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PERPUSTAKAAN SEBAGAI BELAJAR BAGI 
MASYARAKAT 

 
Di negara-negara yang telah maju, kesadaran 

membaca bagi rakyatnya berkembang sedemikian rupa, 
sehingga perpustakaan mempunyai kedudukan dan 
peranan yang sangat penting dalam kehidupan 
masyarakat. Keadaan sebaliknya akan kita jumpai pada 
negara-negara yang sedang berkembang. Di negara-
negara tersebut kesadaran membaca bagi sebagian 
besar rakyatnya masih rendah, menyebabkan 
kedudukan perpustakaan belum mendapat tempat 
terhormat. 

Negara kita yang termasuk golongan negara yang 
sedang berkembang juga mengalami keadaan yang 
sama. Sebagian besar masyarakat kita belum banyak 
tertarik terhadap perpustakaan serta belum memiliki 
kebiasaan membaca yang memadai, belum bisa 
mengambil manfaat sebesar-besarnya dari adanya 
perpustakaan. Keadaan demikian sangat 
memprihatinkan karena sebenarnya kita dapat 
mengambil manfaat yang. sangat besar dari adanya 
perpustakaan dalam kehidupan kita. 

Perpustakaan sebagai satu lembaga yang ada 
dalam masyarakat mempunyai peranan yang sangat 
penting dalam membantu mempercepat proses 
pembangunan bangsa karena perpustakaan mempunyai 
peranan ganda baik sebagai sumber informasi dan 
edukasi. Karena banyaknya peranan yang dapat 
dimainkan oleh perpustakaan dalam mencerdaskan 
kehidupan masyarakat, maka fungsi perpustakaan 
menjadi sangat penting dalam kehidupan masyarakat. 

Dari: Majalah Dep. P dan K Th. III. Oktober 1978 
 

EBTANAS-SMP-85-01 
Dalam bacaan di atas tingkat kesadaran membaca di 
negara-negara yang sedang berkembang dinyatakan ...  
A. Sudah ada 
B. Masih rendah 
C. Baru tumbuh 
D. Baru akan tumbuh 
 

EBTANAS-SMP-85-02 
Hal-hal di bawah ini menunjukkan bahwa keadaan 
perpustakaan di Indonesia sangat memprihatinkan, 
kecuail ... 
A. Masyarakat belum tertarik pada perpustakaan  
B. Masyarakat belum memiliki kebiasaan membaca 

yang memadai  
C. Masyarakat belum dapat memilih buku yang baik 

bagi perpustakaan  
D. Kita belum dapat memetik manfaat adanya 

perpustakaan 
 
 
 

EBTANAS-SMP-85-03 
Perpustakaan mempunyai peranan ganda, karena itu 
dimanfaatkan untuk ... 
A. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan bangsa 
B. Memperingan beban pemerintah 
C. Membantu mempercepat proses pembangunan 

bangsa  
D. Membantu memperlancar repelita 
 

EBTANAS-SMP-85-04 
Perpustakaan di dalam masyarakat kurang menarik 
sebab ... 
A. Bahasanya sukar dipahami 
B. Buku diatur dengan ketaj menurut aturan 
C. Sebagian besar buku berbahasa asing 
D. Belum ada minat baca dan kebiasaan membaca 

buku 
 

EBTANAS-SMP-85-05 
Perpustakaan di Indonesia akan memperoleh 
kedudukan yang terhormat apabila ... 
A. Kesadaran membaca sebagian masyarakat 

Indonesia tinggi 
B. Setiap orang sudah tidak memikirkan kebutuhan 

hidup sehari-hari. 
C. Pemerintah menyediakan gedung yang megah. 
D. Jumlah judul dan jumlah buku mencukupi 
 

EBTANAS-SMP-85-06 
Perpustakaan sebagai suatu lembaga yang ada dalam 
masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting, 
sebab ... 
A. Minat baca masih kurang 
B. Kedudukan perpustakaah belum mendapat tempat 

terhormat 
C. Keadaan perpustakaan masih memprihatinkan  
D. Perpustakaan mempunyai peranan lebih dari satu. 
 

EBTANAS-SMP-85-07 
Apabila pikiran utama terdapat pada awal paragraf, 
maka paragraf ini disebut ...  
A. Paragraf induktif 
B. Paragraf campuran 
C. Paragraf deduktif  
D. Paragraf deskriptif 
 

EBTANAS-SMP-85-08 
Apabila pikiran utama, terdapat pada akhir paragraf, 
maka paragraf ini disebut ...  
A. Paragraf deskriptif  
B. Paragraf deduktif 
C. Paragraf campuran  
D. Paragraf induktif 
 



EBTANAS-SMP-85-09 
Tong-tong subuh di masjid menyebabkan umat Islam 
berdiri serentak. Angin terasa bertambah dingin dan 
genta lembu jauh di simpang jalanan menandai 
lahirnya pagi. Beberapa orang tampak melintasi jalanan 
menuju pasar. Mereka mandi keringat karena 
kepanasan di timpa teriknya sinar matahari. 
Kalimat yang sumbang dalam paragraf itu ialah ... 
A. Kalimat pertama 
B. Kalimat kedua 
C. Kalimat ketiga 
D. Kalimat keempat 
 

EBTANAS-SMP-85-10 
Ibu sedang menyulam. tiba-tiba pintu diketuk orang. 
Kata ibu kepada Tini ...  
A. Tin, bukakan pintu!  
B. Silahkan membuka pintu, Tin! 
C. Mari kita keluar. Tin!  
D. Tin, berhentilah membaca! 
 

EBTANAS-SMP-85-11 
(1) Di mana-mana di dusun dan di kota, banyak orang 

memelihara burung.  
(2) Di antara burung kicau yang banyak 

penggemarnya ialah burung Cucakrawa.  
(3) Ayah berternak juga ayam ras.  
(4) Burung Cucakrawa indah sekali kicauannya. 
Dalam paragraf di atas terdapat kalimat sumbang yaitu 
... 
A. Kalimat pertama 
B. Kalimat kedua 
C. Kalimat ketiga 
D. Kalimat keempat 
 

EBTANAS-SMP-85-12 
Walaupun kita telah kehilangan beberapa jenderal 
tetapi negara dan bangsa berhasil kita selamatkan, 
sedang falsafah negara Pancasila tetap tegak berdiri. 
Musuh kita yang mencoba memusnahkan Pancasila 
dan berusaha hendak menggantikannya dengan yang 
lain, justru menemui kehancuran. Peristiwa ini 
membuktikan kepada kita bahwa Pancasila ternyata 
falsafah yang sakti untuk negara dan bangsa Indonesia. 
Pikiran utama paragraf di atas adalah ...  
A. Pancasila falsafah yang sakti  
B. Musuh kita hancur  
C. Kita kehilangan beberapa orang jenderal  
D. Negara dan bangsa selamat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EBTANAS-SMP-85-13 
Bahasa Indonesia yang diangkat dari salah satu bahasa 
daerah yang hidup di Indonesia kini telah mencapai 
kemajuan yang mengagumkan. Bahasa itu kini tidak 
saja menunjukkan kesanggupannya sebagai bahasa 
pergaulan antarsuku bangsa dari bangsa yang besar 
dengan bahasa daerahnya yang beraneka warna dan 
tersebar tempat tinggalnya, tetapi telah sanggup pula 
menjadi wadah dari serana kegiatan kebudayaannya. 
Pikiran utama paragraf di atas adalah ...  
A. Bahasa Indoensia telah mencapai kemajuan  
B. Bahasa Indonesia diangkat dari salah satu bahasa 

daerah  
C. Bahasa Indonesia sanggup menjadi bahasa 

pergaulan antar suku bangsa  
D. Bahasa Indonesia sanggup menjadi wadah dari 

kegiatan kebudayaannya. 
 

EBTANAS-SMP-85-14 
Bangsa Indonesia mutlak harus membangun. Untuk itu 
harus bekerja keras mengolah kekayaan alam yang 
masih terpendam. Jika perlu kita gunakan tenaga ahli 
dari luar di samping mendidik tenaga ahli bangsa kita 
agar setaraf dengan tenaga ahli luar negeri, Dengan 
demikian pada suatu ketika kita akan dapat 
berswasembada mengolah kekayaan alam itu.  
Pikiran utama paragraf di atas adalah ...  
A. Kita harus mengolah kekayaan alam  
B. Bangsa Indonesia harus membangun  
C. Kita menggunakan tenaga ahli dari luar  
D. Kita dapat berswasembada mengolah kekayaan 

alam. 
 

EBTANAS-SMP-85-15 
Surat yang kita kirim mewakili diri kita menjumpai 
atau menghadap seseorang sedang pada waktu 
berhadapan saja adat sopan santun tak boleh kita 
perhatikan. Surat itu berupa cermin pengarangnya. 
Pikiran utama paragraf di atas adalah ...  
A. Surat itu menghadap seseorang  
B. Surat itu berupa cermin pengarangnya  
C. Pada waktu berhadapan harus bersikap sopan  
D. Kita harus meherima surat dengan sopan 
 

EBTANAS-SMP-85-16 
Tepat pukul 07.00 upacara dimulai dipimpin pleh 
seorang guru. Bendera dinaikkan diiringi lagu 
Indonesia raya. Sesudah itu mengheningkan cipta, 
mengenang jasa pahlawan yang telah gugur.  
Dari paragraf di atas diketahui bahwa ...  
A. Kalimat yang satu tidak ada hubungannya dengan 

kalimat yang lain.  
B. Hubungan kalimat yang satu dengan yang lain 

tampak dibuat-buat  
C. Hubungan kalimat yang satu dengan yang lain 

sama sekali tidak menggunakan kata tugas  
D. Kata tugas satu-satunya yang menyatakan 

hubungan antar kalimat adalah sesudah itu, 
 



EBTANAS-SMP-85-17 
Dengan, ragu-ragu Siti memasuki halaman rumah itu. 
Nomor rumah itu tidak jelas. Untung ada seorang laki-
laki setengah tua berdiri di halaman, dengan sopan Siti 
bertanya.  
Paragraf di atas dapat dilengkapi dengan kalimat … 
A. "Selamat siang, Pak. Ani di sini? 
B. "Selamat siang, Pak. Betulkah ini rumah Ani?" 
C. "Ani ada?" 
D. "Selamat siang, Pak. Ada Ani?" 
 

EBTANAS-SMP-85-18 
Lahap benar mereka makan pada pesta ulang tahun itu. 
Ada daging goreng yang lezat sekali. Ali bertanya 
kepada tuan rumah. Ia terperanjat mendengar jawaban 
tuan rumah, karena daging yang lezat tadi ternyata 
daging binatang yang paling ditakutinya, belut. 
Paragraf di atas dapat diakhiri dengan kalimat ...  
A. "Bukan main," teriak Ali  
B. "Lezat sekali," teriak Ali  
C. "Masya Allah," teriak Ali  
D. "Alhamdulillah," teriak Ali 
 

EBTANAS-SMP-85-19 
(1) Belum seekor buruan pun kami peroleh pada hari 

itu. 
(2) Akhirnya kami tiba di sebuah ladang lumbung di 

tengahnya. 
(3) Pada suatu hari, ketika berburu, saya bersama 

seorang teman tersesat. 
(4) Karena terlalu lapar, kami segera menyerbu masuk 

ke lumbung itu. 
(5) Kami, kecewa sebab yang ada hanyalah jagung 

kering. 
Kelima kalimat di atas dapat disusun menjadi satu 
paragraf yang baik dengan urutan ...  
A. 1 – 3 – 2 – 5 – 4   
B.  3 – 1 – 2 – 4 – 5   
C. 3 – 4 – 1 – 5 – 2   
D. 3 – 2 – 4 – 1 – 5  
 

EBTANAS-SMP-85-20 
Tiga pikiran utama dikembangkan menghasilkan 
karangan yang terdiri dari ... paragraf.  
A. Dua  
B. Tiga  
C. Empat  
D. Enam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EBTANAS-SMP-85-21 
(1) Di samping pembangunan bidang-bidang fisik 

materiil tersebut, sudah barang tentu^bidang 
mental spiritual pun tidak kalah pentingnya. 

(2) Sekarang negara kita sedang giat melaksanakan 
pembangunan 

(3) Bermacam-macam cara ditempuh untuk 
meningkatkan pembangunan di bidang pertanian, 
perindustrian, perdagangan dan perhubungan. 

(4) Sebab pembangunan yang kita laksanakan adalah 
pembangunan manusia seutuhnya. 

Keempat kalimat di atas akan menjadi paragraf yang 
baik bila disusun dengan urutan ... 
A. 1 – 4 – 2 – 3  
B. 2 – 3 – 1 – 4  
C. 3 – 2 – 1 – 4  
D. 2 – 1 – 4 – 3  
 

EBTANAS-SMP-85-22 
1. Rumah tempat tinggal kami tidaklah terlalu luas  
2. Bercat kuning berlantai kuning dan berkorden 

hijau muda 
3. Hanya 5 × 5 meter luasnya  
4. Meskipun tidak terlalu luas kami sangat senang 

tinggal di sana 
Keempat kalimat di atas akan menjadi paragraf yang 
baik jika disusun sebagai berikut ... 
A. 1, 2, 3, 4 
B. 2, 1, 4, 3 
C. 1, 3, 2, 4 
D. 2, 3, 1, 4 
 

EBTANAS-SMP-85-23 
(1) Kita harus dapat cepat berhubungan dengan siapa 

saja baik di dalam maupun di luar negeri 
(2) Sudah barang tentu kita harus berusaha menyamai 

negara lain, khususnya dalam bidang alat 
perhubungan 

(3) Sekarang negara kita sedang membangun 
meningkatkan usaha-usaha pertanian, perindustrian 
dan perdagangan. 

(4) Bahkan di Amerika telah berhasil mengadakan 
hubungan dengan astronot yang didaratkannya di 
biilan. 

Keempat kalimat di atas akan menjadi paragraf yang 
baik bila disusun dengan urutan ... 
A. 1 – 4 – 3 – 2  
B. 2 – 3 – 1 – 4  
C. 3 – 2 – 1 – 4  
D. 3 – 1 – 4 – 2  
 



EBTANAS-SMP-85-24 
(1) Ada yang melalui badan PBB, ada pula yang 

melalui organisasi 
(2) Tetapi dengan kemauan keras serta keuletan 

bekerja tujuan akan tercapai yaitu suatu 
masyarakat adil dan makmur. 

(3) Jalan jauh masih harus ditempuh 
(4) Kegiatan ekonomi negara sedang berkembang, 

ditolong oleh negara maju. 
Keempat kalimat di atas akan menjadi paragraf yang 
baik bila disusun dengan urutan ...  
A. 4 – 1 – 3 – 2   
B. 3 – 1 – 2 – 4   
C. 4 – 2 – 1 – 3   
D. 3 – 4 – 2 – 1  
 

EBTANAS-SMP-85-25 
Konsonan (h) yangdiucapkan lemah terdapat pada ...  
A. Mohon, lahar  
B. Melihat, pahit  
C. Hari.pahala  
D. Dahan, dahaga 
 

EBTANAS-SMP-85-26 
Kata-kata di bawah ini yang terdiri atas 9 fonem adalah 
...  
A. Berkilauan  
B. Mempunyai  
C. Menyebabkan  
D. Sebaiknya 
 

EBTANAS-SMP-85-27 
Ucapan kata di bawah ini betul, kecuali ...  
A. me-mi-li-ki  
B. ke-du-du-kan  
C. me-nga-lam-i 
D. ke-hidu-pan 
 

EBTANAS-SMP-85-28 
Tekanan kata pada masyarakat jatuh pada suku kata ... 
A. ma 
B. sya 
C. ra 
D. kat 
 

EBTANAS-SMP-85-29 
Pak Anton itu teman saya 
Jika teman saya bernama Anton, maka kalimat di atas 
harus diucapkan dengan jeda sebagai ... 
A. Pak / Anton itu teman saya 
B. Pak Anton/ itu teman saya 
C. Pak Anton itu / teman saya 
D. Pak Anton / itu/ teman saya 
 

EBTANAS-SMP-85-30 
Ejaan Yang Disempurnakan mulai berlaku sejak ...  
A. 17 Agustus 1971  
B. 17 Agustus 1972  
C. 17 Agustus 1973  
D. 17 Agustus 1974 
 
 
 

EBTANAS-SMP-85-31 
Penulisan singkatan di bawah ini betul, kecuali ... 
A. ub - untuk beliau 
B. S.M.P - Sekolah Menengah Pertama 
C. a.n. - Atas Nama 
D. Yth. - Yang terhormat 
 

EBTANAS-SMP-85-32 
Penulisan tanda koma (,) di bawah ini betul, kecuali ...  
A. Ibu membeli beras, sayur, dan daging  
B. Adik sudah selesai menggambar, tetapi saya belum  
C. Karena hari hujan, ia tidak pergi ke mana-mana  
D. Ia berpendapat, bahwa kabar itu penting sekali. 
 

EBTANAS-SMP-85-33 
Penulisan di pada kata di bawah ini betul, kecuali ...  
A. Disebelah  
B. Diusulkan  
C. Diduduki  
D. Diantara 
 

EBTANAS-SMP-85-34 
Penulisan kalimat langsung yang benar adalah ... 
A. "Tidak apa-apa!" kata ayah, "Senangkanlah 

hatimu!" 
B. "Tidak apa-apa!" Kata ayah,"Senangkanlah 

hatimu!"  
C. "Tidak apa-apa," kata ayah,"senangkanlah hatimu!  
D. "Tidak apa-apa/'Kata ayah,"senangkanlah hatimu!" 
 

EBTANAS-SMP-85-35 
Penulisan yang betul menurut EYD adalah ... 
A. Harga buku itu Rp 950,- 
B. Harga buku itu Rp. 950,- 
C. Harga buku ituRp. 950,00 
D. Harga buku ituRp 950,00 
 

EBTANAS-SMP-85-36 
Diftong/ai/terdapat pada kata ... 
A. Mempunyai 
B. Menyampaikan 
C. Memadai 
D. Menjumpai 
 

EBTANAS-SMP-85-37 
Kata keterbatasan dibentuk dari kata sekunder ... 
A. Batas 
B. Batasan 
C. Terbatas 
D. Ke baias 
 

EBTANAS-SMP-85-38 
Rangkaian kata berikut termasuk kata majemuk kecuali 
...  
A. Sapu tangan  
B. Air mata  
C. Mata air  
D. Rumah sakit 
 



EBTANAS-SMP-85-39 
Karang-mengarang menjadi kegemarannya. 
Perulangan di atas mengandung arti ... 
A. Hal-hal yang berhubungan dengan mengarang  
B. Banyak dan bermacam-macam karangan  
C. Berbalasan  
D. Berkali-kali mengarang, 
 

EBTANAS-SMP-85-40 
Kata-kata di bawah ini mendapat akhiran asing, kecuali 
... 
A. Manusiawi 
B. Seniwati 
C. Rupawan 
D. Jasmani 
 

EBTANAS-SMP-85-41 
Kalimat yang dapat diubah menjadi kalimat pasif 
adalah ... 
A. Kalimat nominal  
B. Kalimat elips  
C. Kalimat aktif intransitif  
D. Kalimat aktif transitif 
 

EBTANAS-SMP-85-42 
Kalimat di bawah ini adalah kalimat aktif, kecuali ...  
A. Saya terima pemberian itu dengan senang hati  
B. Suaranya merobekkan telinga  
C. Waktu lebaran kami mengunjungi orang tua  
D. Kami sedang menyelesaikan pekerjaah rumah 
 

EBTANAS-SMP-85-43 
Kalimat-kalimat berikut termasuk kalimat nominal, 
kecuali ... 
A. Wilayah negara kita sangat luas  
B. Sekolah itu dibangun setahun yang lalu  
C. Bertinju adalah olah raga kegemarannya  
D. Ayahnya seorang guru SMP 
 

EBTANAS-SMP-85-44 
Pembangunan sudah merata ke pelosok tanah air.  
Yang menjadi subjek kalimat di atas adalah ...  
A. Pembangunan 
B. Sudah merala  
C. Tanah air  
D. Ke pelosok tahah air. 
 

EBTANAS-SMP-85-45 
Kalimat majemuk rapatan sama subjek terdapat dalam 
kalimat ...  
A. Ibu membereskan kamar, bibi menyapu halaman 
B. Ayahnya bekerja keras, tetapi anaknya bermalas-

malasan  
C. Rumah itu baru saja dibangun dan sekarang telah 

dijual pula 
D. Ketika saya datang, ibu telah berangkat ke Jakarta 
 
 
 
 
 
 
 

EBTANAS-SMP-85-46 
Di antara keempat kalimat berikut, yang memilki anak 
kalimat sebagai pengganti keterangan syarait adalah'...  
A. Ia rajin belajar agar lulus ujian  
B. Saya mau menolongmu, jika kamu tak mampu  
C. Anak itu tidak masuk sekolah karena sakit  
D. Ketika saya datang, ia sudah berangkat. 
 

EBTANAS-SMP-85-47 
Kalimatmajemukyangmemilkianakkalimatpengganti 
subjek adalah ... 
A. Orang itu kemarin pagi datang ke rumahku  
B. Walaupun sudah diperingatkan, ia masih juga 

melanggar tata tertib 
C. Kakak dan adik saya di Pasar Baru membeli baju  
D. Barang siapa melanggar tata tertib akan dihukum 
 

EBTANAS-SMP-85-48 
Dalam khayalannya pengarang dapat melihat ke mana-
mana. 
Yang menjadi inti kalimat di atas adalah ...  
A. Pengarang melihat  
B. Melihat ke mana-mana 
C. Pengarang dapat  
D. Pengarang dalam khayalan 
 

EBTANAS-SMP-85-49 
Rumah baru pemberian orang tuanya telah dijual.  
Yang menjadi inti kalimat di atas adalah ...  
A. Rumah dijual  
B. Rumah baru  
C. Rumah orang tuanya  
D. Rumah pemberian 
 

EBTANAS-SMP-85-50 
Maria menyapu halaman. 
Kalimat di atas dapat diucapkan dengan tekanan pada 
kata Maria, Ini berarti bahwa ... 
A. Yang menyapu Maria, bukan Tuti atau Tini 
B. Yang disapu halaman, bukan lantai rumah 
C. Maria menyapu, bukan menyiram atau mengepel 
D. Halamanlah yang disapu, bukan jalan. 
 

EBTANAS-SMP-85-51 
Setiap anak ingin mendapat fasilitas untuk mencapai 
pendidikan yang setinggi-tingginya.  
Kata fasilitas artinya ...  
A. Keistimewaan  
B. Kesempatan  
C. Pembiayaan  
D. Kemudahan 
 

EBTANAS-SMP-85-52 
Instruksi Presiden wajib dilaksanakan. 
Kata instruksi artinya ... 
A. Anjuran 
B. Perintah 
C. Himbauan 
D. Ajakan 
 



EBTANAS-SMP-85-53 
Untuk mencegah demoralisasi di kalangan para remaja, 
pemerintah selalu menggembleng mental rnereka.  
Kata demoralisasi berarti ...  
A. Kebobrokan  
B. Turun mental  
C. Kemerosotan ahlak  
D. Kebodohan 
 

EBTANAS-SMP-85-54 
Anak-anak meningkatkan aktivitasnya dalam 
organisasi pelajar.  
Kata aktivitas berarti ... 
A. Keinginan 
B. Semangat 
C. Kemampuan 
D. Kegiatan 
 

EBTANAS-SMP-85-55 
Untuk mempertahankan tahah air dari penjajahan 
bangsa asing, bangsa Indonesia rela mempertaruhkan 
jiwa dan raga. 
Kata mempertaruhkan jiwa dan raga artinya ... 
A. Berperang 
B. Berjuang. 
C. Berkorban 
D. Bertempur 
 

EBTANAS-SMP-85-56 
Kalimat, Setelah ... ternyata masih ada sisa hasil usaha 
sebesar satu juta rupiah, dapat dilengkapi dengan ... 
A. Tutup bulan 
B. Tutup mulut 
C. Tutup kantor 
D. Tutup anggaran 
 

EBTANAS-SMP-85-57 
Ia seorang yang ... sehingga selalu menang jika 
berdebat. 
Kalimat di atas dapat dilengkapi dengan ... 
A. Panjang akal  
B. Panjang mulut  
C. Panjang lidah  
D. Panjang langkah 
 

EBTANAS-SMP-85-58 
Segala ... digunakannya untuk mencapai maksud 
jahatnya. 
Kalimat di atas dapat dilengkapi dengan ...  
A. Tipu muslihat  
B. Tipu menipu  
C. Daya juang  
D. Tenaga dalam 
 

EBTANAS-SMP-85-59 
Untuk mendamaikan pertengkaran itu ayah terpaksa ...  
A. Lepas tangan  
B. Campur tangan  
C. Turun tangan  
D. Makan tangan 
 
 
 

EBTANAS-SMP-85-60 
Kamu harus bertanggung jawab atas peristiwa itu. 
Tidak boleh kamu ...  
A. Cuci tangan  
B. Campur tangan  
C. Turun tangan  
D. Berpangku tangan 
 

EBTANAS-SMP-85-61 
Penggunaan langkah kanan yang tepat terdapat pada 
kalimat ...  
A. Dalam persoalan itu ia mengambil langkah kanan 

agar dapat selesai.  
B. Pengelolaan uang negara harus menempuh langkah 

kanan, agar tidak merugikan rakyat.  
C. Barisan itu menjadi kacau dengan langkah kanan  
D. Langkah kanan rupanya hari ini datang di rumah 

sahabat, mereka sedang berpesta. 
 

EBTANAS-SMP-85-62 
Orang yang melakukan pekerjaan dengan tergesa-gesa, 
diibaratkan dengan peribahasa ...  
A. Sambil menyelam minumair  
B. Panas-panas tahi ayam  
C. Sekali merengkuh dayung dua tiga, pulau 

terlampaui  
D. Makan bubur panas-panas 
 

EBTANAS-SMP-85-63 
Bahasa menunjukkan bangsa. Peribahasa itu berarti ...  
A. Dari percakapan seseorang dapat diketahui asal-

usulnya 
B. Setiap bangsa mempunyai bahasa 
C. Setiap bahasa di mana-mana sama 
D. Dengan bahasa orang dapat berkomunikasi 
 

EBTANAS-SMP-85-64 
Pulpennya menari-nari di atas kertas. 
Kalimat di atas bergaya bahasa ... 
A. Paradoks 
B. Hiperbola 
C. Personifikasi 
D. Pleonasme 
 

EBTANAS-SMP-85-65 
Di seluruh Indonesia, di kota-kota, di kampung-
kampung, di desa-desa, di pelosok dan puncak gunung 
sekalipun, bangsa Indonesia merayakan hari ulang 
tahun kemerdekaannya. 
Kalimat di atas bergaya bahasa ... 
A. Klimaks 
B. Antiklimaks 
C. Pleonasme 
D. Repetisi 
 

EBTANAS-SMP-85-66 
Karya sastra yang dapat menggantikan nama Angkatan 
20 adalah ...  
A. Azab dan Sengsara  
B. Layar Terkembang  
C. Siti Nurbaya  
D. Salah Asuhan 
 



EBTANAS-SMP-85-67 
Roman yang di dalamnya mengandung sesuatu maksud 
si penulis disebut ...  
A. Roman adat  
B. Roman detektif  
C. Roman percintaan  
D. Roman bertendens 
 

EBTANAS-SMP-85-68 
Karya sastra Indonesia lama bersifat anonim, 
maksudnya ... 
A. Tidak dikenal nama pengarangnya  
B. Tidak diketahui kapan karya itu ditulis  
C. Pengarang tidak bertanggung jawab atas 

karangannya  
D. Isinya mengenai kejadian-kejadian di sekitar istana 
 

EBTANAS-SMP-85-69 
Yang boleh dikatakan sebagai penyair Angkatan 66 
adalah ... 
A. Asrul Sani  
B. Montinggo Busye  
C. Taufiq Ismail  
D. Usmar Ismail 
 

EBTANAS-SMP-85-70 
Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dikukuhkan 
dalam ... 
A. UUD 45 Bab XV Pasal 36  
B. Sumpah pemuda  
C. Orde Baru  
D. Politik Bahasa Nasional 
 

EBTANAS-SMP-85-71 
Menurut sejarahnya bahasa Indonesia berasal dari ...  
A. Bahasa Jawa  
B. Bahasa Minangkabau  
C. Bahasa Melayu  
D. Bahasa Melayu Deli 
 

EBTANAS-SMP-85-72 
Bahasa Indonesia berfungsi sebagai tersebut di bawah 
ini, kecuali ...  
A. Sebagai bahasa administrasi negara  
B. Sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia  
C. Sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah  
D. Sebagai alat komunikasi negara-negara Asean 
 

EBTANAS-SMP-85-73 
Jauh sebelum tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Melayu 
di wilayah Nusantara ini berfungsi sebagai ...  
A. Bahasa perhubungan antar suku bangsa yang 

berlainan bahasa. 
B. Bahasa persatuan yang harus dijunjung tinggi  
C. Bahasa resmi bagi pemerintah Hindia Belanda  
D. Bahasa nasional bagi bangsa yang terjajah 
 
 
 
 
 
 
 

EBTANAS-SMP-85-74 
Bahasa Negara berfungsi sebagai tersebut di bawah ini, 
kecuali ...  
A. Sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga 

pemerintah 
B. Sebagai bahasa resmi kenegaraan  
C. Sebagai bahasa di kalangan pejabat  
D. Alat perhubungan antar daerah dan suku bangsa 
 

EBTANAS-SMP-85-75 
Pernyataan berikut ini termasuk kalimat resmi, kecuali 
... 
A. Bahasa Indonesia dipakai dalam pidato kenegaraan  
B. Bahasa Indonesia dipakai percakapan sehari-hari  
C. Bahasa Indonesia dipakai dalam penyusunan 

undang-undang  
D. Bahasa Indonesia dipakai dalam pembuatan surat-

surat dinas 
 

EBTANAS-SMP-85-76 
Kalimat berikut ini termasuk kalimat baku, kecuali ... 
A. Buku siapa yang terletak di atas meja itu? 
B. Buku siapa yang terletak di atas meja itu  
C. Siapa yang mempunyai buku itu?  
D. Buku andakah itu? 
 

EBTANAS-SMP-85-77 
Di antara kalimat ini berikut yang termasuk kalimat 
baku adalah ... 
A. Inilah obat yang paling manjur  
B. Tiap-tiap pagi orang ituj alan-jalan  
C. Buku itu saya sudah baca sampai tamat  
D. Pelajaran sudah jalan dengan baik 
 

EBTANAS-SMP-85-78 
Di dalam lingkungan keluarga, kita menggunakan ... 
A. Bahasa resmi 
B. Bahasa baku 
C. Bahasa tutur 
D. Bahasa asing 
 

EBTANAS-SMP-85-79 
Hal-hal di bawah ini merupakan tugas/syarat ketua 
diskusi, kecuali ... 
A. Memimpin dan mengarahkan proses diskusi  
B. Merumuskan setiap masalah  
C. Mencatat jalannya diskusi  
D. Memilki sifat berani, tegas, adil, sabar dan lancar 

berbahasa Indonesia 
 

EBTANAS-SMP-85-80 
Perpustakaan mempunyai peranan ganda sebagai 
berikut ...  
A. Sumber edukasi  
B. Sumber indikasi  
C. Sumber inspirasi  
D. Sumber induksi 
 
 


