
 1

UJIAN NASIONAL 2003 
BAHASA INDONESIA 

 
 
 

EBTANAS-SMP-03-01 
Rasanya Anda sudah tidak asing dengan kata 
globalisasi. .Memang, istilah ini tidak dapat dihindari. 
Era yang menuntut profesionalisme tinggi itu mulai 
mendekat. Apalagi dengan perkembangan di dunia 
teknologi yang terus saja melaju bagai tak terbendung. 
Tak ayal, persiapan menuju era itu harus disiapkan 
sejak dini. Salah satu yang menjadi unsur penting 
adalah pendidikan yang berkualitas tinggi dengan 
standar internasionai. 
Pertanyaan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut 
adalah.... 
A. Mengapa kata globalisasi sudah tidak asing? 
B. Kapan kata giobalisasi mulai dikenal? 
C. Apakah unsur penting dalam persiapan 

globalisasi?  
D. Bagaimana cara menghindari era globalisasi? 
 

EBTANAS-SMP-03-02 
Setiap orang mempunyai kegemaran sendiri-sendiri. 
Kegemaran itu bermacam-macam. Kadang-kadang ada 
yang aneh-aneh: ada yang gemar mendaki gunung, ada 
yang gemar memelihara hewan, ada yang gemar 
menonton film, bermain catur, dan mengumpulkan 
kartu telepon, Singkatnya macam-macamlah 
kegemaran orang yang biasa juga disebut dengan hobi. 
Topik paragraf tersebut adalah.... 
A. bermacam-macam kegemaran orang 
B. kegemaran mendaki gunung 
C. mengumpulkan kartu telepon 
D. gemar memelihara hewan 
 

EBTANAS-SMP-03-03 

 
Pertanyaan yang jawabannya sesuai dengan denah 
tersebut adalah .... 
A. Benarkah Plumpang Semper di sebelah barat Jln. 

Yos Sudarso?  
B. Benarkah Kodim terletak di sebelah timur Jln. 

Yos Sudarso?  
C. Benarkah Kantor Walikota disebelah utara Kantor 

Pertamina?  
D. Benarkah Kantor Telkom di sebelah selatan 

Gelanggang Remaja? 

EBTANAS-SMP-03-04 
(1) Kapal pesiar adalah perahu layar atau kapal kecil 

yang sangat baik digunakan untuk rekreasi pada 
waktu luang. 

(2) Pada umumnya kapal pesiar ada dua macam, 
yaitu kapal yang tidak menggunakan mesin dan 
kapal yang menggunakan mesin,  

(3) Kapal layar.bermesin yang lebih terkenal dengan 
sebutan kapal layar pesiar baik juga untuk sarana 
rekreasi.  

(4) Kapal layar pesiar biasanya digunakan oleh 
orang-orang kaya untuk beipesiar. 

Kalimat berisi fakta pada paragraf tersebut ditandai 
dengan nomor.... 
A. (1) 
B. (2) 
C. (3) 
D. (4) 
 

EBTANAS-SMP-03-05 
Setiap hari kita memerlukan air, baik untuk mandi, 
minum, atau mencuci. Di bidang pertanian air 
digunakan untuk mengairi sawah, Di wilayah tertentu 
air dapat digunakan untuk sarana transportasi. Di 
bidang teknologi bisa dimanfaatkan untuk menggerak-
kan kincir sebagai pembangkit listrik. Kesimpulan 
paragraf tersebut adalah....  
A. Tanpa air kita tidak bisa melakukan aktivitas.  
B. Air memiliki peranan yang cukup penting,  
C. Dibeberapa bidang air sangat diperlukan.  
D. Setiap manusia memerlukan air untuk hidup 
 

EBTANAS-SMP-03-06 
(1) Gunakanlah sikat dan pasta gigi. 
(2) Gosok gigi setiap selesai makan dan sebelum 

tidur. 
(3) Jangan makan makanan yang panas dan dingin 

dalam waktu yang hampirbersamaan. 
(4) Periksalah ke dokter gigi secara berkala. 
Urutan yang tepat petunjuk cara merawat gigi adalah 
.... 
A. (4), (3),( 2), (1) 
B. (3), (4), (1), (2) 
C. (2), (1), (3), (4) 
D. (1), (2), (4), (3) 
 

EBTANAS-SMP-03-07 
Kami akan meminjam lapangan bola voli SLTP yang 
Bapak kelola untuk pertandingan antar warga desa ini. 
Kesalahan kalimat bagian isi surat permohonan 
tersebut terletak pada penulisan kata ....  
A. bola voli 
B. SLTP  
C. Bapak  
D. antarwarga 
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EBTANAS-SMP-03-08 
Menteri egara ingkungan Hidup akan menyelenggara-
kan "Pameran Lingkungan Hidup Indonesia 2003" 
yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 s.d. 10 Juni 
2003 di Assembly Hall Balai Sidang Senayan, Jakarta 
pukul 10.00 -12.00 WIB. Sehubungan dengan hal di 
atas kami mengharapkan partisipasi Saudara dalam 
pameran tersebut. Atas perhatian dan kerja sama 
Saudara, kami ucapkan terimakasih. 
Maksud .undangan tersebut adalah agar penerima 
undangan dapat....  
A. melihat berlangsungnya pameran  
B. menginformasikan suasana pameran  
C. meliput kegiatan pameran  
D. mengikuti acara pameran 
 

EBTANAS-SMP-03-09 
(1) Anak adalah tumpuan hari depan fceluarga.  
(2) Wajarlah orangtua berusaha membentuk anaknya 

sesuai dengan keinginannya.  
(3) Belum tentu keinginan dan harapan orangtua 

sesuai dengan proses tumbuh-kembang anak. 
(4) Orangtua harus menyikapi proses tumbuh-

kembang anak dengan benar sehingga anak dapat 
mengembangkan segenap potensinya secara 
optimal. 

Tanda baca koma (,) seharusnya digunakan dalam 
kalimat nomor....  
A. (1) 
B. (2) 
C. (3) 
D. (4) 
 

EBTANAS-SMP-03-10 
Kerangka k'arya tulis yang tepat adalah .... 
A.  Judul C.  Judul 

Kata Pengantar Kata Pengantar 
Daftar Isi Daftar Isi 
Pendahuluan Pendah'uluan 
Pembahasan Pembahasan 
Penutup DaftarPustaka 
Daftar Pustaka Penutup 

B.  Judul D. Judul 
Daftar Isi Pendahuluan 
Kata Pengantar Kata Pengantar 
Pendahuluan Daftar Isi 
Pembahasan Pembahasan 
Penutup DaftarPustaka 
Daftar Pustaka Penutup 

 
EBTANAS-SMP-03-11 

Penulisan daftar pustaka yang benaradalah .... 
A. J.S, Badudu. 1995. Kamus Ungkapan Bahasa In-

donesia. Bandung: Pustaka Prima. 
B. Badudu, J.S, 1995. Kamus Ungkapan Bahasa In-

donesia. Bandung: Pustaka Prima. 
C. J.S. Badudu. Kamus Ungkapan Bahasa Indonesia. 

1995. Pustaka Prima Bandung. 
D. Badudu, J.S. Kamus Ungkapan Bahasa Indonesia. 

1995. Pustaka Prima: Bandung. 
 
 
 

EBTANAS-SMP-03-12 
Pada acara perpisahan kelas II, sambutan-sambutan 
terdiri atas: 
(1) Sambutan guru 
(2) Sambutan kepala sekolah 
(3) Sambutan Siswa 
(4) Sambutan ketua panitia  
Susunan acara sambutan tersebut yang tepat adalah ....  
A. (l)-(3)-(4)-(2) 
B. (2)-(l)-(3)-(4) 
C. (3)-(4)~(2)-(l)  
D. (4)-(3)-(l)-(2) 
 

EBTANAS-SMP-03-13 
Dengan hati bersih saya menyerahkan gaji saya kepada 
Anda. 
Arti ungkapan hati bersih adalah ..... 
A. tulus ikhlas 
B. sungguh-sungguh 
C. hati tenang 
D. penuh kesungguhan 
 

EBTANAS-SMP-03-14 
Rahmat disenangi teman-temannya. Semua kreativitas-
nya terwujud dalam karya nyata. Air tenang 
menghanyutkan merupakan penbahasa yang tepat 
untuknya. 
Arti peribahasa dalam paragraf tersebut adalah ....  
A. orang yang kaya biasanya banyak amal ibadahnya  
B. orang yang pendiam biasanya banyak 

pengetahuannya 
C. orang yang pandai pasti banyak karya nyatanya  
D. orang yang cerdik pasti banyak akal baiknya 
 

EBTANAS-SMP-03-15 
Wanita itu sejenak terkesima dan tidak tahu apa yang 
harus diperbuat. 
Arti kata terkesima pada kalimat tersebut adalah . 
A. tersentak 
B. tercengang 
C. tersengal 
D. termenung 
 

EBTANAS-SMP-03-16 
Kalimat poster yang menarik untuk menjaga 
kebersihan kelas adalah....  
A. Bersih kelasku jernih pikiranku.  
B. Jagalah selalu kebersihan kelas kita. 
C. Bersihkanlah kelas kita setiap hari.  
D. Kalau kelas bersih, senang belajar. 
 

EBTANAS-SMP-03-17 
Kalimat yang bermajas perumpamaan adalah.,..  
A. Keindahan Pantai Pangandaran seperti seorang 

bidadari.  
B. Pantainya sangat cantik dan memiliki daya tarik 

tersendiri.  
C. Ombak bergulung setinggi gunung menghiasi 

keindahan di sana. 
D. Tak heran bila Pantai Pangandaran banyak 

dikunjungi wisatawan. 
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EBTANAS-SMP-03-18 
Aku puas dengan hasil prestasi belajarku. 
Sinonim kata puas dalam kalimat tersebut adalah.... 
A. rela 
B. bahagia 
C. bangga 
D. gagah 
 

EBTANAS-SMP-03-19 
Kalimat yang menggunakan kata berantonim adalah....  
A. Dalam pentas seni itu, tua muda ikut bergembira 

memeriahkan acara tersebut.  
B. Lapangan itu penuh sesak dengan penonton yang 

ingin menyaksikan pertandingan sepak bpla.  
C. Kegiatan bazar amal itu diikuti oleh pengusaha-

pengusaha yang masih muda belia.  
D. Di masa pembangunan ini, dibutuhkan para 

pemuda yang handal dan kreatif. 
 

EBTANAS-SMP-03-20 
Susunan kalimat langsung berikut ini yang tidak tepat 
adalah.... 
A. "Tunggu sebentar, saya belum siap''.seru Mira.  
B. Adik bertanya kepada ibu, "Kapan kita pulang?" 
C. Nasihat Pak Budi,"Berhati-hatilah, Nak?"  
D. "Kemarin engkau terlambat, ya?" tanyanya. 
 

EBTANAS-SMP-03-21 
Berikut ini kalimat yang menggunakan kata ganti orang 
adalah.... 
A. Kakak sudah tiba di Surabaya.  
B. Apakah buku Andi sudah disampul?  
C. Orang yang gemuk susah berjalan.  
D. Berapakah Anda menabung setiap bulan? 
 

EBTANAS-SMP-03-22 
Kalimat manakah yang mengunakan kata sapaan?  
A. Dapatkah Kakak membantu saya mengerjakan 

tugas? 
B. Benarkah ibumu akan datang ke rumahku?  
C. Sudahkah Andika mendapat beasiswa dari 

sekolahnya? 
D. Bisakah pamanku kuliah di Fakultas Hukum? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EBTANAS-SMP-03-23 
Pewawancara: Sejak kapan Bapafc bertugas sebagai 

pengamat Gunung Merapi? 
Tokoh ;  Sejak saya selesai menempuh 

pendidikan S2 tahun 1992. 
Pewawancara : Bagaimanakah masyarakat sekitar 

Merapi menyikapi keadaan Merapi 
yang terlihat semakin aktif?  

Tokoh :  Mereka lebih cenderung mempercayai 
isyarat alam daripada pendapat para 
ahli. 

Pewawancara:  Sebagai petugas saya wajib member-
kan informasi berdasarkan hasil peng-
amatan Direktorat Vulkanologi. 

Pertanyaan yang tepat untuk melengkapi wawancara 
tersebut adalah ....  
A. Apakah Bapak puas terhadap kepercayaan mereka 

tentang Merapi?  
B. Mengapa pendutfuk sekitar Merapi lebih peycaya 

kepada isyarat alarn? 
C. Bagaimana hasil pengamatan Bapak terhadap 

aktifnya Merapi? 
D. Langkah apa yang Bapak tempuh untuk mengatasi 

kepercayaan mereka? 
 

EBTANAS-SMP-03-24 
Pertanyaan yang isinya berkaitan dengan tugas sebagai 
petugas pos adaJah ....  
A. Berapa jumlah rata-rata surat yang Bapak 

antarkan setiaphari? 
B. Apakah kendaraan inventaris itu Bapak rawat 

secara rutin?  
C. Mengapa Bapak memilih bekerja sebagai seorang 

petugas? 
D. Siapakah yang mendorong Bapak mengantarkan 

surat ini? 
 

EBTANAS-SMP-03-25 
Kalimat berikut yang bermajas alusio adalah ...."  
A. Banker jauh lebih mahal daripada pilot.  
B. Armada, angkutan itu dilengkapi toilet  
C. Peristiwa Malari menjadi kenangan pahit baginya. 
D. Setamat SMU ia terpaksa menjadi pramuniaga. 
 

EBTANAS-SMP-03-26 
Kalimat yang menggunakan kata berkonotasi positif 
adalah … 
A. Para karyawan tahun ini diberikan cuti panjang. 
B. Kuli bangunan bekerja keras menyelesaikan 

tugasnya,. 
C. Buruh pabrik sedang menikmati masa libur.  
D. Dia menjadi pembantu rumah tangga yang jujur. 
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EBTANAS-SMP-03-27 
Kalimat yang menggunakan kata bilangan yang 
menyatakan himpunan adalah.....  
A. Hanya ada beberapa siswa yang mampu 

mengerjakan soal ini. 
B. Mereka berlima mengikuti lomba majalah dinding 

saat ini.  
C. Akhirnya mereka harus puas memperoleh juara 

harapan dua. 
D. Di sanalah berpuluh-puluh kendaraan roda dua 

disediakannya* 
 

EBTANAS-SMP-03-28 
Nella melamun beberapa saat. Kenangan masa lalunya 
muncul silih berganti. Ia besok akan menari. Dulu 
ibunya selalu mendampinginya di saat pentas seni. 
Situasi seperti itu sangat membahagiakan hatinya.  
Kalimat yang. tidak padu pada paragraf tersebut adalah 
kalimat ... 
A. kedua 
B. ketiga 
C. keempat 
D. kelima 
 

EBTANAS-SMP-03-29 
Kalimat berikut yang menggunakan kata umum dan 
kata khusus adalah....  
A. Burung berkisau di atas pohon, sedangkan ayam 

berkokok di dalam kandangnya. 
B. Melati, mawar, dan anggrek bermekaran 

menambah keasrian halaman rumah. .  
C. Baju hijau, merah, kuning, biru, dan lainnya 

dikenakan pengunjung pasar malam ini.  
D. Ia tidak hanya sekadar melihat saja, tetapi melotot 

dan menakutkan karena marahnya. 
 

EBTANAS-SMP-03-30 
(1) Panitia menyelenggarakan aneka lomba.  
(2) Lomba makan kerupuk mendapat perhatian 

penonton.  
(3) Penonton berteriak kegirangan.  
(4) Semua penonton memperoleh hiburan gratis hari 

itu. 
Kalimat berobjek terdapat pada nomor ..... 
A. (l) dan (2) 
B. (2) dan (3) 
C. (3) dan (4) 
D. (1) dan (4) 
 

EBTANAS-SMP-03-31 
Seluruh kegiatan harus direncanakan dengan matang 
dapat berjalan dengan baik. 
Kata penghubung yang tepat untuk melengkapi kalimat 
tersebut adalah.... 
A. dan 
B. bahwa 
C. supaya 
D. tetapi 
 
 
 
 
 

EBTANAS-SMP-03-32 
Longsor yang terjadi ... Cadas Pangeran memang 
bukan sesuatu yang luar biasa. Alasannya karena 
kawasan itu termasuk ... dalam daerah rawan gerakan 
tanah. Dibandingkan dengan daerah lain yang rawan, 
Cadas Pangeran relatif lebih stabil, karena sebagian 
kawasan itu tersusun bebatuan vulkanik.  
Urutan kata depan untuk melengkapi paragraf tersebut 
yang tepat adalah .... 
A. di, ke, dari 
B. ke, dari, di 
C. ke, di, dari 
D. dari, ke, di 
 

EBTANAS-SMP-03-33 
Tabrakan terjadi di belokan. 
Makna imbuhan -an pada kata yang bergaris bawah 
dalam kalimat tersebut menyatakan .... 
A. alat 
B. tempat 
C. hasil 
D. kumpulan 
 

EBTANAS-SMP-03-34 
Warna bajunya kebiru-biruan serasi dengan kerudung-
nya. 
Makna perulangan kata kebiru-biruan dalam kalimat 
tersebut adalah .... 
A. sangat 
B. amat 
C. agak 
D. meskipun 
 

EBTANAS-SMP-03-35 
(1) Prangko pertama diterbitkan pada tahun 1840 

diberi julukan The Black Penny, bergambar ratu 
Victoria,  

(2) Sejak itu bermunculan orang-orang mempuny'ai 
hobi mengumpulkan prangko.  

(3) Keuntungan menggeluti hobi filateli ternyata 
banyak sekali karena dalam filateli membutuhkan 
kesabaran ketelitian dan kreativitas, maka filateli 
dapat mengkondisi pengendalian diri serta 
mempunyai andil besar dalam mengembangkan 
sumberdaya manusia yang berkualitas. 

(4) Untuk menjadi filatelis tidak sulit. 
Hal-hal .yang-positif dalam paragraf tersebut terdapat 
dalam kalimat bernomor .... 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
 

EBTANAS-SMP-03-36 
Ibu membacakan adik buku cerita. 
Kalimat pasif yang tepat dari kalimat tersebut 
adalah.....  
A. Adik dibacakan buku cerita oleh ibu. 
B. Ibu dibacakan oleh adik buku cerita.  
C. Buku cerita adik dibacakan oleh ibu.  
D. Buku cerita ibu dibacakan untuk adik. 
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EBTANAS-SMP-03-37 
Keterangan cara terdapat dalam kalimat.....  
A. Guru nienerangkan soal itu dengan tegas. 
B. Dengan guru Pardi meneliti daun pepaya. 
C. Dengan sepeda Mardiah pergi ke sekojah.  
D. Niami menulis artikel dengan komputer. 
 

EBTANAS-SMP-03-38 
Kalimat berikut ini yang menggunakan keterangan 
kesalingan adalah....  
A. Mereka bertukar pikiran dengan teman 

kelompoknya.  
B. Mereka bersalam-salaman setelah menyadari 

kesalahannya.  
C. Ketua rombongan itu sedang tukar-menukar 

vandel dengan senyum.  
D. Kedua kelompok itu menyalahkan satu sama lain. 
 

EBTANAS-SMP-03-39 
Kata berpolisemi terdapat dalam kalimat.... 
A. Kaki meja itu diukir menyerupai kaki harimau. 
B. Dia menyukai kepala kambing dan kepala ayam. 
C. Daging itik dan daging merpati berbeda rasanya.  
D. Bapak lurah dan bapak camat segera datang. 
 

EBTANAS-SMP-03-40 
(1) Walaupun tidak ada ulangan, Andi tetap belajar.  
(2) Kebiasaan itu dilakukan karena dia ingin pandai 

seperti kakaknya.  
(3) Kalau pandai, dia akan membantu termannya 

yang kurang.  
(4) Dia tidak ingin ada temannya yang tinggal kelas.  
Kalimat yang menyatakan hubungan pengandaian 
adalah nomior .... 
A. (1) 
B. (2) 
C. (3) 
D. (4) 
 

EBTANAS-SMP-03-41 
(1) Tidak sampai hati aku melihat daerah itu.  
(2) Mereka terpaksa harus memperbaiki rumah yang 

rusak karena gempa.  
(3) Banyak para dermawan datang untuk memberi 

bantuan.  
(4) Walaupun begitu mereka menerima semua 

cobaan hidup ini dengan hati yang tabah. 
Kalimat dalam paragraf tersebut yang mempunyai 
hubungan sebab akibat terdapat dalam kalimat 
nomor.... 
A. (1) 
B. (2) 
C. (3) 
D. (4) 
 

EBTANAS-SMP-03-42 
Kalimat berikut yang menggunakan kata yang meng-
alami penyempitan makna adalah....  
A. Saya bercita-cita menjadi sarjana teknik.  
B. Apakah Adik mengetahui alamat Pak Subardi?  
C. Sebaiknya Saudara segera memenuhi undangan 

Bu Salamah.  
D. Kapal pesiar itu berlayar menuju Surabaya. 

EBTANAS-SMP-03-43 
Para atlit berkumpul di pusat pelatihan Ragunan. 
1  2 3 4 
Kata yang tidak baku dalam kalimat tersebut adalah..... 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
 

EBTANAS-SMP-03-44 
Penggunaan kata berimbuhan asing yang benar 
terdapat dalam kalimat .... 
A. Kaderisasi dalam brganisasi itu berjalan dengan 

baik. 
B. Nasionalisme selalu mendahulukan kepentingan 

rakyat. 
C. Era global merupakan era liberalisme 

perdagangan. 
D. Kapitalisme itu akan menanamkan modalnya 

disini. 
 

EBTANAS-SMP-03-45 
Imbuhan asing yang bemakna orang yang terdapat pada 
kalimat.....  
A. Pementasan drama di gedung itu akan didukung 

oleh beberapa dramator dari ibu kota. 
B. Dramawan yang menjadi pembicara dalam sara-

sehan itu pernah belajar di perguruan tinggi ini.  
C. Orang yang menjadi notulis rapat temu alumni di 

sekolah ini adalah Ratna Puspita Dewi.  
D. Novelis desa ini sekarang menjadi orang terkenal 

dalam bidang sastra Indonesia. 
 

EBTANAS-SMP-03-46 
Sektor pariwisata sangat berpengaruh dalam perolehan 
negara. 
Istilah yang tepat melengkapi kalimat tersebut adalah 
A. valuta 
B. kredit 
C. devisa 
D. kurs 
 

EBTANAS-SMP-03-47 
(1) Anak itu sebenarnya tidak bodoh. 
(2) Anak itu malas membaca buku. 
Kalimat majemuk setara hasil penggabungan kedua 
kalimat tersebut yang tepat adalah ....  
A. Anak itu sebenarnya bukan bodoh, tetapi malas 

membaca buku. 
B. Anak itu sebenarnya tidak bodoh, tetapi malas 

membaca buku.  
C. Anak itu sebenarhya tidak bodoh namun hanya 

malas membaca buku,  
D. Anak itu sebenarnya tidak bodoh cuma hanya 

malas membaca buku. 
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EBTANAS-SMP-03-48 
1. Tulisan Mas Supomo tidak rapi. 
2. Saya masih dapat membacanya dengan jelas. 
Kalimat majemuk bertingkat yang tepat hasil gabungan 
dari dua kalimat tersebut adalah ....  
A. Tulisan Mas Supomo tidak rapi karena saya masih 

dapat membacanya dengan jelas.  
B. Meskipun tulisan Mas Supomo tidak rapi, saya 

masih dapat membacanya dengan jelas.  
C. Jika tulisan Mas Supomo tidak rapi, saya tidak 

masih membacanya dengan jelas. 
D. Tulisan Mas Supomo tidak rapi sehingga saya 

masih dapat membacanya dengan jelas. 
 

EBTANAS-SMP-03-49 
Berkat usahanya yang gigih, orang tua asuh itu mampu 
mengantarkan kedua putranya menjadi cendekiawan 
dalam bidang bahasa.  
Kata yang mengalami perluasan makna pada kalimat 
tersebut adalah.... 
A. berkat 
B. usahanya 
C. putranya 
D. cendekiawan 
 

EBTANAS-SMP-03-50 
Kalimat berikut yang menggunakan kata berameliorasi 
adalah.... 
A. Wanita cantik itu bisa menarik perhatian 

penonton.  
B. Lelaki itu meninggalkan bininya yang sedang 

hamil. 
C. Kapan ibu mengajarkan Bahasa Indonesia lagi?  
D. Bapak berharap kamu harus belajar dengan tekun. 
 

EBTANAS-SMP-03-51 
Kalimat yang menggunakan kate bersinestesia 
adalah.,..  
A. Saya tidak suka minuman yang manis-manis. 
B. Bunga mawar itu harum sekali baunya. 
C. Lagu-lagu nostalgia sangat merdu didengar. 
D. Pemandangan di pantai sedap sekali dipandang. 
 

EBTANAS-SMP-03-52 
(1) Satu kejadian yang saya alami pada hari Senin 

membuat saya merasa sedikit kagum.  
(2) Pada hari itu dompet saya tertinggal di dalam 

taksi, tetapi Selasa pagi dompet beserta isinya 
sudah kembali lagi. 

(3) Begitulah yang saya alami. 
(4) Terima kasih Pak Sopir Taksi. 
Kalimat yang menyatakan hubungan pertentangan 
terdapat pada nomor .... 
A. (I) 
B. (2 
C. (3) 
D. (4) 
 
 
 
 
 
 

EBTANAS-SMP-03-53 
Adikku, Dita, ingin melengkapi sarana belajar yaitu 
akan membeli meja belajar. Sementara itu ibu 
menginginkan kursi tarnu. Lemari yang diletakkan di 
sudut ruang pamer merupakan pilihan ayah. Itulah 
keinginan kami saat kami melihat pameran mebel.  
Pasangan kata yang berhipernim-hiponim terdapat 
dalam kalimat.... 
A. pertama 
B. kedua 
C. ketiga 
D. keempat 
 

EBTANAS-SMP-03-54 
Kata berhomonim terdapat dalam kalimat .... 
A. Kepala Sekolah pulang karena kepalanya pening.  
B. Dua kali saya menyeberangi kali Ciliwung.  
C. Bang Verdi menabung di Bank Mandiri.  
D. Sebelum apel pagi Rosi makan apel. 
 

EBTANAS-SMP-03-55 
Gito  : "Ini pasti ulah si Rika. la balas dendam kepada 

kita." (Sambil membersihkan keias). 
Nadia : "Rasanya hal itu tak mungkin. Rika bukan tipe 

anak pendendam. Setahuku selama ini ia 
baik." 

Gito : "Mungkin juga buktinya kelas kita sekarang 
kotor. Mungkin sepulang sekolah kemarin ia 
sengaja membuang sampah-sampah ini." 

Isi dialog tersebut adalah .... 
A. memperdebatkan kelas yang kotor 
B. prasangka buruk terhadap Rika 
C. Rika termasuk anak pendendam 
D. kekecewaan Gito kepada Rika 
 

EBTANAS-SMP-03-56 
Puisi berikut ini yang termasuk pantun adalah ....  
A.     Oh,Tuhan 

Biar aku menjadi embun-Mu 
memancarkan terang-Mu 
sampai aku lenyap olehnya  

B.     Anak nelayan menangkap pari, 
sampan karam melanggar karang• 
Amatlah malang nasibku ini, 
ayah tiada ibu pun berpulang 

C.     Perteguh juga alat perahumu 
hasilkan bekal air dan kayu 
dayung pengayuh taruh di situ 
supaya laju perahumu itu  

D.     Baik ditanam batang padi 
Jauhkan tampang anak pisang 
halau sapi dalam rimba 
Adakah penyayang orang ini 
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EBTANAS-SMP-03-57 
Sambil memberi penjelasan palsu itu George ogah 
menepi seolah-olah hendak memberi jalan pada Ben 
dan Carlos. Itulah saat yang menentukan. Bisakah 
kedua penjahat itu dijebak? Ternyata bisa!  
Watak George dalam kutipan tersebut adalah.... 
A. pembohong 
B. penipu 
C. sopan 
D. cerdik 
 

EBTANAS-SMP-03-58 
Angin bertiup menyejuk. Cuaca cerah cemerlang kena 
sinar rembulan. Bintang bertaburan di langit laksana 
permata berserakan di atas permadani. Di sana 
melancarlah biduk nelayan yang sedang mengadu 
untung, menantang gelombang yang penuh 
marabahaya. 
Latar penggalan cerita tersebut adalah .... 
A. siang hari di tengah laut 
B. malam hari di langit biru 
C. malam hari di laut lepas 
D. pagi hari di samudera raya 
 

EBTANAS-SMP-03-59 
Setiap aku masuk ke ruangan itu, aku merasa dibelit 
rantai penjara. Kebebasanku dirampas. Segala 
gerakanku dikomandokan dan semua gerak-gerikku 
diamati. Andang, pengawas merangkap wakil kepala 
bagian, mutlak menjadi penguasa tunggal di ruangan 
itu.  
Sudut pandang pengarang dalam penggalan novel 
tersebut adalah orang....  
A. pertama pelaku sampingan  
B. kedua pelaku utajna  
C. ketiga diluarcerita  
D. pertama pelaku utama 
 

EBTANAS-SMP-03-60 
Setiap pagi dia duduk di kursi rodanya menghadap ke 
sebuah meja. Di atas meja ada mesin ketik. Dia selalu 
berkarya, dan berkarya. Dia tidak pernah putus asa 
meskipun karyanya sering dikembalikan oleh media 
massa. Dia mempunyai semangat besar meskipun 
kedua kakinya patah karena kecelakaan sepeda motor 
dua tahun yang lalu. Dia teman dekatku, Yus Diana 
namanya. 
Pertanyaan yang sesuai dengan isi kutipan novel 
tersebut adalah.... 
A. Di mana Yus Diana mendapat kecelakaan? 
B. Siapa yang tidak pernah putus asa? 
C. Bagaimana situasi rumah Yus Diana? 
D. Siapa yang mendorong ia menjadi penulis? 
 
 


