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PERTANDINGAN BOLA VOLI 
 
Pagi itu tim bola voli di kampung kami ber-

tanding dengan tim dari desa seberang. Pertandingan itu 
dilaksanakan di Alun alun Kecamatan. Kami bertanding 
untuk-memperebutkan tiket ke pertandingan final 
melawan juara bertahan, yaitu tim dari kecamatan. 
Setelah kami berhasil memenangkan perlombaan yang 
menegangkan itu, kami semakin giat berlatih. Di bawah 
bimbingan Pak Sutisna, kami berupaya keras agar dapat 
memboyong piala bergilir dari Bapak Camat ke kampung 
kami. 
 
Soal nomor 1-5 berhubungan dengan bacaan di atas! 
 

EBTANAS-98-01 
Mereka sedang bertanding bola voli. 
Pertanyaan yang benar untuk jawaban di atas adalah ... 
A. Mengapa mereka bertanding bola voli? 
B. Apa yang mereka lakukan di Alun-alun Kecamatan? 
C. Siapakah pemenang dalam pertandingan itu? 
D. Di manakah mereka melakukan pertandingan 

tersebut? 
 

EBTANAS-98-02 
Pertandingan itu dimenangkan oleh tim dari kampung 
kami. Pertanyaan yang benar untuk jawaban di atas 
adalah ... 
A. Bagaimanakah cara memenangkan pertandingan itu? 
B. Apa yang mereka lakukan setelah bertanding? 
C. Mengapa pertandingan dimenangkan oleh / mereka? 
D. Siapakah yang memenangkan pertandingan tersebut? 
 

EBTANAS-98-03 
Dimanakah pertandingan itu dilaksanakan?  
A. Pertandingan itu akan dilaksanakan pagi itu.  
B. Pertandingan itu dilaksanakan di Alun-alun 

Kecamatan. 
C. Pertandingan itu dimenangkan oleh tim kami.  
D. Pertandingan itu memperebutkan piala bergilir. 
 

EBTANAS-98-04 
Bagaimanakah jalannya pertandingan?  
Jawaban yang benar adalah ...  
A. Pertandingan itu dilaksanakan pagi pagi.  
B. Pertandingan itu dilaksanakan di Alun-alun 

kecamatan. 
C. Pertandingan itu berlangsung menegangkan.  
D. Pertandingan itu dimenangkan oleh tim kami. 
 
 

EBTANAS-98-05 
Mengapa sejak memenangkan pertandingan tim 
kampung itu giat berlatih?  
Tim itu giat berlatih karena ...  
A. ingin memboyong piala bergilir dari Bapak Camat  
B. di bawah bimbingan Pak Sutisna  
C. ingin memperebutkan tiket ke pertandingan final  
D. memenangkan pertandingan 
 

EBTANAS-98-06 
Yudi disuruh menimba air. Tapi ember timbanya bocor. 
Ketika timba itu ditarik, tak sedikit pun air yang 
didapatnya. KelakuanYudi bagai menegakkan benang 
basah. 
Arti peribahasa pada paragraf di atas adalah ... 
A. mengerjakan sesuatu yang sia-sia 
B. mengerjakan hal yang bersifat coba coba. 
C. melakukan pekerjaan yang meragikan. 
D. melakukan sesuatu yang tercela. 
 

EBTANAS-98-07 
Menyanyilah Rani dengan suara lantang. Semua peserta 
lomba terdiam. Para Juri segera ... Ketika nyanyian 
berakhir semua hadirin bertepuk tangan ...  
A. memberikan penilaian dengan saksama  
B. memberikan pengumuman  
C. memberikan hasil akhir penilaian  
D. memberikan piagam penghargaan 
 

EBTANAS-98-08 
Kalimat yang mengandung kelompok kata bermakna 
kepahlawanan adalah ... 
A. Dengan berat langkah ia meninggalkan ruangan.  
B. Ia pantang mundur untuk menghadapi masalah itu.  
C. Hatinya berbunga-bunga mendengar berita itu.  
D. Buah hatinya menuju medan perang. 
 

EBTANAS-98-09 
Tendangannya membuahkan gol. Kejadian itu sangat 
mengagetkan kami. "Nah, ini baru jagoan kita!" Teriak 
seorang penonton. 
Kalimat yang mengungkapkan kepuasan adalah ...  
A. Tendangannya membuahkan gol  
B. Kejadian itu sangat mengagetkan kami.  
C. "Nah, ini baru jagoan kita! " 
D. Teriak seorang penonton. 
 



EBTANAS-98-10 
(1) Pak lurah datang mengunjungi peternakan, itu. 
(2) Pak AH menyambutnya dengan baik. 
(3) Diajaknya pak Lurah berkeliling melihat lihat 

kandangayam. 
(4) Pak Ali mempunyai peternakan ayam.  
Kalimat-kalimat di atas akan menjadi paragraf utuh jika 
susunannya … 
A. (4) - (1) - (2) - (3) 
B. (1) - (3) - (2) - (4) 
C. (4) - (1) - (3) - (2) 
D. (1) - (2) - (3) - (4) 
 

EBTANAS-98-11 
Semburan awan panas melanda sekitarnya. Asap panas 
bergulung gulung. 
Hujan abu dan kerikil teras melanda. Semoga kejadian 
ini segera berakhir. 
Kalimat yang menyatakan harapan dari paragraf di atas 
adalah ... 
A. Asap panas, bergulung-gulung,  
B. Hujan Abu dan kerikil terus melanda  
C. Semburan awan panas melanda sekitarnya. 
D. Semoga kejadian ini segera berakhir. 
 

EBTANAS-98-12 
Pembeli  : "Berapa harga sekilo gula pasir, Pak?"  
Pedagang  : "Untuk langganan Rp 2200,00 saja, Bu" 
 Pembeli  : "Apakah boleh Rp 2.100,00 saja, Pak?"  
Pedagang : "Baiklah, asal Ibu sering belanja ke sini!"  
Kalimat yang menyatakan persetujuan dari percakapan di 
atas adalah ...  
A. "Apakah boleh Rp 2.100,00 saja, Pak?"  
B. "Baiklah, asal Ibu sering belanja ke sini!"  
C. "Untuk langganan Rp 2.200,00 saja, Bu!"  
D. "Berapa harga sekilo gula pasir, Pak?" 
 

EBTANAS-98-13 
Asyik, sayuranku mulai tumbuh subur! 
Kata yang bercetak miring sama bentuknya dengan ... 
A. sawahnya 
B. indahnya 
C. sulitnya 
D. hijaunya 
 

EBTANAS-98-14 
Ihsan sedang membaca sajaknya ketika Ibu Guru masuk 
kelas. 
"Wah, bagus sekali sajakmu, sedang asyik rupanya!" kata 
ibu guru. 
Gagasan utama pada bacaan di atas adalah ...  
A. Ibu Guru masuk kelas.  
B. Sajaknya bagus sekali.  
C. Ihsan membaca sajaknya.  
D. Sedang asyik rupanya. 
 
 
 
 

EBTANAS-98-15 
Kalimat berikut ini yang SPOK adalah ... 
A. Wisatawan melihat pemandangan di Puncak.  
B. Banyak sekali wisatawan yang berkunjung.  
C. Kebun Raya Cibodas terletak di sekitar Gunung 

Gede.  
D. Pemandangan sangat indah dan menakjubkan. 
 

EBTANAS-98-16 
Kalimat berikut ini yang mengandung kata ganti orang 
ketiga jamak adalah ...  
A. Berikan kami kesempatan satu kali lagi!  
B. Mereka makan mi goreng setiap hari.  
C. Mengapa kalian tidak menepati janji?  
D. Saya sangat menyukai olahraga lari. 
 

EBTANAS-98-17 
Kata berimbuhan -i terdapat dalam kalimat ...  
A. Tabungan ini berisi kerikil dan pasir.  
B. Lapisi dengan kertas sebelum dirakit!  
C. Teliti dahulu mesin yang akan digunakan!  
D. Pilih campuran yang sesuai dengan gambar. 
 

EBTANAS-98-18 
Penggunaan tanda koma yang tepat terdapat pada kalimat 
... 
A. Ia ingin pulang tetapi, belum sembuh,  
B. Karena sakit ia, tidak mau makan.  
C. Ini bukan buku Ani, melainkan buku Ila.  
D. Kalau ada waktu saya, pasti akan datang. 
 

EBTANAS-98-19 
Kalimat berikut ini yang diperluas, dengan keterangan 
tempat adalah ...  
A. Pak Hamid menyimpan padi di gudang.  
B. Panen tahun ini dimulai bulan depan.  
C. Pak Sukri akan menjual sebagian hasil panennya.  
D. Sawah Pak Kurdi sangat luas sekali. 
 

EBTANAS-98-20 
Kalimat berikut ini yang mengasdung kata berimbuhan 
ter~ adalah ...  
A. Dibuatnya terompet dari jerami.  
B. Digunakannya teropong untuk melihat pesawahan 

itu. 
C. Tanaman padi rusak terserang hama,  
D. Petani melakukan terobosan dalam mengolah tanah. 
 

EBTANAS-98-21 
Penulisan kalimat langsung yang tepat adalah ...  
A. Ia bertanya, Siapa nama pelatih voli itu?  
B. Tuti berkata Aku bercita-cita ingin menjadi atlet.  
C. Adi berkata,"Aku gemar membaca".  
D. Perbuatanku memang salah, katanya lirih. 
 



EBTANAS-98-22 
Sepeda motor adalah kendaraan beroda dua. 
Arti imbuhan ber- pada kata yang bercetak miring adalah 
.... 
A. memakai 
B. mempunyai 
C. melakukan 
D. menjadi 
 

EBTANAS-98-23 
Cerita yang tepat untuk gambar di samping adalah ... 

 
A. Petugas Pos Kesehatan sedang berjaga-jaga. 
B. Petugas kesehatan sedang membagikan makanan.  
C. Petugas PMI sibuk menangani korban banjir.  
D. Petugas PMI menolong korban kecelakaan lalu 

lintas. 
 

EBTANAS-98-24 
Kalimat tanya yang tepat untuk situasi pada gambar di 
atas adalah ... 

 
A. Apakah yang sedang mereka lakukan terhadap 

temannya?  
B. Kapan mereka mengetahui bahwa temannya itu 

sakit? 
C. Mengapa temannya itu menderita sakit?  
D. Berapa lama temannya itu sakit? 
 

EBTANAS-98-25 
Adang  :  "Apakah ia sudah menggunakan traktor?" 
Dodi :  "Belum, ia masih menggunakan bajak!"  
Adang :  "Apakah ini satu satunya pekerjaannya?"  
Dodi :  "Ya, benar!" 
Adang :  "Tentunya saja ia seorang petani bukan?"  
Kalimat yang merupakan kesimpulan dari percakapan di 
atas adalah ... 
A. "Belum, ia masih menggunakan kerbau!"  
B. "Apakah ia masih menggunakan bajak?"  
C. "Apakah ia sudah menggunakan traktor?"  
D. 'Tentunya saja ia seorang petani bukan?" 
 
 
 
 
 
 
 

EBTANAS-98-26 
Panas hati Kamandaka, darahnya menggelegak. Dalam 
keadaan seperti itu ia membalas dengan suara lantang. 
Makna dari kata yang bercetak miring adalah ... 
A. sayang 
B. senang 
C. tabah 
D. marah 
 

EBTANAS-98-27 
Arya Panangsang di Jipang Pandan Bakti sakti man-
draguna. Kesaktiannya tidak ada yang menandingi. 
Karena mempunyai kesaktian yang tanpa tanding itulah, 
maka tanpa berpikir panjang lagi ia membabat semua 
musuh-musuhnya. 
Sifat yang dimiliki oleh Arya Panangsang adalah ... 
A. bijaksana 
B. pemberani 
C. takabur 
D. pemarah 
 

EBTANAS-98-28 
Penulisan judul karangan yang benar adalah ... 
A. Perjuangan rakyat Bali dan raja Buleleng. 
B. Perlawanan K.H. Zaenal Mustofa di Tasikmalaya. 
C. Kedatangan Pasukan Sekutu di Surabaya. 
D. Pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. 
 

EBTANAS-98-29 
Kalimat berikut ini yang menggunakan kata depan di 
adalah ... 
A. Kegemaranku membaca didukung cita-cita.  
B. Kegemaranku membaca di ruangan perpustakaan.  
C. Kegemaranku membaca disertai prestasiku.  
D. Kegemaranku membaca mendapat dukungan. 
 

EBTANAS-98-30 
Kita berusaha untuk ... negara berswasembada pangan. 
A. menciptakan 
B. diciptakan 
C. tercipta 
D. pencipta 
 

EBTANAS-98-31 
Jika pembangunan jembatan dikerjakan secara bergotong 
royong ... akan cepat selesai. 
A. supaya 
B. maka 
C. agar 
D. dengan 
 



EBTANAS-98-32 
Anak anak sedang mempelajari sikap kepahlawanan 
Moh.Toha. 
Kata yang bercetak miring jika dipenggal akan menjadi 
... 
A. ke-pah-law-an-an 
B. ke-pah-la-wa-nan 
C. ke-pah-la-wan-an  
D. kep-ah-la-wan-an 
 

EBTANAS-98-33 
Dodo menyindir Didi yang mempunyai kuku panjang dan 
kotor.  
Kalimat yang diucapkan Dodo adalah ...  
A. Didi, bagus sekali kukumu itu!  
B. Didi, mengapa kukumu panjang dan kotor?  
C. Didi apakah kukumu tidak dipotong?  
D. Didi, kotor sekali kukumu! 
 

EBTANAS-98-34 
Paman mengajak kami memetik buah rambutan.  
Kalimat yang diucapkan paman adalah ...  
A. "Ajaklah teman temanmu untuk memetik buah 

rambutan!" 
B. "Toni cepat petik buah rambutan itu?"  
C. "Siapa yang akan memetik buah rambutan?"  
D. "Man, kita memetik buah rambutan!" 
 

EBTANAS-98-35 
Pak Tua yang tak pernah lelah 
Tak pernah mengeluh mengayuh rakit ke seberang 
Memenuhi keinginan orang keinginanku pergi ke-
sekolah 
Keluh kesahku selalu disambut dengan ramah 
Rakitmu, Bapak Tua kau sangat berjasa 
 
Judul puisi di atas adalah ... 
A. Pak Tua yang Ramah 
B. Jasa PakTua 
C. Rakit yang Berjasa 
D. Rakit Pak Tua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan kata 
yang tepat! 
 

EBTANAS-98-36 
Para pekerja sedang memperbaiki gedung yang akan 
roboh itu.  
Arti imbuhan pe pada kata yang bercetak miring adalah 
... 
 

EBTANAS-98-37 
Dengan tangan terbuka ia melaksanakan nasihat ibunya.  
Arti kata yang bercetak miring adalah ... 
 

EBTANAS-98-38 
Para pekerja pabrik duduk-duduk dipelataran pabrik.  
Sinomin dari kata yang bercetak miring adalah ... 
 

EBTANAS-98-39 
Rasa sayang orang tuanya, dibalas dengan rasa ... oleh 
anaknya yang durhaka itu. 
 

EBTANAS-98-40 
Pak tani sedang ... sawahnya dengan traktor. 
 

EBTANAS-98-41 
.... gara-gara menonton pertandingan sepakbola ber-
desak-desakan, kakiku jadi sakit begini! 
 

EBTANAS-98-42 
Penyakit kulitku sembuh setelah memakai salep.  
Keterangan alat pada kalimat di atas adalah ... 
 

EBTANAS-98-43 
Peribahasa: Berakit-rakit ke hulu ... ke tepian 
 

EBTANAS-98-44 
Toko yang menjual sembako penuh sesak oleh pembeli, 
... toko yang menjual perhiasan itu sepi pehgunjungnya. 
 

EBTANAS-98-45 
... kamu tidak ikut dalam pertunjukkan drama itu?  
 



Selesaikanlah! 
 

EBTANAS-98-46 
Kura-kura dan monyet dahulunya erat berkawan. 
Keretakan persahabatan kedua binatang itu dikarenakan 
monyet yang menodainya dengan menipu kura kura yang 
lugu. Kura kura yang dahulu sayang terhadap monyet 
sahabatriya itu. Sekarang berubah menjadi membencinya 
sepenuh hati. 
a. Uraikan kesanmu terhadap cerita di atas dalam 

sebuah paragraf!  
b. Setujukah kamu terhadap tingkah laku monyet? 

Kemukakan alasanmu!  
c. Buatlah peribahasa yang sesuai dengan isi cerita 

tersebut!  
 

EBTANAS-98-47 
Pada hakikatnya pertanian tanaman pangan menempati 
peranan yang sangat penting walaupun industri ilmu 
pengetahuan dan teknologi sudah maju tanaman pangan 
tetap diperlukan manusia tanpa memakan tidak akan 
dapat melaksanakan pembangunan dengan baik. 
Perbaikilah karangan di atas dengan memperhatikan 
ejaan, dan tanda baca yang benar! 
 

EBTANAS-98-48 
Jelaskan empat ciri dari benda yang 
tercermin dari gambar ini dalam empat 
kalimat! 
 
 
 

 
EBTANAS-98-49 

Buatlah kalimat iklan sesuai dengan 
gambar berikut ini! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EBTANAS-98-50 
Kepada 
Yth. Kelua Rukun Warga 
Di Lembang 
 
Hal : Undangan 
No : 010/06/U/98 
 
Sehubungan ada beberapa hal yang harus dimusya-
warahkan dalam pelaksanaan lomba baca puisi tingkat 
desa, maka kami mengundang Saudara untuk hadir pada 
hari : sabtu, 7 maret 1998 
waktu  : pukul 14.00 s.d. selesai 
tempat : balai desa 
Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.  

Lembang, 6 Maret 1998  
Kepala Desa, 
 
H. Gaos Sugandi 

 
Perbaikilah surat undangan di atas dengan memper-
hatikan hal-hal berikut: 
a. Urutkan bagian-bagiah surat yang belum teratur!  
b. Perbaiki ejaan dan tanda baca pada isi surat yang 

belum benar! 
 
 


