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Semua orang tentunya sudah mengerti bahwa 
untuk membangun, termasuk membangun sektor 
pertanian, sudah barang tentu membutuhkan 
perencanaan yang cermat dan matang, Pertanian 
merupakan salah satu sektor yang cukup dominan 
dalam perekonomian kita karena sepertiga dari 
pendapatan hasional berasal dari sektor ini. 

Untuk menyusun perencanaan yang demikian itu, 
tentu diperlukan data yang dapat 
dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

Data seperti itu hanya bisa diperoleh melalui 
sensus; oleh karena itu tepat sekali rencana pemerintah, 
dalam hal ini Biro Pusat Statistik (BPS ), untuk 
menyelenggarakan sensus pertaman pada tahun 1983. 

Semua data yang menyangkut bidang pertanian 
akan dikumpulkan dalam sensus tersebut. Untuk itu, 
pihak BPS jauh-jauh hari sudah mempersiapkan diri, 
antara lain dengan menyelenggarakan sensus 
percobaan (pilot sensus ) di tiga tempat, masing-
masing Pati (Jawa Tengah), Padang/Pariaman (Sumatra 
Barat) dan Buleleng (Bali). BPS baru-baru ini 
mengadakan gladi resik (peraturan akhir) sensus 
percobaan itu di beberapa kecamatan di Kabupaten 
Sukabumi (Jawa Barat). 

Sehubungan dengan itu, Kepala BPS, Drs. Azwar 
Rasyid, dalam suatu acara jumpa pers di Sukabumi 
pekan lalu mengatakan, terselenggarakannya gladi 
resik sensus percobaan itu di Kabupaten Sukabumi 
karena sub-sektor yang akan menjadi sasaran yang 
seminarnya nanti terdapat di kabupaten tersebut. 

Oleh  Achiruddin 
Dalam harian , Suara Merdeka 
Edisi 29 Oktober 1982 

 
EBTANAS-SMP-86-01 

Wacana di atas disusun oleh ...  
A. Drs. Azwar rasyid  
B. Achiruddin  
C. Biro Pusat Statistik  
D. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 
 

EBTANAS-SMP-86-02 
Untuk membangun, membangun apa saja, termasuk 
membangun sektor pertanian, kita memerlukan ...  
A. Perencanaan yang cermat dan matang  
B. Tenaga kerja yang trampil  
C. Tenaga ahli yang benar-benar ahli.  
D. Jumpa pers 
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Menurut wacana di atas sektor pertanian merupakan 
sektor yang dominan sebab ...  
A. Negara kita adalah negara agraris  
B. Sepertiga penduduk Indonesia hidup dari bercocok 

tanam.  
C. Sepertiga dari pendapatan nasional kita berasal 

dari sektor pertanian  
D. Sebagian besar pendapatan nasional berasal dari 

sektor pertanian 
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Sensus Pertanian 1983, menurut penulis, dilaksanakan 
untuk ...  
A. Memperoleh data yang menyangkut bidang 

pertanian 
B. Memperoleh data yang menyangkut perekonomian 

kita 
C. Mempersiapkan diri dalam sensus pertanian 

berikutnya. 
D. Keperluan jumpa pers, 
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Berikut ini adalah kalimat verbal, kecuali ...  
A. Gunung itu terlalu tinggi buat saya.  
B. Anak itu menangis karena kesakitan.  
C. Sedang penat begini, segan aku memikirkan soal 

itu.  
D. Saya tidak menyuruhnya pergi 
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Kelompok fonem yang dihasilkan dengan 
mempertemukan gigi atas dan bibir bawah adalah ... 
A. t – d – n  
B. p – b – m  
C. c – j – ny  
D. f – v – w  
 

EBTANAS-SMP-86-07 
" Kata yang mengandung fonem dalam kalimat-kalimat 
di bawah ini diucapkan terang, kecuali ...  
A. Lahar adalah benda cair yang panas, keluar dari 

gunung berapi.  
B. Aspirasi bangsa yang luhur tercantum dalam 

pembukaan UUD 1945  
C. Bermacam-macam yang dilihatnya selama 

pengembaraannya keliling pulau Jawa.  
D. Berkali-kali aku mencoba mengingatkan, tetapi 

nihil saja tak satupun diperhatikannya. 
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"Di perairan Indonesia flora dan fauna tidak dapat 
ditandingi oleh negeri manapun.  
A. Di perairan Indonesia / flora dan fauna tidak dapat 

ditandingi / oleh negeri mana pun.  
B. Di perairan / Indonesia flora dan fauna tidak / 

dapat ditandingi/ oleh negara mana pun  
C. Di perairan Indonesia / flora dan fauna tidak / 

dapat ditandingi / oleh negara mana pun  
D. Di perairan Indonesia flora dan fauna tidak / dapat 

ditandingi / oleh negara mana pun. 
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Penulisan akronim yang paling tepat menurut EYD 
terdapat pada kalimat … 
A. Makin tinggi T.A.N.N.A.S. suatu bangsa makin 

kuatlah posisi bangsa tersebut, baik ke luar 
maupun ke dalam.  

B. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah telah 
mengintruksikan adanya masa perkenalan program 
studi.  

C. M.E.N.L.U. Mochtar Kusumaatmadja menyertai 
Presiden Zla ul Hag mengunjungi Surabaya bulan 
Nopember 1982.  

D. P.A.N.G.D.A.M VIII Brawijaya Mayor Jendral 
Murgito bertindak selaku inspektur upacara pada 
upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 1982 di 
Surabaya. 
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Penulisan kalimat-kalimat di bawah ini menurut EYD 
sudah tepat, kecuali ... 
A. Dua puluh orang yang tewas dalam kecelakaan itu. 
B. Sekolah kami mempunyai dua puluh orang 

pegawai tata usaha 
C. 20 orang peserta Pekan Olahraga Nasional , 

mendapat kehormatan untuk membawa api PON 
alam. 

D. Dua puluh tahun ia hidup di desa yang terpencil. 
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Di antara kalimat-kalimat di bawah ini, manakah yang . 
bukan kalimat tanya? 
A. Apapun yang terjadi aku berusaha menemuinya 
B. Apa yang kau bawa, Tin ?  
C. Mimpi apa engkau semalam sehingga mengigau 

terus 
D. Apa saja yang dibelinya di pasar 
 

EBTANAS-SMP-86-12 
Kata membaca dalam kalimat-kalimat; berikut 
mempunyai jenis kata yang sama, kecuali ...  
A. Rofida membaca karya Ashadi Siregar yang baru.  
B. Kegemarannya membaca cerita detektif.  
C. Ibu membaca surat dari paman yang tinggal di 

Jakarta  
D. Membaca sangat bermanfaat bagi kita 
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Awalan ber- yang berarti mengenakan terdapat pada 
kaiimat ... 
A. Kami berdua datang dari Sentani  
B. Jangankan berdiri, duduk pun ia susah.  
C. Kami diwajiblcan berpakaianseragam 
D. Bertinju adalah olahraga yang paling disenangi 
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Binalah … baik dengan teman. ' 
Kalimat ini dapat dilengkapj dengan kata ... 
A. Sehubung 
B. Berhubungan 
C. Perhubungan 
D. Hubungan 
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Tidak sedikit jumlah devisa negara yang diperoleh dari 
banyaknya wisatawan asing ke Indonesia.  
A. Yang di 
B. Yang mempunyai 
C. Yang mempunyai sifat 
D. Yang melakukan 
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Awalan me- akan menyebabkan perubahan bentuk kata 
dasarnya bila digabungkan dengan kata ... 
A. Yang dimulai dengan konsonan p, t, k  
B. Yang dimulai dengan vokal  
C. Yang dimulai dengan konsonan p, b, m  
D. Yang dimulai dengan m, n, ng 
 

EBTANAS-SMP-86-17 
Kalimat yang mempunyai pola K S P OK ialah kalimat 
... 
A. Kemarin pagi itu saya baca. 
B. Jika diperkenankan, anak itu akan mendaki 

Gunung Merapi bulan depan.  
C. Penyakitnya sedang diperiksa dokter.  
D. Makin lama makin jauh lawan tertinggal. 
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(1) Badannya memang besar 
(2) Ia tidak senang berolah raga. 
(3) (3). Wajarlah kalau ia sering sakit 
Ketiga kalimat di atas dapat digabungkan menjadi ...  
A. Walaupun badannya besar, oleh karena tidak 

senang berolahraga, maka wajarlah, ia sering sakit  
B. Walaupun badannya besar, oleh karena sering 

sakit, wajarlah ia tidak senang berolah raga.  
C. Walaupun sering sakit, oleh karena tidak senang 

berolahraga, wajarlah kalau ia besar.  
D. Walaupun badannya gemuk dan sering sakit maka 

ia tidak senang berolah raga.. 
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Gladi resik sensus percobaan dilakukan di daerah ... 
A. Pati, Jawa Tengah. 
B. Padang Pariaman, Sumatra Barat 
C. Buleleng, BaIi  
D. Sukabumi, Jawa Barat 
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Bambang berkata, " Bu, teman-teman saya akan datang 
pada hari Sabtu."  
Kalimat langsung ini dapat diubah menjadi kalimat tak 
langsung ... 
A. Bambang mengatakan kepada ibunya bahwa 

teman-teman saya akan datang pada hari Sabtu.  
B. Bambang mengatakan bahwa teman-teman ibunya 

akan datang pada hari Sabtu  
C. Ibu mengatakan bahwa teman-teman Bambang 

akan datang pada hari Sabtu.  
D. Bambang mengatakan kepada ibunya bahwa 

teman-temannya akan datang pada hari Sabtu. 
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Dokumen dan keputusan dikeluarkan oleh pemerintah 
... surat perjanjian itu" 
Arti kata dokumen ialah ... 
A. Tanda bukti yang sah 
B. Rahasia 
C. Surat perjanjian 
D. Naskah 
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"Ia belum mengerti ........... surat perjanjian itu" 
Semua kata di bawan ini cocok untuk 
menyempurnakan kalimat tersebut, kecuali ..., 
A. Balasan 
B. Makna 
C. Isi 
D. Maksud 
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Dalam dunia usaha mereka bersaing. Lawan kata 
bersaing dalam kalimat ini ialah ... 
A. Bekerjasama 
B. Rukun 
C. Berdamai 
D. Berlomba 
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" Selama ini ia memegang-kartu mati". 
Lawan isi kalimat tersebut ialah ... 
A. Bernasib sial 
B. Bernasib miujur 
C. Senang 
D. Sedih 
 

EBTANAS-SMP-86-25 
(1) Buku Psikologi untuk Anda disusun oleh Dr. 
Dadang Hawari. 
(2) Buku tebu milik adik saya sangat jarang jaraknya 
Kata buku dalam kedua kalimat tersebut mempunyai 
arti yang berbeda karena kedua kata tersebut tergolong 
... 
A. Homonim 
B. Antonim 
C. Sinonim 
D. Akronim 
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Kata-kata berikut berasal dari bahasa Belanda, kecuali 
...  
A. Bangku 
B. Lampu 
C. Buku 
D. Biksu 
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Dari empat kalimat ini ada satu kalimat yang 
mengandung kata serapan, yaitu ...  
A. Ia mengirimkan surat ini melalui kantor pos  
B. Ayahku sekarang mengikuti penataran  
C. Ia mendapat perintah dari atasannya  
D. Ibu berbelanja ke pasar 
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Ayam ras lebih ... daripada ayam kampung  
Kalimat ini dapat dilengkapi dengan kata ... 
A. Produk 
B. Produksi  
C. Produsen  
D. Produktif 
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Orang yang memberi pelayanan kepada para 
penumpang di pesawat terbang disebut ...  
A. Pramusiwi  
B. Pramuria  
C. Pramugari  
D. Pramuniaga 
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Di antara kelompok kata yang tercetak miring berikut 
yang termasuk ungkapan ialah ...  
A. Kalau tidak hati-hati, kamu jatuh ke mulut harimau  
B. Tua muda, besar kecil, laki perempuan hadir 

menyaksikan pertunjukan itu.  
C. Sapu tangan orang tua itu putih  
D. Pucuk dicinta ulam tiba. 
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Dengan muka asam dia menemui bekas sahabatnya.  
Ungkapan muka asam berarti ...  
A. Marah  
B. Kecewa  
C. Cemberut  
D. Menggerutu 
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Walaupun telah meninggal, orang yang banyak jasanya 
akan selalu dikenang.  
A. Harimau mati karena belangnya 
B. Harimau mati meninggalkan belangnya.  
C. Gajah mati tulang setimbun.  
D. Gajah mati karena gadingnya. 
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(1) Anak itu tidak dapat bergerak 
(2) Anak itu tidak dapat duduk 
(3) Anak itu tidak dapat berdiri 
Kalimat-kalimat tersebut dapat digabungkan menjadi 
satu dengan gaya bahasa antiklimaks, ialah ... 
A. Jangankan berdiri, atau duduk, bergerak pun anak 

itu tidak dapat.  
B. Jangankan bergerak atau duduk berdiri pun ia tidak 

dapat. 
C. Anak itu berdiri, duduk lalu tidak dapat bergerak.  
D. Anak itu tidak duduk berdiri atau bergerak. 
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Bagaimana memperoleh tenaga kerja yang trampil dan 
ahli? 
Tentu saja melalui pendidikan, baik pendidikan sekolah 
maupun pendidikan luar sekolah. Sekolah berusaha 
membekali para siswa dengan ilmu pengetahuan, 
ketrampilan, dan keahlian tertentu.  
Pikiran utama paragraf diatas ialah ...  
A. Pendidikan di Indonesia  
B. Cara memperoleh tenaga kerja  
C. Tenaga kerja yang diperlukan  
D. Sekolah dan kursus-kursus 
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Pada tanggal 20 Mei 1979, Presiden meresmikan 
Gedung Perintis Kemerdekaan. Gedung tersebut 
terletak di kompleks Tugu Proklamasi. Bung Tomo 
pelopor "Arek-arek Suroboyo " pada l0 Nopember 
1945. Pada tanggal 17 Agustus 1945 di kompleks ini 
Proklamasi dikumandangkan.  
Kalimat yang tidak ada hubungannya dengan paragraf 
tersebut ialah ... 
A. Kalimat pertama 
B. Kalimat kedua 
C. Kalimat ketiga 
D. Kalimat keempat 
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Cemara menderai sampai jauh  
Terasa hari akan jadi malam  
Ada beberapa dahan di tingkup merapuh  
Dipukul angin yang terpendam  
Isi sebait puisi Chairil Anwar di atas ialah ...  
A. Tak ada kekuatan angin, yang bertiup di luar 

rumah.  
B. Tak ada suara hujan yang jatuh menimpa jendela 

dan pohon cernara.  
C. Ada suara hujan yang jatuh hanya sekali menimpa 

jendela.  
D. Ada kekuatan angin yang berbunyi memukul 

beberapa dahan yang sudah rapuh, mengetuk 
jendela yang tertutup diiringi bunyi cemara yang 
sayup-sayup. 
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Konon kabarnya tersebutlah sebuah kerajaan yang 
diperintahkan oleh baginda Perkasa Alam, yang 
bernama negeri atas Angin. Baginda berpermaisurikan 
dewi Bulan Purnama yang cantik jelita.  
Teks di atas merupakan contoh bentuk prosa lama 
sebab ...  
A. Terikat oleh syarat-syarat tertentu  
B. Bersifat khayal  
C. Bersifat individual  
D. Bersajak dan berirama 
 

EBTANAS-SMP-86-38 
Tokoh sastrawan Angkatan.45 dalam bidang puisi ialah 
... 
A. Idrus 
B. Amir Hamzah 
C. Chairil Anwar 
D. Rosihan Anwar 
 

EBTANAS-SMP-86-39 
Buku drama Taufan di Atas Asia adalah karya ...  
A. Usmar Ismail  
B. Amal Hamzah  
C. El Hakim  
D. Idrus 
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Tema buku cerita roman Layar Terkembang karya 
Sutan Takdir Alisyahbana ialah ...  
A. Hubungan batin antara dua msnusia bisa timbul 

karena sering berjumpa. 
B. Orang periang akhirnya pasti kena penyakit TBC.  
C. Perjuangan hak emansipasi wanita Indonesia  
D. Percintaan antara dua remaja 
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Semua ini tugas ketua diskusi, kecuali ...  
A. Mempersiapkan garis besar diskusi  
B. Memimpin jalannya diskusi  
C. Membuat rangkuman setiap pembicaraan  
D. Menjawab pertanyaan pembicara 
 

EBTANAS-SMP-86-42 
Titik lahir dan mulai berkembangnya bahasa Indonesia 
ialah ... 
A. Masa penjajahan Belanda  
B. Masa angkatan Balai Pustaka  
C. Masa lahirnya Sumpah Pemuda  
D. Masa pendudukan Jepang 
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Seperti durian dengan mentimun 
Arti peribahasa tersebut ialah, kecuali ... 
A. Orang kuat bermusuhan dengan orang lemah  
B. Orang besar bermusuhan dengan orang kecil  
C. Orang pandai bermusuhan dengan orang bodoh  
D. Orang yang mempunyai sifat yang sama 
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Sikap yang harus dimiliki seseorang pada waktu 
mengikuti diskusi, kecuali ... 
A. Menghargai pendapat orang lain  
B. Bersikap sombong  
C. Mematuhi tata tertib diskusi  
D. Menghormati peserta lain. 
 
 
Uraian 
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Sebutkan tiga macam faedah membaca buku 
perpustakaan! 
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Sebutkan tiga macam cara yang dapat dipergunakan 
untuk mengubah kalimat perintah menjadi kalimat 
perintah yang lebih halus! 
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Buatlah pasangan kalimat dengan kata tumbuh 
sehingga pembaca mengambil kesimpulan bahwa arti 
kata tumbuh itu bermacam-maeam, tergantung pada 
kalimatnya! 
 

EBTANAS-SMP-86-48 
Sebutkan 3 hal yang harus diperhatikan dalam 
berdeklamasi. 
 

EBTANAS-SMP-86-49 
Sebutkan tiga fungsi Bahasa Indonesia dewasa ini, 
kemudian jelaskan dengan singkat! 
 

EBTANAS-SMP-86-50 
Kembangkan kalimat utama berikut sehingga tercipta 
sebuah paragraf yang baik! (tiga kalimat 
tambahannya). 
" Adik saya lucu sekali" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENGARANG 
 
 
Pilihlah salah satu judul karangan di bawah ini, 
sesudah itu buatlah sebuah karangan di kertas yang 
telah disediakan, sekurang-kurangnya 3(tiga) halaman. 
Hal-hal yang perlu diperhatikan, antara lain : 
1. Bentuk karangan prosa 
2. Unsur-unsur yang diperhitungkan dalam penilaian 

sebuah karangan:  
a. Kesesuaian judul dengan isi  
b. Keserasian komposisi ( pembukaan, isi pokok, 

penutup ) 
c. Ketepatan penggunaan ejaan  
d. Ketepatan pemakaian paragraf  
e. Ketepatan dan kelancaran pemakaian kata-

kata  
f. Kepadatan isi, 

 
JUDUL KARANGAN 
1. Membantu ibu Memasak 
2. Menjenguk Adik di Rumah Bersalin 
3. Berdikit-dikit Lama-lama Menjadi Bukit 
4. Memelihara Ikan Lele 
5. Perpustakaan di Sekolahku 
 


