku hanya buku-buku lagi. 

C. Semenjak kelas rendah si Johan belajar sungguh. 
Ia disayangi gurunya. Barang kelakuannyapun 
disukai teman-temannya. Siang malam ia tak 
melupakan budi baik Kang Sui dan istrinya. Ia 
selalu berharap akan dapat juga membalas 
pertolongan dan kebijakan mereka kelak. 

D. Pagi itu angin bertiup kencang. Bendera merah 
putih di halaman rumah kakek berkibar dengan 
megahnya. Kakek duduk di kursi reyot di depan 
rumahnya. Setiap kali memandang sang dwiwarna 
yang berkibar, kakek tampaknya begitu sedih. 
Begitu pula pada pagi hari itu Tiba-tiba air 
matanya bergulir dari pelupuk matanya yang telah 
tua. 

 
EBTANAS-SMP-93-38 

Paragraf yang bercorak prosa deskripsi hasil pertanian 
adalah ... 
A. Pasar induk merupakan penampungan hasil 

pertanian. Sayuran dan buah-buahan dari pasar 
induk disebarkan ke seluruh penjuru kota. Hal ini 
dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat sehari-hari. 

B. Pembina upacara memberi sambutan dengan topik 
"Peningkatan Pertanian." Isinya mengajak supaya 
kita memanfaatkan sejengkal tanah yang berada di 
lingkungan rumah atau sekolah untuk ditanami. 
Penanaman tersebut pasti bermanfaat bagi 
keperluan sehari-hari. 

C. Padi sangat kami butuhkan sebagai makanan 
pokok. Padi umumnya kami belum dapat 
meninggalkan padi untuk menggantikan dengan 
singkong, jagung atau ubi-ubian lainnya. 

D. Pemandangan di pantai selatan sangat menak-
jubkan. Gelombang yang berlari-larian membasahi 
pantai dan menyiram pohon kelapa yang berjejer 
sebagai benteng pantai selatan. 

 



EBTANAS-SMP-93-39 
……………. 
Harum madu 
di mawar merah 
mentari di tengah-tengah 
Berbelit jalan 
ke gunung kapur 
antara Bandung dan Cianjur 
Dan mawar merah 
gugur lagi 
sisanya bertebaran 
di keheningan had 

Ramadhan K.H. 
Puisi di atas merupakan puisi bebas, ada pun isinya 
tentang ... 
A. harumnya madu dari sekuntum mawar  
B. berkelok-keloknya jalan daerah gunung kapur  
C. mawar merah gugur lambang hati yang kering  
D. lukisan keindahan alam antara Bandung dan 

Cianjur 
 

EBTANAS-SMP-93-4 
Penulisan naskah iklan yang baik, yaitu ...  
A. Jual: 

Tanah 15.000 m2 + Bangunan Pabrik 1550 m2. 
Benteng, Tlp., Langsung Bisa Berproduksi di 
Ketapang, Bandung. 
Hub. Tip. 504393. Jl. Setiabudi 101 
Bandung  

B. Dijual:  
Tanah 15.000 m2 ditambah Bangunan untuk 
Pabrik, ada benteng, punya telepon. Langsung bisa 
pakai, Ketapang. Bandung.  

C. Akan dijual: 
Tanah 15.000 m2 dan bangunan Pabrik seluas 1550 
m2. Benteng dan Tip. tersedia. Langsung bisa 
menghasilkan, di Ketapang, Bandung. 
Hub.: no. Tlp, 504393 

D. Jual: 
Tanah seluas 15.000 m2 ditambah Bangunan 
Pabrik 1550 m2. Benteng, memiliki tilpon. 
Langsung bisa berproduksi. 
Hubungi: Tlp. 504393 

 
EBTANAS-SMP-93-41 

Puisi yang bertema pahlawan, yaitu ...  
A. Angin pulang menyejuk bumi  

Menepuk teluk mengepas emas  
Lari ke gunung memuncak sunyi  
Berayun alun di atas alas  

B. Sepucuk bambu runcing di tangan  
Siap untuk mematuk lawan  
engkau berjuang sekuat tenaga  
jiwa melayang engkaupun rela 

C. Seruling dipasir ipis merdu  
antara gundukan pohon pina  
Tembang menggema di dua kaki  
Burangrang Tangkuban prahu  

D. Titik-titik rakhmat-Mu  
turun membasahi bumi  
singgah pada kuntum mawarku  
mengetuk atap rumahku 

 

EBTANAS-SMP-93-42 
Contoh paragraf argumentasi yaitu... 
A. Di sebuah pulau karang kecil ombak mendebur 

memukul-mukul pantai. Di pulau itu bersarang 
seekor burung rajawali yang perkasa. Tubuhnya 
besar dan kokoh. Seandainya menerkam kambing 
ia sanggup membawa terbang tinggi ke angkasa. 

B. Wah sial, Bu! Sama sekali tidak kusangka. Di 
pasar saya bertemu dengan Adung. Kita kan sudah 
lama mempunyai utang kepadanya. Uang tidak jadi 
saya belanjakan. Saya tidak dapat lagi mengelak. 
Saya bayarkan saja semua. Ya apa boleh 

C. Air tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Zat cair 
itu antara lain kita minum, kita pakai untuk mandi, 
kita gunakan dalam pabrik dan laboratorium serta 
kita perlukan untuk mengairi sawah. Makanan kita 
sehari-haripun mengandung air, di samping zat 
lainnya. Karena itu berhematlah dalam 
penggunaan air bersih. 

D. Saya masuk ke dapur. Haus dan lapar saya hari itu 
karena hampir sehari-harian berenang. Di atas 
meja tampak sesisir pisang raja yang sudah ranum. 
Inilah dia. Dalam sekejap dua buah pisang sudah 
masuk ke dalam perut. Tiba-tiba kakak saya yang 
perempuan datang. Saya tidak tahu kalau pisang 
itu akan dibawanya untuk menengok temannya 
yang sakit. 

 
EBTANAS-SMP-93-43 

Isi salah satu paragraf di bawah ini lebih tepat bila 
digunakan untuk surat lamaran pekerjaan. 
Paragraf tersebut yaitu ... 
A. Pengurus OSIS SMP '45 dengan ini mengajukan 

permohonan untuk dapat menggunakan lapangan 
sepak bola yang ada di sekolah Bapak. Lapangan 
tersebut akan kami gunakan pada hari Minggu 
pukul 08.00 s.d. pukul 14.00 

B. Melalui surat ini saya beritahukan bahwa saya 
pada hari ini tidak dapat masuk kerja karena sakit. 
Sebagai bahan pertimbangan Bapak, saya 
lampirkan juga surat keterangan dari dokter. 

C. Membaca iklan Bapak yang dimuat dalam "Media 
Pembangunan," dengan ini saya memberanikan 
diri mengajukan permohonan untuk dapat bekerja 
di perusahaan Bapak. Sebagai bahan pertimbangan 
Bapak berikut ini saya lampirkan beberapa 
persyaratan yang diperlukan. 

D. Menyusul surat kami tertanggal 10 November 
1992, dengan ini kami sampaikan bahwa lowongan 
pekerjaan yang diinformasikan dalam surat 
terdahulu kini telah terpenuhi. Untuk itu kami 
tidak memerlukan lagi pegawai baru. 

 



EBTANAS-SMP-93-44 
Naskah pidato yang berisi sambutan atas nama siswa 
pada perayaan perpisahan kelas 3 yaitu ... 
A. Bapak-Bapak dan Ibu-lbu yang terhormat, tiga 

tahun kami berada dalam bimbingan bapak dan 
Ibu. Banyak sekali ilmu yang kami terima. Hal itu 
tak dapat kami lukiskan dengan kata-kata. Kami 
hanya dapat berdoa, semoga kebaikan bapak dan 
ibu mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. 

B. Hadirin yang saya hormati, izinkanlah saya atas 
nama penyelenggara menyampaikan laporan 
penyelenggaraan kegiatan ini. Pertama, kami 
ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 
telah berpartisipasi dalam kegiatan ini, 

C. Teman-teman yang saya cintai, kegiatan hari ini 
merupakan kegiatan akhir dalam acara persiapan 
perayaan perpisahan. Berbagai persiapan telah kita 
kerjakan bersama. Untuk itu saya ucapkan terima 
kasih. Namun demikian tidak berarti pekerjaan kita 
telah selesai karena masih menanti kegiatan yang 
lebih besar. 

D. Assalamu alaikum wr. wb.  
Sebagaimana kita maklumi di beberapa tempat di 
wilayah Jawa Barat telah terjadi bencana alam! 
Maka pada kesempatan ini kami membuka 
kesempatan kepada teman-teman yang ingin 
berpartisipasi dalam rangka turut membantu 
meringankan penderitaan saudara kita. 

 
EBTANAS-SMP-93-45 

Ani  : Kak, kehidupan paman sekarang tidak seperti 
dulu lagi. 

Rudi  : Mengapa, An? 
Ani  : Paman kini sudah pensiun, putranya banyak. 

Saya sangat kasihan padanya. 
Rudi  : Lalu? 
Ani  : Kalau boleh saya. usul, saya ingin ikut ber-

sama kakak, sekolah di Bandung. 
Rudi  : ……… 
Ani  : Baik kak, hari ini juga Arti akan menemui 

paman. 
Percakapan di atas dapat dilengkapi dengan kalimat 
yang menyatakan persetujuan, sebagai berikut ...  
A. Kakak baru sekarang mendengar keadaan paman 

yang sebenamya.  
B. Sebaiknya kau selesaikan dulu sekolah di sini, baru 

ikut bersama kakak. 
C. Boleh juga, tapi Ani rnesti bicara dulu pada 

paman. D. Persoalan itu tidak perlu kau pikirkan, 
An! Kakak yang mengurusnya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EBTANAS-SMP-93-46 
Sore itu Persib bertanding melawan PSMS. Pertan-
dingan tersebut sangat mengesankan. Mereka bermain 
sangat prima. Kedua kesebelasan bermain sportif. 
Hampir tak terlihat permainan curang dalam 
pertandingan itu. Semua penonton merasa puas. 
Pernyataan berikut sesuai dengan informasi faktual 
dalam wacana di atas … 
A. Pertandingan sepak bola itu sangat menarik.  
B. Tidak ada sesuatu yang menarik dalam 

pertandingan sepak bola itu. 
C. Pertandingan itu menarik karena Persib menang.  
D. Penonton merasa kecewa karena Persib kalah. 
 

EBTANAS-SMP-93-47 
Amin  : Har, coba perhatikan gadis di pinggir jembatan 

itu! 
Hari  : Mengapa? 
Amin  : Pakaiannya cukup rapi dun bagus. Tampaknya 

seperti orang kaya. 
Hari  : Ya, lalu mengapa dengan dia? 
Amin  : Mungkin dia akan bunuh diri. 
Hari  : ……… 
Amin  : Alasannya? 
Hari  : Lihat saja, dia tampak ceria tak terlihat dia 

sedang bingung. 
Kalimat untuk melengkapi percakapan di atas yang 
isinya menyatakan tidak mungkin terjadi yaitu …  
A. Mungkin juga dia kan seorang diri di tempat itu. 
B. Saya juga sependapat dengan pendirianmu.  
C. Seenaknya, mana mungkin dia melakukan hal itu.  
D. Masuk akal juga, tapi dia kan sangat cantik. 
 

EBTANAS-SMP-93-48 
Hagi anak yang rajin. Dia giat sekali belajar. Hampir 
tak ada hari yang terlewatkan. Karena hal itu pada 
pembagian rapor semester gasal Hagi mendapat 
peringkat pertama. 
Pernyataan berikut mengungkapkan sesuatu hal yang 
masuk akal sesuai dengan prestasi Hagi.  
A. Hagi memang anak yang pandai. 
B. Memang tepat dia mendapat peringkat pertama. 
C. Saya tidak menduga hal itu akan terjadi.  
D. Tidak masuk akal dia mendapat peringkat pertama.  
 

EBTANAS-SMP-93-49 
Dita  : Kelas berapa kamu, Mir? 
Mira  : Sama dengan kamu, kelas tiga.  
Dita  : Kamu tinggal di mana?  
Mira  : Di jalan Sudirman 25.  
Dita  : Boleh saya tahu hobimu?  
Mira  : Membaca dan senam Kamu apa? 
Dita  : Korespondensi.  
Berdasarkan percakapan Mira adalah ...  
A. siswa baru, kelas tiga dan hobinya membaca.  
B. kelas tiga, siswa baru dan hobinya membaca.  
C. siswa lama, kelas tiga dan hobinya senam.  
D. siswa 1ama, kelas dua dan hobinya membaca. 
 



EBTANAS-SMP-93-50 
Eva baru saja lulus menempuh ujian. Sebagai adiknya, 
Desi ingin mengucapkan selamat kepada kakaknya. 
Untuk hal itu Desi menyampaikannya melalui 
telegram. 
Isi telegram yang dibuat Desi sebaiknya sebagai 
berikut … 
A. Selamat, semoga berhasil.  
B. Selamat, saya turut bergembira.  
C. Selamat, mudah-mudahan sukses.  
D. Selamat, semoga berbahagia. 
 

EBTANAS-SMP-93-51 
Andi : Saya lihat kamu keluar masuk kelas saja, Ben?' 
Beni : Memangnya kenapa? 
Audi : Apa kamu tidak cape? 
Beni : Itu kan urusan saya, apa maumu? 
Andi : ………………... 
Beni : Oh ya, saya tidak tahu. Saya kan masih baru 

Terima kasih An! 
Kalimat untuk memperbaiki kesalahan Beni dalam 
percakapan di atas ialah ...  
A. Pulang saja kamu, itu kan sangat mengganggu  
B. Kalau bisa jangan begitu, itu kan melanggar aturan  
C. Sebaiknya kamu diam saja di luar sekolah.  
D. Saya ingin kamu diam saja di dalam sekolah. 
 

EBTANAS-SMP-93-52 
Pagiku hilang sudah melayang  
Hari mudaku sudah pergi  
Sekarang petang datang membayang  
Batang usiaku sudah tinggi  

Saduran puisi di atas yaitu ... 
A. Penderitaan yang muncul di hari tua.  
B. Perjuangan yang sia-sia pada saat usia tua.  
C. Seseorang yang sudah tua tetapi berjiwa muda. 
D. Seseorang yang menyesal karena lalai waktu 

muda.  
 

EBTANAS-SMP-93-53 
"Kalau begitu, tentunya ibu kecewa saya hanya 
menjadi seorang pedagang."  
Jalan yang kutempuh masih panjang kalau diizinkan 
Tuhan. 
Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kalau 
Tuhan menghendaki, semua dapat terjadi di luar 
dugaan. 
Zulkarnaen tersenyum, tidak pernah terpikirkan 
olehnya untuk menjadi seorang mubaligh. 
Akan tetapi siapa tahu pikirnya. 
Watak si Ibu dalam kutipan di atas yaitu ...  
A. ramah, penyabar, takwa 
B. ramah, sederhana, rnalas 
C. sederhana, pemarah, malas 
D. tegas, penyabar, takwa 
 
 
 
 
 
 
 
 

EBTANAS-SMP-93-54 
"Tidakkah kau sadari bahwa kau mendurhakai, Yati?" 
Katanya tiba-tiba setelah kami, kau dan dia, diam lama 
sekali. 
Mukanya masih merah seperti tadi. 
"Tidak," jawabku tenang. 
"Aku tak tahu kenapa ibu dulu punya anak aku." 
"Itu satu kebetulan." 
"Tapi cuma kau yang membelok bikin aturan sendiri, 
lain-lainnya tidak ada yang seperti kau." 
Dalam penggalan cerpen di atas, pengarang berperan 
sebagai ... 
A. orang pertama 
B. orang kedua 
C. orang ketiga 
D. pengamat 
 

EBTANAS-SMP-93-55 
Salju 

Ke manakah pergi  
mencari matahari .  
ketika salju turun  
pohon kehilangan daun 

Ke manakah jalan 
mencari lindungan 
ketika tubuh kuyup 
dan pintu tertutup  

Ke manakah lari  
mencari api  
ketika bara hati 
 padam tak berarti  

Ke manakah pergi selain  
mencuci diri. 

Puisi di atas mengungkapkan amanat/misi ...  
A. semua kesulitan pasti ada jalan keluarnya  
B. hidup ini penuh dengan rintangan  
C. hadapilah hidup ini dengan ketegaran  
D. janganlah berpaling dari Tuhan 
 

EBTANAS-SMP-93-56 
No. Bentuk puisi lama 
1. Berhentilah kisah raja Hindustan 

Tersebutlah pula suatu perkataan 
Abdul Hamid Syah paduka sultan 

2. Pergi kepasar membeli duku  
duku dikupas banyak isinya  
kalau duduk bertopang dagu  
cobalah terka apa namanya 

3. a. kalau terpelihara mata kuranglah cita-cita  
b. kurang pikir kurang siasat tentu dirimu 

kelak tersesat 
4 a. Pinggan tak retak, nasi tak dingin tuan tak 

hendak, kami tak ingin  
b. Sudah gaharu, cendana pula sudah tahu 

bertanya pula 
Puisi lama yang termasuk jenis pantun yaitu nomor ... 
A. satu 
B. dua 
C. tiga 
D. empat 
 



EBTANAS-SMP-93-57 
Nisan 

Untuk nenekanda 
Bukan kematian benar menusuk kalbu  
Keridlaanmu menerima segala tiba  
Tak kutahu setinggi itu atas debu  
dan duka maha tuah bertahta  

Amanat yang tersirat dalam puisi di atas yaitu ...  
A. bersabarlah dalam menghadapi cobaan  
B. janganlah menyesali suatu kegagalan  
C. kematian itu tak perlu kita tangisi  
D. berjuanglah kila dalam mengatasi kesulitan 
 

EBTANAS-SMP-93-58 
Semenjak Open menjadi pengarang, ia banyak 

membaca buku-buku filsaiat. Pada waktu ia dalam 
penjara Kempetai ini, dalam mana ia kadang-kadung 
hampir-hampir menjadi gila dan putus asa, selalu 
ditutup dalam kamar kecil, buang air besar dan buang 
air kecil, makan dan minum di tempat itu juga, pada 
waktu penderitaannya memuncak, hanya satu ahli 
filsafat yang menemani kesengsaraan: Boethius. 
Peristiwa di atas terjadi sewaktu Open berada di dalam, 
tahanan tentara ... 
A. Gurka 
B. Belanda 
C. Inggris 
D. Jepang 
 

EBTANAS-SMP-93-59 
Maria yang bungsu, bersekolah di HIS dan Tuti 

guru di HIS di Petojo. Kedua gadis ini mempunyai sifat 
yang sangat berlawanan. Maria wanita periang, hidup 
penuh kegembiraan. Sebaliknya Tuti wanita pemikir 
yang giat bergerak dalam perkumpulan kaum putri. Ia 
tak pernah jemu memperjuangkan kaumnya. Pidatonya 
dalam rapat selalu berapi-api, membangkitkan 
semangat kaum wanita untuk mengangkat derajat 
mereka dengan kesadaran sendiri. 

Hubungan Maria dengan Yusuf berpengaruh 
kepada Tuti. Diam-diam diperhatikannya gerak-gerik 
Yusuf dan Maria. Namun lamaran Supomo ditolaknya 
karena ia tak dapat menyerahkan dirinya kepada orang 
yang tidak dicintainya. 

Maria jatuh sakit. Ia dirawat di Pacet. Selama itu 
Tuti dan Yusuf tinggal di Pacet dan setiap hari 
menjenguk Maria bersama-sama. Diam-diam Tuti juga 
mengagumi Yusuf. 

Penyakit Maria tidak dapat ditolong. Pada 
kunjungan Yusuf dan Tuti terakhir Maria berkata 
dengan mereka. Digenggamnya tangan kedua orang 
yang dikasihinya itu, kakaknya dan kekasihnya. Dia 
berpesan, "Alangkah bahagianya saya rasanya di 
akhirat nanti kalau saya tahu, bahwa kakandaku berdua 
hidup rukun dan berkasih-kasihan Seperti kelihatan 
kepada saya dalam beberapa hari ini.  
Sinopsis novel di atas bertema ...  
A. cinta segitiga orang remaja  
B. Pesan terakhir seorang adik pada kakaknya  
C. Perjuangan hak asasi kaum wanita  
D. watak dan perilaku seorang anak remaja. 
 
 

EBTANAS-SMP-93-60 
Ciri-ciri sastra lama bentuk prosa 
1. menggunakan bahasa klise 
2. beraliran romantik 
3. anonim 
4. cerita khayalan/fantastis 
5. ... 
Ciri prosa lama yang lainnya yaitu ... 
A. realisme 
B. istana sentris 
C. masyarakat sentris 
D. dinamisme 
 
 
MENGARANG 
 
 
A. PETUNJUK KHUSUS 
1. Buatlah karangan dengan cara memilih me-

ngembangkah salah satu kerangka yang telah 
disediakan 

2. Panjang karangan antara 150 - 200 kata 
3. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar 
4. Unsur yang dinilai: 

a. Ketepatan judul dengan isi 
b. Kornposisi penyajian isi dan kesesuaian jenis 

karangan 
c. Struktur dan diksi (pilihan kata)  
d. Penggunaan ejaan  
e. Koherensi antar kalimat dan paragraf  
f. Kerapian bentuk karangan dan tulisari 

 
B.I. Kerangka karangan 

1. Jenis karangan : Argumentasi 
2. Tema : Cara menjaga Kelestarian 

Lingkungan Hidup. 
 
I.  Pendahuluan 

1.  lingkungan hidup dan manusia 
2.  pentingnya lingkungan hidup  

 
II.  Faktor yang mempengaruhi kelestarian 

lingkungan hidup 
1.  perkembangan teknologi 
2.  pertambahan penduduk 
3.  sumber daya alam yang terbatas  

 
III. Upaya melestarikan lingkungan hidup 

1.  meningkatkan kesejahteraan 
2.  program pendidikan lingkungan 
3.  pembangurtan yang berwawasan lingkungan  

 
IV.  Kesimpulan ' 

1. manusia sebagai perusak dan penyelamat 
lingkungan 

2. manusia tak dapat terpisah dari lingkungan-
nya. 

 



B.2.  Kerangka karangan 
1. Jenis karangan  : Narasi 
2. Tema : Pengalaman yang menyenang 

kan. 
Bulan-Bulan Pertama di 
Kelas Dua. 

 
I.  Sebulan di kelas dua 

1.  bangga karena naik kelas  
2.  tetap satu kelas 

 
II.  Murid baru 

1.  datang dari jauh 
2.  menyesuaikan diri 
3.  ramah tamah 

 
III. Nasihat Pak Burhan 

1.  belajar lebih baik 
2.  sekolah lebih rajin 
3.  mematuhi tata tertib 

 
IV.  Pemilihan pengurus OSIS 

1.  belajar berorganisasi 
2.  merupakan masyarakat kecil 
3.  membantu sekolah 

 
 


