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Hidup Sehat 
Kata orang, sehat pangkal bahagia. Waktu kita 

sehat dapat berbuat apa saja. Kita dapat bermain, 
bepergian, dan belajar. Kita haras bersyukur kepada 
Tuhan Yang Maha Esa. Karena Dialah kita sehat. 
Kalau kita sakit, kita tidak dapat melakukan semua itu 
dengan senang. 

Oleh karena itu, peliharalah kesehatan diri kita 
agar tidak sakit. 

Bagaimana cara memelihara kesehatan? 
Kita harus hidup teratur. Misalnya teratur 

dalam makanan, kebersihan, olah raga, dan istirahat. 
Jika kita tidak dapat hidup teratur, maka kita akan jatuh 
sakit dan haras dirawat di rumah sakit. 
 
Pilihlah huruf A, B, C, atau D di depan 
pernyataan yang paling tepat! 
 

EBTANAS-SMP-99-01 
Kata orang, sehat pangkal bahagia. Pertanyaan yang 
benar untuk jawabandi atas adalah ...  
A. Mengapa sehat itu pangkal bahagia?  
B. Apa yang dikatakan orang tentang sehat?  
C. Siapa yang sehat dan bahagia?  
D. Bagaimana agar orang dapat bahagia? 
 

EBTANAS-SMP-99-02 
Kita haras bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
Pertanyaan yang benar untuk pertanyaan di atas adalah 
... 
Apa yang harus kita syukuri? 
Di mana kita harus bersyukur? 
Kepada siapa harus bersyukur? 
Mengapa kita haras bersyukur? 
 

EBTANAS-SMP-99-03 
Di mana orang sakit harus dirawat ?  
Orang sakit dirawat di ... 
 . rumah sakit 
 . rumah bersalin 
 . rumah jompo 
 . rumah peristirahatan 
 

EBTANAS-SMP-99-04 
Bagaimana cara memelihara kesehatan ?  
Caranya adalah dengan ...  
 . selalu berolah raga  
 . istirahat yang banyak  
 . makan yang banyak  
 . hidup teratur 
 
 
 
 
 

EBTANAS-SMP-99-05 
Mengapa kita harus memelihara kesehatan?  
Karena ...  
dengan sehat kita dapat berbuat sesuatu  
kalau sehat, uang pasti hemat  
kebersihan pangkal kesehatan  
kesehatan diminati semua orang 
 

EBTANAS-SMP-99-06 
Pada masa liburan caturwulan, sekolah kami mengada-
kan piknik ke Gunung Tangkuban Perahu. 
Sinonim kata yang dicetak miring adalah.... 
liburan 
rekreasi 
hiburan 
pendakian 
 

EBTANAS-SMP-99-07 
Kalimat yang mengandung kata bermakna khusus 
adalah ...  
 . Rombongan turis itu sedang melihat atraksi gajah 

di Taman Safari 
 . Wisatawan itu sedang mendengarkan penjelasan 

dari pemandu wisata. 
 . Kami sedang menonton atraksi Moger monyet. 
 . Pemandu wisata membawa turis keobyek wisata. 
 

EBTANAS-SMP-99-08 
Upacara pernikahan di daerah Jawa Barat berbeda 
dengan daerah Bali. Ibarat peribahasa, lain ladang lain 
belalang, lain lubuk lain ikannya. 
Arti peribahasa di atas adalah ... 
 . Tiap-tiap daerah jangan mencampuri urusan daerah 

lain.  
 . Orang yang tidak bisa membedakan baik dap 

buruk. 
 . Tiap-tiap daerah mempunyai kebiasaan sendiri-

sendiri. 
 . Orang yang tidak suka menerima pujian dari orang 

lain. 
 

EBTANAS-SMP-99-09 
Candi Borobudur banyak dikunjungi wisatawan dalam 
dan luar negeri. Di sana mereka membeli cinderamata. 
Makna ungkapan cinderamata adalah ... 
D. oleh-oleh 
D. hadiah 
D. penghargaan 
D. kenang-kenangan 
 



EBTANAS-SMP-99-10 
Para mahasiswa berunjuk rasa ke gedung DPR.  
Makna imbuhan ber- pada kata yang dicetak miring 
adalah ... 
 . mengandung 
 . mempunyai 
 . memakai 
 . melakukan 
 

EBTANAS-SMP-99-11 
Kalimat yang mengandung kata berimbuhan me- 
adalah ... 
 . Sinar mentari di pagi hari terasa hangat.  
 . Di pasar banyak dijual mentimun.  
 . Anak-anak kelas VI sedang menyanyi bersama.  
 . Penebangan kayu meranti diatur oleh pemerintah. 
 

EBTANAS-SMP-99-12 
Buah-buahan itu diletakkan di sudut ruangan.  
Makna imbuhan -an pada kata yang bercetak miring 
menunjukkan ... 
 . banyak 
 . tempat 
 . pekerjaan 
 . sifat 
 

EBTANAS-SMP-99-13 
Kalimat yang menyatakan perintah ajakan adalah ...  
 . Jangan membuang sampah sembarangan!  
 . Man kita sukseskan Gerakan Disiplin Nasional!  
 . Selesaikanlah pekerjaan itu tepat waktu!  
 . Kunjungilah pasar murah! 
 

EBTANAS-SMP-99-14 
Kalimat yang menyatakan perintah harapan adalah ...  
 . Ayo, kita bantu teman yang kurang mampu!  
 . Semoga kita menjadi juara Porseni tahun ini!  
 . Man kita saksikan pertandingan sepakbola antar 

sekolah! 
 . Tolong ambilkan pensil di atas meja! 
 

EBTANAS-SMP-99-15 
Kalimat tunggal yang diperluas dengan keterangan 
cara adalah ...  
D. Kita akan mendapat keuntungan dengan menjadi 

anggota koperasi.  
D. Setiap anggota koperasi akan mendapat 

keuntungan setiap tahun. 
D. Keuntungan koperasi akan dibagikan di kantor 

pengurus harian.  
D. Koperasi ini mampu memberikan kesejahteraan 

bagi anggotanya. 
 

EBTANAS-SMP-99-16 
Berikut ini yang merupakan kalimat majemuk adalah ...  
 . Harga barang-barang di koperasi murah.  
 . Keuntungan koperasi dibagi bersama.  
 . Modal koperasi diperoleh dari iuran anggota.  
 . Koperasi bisa maju apabila ada dukungan anggota. 
 
 
 
 

EBTANAS-SMP-99-17 
Penulisan kalimat langsung yang benar adalah ...  
D. "Heran, mengapa keuntungan koperasi untuk kita 

sama, Kak?"  
D. "Heran, mengapa keuntungan koperasi untuk kita 

sama, kak?"  
D. "Heran, mengapa keuntungan koperasi untuk kita 

sama, Kak!"  
D. "Heran, mengapa keuntungan koperasi untuk kita 

sama, kak!"   
 

EBTANAS-SMP-99-18 
Penulisan kalimat seru yang benar adalah ... 
D. Wah saya senang menjadi anggota koperasi 

sekolah! 
D. Asyik, saya menjadi anggota koperasi sekolah!  
D. Aduh, ramai sekali di waning koperasi.  
D. Hai saya membeli buku di waning koperasi. 
 

EBTANAS-SMP-99-19 
Ia menggigil kedinginan.  
Pemenggalan yang tepat untuk kata yang bercetak 
miring adalah ... 
D. ke-ding-i-ngan 
D. ke-di-ngi-nan 
D. ke-di-ngin-an 
D. ke-ding-in-an 
 

EBTANAS-SMP-99-20 
Kalimat yang mengandung kata ganti orang pertama 
jamak adalah ... 
D. Saya harus ikut melestarikan tanaman langka.  
D. Kami menyelenggarakan lomba kebersihan.  
D. Kalian harus mensukseskan program penghijauan.  
D. Mereka beramai-ramai membersihkan saluran air. 
 

EBTANAS-SMP-99-21 
Monyet sudah diberi pisang oleh Pak Tani. Rupanya ia 
tetap ingin pisang yang tnatang di pohon. Sang monyet 
pun memetik pisang dari pohonnya. "Dasar monyet, 
biasanya mencuri!" teriak petani ketika memergoki 
monyet.  
Watak tokoh monyet pada cerita di atas adalah ... 
 . cerdik 
 . malas 
 . nakal 
 . rajin 
 

EBTANAS-SMP-99-22 
.................................................................................. 
Setelah itu, rakyat merasa gembira. Mereka terbebas 
dari angkara murka. Aji Saka diangkat menjadi Raja 
Medang Kamulan. Hukum pun berjalan tanpa pandang 
bulu. Negara menjadi aman dan tentram. 
Kesan yang terkandung dalam penggalan cerita di atas 
adalah ... 
D. Aji Saka seorang raja yang lalim. 
D. Aji Saka seorang raja yang mulia. 
D. Aji Saka seorang raja yang adil. 
D. Aji Saka seorang raja yang pemberani. 
 



EBTANAS-SMP-99-23 
Otong meminjam kertas ulangan Made yang duduk di 
depannya. Temannya itu tidak memberi. Otong 
memaksa mengambil. Terjadilah tarik-menarik. Kertas 
ulangan sobek, dan terjadilah keributan.  
Kalimat utama dari paragrafdi atas adalah ...  
 . Kertas ulangan sobek  
 . Terjadi keributan 
 . Temannya tidak memberi kertas ulangan  
 . Terjadi tarik-menarik. 
 

EBTANAS-SMP-99-24 
Alangkah elok warnamu 
Terbang kian ke mari 
Di antara bunga-bunga 
Mencari madu 
Judul yang tepat untuk puisi di atas adalah ... 
 . Kupu-kupu 
 . Kumbang 
 . Tawon 
 . Lebah 
 

EBTANAS-SMP-99-25 
Inu  :  "Gawat, To!Kelompok kita menurun."  
Yustito  ;  "Apa yang menurun, Nu? Prestasi kita tetap. 

Mereka yang naik prestasinya."  
Inu  :  "Tepat sekali pendapatmu. Mereka meng-

gunakan waktunya dengan tepat. Sambil 
membantu ibunya menjual kue, mereka 
masih sempat belajar."  

Kesimpulan dari percakapan di atas adalah ... 
 . Pendapat Inu 
 . Menggunakan waktu dengan tepat 
 . Prestasi kita turun 
 . Membantu ibu. 
 

EBTANAS-SMP-99-26 
Para siswa giat berlatih. 
Sekolah akan mengadakan pentas kesenian. 
Mereka berlatih seminggu sekali. 
Pada hari pelaksanaannya, mereka tampil mempesona. 
Kalimat-kalimat di atas akan menjadi paragraf utuh 
jika susunannya ... 
 . (1), (3), (2), (4) 
 . (2), (4), (1), (3) 
 . (4), (2), (1), (3) 
 . (2), (1), (3), (4) 
 

EBTANAS-SMP-99-27 
Mahalnya harga pupuk, walaupun diimbangi dengan 
meningkatnya harga gabah tetap saja masih menjadi 
masalah bagi petani. 
Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas 
adalah ...  
 . Akhirnya banyak petani yang menggarap lahan 

pertaniannya.  
 . Akhirnya banyak petani yang menelantarkan lahan 

pertaniannya.  
 . Akhirnya banyak petani yang membekukan lahan 

pertaniannya.  
 . Akhirnya banyak petani yang menyimpan lahan 

pertaniannya. 
 

EBTANAS-SMP-99-28 
Sekolah kami melaksanakan perayaan untuk kenaikan 
kelas. Setiap kelas harus menampilkan satu jenis 
kesenian. Semua guru bermusyawarah untuk 
menentukan jenis kesenian yang akan ditampilkan. 
"Baiklah, tugas ini kita kerjakan bersama-sama." kata 
guru kelasVI. 
Kalimat yang menyatakan persetujuan adalah ...  
 . Sekolah kami melaksanakan perayaan kenaikan 

kelast  
 . Setiap kelas harus menampilkan satu jenis 

kesenian.  
 . Semua guru bermusyawarah untuk menentukan 

jenis kesenian.  
 . Baiklah tugas ini kita kerjakan bersama-sama. 
 

EBTANAS-SMP-99-29 
Penulisan nama pulau yang benar adalah ... 
 . P Jawa 
 . p. Jawa 
 . Pulau Jawa 
 . pulau Jawa 
 

EBTANAS-SMP-99-30 
Penulisan nama kota yang benar adalah ... 
 . UjungKulon 
 . Tasik Malaya 
 . MajaLengka 
 . SukaBumi 
 

EBTANAS-SMP-99-31 
Penggunaan tanda baca yang benar pada penulisan 
nama orang adalah ... 
 . H Moh. Iqbal 
 . H. Moh. Iqbal 
 . H. Moh Iqbal 
 . H Moh Iqbal 
 

EBTANAS-SMP-99-32 
Penulisan nilai uang yang benar adalah ... 
 . Rp 3.750,00 
 . Rp 3,750,00 
 . Rp 3.750.00 
 . Rp 3750,00 
 

EBTANAS-SMP-99-33 
Kalimat majemuk dengan anak kalimat pengganti 
keterangan waktu adalah ...  
 . Bangsa Indonesia rnemperingati Hari Pahlawan.  
 . Hari Bhayangkara diperingati di halaman pendopo.  
 . Para prajurit berjuang sampai titik darah 

penghabisan.  
 . Panglima Jenderal Sudirman meninggal pada usia 

senja. 
 



EBTANAS-SMP-99-34 
Kalimat yang merupakan sindiran adalah ... 
 . Anton, kalau bicara di telepon gunakan bahasa 

yang baik!  
 . Rud, kalau hendak ke belakang sebaiknya minta 

ijin dulu!  
 . Terima kasih Mir, kamu telah menyampaikannya 

walau terlambat!  
 . Wah, bagus sekali koleksi perangkomu itu, Din! 
 

EBTANAS-SMP-99-35 

 
Gambardi atas menceritakan tentang seorang anak laki-
laki sedang ...  
 . bersiap-siap uhtuk berenang 
 . menikmati keindahan di pantai 
 . menggambar keindahan alam 
 . berteduh di bawah pohon kelapa 
 
 
Isilah titik-titikdi bawah ini dengan tepat! 
 

EBTANAS-SMP-99-36 
Reza selalu ... dada dalam menghadapi segala cobaan. 
 

EBTANAS-SMP-99-37 
Nani mengendarai bus dari Bandung ... Surabaya. 
 

EBTANAS-SMP-99-38 
iSeperti ilmu padi,makin berisi makin ... 
 

EBTANAS-SMP-99-39 
Aam Amalia adalah pengarang cerpen.  
Arti awalan pe- pada kata pengarang adalah ... 
 

EBTANAS-SMP-99-40 
.... kincir air kurang diminati oleh masyarakat? 
 

EBTANAS-SMP-99-41 
Murid-murid berlatih Pramuka di halaman sekolah.  
Makna kata murid-murid adalah ... 
 

EBTANAS-SMP-99-42 
Ali, Aman, dan Amin mengikuti orang tuanya ber-
transmigrasi ke Pulau Kalimantan.  
Kata yang dicetak miring dapat diganti dengan kata ... 
 

EBTANAS-SMP-99-43 
Kita seharusnya dapat meneladani jiwa dan semangat 
perjuangan para pahlawan.  
Sinonim kata meneladani adalah ... 
 

EBTANAS-SMP-99-44 
Para pejuang bangsa telah berjuang untuk kemerdekaan.  
Lawan kata pejuang adalah ... 
 
 

EBTANAS-SMP-99-45 
Ayah memikul jagung untuk dijual ke pasar. Ibu 
rnenggendong bakul jagung. Aku menjinjing keranjang 
jagung Sementara adik ... jagung rebus.  
Kata umum yang tepat untuk melengkapi kalimat di 
atas adalah ... 
 
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan 
benar! 
 

EBTANAS-SMP-99-46 
Sumardi adalah pelari tercepat saat ini. 
Susunlah empat kalimat penjelas dari kalimat utama di 
atas, sehingga membentuk paragraf yang utuh! 
 

EBTANAS-SMP-99-47 
Setiap hari minggu pagi biasanya Inu berlatih silat pagi 
itu sejak subuh hujan lebat inu sudah mandi dan 
sarapan dia juga sudah berpakaian silat hari sudah 
pukul 07.00 tetapi Inu belum juga herangkat. Salinlah 
paragraf di atas dengan memperhatikan penggunaan 
ejaan dan tanda baca yang benar! 
 

EBTANAS-SMP-99-48 
Susunlah kalimat yang bertemakan kesenian dengan 
menggunakan kata yang berimbuhan: 
 . di - kan  
 . di-i 
 

EBTANAS-SMP-99-49 
Lengkapilah bagian penutup surat di bawah ini dengan 
kalimat yang tepat! 

Bandung, 10 Mei 1999 
Kepada 
Yth. Sahabatku Nina 
di 
Jakarta 

 
Salam manis 
Nina, temanku yang baik. Sudah lama kita 

berpisah Sejak saya pindah ke Bandung kita belum 
berjumpa lagi. Hari ini saya merasa rindu dan ingat 
teman-teman di Jakarta. Nina, saya sangat menanti 
balasan surat ini darimu. 

Sekian dulu ...................................................... 
……………………………………………………... 

…………………… 
…………………… 

 
EBTANAS-SMP-99-50 

Kalau ada sumur di ladang 
Boleh kita menumpang mandi  
Kalau ada umur panjang  
Boleh kita berjumpa lagi 
 
Jelaskan isi pantun di atas dalam bentuk kalimat!  
Paling sedikit tiga kalimat! 
 
 


