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MEMBANGUN SINEMA INDONESIA 
 
Membangun Sinema Indonesia yang berwawasan 

Nusantara, merupakan impian yang harus terwujudkan. 
Mewujudkan impian ini tentunya bukan tugas insan 
perfilman semata, namun juga menjadi tanggung jawab 
seluruh pihak yang terkait. Mengingat kehadiran film 
tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat di 
luar film itu sendiri. Oleh sebab itu, apabila berbicara 
tentang sinema Indonesia yang berwawasan 
kebangsaan, mau tidak mau kita di hadapkan pada 
suatu pertanyaan, sejauh mana kemauan politik 
menunjang perwujudannya? 

Adapun yang di maksud dengan sinema Indonesia 
berwawasan kebangsaan adalah hasil cipta, rasa, dan 
karsa Indonesia yang dalam hasil karya filmnya 
mencoba terjemahkan kehendak cita-cita kemerdekaan 
dan UUD'45 menjadi pijakan hukumnya dan Pancasila 
sebagai moralnya. Dengan kata lain, sinema Indonesia 
berwawasan kebangsaan adalah hasil karya film yang 
terintegrasi ke dalam tujuan kemerdekaan bangsa. 

Sehubungan dengan hal di atas. Mendagri 
menghimbau agarsetiap daerah memproduksi film yang 
menampilkan nilai-nilai etnik atau sosial budaya 
daerahnya. Hal ini menyadarkan kita bahwa kita di 
tuntut senantiasa harus menghormati, melestarikan dan 
menerima secara aktif setiap nilai budaya etnik yang 
terdapat di seluruh Nusantara sebagai warisan yang 
harus dijadikan modal dasar dalam usaha membentuk 
budaya Indonesia yang ideal. Dengan demikian, 
melalui tahapan ini akan terjadi semacam desentralisasi 
kebudayaan dalam pengertian bahwa Jakarta sebagai 
segala kegiatan sosial, politik, dan ekonomi, bukan 
berarti harus menjadi pusat pembangunan kebudayaan 
nasional. 
 

EBTANAS-SMP-92-01 
Makna sinema dalam wacana di atas yang tepat adalah 
... 
A. Panggung tempat pertunjukan 
B. Pementasan suatu kesenian 
C. Gedung tempat pertunjukan film 
D. Acara kesenian yang sedang disajikan 
 

EBTANAS-SMP-92-02 
Pernyataan yang benar dari wacana di atas terdapat 
pada kalimat-kalimat di bawah ini, kecuali ...  
A. Sinema Indonesia berwawasan kebangsaan  
B. Sinema Indonesia merupakan cipta, rasa, dan karsa 

cita-cita kemerdekaan 
C. Sinema Indonesia sebagai wadah pembangunan 

kebudayaan film nasional harus di Jakarta.  
D. Sinema Indonesia dituntut menghormati 

melestarikan dan menerima secara aktif budaya 
Indonesia.  

 

EBTANAS-SMP-92-03 
Ide pokok paragraf pertama adalah ... 
A. Pembangunan sinema Indonesia yang berwawasan 

Nusantara merupakan impian yang harus terwujud. 
B. Perwujudan pembangunan bukan tugas manusia 

film saja, tetapi jugasemua pihak yang terkait. 
C. Kehadiran film tidak dapat di pisahkan dari 

kehidupan masyarakat di luar film. 
D. Pembicaraan tentang sinema Indonesia yang 

berwawasan kebangsaan harus sanggup 
menghadapi kemauan politik penunjangnya. 

 
EBTANAS-SMP-92-04 

Fakta yang ada dalam wacana, ialah ... 
A. Perfilman Indonesia harus menampilkan nilai-nilai 

sosial budaya di daerahnya.  
B. Perfilman Indonesia dipengaruhi budaya barat.  
C. Pembangunan sinema Indonesia menjadi tanggung 

jawab rakyat semua.  
D. Pembangunan film yang berbau tradisional 

cenderung dianggap terbelakang. 
 

EBTANAS-SMP-92-05 
Isi dari paragraf kedua ialah ... 
A. Perfilman Indonesia mencoba menghayati 

kehendak cita-cita kemerdekaan dan UUD ‘45  
B. Perfilman Indonesia yang berpengaruh barat 

melemahkan cita -cita kemerdekaan.  
C. Perfilman Indonesia kurang berintegrasi dengan 

cita-cita kemerdekaan.  
D. Perfilman Indonesia di tuntut berpijak kepada 

aspirasi hangsa. 
 

EBTANAS-SMP-92-06 
Analisis pafagraf ke -3 dapat kita jumpai kata kerja 
berawal me- sebanyak ... 
A. 12 buah 
B. 13 buah 
C. 8 buah 
D. 3 buah 
 

EBTANAS-SMP-92-07 
Jenis karangan wacana di atas adalah ... 
A. Deskripsi 
B. Argumentasi 
C. Eksposisi 
D. Narasi 
 



EBTANAS-SMP-92-08 
Kesimpulan wacana di atas adalah ... 
A. Pembangunan sinema Indonesia bisa berlandaskan 

impian yang belum terwujudkan. Impian itu akan 
melahirkan cita-cita memproduksi film-film baru 
yang tidak meninggalkan cipta, rasa, dan karsa 
budaya nasional. 

B. Pembangunan perfilman Indonesia dapat di 
pengaruhi oleh film-film impor, sehingga 
menampilkan nilai-nilai etnik atau sosial budaya 
daerah yang dipadukan dengan budaya asing. 

C. Membangun, sinema Indonesia bukan hanya tugas 
orang-orang film saja, tetapi juga orang-orang di 
luar film. Sinema Indonesia harus berlandaskan 
cita-cita kemerdekaan dan UUD'45. Diharapkan 
produser film menampilkan sosial budaya 
daerahnya dan menjaga kelestarian budaya di 
seluruh nusahtara. 

D. Membangun perfilman Indonesia akan 
melestarikan masuknya kebudayaan barat yang 
sukar di bendung dan akan mendesak budaya 
daerah yang berwawasan Nusantara 

 
EBTANAS-SMP-92-09 

Anak itu berjalan cepat-cepat. Melihat ke depan tanpa 
menoleh ke kanan dan ke kiri. Memandang siapa ia 
tidak. Akhirnya, matanya menatap orang yang 
dicarinya dengan sarnar-samar. 
Kata umum yang terdapat pada paragraf di atas adalah 
... 
A. melihat 
B. menoleh 
C. memandang 
D. menatap 
 

EBTANAS-SMP-92-10 
Kalimat yang bermajas ironi terdapat pada ... 
A. Dalam sekejap, kue-kue itu selesai dilahapnya  
B. Karena badannya sehat, ia bolak-balik saja ke 

dokter. 
C. Kita jangan memandang sebelah mata regu lawan.  
D. Hatiku kian teriris mendengar penghinaan itu. 
 

EBTANAS-SMP-92-11 
Kebakaran itu tak dapat dielakkan lagi.  
Si jago merah menghabiskan bangunan penduduk.  
Mereka kehilangan harta benda.  
Kampung yang terkena musibah itu di selimuti 
kedukan.  
Dalam paragraf di atas, majas metafora terdapat pada 
kalimat ...  
A. no. 1 
B. no. 2 
C. no. 3 
D. no. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

EBTANAS-SMP-92-12 
Hendaknya kita berhati-hati dalam berkata. Orang 
biasanya celaka karena perbuatannya, lidahnya, atau 
perkataannya. . 
Peribahasa yang tepat untuk pertanyaan di atas adalah 
... 
A. Harimau mati meninggalkan belangnya.  
B. Ke luar dari kandang harimau jatuh ke mulut 

buaya.  
C. Mulut kamu harimau kamu, mengerkah batu 

kepalamu.  
D. Anak itulah yang menjadi harimaunya. 
 

EBTANAS-SMP-92-13 
Kata yang mengatami penyempitan makna terdapat 
pada kalimat ... 
A. Iwan dipanggil BapakGuru.  
B. Saudara mau bertemu dengan siapa?  
C. Pemondokan itu ramai di kunjungi tamu asing  
D. Kami tak mempunyai pembantu di rumah. 
 

EBTANAS-SMP-92-14 
Kalimat yang mengandung kata yang tidak baku 
terdapat pada ... 
A. Mengapa kemarin Anda tidak masuk?  
B. Saudara bilang bahwa ia akan datang.  
C. Kami sedang membersihkan kelas  
D. Siapa yang hadir dalam upacara itu? 
 

EBTANAS-SMP-92-15 
Bilangan tiga perempat bila Jadi jadikan ... adalah 0,75. 
Isian yang tepat untuk pertanyaan di atas adalah ... 
A. bilangan bulat 
B. bilangan ganjil 
C. bilangan desimal 
D. bilangan cacah 
 

EBTANAS-SMP-92-16 
Kata umum bidang perfilman terdapat pada kalimat di 
bawah ini, yaitu ... 
A. Tema cerita itu di ambil dari cerita sejarah  
B. Semalam aku menonton pementasan drama  
C. Drama " Sartika " disutradarai oleh Wahyu 

Sihombing.  
D. Pentas musik itu banyak dikunjungi penonton. 
 

EBTANAS-SMP-92-17 
Peran serta kita dalam banyak serta mengamankan 
wilayah laut kita sangat besar artinya dalam upaya 
melestarikan kekayaan alam. Untuk hal ini, bangsa kita 
menerapkan sistem pertahanan dan keamanan rakyat 
semesta atau Hankamrata, 
Kata umum bidang Wawasan Nusantara yang terdapat 
dalam paragraf di atas adalah ... 
A. wilayah laut, sistem pertahanan 
B. Hankamrata, sangat besar 
C. kekayaan alam, hal ini 
D. bangsa, menjaga 
 



EBTANAS-SMP-92-18 
Kata umum bidang kesehatan terdapat pada ...  
A. Gara-gara limbah itu, tanaman padinya mati.  
B. Dadanya sering sesak karena menahan marah.  
C. Penduduk sedang sibuk menanggulangi bahaya 

banjir 
D. Kekurangan vitamin A menyebabkan penyakit 

mata. 
 

EBTANAS-SMP-92-19 
Tukang kayu itu menyuruh anaknya mengambil ... 
untuk menajamkan gergaji yang tumpul.  
Kata bidang pertukangan yang tepat untuk melengkapi 
kalimat di atas adalah ...  
A. Water pas 
B. Kikir  
C. Palu 
D. Sugu 
 

EBTANAS-SMP-92-20 
Masuklah ia ke ruang.baca perpustakaan itu.  
Dilihatnya buku-buku yang ditempatkan menurut 
klasifikasi Dewey (DDC).  
Buku-buku referensi seperti kamus, ensiklopedi 
jumlahnya terbatas.  
Karena itulah, kita tidak boleh membawanya pulang. 
Dalam paragraf di atas, kata umum bidang 
perpustakaan terdapat pada kalimat ... 
A. no . 1 dan no. 4 
B. no. 2 dan no. 3 
C. no. 2 dan no. 4 
D. no. 3 dan no. 4 
 

EBTANAS-SMP-92-21 
Kami memasuki gedung itu. Ruang tamunya 
beralaskan karpet. 
Semua pengunjung tertegun melihat barang-barang 
antik yang ada di dalamnya.  
Fungsi imbuhan kan pada kata beralaskan adalah 
pengantar obyek pengganti ...  
A. kata depan pada 
B. kata depan dari 
C. kata depan dengan  
D. kata depan akan 
 

EBTANAS-SMP-92-22 
Itulah hasil pekerjaan kami yang sebaik-baiknya. 
Makna imbuhan se - nya pada kalimat di atas yaku ...  
A. telah 
B. lebih 
C. akan  
D. paling 
 

EBTANAS-SMP-92-23 
Adiknya berambut keriting sedangkan kakaknya 
berambut lurus. 
Makna imbuhan ber - dalam kalimat di atas yaitu ... 
A. memakai 
B. melakukan  
C. mempunyai 
D. membubuhkan 
 
 

EBTANAS-SMP-92-24 
Sejak pagi bermain di halaman. 
Kalimat aktif intransitif di atas berpola ... 
A. K S P O 
B. K S P K  
C. K K P S 
D. K S K P 
 

EBTANAS-SMP-92-25 
Si Yanti adaah siswa tercantik di kelas kami. ... 
Kata yang berawal - ter dalam kalimat di atas termasuk 
jenis kata ... 
A. benda 
B. kerja 
C. sifat 
D. ganti 
 

EBTANAS-SMP-92-26 
Kami tinggal di komplek ABRI. Oleh karena itu, 
(aman) di daerah kami sangat terjamin. 
Imbuhan yang tepat digunakan untuk melengkapi 
kalimat di atas yaitu ... 
A. me – kan 
B. di – kan 
C. ber – an 
D. ke - an 
 

EBTANAS-SMP-92-27 
Yudi memberi tahu Roni bahwa ia akan mengikuti 
ujian besok. 
Bila kalimat di atas kita ubah menjadi kalimat langsung 
maka kalimat yang paling tepat yaitu ...  
A. Yudi berkata;"Besok ia akan mengikuti ujian."  
B. Yudi berkata, "besok ia akan mengikuti ujian."  
C. Yudi berkata, "Besok saya akan mengikuti ujian."  
D. Yudi berkata, "besok saya akan mengikuti ujian." 
 

EBTANAS-SMP-92-28 
Kalimat majemuk bertingkat yang beranak kalimat 
pengganti predikat yaitu ...  
A. Ketika saya datang, dia sedang makan  
B. Anak yang berbaju biru itu sangat pandai  
C. Kami menangkap binatang yang bisa terbang  
D. Kata ayah sepeda itu harus dicuci 
 

EBTANAS-SMP-92-29 
Kata sapaan terdapat dalam kalimat ...  
A. Dia adalah saudara kandung saya  
B. Yuni tinggal bersama paman saya  
C. Kami mempunyai adik dua orang  
D. Bapak, harus segera menemui bapak saya. 
 

EBTANAS-SMP-92-30 
Kalimat yang menggunakan frase berpola MDM yaitu 
... 
A. Petani itu telah bekerja sejak pagi  
B. Kami bertiga bertugas di daerah Bogor  
C. Bunga itu kami siram setiap hari.  
D. Ibu membeli sepasang sepatu baru. 
 



EBTANAS-SMP-92-31 
Perulangan yang menyatakan bahwa pekerjaan itu 
dilakukan berkali-kali terdapat pada kalimat ...  
A. Beberapa siswa sedang menunggu di kelas.  
B. Siswa yang rajin jtu sedang membaca–baca 

bukunya. 
C. Tetamu itu disambutnya dengan ramah. 
D. Tumbuh-tumbuhan itu terkena lumpur 
 

EBTANAS-SMP-92-32 
Peganglah kuat-kuat dahan itu agar tidak jatuh.  
Makna perulangan pada kata kuat-kuat yaitu ...  
A. menyatakan sangat  
B. menyatakan sering   
C. menyatakan lebih  
D. menyatakan paling 
 

EBTANAS-SMP-92-33 
Merekalah yang menjadi kambing hitam dalam 
masalah itu. 
Frase idiomatik di atas bermakna ...  
A. sumbu kekacauan 
B. bahan perbincangan  
C. sumber kemarahan 
D. bahan pujian 
 

EBTANAS-SMP-92-34 
Berikut ini adalah contoh kalimat majemuk campuran, 
yaitu ... 
A. Ketika ibu datang, saya sedang belajar dan adik 

sedang tidur.  
B. Gadis yang berambut panjang itu bertempat tinggal 

di Bandung.  
C. Jika engkau rajin belajar, nilai Ebtanasmu akan 

bagus. 
D. Ayahku telah tiada karena itu aku harus bekerja 

keras. 
 

EBTANAS-SMP-92-35 
Penggunaan tanda titik yang tepat terdapat pada 
kalimat ... 
A. Sdr. Icuk d.k.k tiba di Jakarta pukul 6.35.20  
B. H.B Yassin dikenal sebagai tokoh sastra.  
C. Harga buku itu Rp. 2.500,00 per buah  
D. Nomor telepons ekolahku 433.188 
 

EBTANAS-SMP-92-36 
Salah satu kalimat di bawah ini menggunakan tanda 
hubung (-) yang tepat, yaitu ...  
A. Perlombaan itu hanya dilakukan di Jawa-Barat  
B. Malam itu merupakan malam pesta tua-muda  
C. kendaraan itu telah di-charter oleh kelas kami.  
D. Dalam perlombaan itu dia menjadi juara ke-II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EBTANAS-SMP-92-37 
Contoh prosa deskripsi yaitu ... 
A. Pukul 7 pagi upacara dimulai. Semua siswa 

berbaris di halaman. Mereka mengikuti upacara 
dengan khidmat. Tak seorang pun di antara mereka 
yang bermain - main. Kecenderungan hening 
sekali. 

B. Pukul 7 pagi upacara dimulai. Mereka 
mengikutinya dengan tertib. Tak seorangpun di 
antara mereka yang bermain - main. Karena itu 
mereka mendapat pujian dari kepala sekolah. 

C. Upacara bendera baru saja selesai. Ani terlihat 
gembira sekali. Ia disalami oleh kawan-kawannya. 
Betul-betul hal ini di luar dugaannya. Tak mengira 
keberhasilannya dalam memimpin upacara akan 
mendapat pujian dari kawan-kawannya. 

D. Pelaksanaan upacara itu berjalan dengan tertib. 
Siswa-siswa mengikutinya dengan khidmat. 
Melihat hal itu, kepala sekolah sangat gembira. 
Kepala sekolah memuji siswa-siswanya. Maka dari 
itu laksanakanlah upacara itu dengan baik. 

 
EBTANAS-SMP-92-38 

Budi akan mengikuti kegiatan pertandingan tenis meja 
se-Jawa Barat. Ia tidak akan masuk selama satu 
minggu.  
Untuk itu, ia mohon izin kepada kepala sekolah melalui 
surat. 
Bagian paragraf pendahuluan untuk surat itu adalah ... 
A. Bersama surat ini ...  
B. Kulayangkan sepucuk surat ...  
C. Dengan surat ini ...  
D. Dengan secarik kertas ini ... 
 

EBTANAS-SMP-92-39 
Contoh paragraf argumentasi yaitu ... 
A. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dengan 

pembeli. Setiap hari tak pernah sepi oleh 
pengunjung. Akupun sering berbelanja ke pasar.  

B. Di pasar kita dapat membeli apa saja. Perlu sayur 
datang ke kios buah-buahan. Bahkan aneka macam 
pakaian ada di sana.  

C. Tiba-tiba seorang ibu berteriak. "Maling! Maling!" 
Dalam sekejap uangnya telah lenyap. Orang-orang 
ramai mengejarnya. Pada akhirnya pencuri itu 
dapat di tangkap.  

D. Kita sering melihat sampah bertumpuk di pasar. 
Penyebabnya adalah di pasar banyak sisa–sisa 
pembungkus sayuran dan buah-buahan, lama-
kelamaan sampah itu tidak semakin bertumpuk dan 
akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Karena 
itulah kebersihan di pasar harus selalu dijaga. 

 
EBTANAS-SMP-92-40 

Kejadian-di kelas itu sangat tidak diharapkan. 
Peristiwa itu memang tidak disengaja. Namun begitu, 
Dani harus mempertanggungjawabkan kejadian itu. 
Kata kompleks yang terdiri atas kata gabung + 
imbuhan adalah ... 
A. tidak diharapkan 
B. peristiwa itu 
C. atas kejadian 
D. mempertanggungjawabkan 



EBTANAS-SMP-92-41 
Penutup surat untuk permohonan bantuan meminjam 
barang yang paling tepat adalah ...  
A. Sehubungan dengan hal di atas, kami mohon izin 

untuk meminjam ...  
B. Oleh karena itu, kami mohon izin untuk meminjam 

...  
C. Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami 

mengucapkan terima kasih  
D. Demikianlah isi surat ini. Atas perhatiannya kami 

ucapkan terima kasih. 
 

EBTANAS-SMP-92-42 
Penggunaan tanda baca titik koma (;) yang tepat 
terdapat pada ...  
A. Ayah membereskan tanamannya di kebun; ibu 

sibuk memasak di dapur, adik menyapu halaman, 
saya seridiri asyik merangkai bunga yang 
berwarna-warni. 

B. Ayah membereskan tanamannya di kebun; ibu 
sibuk memasak di dapur; adik menyapu halaman; 
saya sendiri asyik merangkai bunga yang 
berwarna-warni.  

C. Ayah membereskan tanamannya di kebun; ibu 
sibuk memasak di dapur; adik menyapu halaman; 
saya sendiri asyik merangkai bunga yang 
berwarna-warni. 

D. Ayah membereskan tanamannya di kebun, ibu 
sibuk memasak di dapur, adik menyapu halaman; 
saya sendiri asyik merangkai bunga yang 
berwarna-warni. 

 
EBTANAS-SMP-92-43 

Penulisan telegram yang terdapat pada ...  
A. Segera datang kma ibu sakit kras ttk hbs  
B. Minggu depan saya akan pulang, jemput di stasiun 

bandung  
C. Kakak sudah melahirkan, kini dirawat di rumah 

sakit bersalin.  
D. Saya mengucapkan selamat kma karena engkau 

teiah lulus. 
 

EBTANAS-SMP-92-44 
Pada hari minggu mendatang, Persib akan bertanding 
dengan Persebaya. 
A. Mari kitamenyambut para pemain Persib  
B. Ayo, kita sambut para pemain Persib  
C. Saksikanlah pertandingan akbar Persib melawan 

Persebaya  
D. Saksikanlah beramai-ramai keluarga pemain persib 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EBTANAS-SMP-92-45 
Percakapan: 
Rini : Mengapa engkau menangis, Yan? .  
Yanti : Saya benci kepada paman. Dia memper-

lakukan saya tidak adil.  
Rini : Ah, itu kan perasaanmu saja.  
Yanti : Habis saya harus bagaimana? 
Rini : ....................................... 
Pertanyaan Rini untuk melengkapi kalimat percakapan 
di atas yang isinya memperbaiki kesalahan yaitu … 
A. Mungkin kamu salah paham, Yanti 
B. Sebaiknya, engkau menemui pamanmu, 
C. Mari, saya bantu menyelesaikan masalah ini. 
D. Engkau jangan berstkap begitu kepadanya. 
 

EBTANAS-SMP-92-46 
Erni baru saja mengikuti EBTANAS Bahasa Indonesia. 
Erni mengungkapkan sikap intelektual yang isinya 
menyatakan kemampuan yaitu ... 
A. Biarlah, bagaimana nanti saja nilainya. 
B. Saya bisa mengerjakan soal-soal itu tadi. 
C. Saya tidak tahu berapa jumlah NEM saya nanti 
D. Soal-soal itu tidak semuanya saya selesaikan.  
 

EBTANAS-SMP-92-47 
Pak Halim merasa tidak puas dengan hasil 
pertandingan kedua kesebelasan itu. Pak Halim 
mengungkapkan sikap emosi rasa tidak puas dengan 
kalimat di bawah ini ... 
A. Wah, banyak sekali penontonnya! 
B. Karcis masuk sudah habis sejak kemarin. 
C. Sayang, tindakan wasit berat sebelah 
D. Wah, tendangan penjuru manis sekali. 
 

EBTANAS-SMP-92-48 
Yanti pernah tinggal di rumah temannya selama satu 
tahun. 
Ketika itu Yanti duduk di SMP kelas tiga. Sekarang 
temannya mendapat musibah.  
Sikap moral untuk menyatakan apresiasi kepada Yanti 
diungkapkan dalam kalimat ... 
A. Sudah sepatutnya engkau menolongnya 
B. Sebaiknya, engkau memanggilnya sekarang  
C. Baiklah, saya saja yang menolong temanmu itu  
D. Kalau begitu, engkau membiarkan temanmu itu. 
 

EBTANAS-SMP-92-49 
Didi dibelikan sepeda oleh ayahnya. Di sekolahnya 
Didi menginformasikan identifikasi sepeda tersebut 
dengan kalimat ... 
A. Harga sepeda itu cukup mahal juga  
B. Sepeda itu dibuat di luar negeri  
C. Dengan senang hati, saya memakai sepeda itu  
D. Merk sepeda itu Federal, warnanya merah jambi 
 

EBTANAS-SMP-92-50 
Menjelang pukul 07.00, seorang siswa bertemu dengan 
gurunya. Kalimat yang diungkapkan oleh siswa 
tersebut kepada gurunya adalah ...  
A. Baru datang, Pak? 
B. Kemana saja, Pak? 
C. Selamat pagi, Pak! 
D. Selamat siang, Pak! 



EBTANAS-SMP-92-51 
Santi kehilangan uang di sekolah. Kemudian, Susi 
menyarankan dengan kalimat ...  
A. Sudahlah jangan kaupikirkan lagi uang itu!  
B. Kalau sudah hilang tentu sulit ditemukan lagi.  
C. Biarkan saja, jumlahnya tak seberapa, kan ?  
D. Sebaiknya kaucari dulu di rumah, barang kali ada 

di sana. 
 

EBTANAS-SMP-92-52 
Catatan Bahasa Indonesia Didu tidak lengkap. 
Kemudian Hasan mengungkapkan informasi yang 
isinya untuk memperbaikinya, yaitu dengan kalimat ...  
A. Mengapa catatanmu tidak lengkap?  
B. Beli saja bukunya supaya tidak mencatat!  
C. Lengkapilah catatanmu, besok akan ada ulangan 
D. Ada berapa halaman materi yang belum dicatat 
 

EBTANAS-SMP-92-53 
Penggalan cerpen: 
Dalam keadaan sulit ia gelisah dan ingin lekas-lekas 
berbuat sesuatu untuk mengatasi kesulitan -kesulitan. 
Ia mampu merebut senjata serdadu yang mengawalnya, 
menembak, dan melarikan diri. 
………………………………………. 
Dari penggalan cerpen di atas Tono mempunyai watak 
... 
A. cerdik 
B. tidak sabar 
C. ceroboh 
D. pemarah 
 

EBTANAS-SMP-92-54 
Perasaan siapa tak ‘kan nyala  
Melihat anak berlagu dendang  
Seorang saja di tengah padang  
Tiada berbaju bukan kepala  
Beginilah nasib anak gembala  
Berteduh di bawah kayu nan rindang  
Semenjak pagi meninggalkan kandang  
Pulang ke rumah di senja kala  
Penggalan soneta di atas berisi ...  
A. Seorang gembala berada di bawah kayu nan 

rindang  
B. Seseorang yang berada di tengah padang 
C. Seseorang yang pergi pagi dan pulang senja.  
D. Seseorang terharu akan keadaan anak gembala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EBTANAS-SMP-92-55 
Nyoya Sastra ketakutan dan gemetar katanya, 
"Nyonya Samin, Nyonya jangan lekas marah. Kita 
harus sabar dalam masa sekarang ini. Nyonya salah 
sangka sebenarnya. Terpaksa saya mengatakan di sini, 
sungguhpun rahasia, bahwa segala apa yang saya 
ucapkan tadi sudah di titipkan dari atas. Bersama-sama 
datangnya dengan surat perintah untuk mengadakan 
rapat ini. Sudah rajin saya kemarin menghapalkan 
segalanya itu di luar kepala, perkataan demi perkataan 
Nyonya Samin."  
Nyonya Sastra menghapus keringat dari keningnya. 
Rapat bubar dengan selamat. 

Idrus. Fujinkai 
Sudut pandang penggalan cerpen di atas adalah ... 
A. Orang pertama pelaku utama 
B. Orang pertama pelaku tambahan 
C. Orang kedua pelaku utama 
D. Orang ketiga pelaku utama 
 

EBTANAS-SMP-92-56 
MENYESAL 

Pagiku hilang sudah melayang  
Hari mudaku sudah pergi  
Sekarang petang datang membayang  
Batang usiaku sudah tinggi 

Aku lalai di pagi hari  
Beta lengah di masa muda 
Kini hidup meracun hati  
Miskin ilmu, miskin harta  

Akh apa gunanya kusesalkan 
Menyesal tua tidak berguna  
Hanya menambah luka sukma  

Kepada yang muda kuharapkan  
Atur barisan di pagi hari  
Menuju ke arah padang bakti 

A. Hasym 
Misi/amanat puisi di atas adalah ... 
A. Usia muda pasti akan tua 
B. Janganlah hidup meracun hati 
C. Kalau belajar hendaknya pagi hari 
D. Rajin - rajinlah belajar dan bekerja selagi muda. 
 

EBTANAS-SMP-92-57 
Dengarlah tuan ayahanda 
Kepada anakda muda bestari 
Jika benar kepada diri 
Nasihat kebajikan ayahanda beri 

Aduhai anakda muda remaja 
Jika anakda mengajikan raja 
Hati yang betul hendaknya di sahaja 
Serta rajin pada bekerja 

Berdasarkan syairdi atas, ciri-cirinya dapat dibuat 
dengan-diagram di bawah ini ...  

Ciri Syair 
 Jumlah 

baris 
Sajak 
akhir 

Isi 

A. 4 baris a a a b terdapat pada baris 
ke-3 dan ke-4 

B. 4 baris a a a a  ada sampiran ada isi 
C. 4 baris a a a a berupa rangkaian 
D. 5 baris a b a b keempat barisnya 

mengandung isi 



EBTANAS-SMP-92-58 
Gegar gentar suara mesin 
Raja udara menguasai angkasa  
Menderu gemuruh berpusing miring  
Bagai burung mengintai mangsa 

Raksasa udara melaju jauh 
Berbalik pula puluh menyerbu 
Terdahulu satu 
Puluhan menderu  

Matahari bersinar  
Semangat berkobar  
Kapan zamanku menghadapi pula  
raksasa dunia kepunyaan kita ..  
 
Isi puisi di atas adalah ...  
A. Semangat perjuangan para pahlawan  
B. Keinginan untuk mempunyai kapal udara  
C. Situasi peperangan melawan penjajah  
D. Jatuhnya kapal udara musuh 
 

EBTANAS-SMP-92-59 
KITA BERJUANG 

 
Terbangun aku, terloncat duduk  
Kulayangkan pandang jauh keliling  
Kulihat hari 'lah terang  
jernihkan falak 

Kuisap 
Legalah dada 
Kupijak tanah 
Tiada tergoyak 
Kudengar bisikan 
Hatiku rawan 
Kita berjuang! 
Kita berjuang! 

Sebagai dendang menyayu kalbu 
Bangkitlah hasrat damba dan larang 
Ingin ke medan ridlah menyerbu 
Beserta Saudara turut berjuang 
 
Latar puisi di atas adalah ... 
A. Hari terang 
B. Tempat tidur 
C. Ingin berjuang 
D. Masa perjuangan 
 

EBTANAS-SMP-92-60 
…………………………….. 
Apa yang terjadi. ternyata orang tua Aminudin 
bukannya meminang. Mariamin, gadis yang ia cintai, 
melainkan membawa gadis lain untuk teman hidup 
Aminudin ....................................................... 

Dari : Azab dan Sengsara 
……………………………………………. 
Kedengaran suara Tuti membelah. 
"Saudara-saudara perempuan. Kita harus bangkit dan 
berjuang untuk mendapat penghargaan dan kedudukan 
yang lebih layak. " 

Dari: Layar Terkembang 
 
Perbedaan tema kedua cuplikan novel di atas terdapat 
dalam diagram di bawah, yaitu ... 
 

Azab dan sengsara Layar Terkembang 
A.  Tema kawin paksa 
 
B.  Termasuk Angkatan 

Pujangga Baru  
C.  Masalah Emansipasi 

wanita  
D.  Masalah adat istiadat 

Termasuk perjuangan 
kaum wanita  
Termasuk Angkatan 
Balai Pustaka  
Masalah adat istiadat 
 
Tema kawin paksa 

 
 
Mengarang 
 
 
PETUNJUK KHUSUS 
 
1. Pilihlah salah satu tema karangan di bawah ini 

untuk dijadikan sebagai judul karanganmu! Tema 
karangan: 
a. Hemat Energi (jenis karangan prosa persuasi)  
b. Rencana Setamat SMP (jenis karangan prosa 

persuasi) 
2. Kembangkanlah kerangka karangan terseb.ut 

menjadi 4 buah paragraf (1 halaman penuh)  
3. Tulisan jelas dan gunakan ejaan yang benar. 
 
Mengarang: 
I.      Jenis karangan, tema, dan kerangka 

A. 1. Jenis karangan    :    Prosa Persuasi 
2. Tema :    Hemat Energi 
3. Kerangka : 

USAHA PELESTARIAN ALAM DENGAN 
MENGHEMAT ENERGI 

 
1. Pendahuluan 

1.1 Pengertian energi 
1.2 Kegunaan energi 

2. Macam-macam energi 
2.1 Energi matahari 
2.2 Energi listrik 
2.3 Energi gas bumi 

3. Alasan hemat energi 
3.1 Terbatasnya energi 
3.2 Pengolahari energi sangat mahal 
3.3 Penghamburan energi akan mempercepat 

merusak lingkungan 
4. Penutup 

4.1 Dampak posistif hemat energi 
4.2 Mendorong supaya hemat energi 

 



BHS Indonesia CI-P3 (8) 
B. 1.   Jenis karangan :  Prosa argumentasi 

2.   tema : Rencana Setelah Tamat SMP 
3.   Kerangka  : 

 
RENCANA SETELAH TAMAT SMP 

 
1.     Pendahuluan 

1.1 Cita-cita sejak kecil 
1.2 Pentingnya sekolah untuk mencapai cita-cita 

2. Sekolah yang diinginkan 
2.1 Macam -macam sekolah 
2.2 Mengharapkan dukungan dari semua fihak 
2.3 Mencari sekolah yang terdekat 

3. Ingin mendapat beasiswa 
3.1 Syarat - syarat mendapat beasiswa 
3.2 Keuntungan mendapat beasiswa 

4. Penutup 
4.1 Ucapkan terima kasih kepada guru dan orang 

tua; 
4.2 Berdo'a kepada Tuhan 

  
 
 


