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EBTANAS-SMK-02-01 
Faktor utama untuk bersaing adalah SDM yang 
sekaligus sebagai subjek dalam bcrproduksi. SDM 
perusahaan atau industri harus memiliki kemampuan 
teknis profesional dan adaptif. Kemampuan teknis 
profesional adalah keahlian menghasilkan barang dan 
jasa dengan sarana teknologi yang memadai. 
Kemampuan adaptif adalah kesanggupan SDM untuk 
menyesuaikan diri dengan lingkungan alam, sosial, dan 
lingkungan kerja di perusahaan. Selain itu, mereka 
harus memiliki etos kerja, disiplin, dan nilai-nilai 
dalam perusahaan itu sendiri. Dengan kata lain, mereka 
harus memiliki kemampuan normatif, 
Penalaran yang terkandung dalam paragraf di atas 
adalah ... 
A. deduktif  
B. induktif  
C. deduktif-induktif 
D. sebab-akibat 
E. akibat-sebab 
 

EBTANAS-SMK-02-02 
Makna ungkapan "pedagang kaki lima" ialah ... 
A. pedagang istimewa yang kakinya lima 
B. pedagang kaki lima ialah pedagang jalanan 
C. pedagang yang berjualan di tempat para pejalan 

kaki 
D. pedagang kaki lima ialah pedagang musiman  
E. pedagang kaki lima adalah pedagang asongan 
 

EBTANAS-SMK-02-03 
Penulisan unsur gabungan yang salah adalah ... 
A. antarkota, inkonvensional, reinkarnasi 
B. caturtunggal, dasawarsa, dwiwarna 
C. purnawirawan, paripurna, narapidana 
D. tritunggal, transmigrasi, ultramodern 
E. mejatulis, rumahsakit, simpangempat 
 

EBTANAS-SMK-02-04 
... 
Sementara berdua rnenonton, seorang petani tua datang 
menghampiri Fanst. Di tangannya, ia menggenggam 
sebuah guci anggur. Seraya membungkuk di depan 
Fanst, ia berujar dengan takzim, "Tuan Doktor, 
sungguh baik hati Anda sudi datang ke tengah-tengah 
kami penduduk yang sedang bergembira ini. Terimalah 
anggur yang paling enak ini." 

(Fanst, terj. Rayani Sriwidodo) 
Informasi budaya dari penggalan novel terjemahan di 
atas ialah ... 
A. tradisi menonton berdua 
B. pemberian hadiah berupa anggur 
C. sikap menghormat dengan membungkuk 
D. kesediaan seorang doktor menghadiri pesta petani 
E. kedatangan petani menghampiri seorang doktor 
 

EBTANAS-SMK-02-05 
"Tidak, hanya ... engkau bujang, aku gadis, sesama 
manusia kita menetapkan pelbagai undang-undang 
yang tidak tersirat, tapi yang harus diturut oleh sekalian 
manusia dengan tertib, kalau ia hendak hidup aman di 
dalam pergaulan orang yang memakai undang-undang 
itu". 
Pesan atau amanat yang terkandung dalam penggalan 
novel di atas ialah ... 
A. adat sopan santun dalam pergaulan antara pria dan 

wanita harus tetap dijaga.  
B. undang-undang yang mengatur pergaulan manusia 

di masyarakat.  
C. batas-batas antara seorang jejaka dan gadis saat 

saling berhadapan.  
D. pelanggaran dalam kunjung-kunjungan ditempat 

yang terang.  
E. undang-undang yang tidak tertulis yang harus 

dipatuhi oleh masyarakat. 
 

EBTANAS-SMK-02-06 
"Kami ke selatan," kata Retno 
"Berani berdua?'' Anton mencoba melihat wajah gadis 
berbaju merah. Tapi gadis itu sejak tadi menunduk. 
"Apa yang ditakutkan? Baru jam tujuh'' kata Retno. 
Dialog di atas adalah dialog dalam cerita pendek atau 
novel karena ... 
A. menggunakan petunjuk pengarang 
B. menggunakan bentuk kalimat langsung 
C. ada tokoh cerita yang berbicara 
D. ada penggambaran latar situasi 
E. disampaikan dalam bentuk kalimat tak langsung 
 



EBTANAS-SMK-02-07 
… 
"Salahkah menurut pendapatmu kalau kami 
menyembah Tuhan di dunia?' tanya Haji Saleh. 
"Tidak. Kesalahan engkau karena engkau terlalu 
mementingkan dirimu sendiri. Kau takut masuk neraka. 
Karena itu, kau taat bersembahyang. Tapi engkau 
melupakan kehidupan kaummu sendiri, melupakan 
kehidupan anak istrimu sendiri sehingga mereka itu 
kucar-kacir selamanya. Inilah kesalahanmu yang 
terbesar, terlalu egoistis. Padahal engkau di dunia 
berkaum, bersaudara semuanya, tapi engkau tak 
mempedulikan mereka sedikit pun." 

(Robohnya Surau Kami) 
Hal menarik yang terdapat dalam penggalan di atas 
adalah .... 
A. hidup hanya menyembah Tuhan saja temyata salah  
B. ketakutan masuk neraka mengakibatkan orang taat 

bersembahyang  
C. ketaatan bersembahyang menjadi jaminan masuk 

ke surga  
D. karena lupa anak dan istri, orang jadi taat 

bersembahyang  
E. karena sifat egoistis, orang jadi taat bersembahyang 
 

EBTANAS-SMK-02-08 
Salah satu nilai positif dari pementasan kesenian 
daerah di televisi ialah ... 
A. dapat membangkitkan kebanggaan terhadap 

budaya warisan leluhur  
B. tertekannya biaya pementasan karena rendahnya 

nilai jual kesenian daerah  
C. adanya kesempatan pemain kesenian untuk tampil 

di pementasan  
D. menjadi bukti bahwa kesenian daerah itu masih 

ada  
E. dapat memberi kesempatan pihak televisi untuk 

menambah jam tayangnya 
 

EBTANAS-SMK-02-09 
Berikut ini yang bukan merupakan unsur notula dalam 
pembahasan pembentukan SATGAS Pelaksana Kemah 
Bakti Masyarakat ialah ... 
A. tema pertemuan  
B. waktu pertemuan  
C. pemimpin pertemuan 
D. peserta pertemuan  
E. prasarana pertemuan  
 

EBTANAS-SMK-02-10 
(1) Bapak Camat yang kami hormati 
(2) Bapak Gubernur yang kami hormati 
(3) Bapak Lurah yang kami hormati 
(4) Bapak Wali Kota yang kami hormati 
(5) Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati 
Urutan sapaan yang tepat berdasarkan susunan acara 
acak tersebut ialah ... 
A. (1), (3), (5), (2), (4) 
B. (2), (4), (1), (3), (5) 
C. (2), (1), (4), (5), (3) 
D. (3), (2), (2), (4), (5) 
E. (4), (1), (2), (5), (3) 
 

EBTANAS-SMK-02-11 
Kalimat yang santun dalam menjawab pertanyaan 
dalam diskusi ialah ... 
A. Petanyaan Saudara tidak perlu kami jawab karena 

menyimpang dari tema diskusi kita. 
B. Pertanyaan Saudara benar; memang Saudara Arif 

telah menyampaikan pendapat yang menyimpang 
dari tema, dan sayapun sangat setuju untuk 
menolaknya. 

C. Pendapat Saudara Wisnu memang benar, tetapi 
perlu disertai bukti-bukti konkretnya. 

D. Kami sependapat dengan Saudara Sidik untuk 
menolak pendapat-pendapat yang telah 
disampaikan terdahulu. 

E. Demi kebersamaan kita, kami tidak akan 
menjawab pertanyaan-penanyaan Saudara. 

 
EBTANAS-SMK-02-12 

1. Usaha-usaha pemerintah dalam mengatasi 
pengangguran di dalam negeri. 

2. Perlindungan terhadap tenaga kerja di dalam 
maupun di luar negeri. 

3. Apakah pengangguran itu? 
4. Usaha-usaha pemerintah memberi kesempatan 

pekerja untuk bekerja di luar negeri. 
5. Apakah hal-hal yang menyebabkan tambahnya 

pengangguran. 
Maka bila dibuat sebuah laporan, urutan permasalahan 
yang tepat dalam laporan tersebut adalah sebagai 
berikut ... 
A. (5), (3), (1), (4), (2) 
B. (1), (2), (5), (2), (4) 
C. (2), (1), (5), (4), (2) 
D. (3), (5), (1), (4), (2) 
E. (4), (1), (2), (5), (3) 
 

EBTANAS-SMK-02-13 
Jasa Anton terhadap sekolahnya tidak dapat dipungkiri. 
Sejumlah prestasi bidang seni telah dipersembahkan 
untuk sekolah. Berbagai karya Anton selalu menghiasi 
wajah majalah dinding sekolah. Dia juga menjadi 
pengurus OSIS yang aktif. Oleh karena itu, wajarlah 
jika Anton sering terlambat mengumpulkan tugas-tugas 
bidang akademis. 
Tanggapan yang paling tepat untuk pendapat itu adaiah 
… 
A. Apa yang dilakukan Anton adalah bentuk 

kewajaran di dalam pendidikan.  
B. Sikap Anton tidak perlu dipertentangkan karena 

siapa pun yang menduduki posisi seperti Anton 
akan melakukan hal yang sama.  

C. Anton harus dapat membagi kesempatan dengan 
baik dan melaksanakan kegiatan berdasarkan skala 
prioritas.  

D. Sebagai pengurus OSIS yang aktif, Anton harus 
dapat memberikan keteladanan di dalam 
menyumbangkan prestasi terbanyak untuk 
sekolahnya.  

E. Kelemahan bidang akademis dapat menyebabkan 
siswa tidak naik kelas sehingga akan lebih baik 
Anton menjadi pengurus OSIS. 

 



EBTANAS-SMK-02-14 
Perhatikan penggalan laporan penilaian berikut ini! 
Sifat Sabrina yang paling berharga adalah pengabdian 
dirinya yang menyeluruh. Selama dua tahun bekerja, 
tidak pernah ia membiarkan pekerjaan menumpuk. 
Justru, ia lebih suka menambah waktu kerja pada akhir 
minggu daripada pekerjaan tertunda. Dan minggu baru 
selalu dimulainya dengan meja yang .bersih. 
Sebagian besar pekerjaan Sabrina adalah mengetik. 
Pekerjaan ini diselesaikan dengan cermat dan efisien. 
Namun, jika harus menyusun memo atau lainnya ia 
kurang mahir. Dalam hal ini hasil pekerjaannya perlu 
diperiksa dan isinya. 
Tanggapan yang objektif terhadap laporan itu adalah 
… 
A. pelapor terlalu memuji Sabrina. 
B. laporan itu hanya menunjukkan kelebihan Sabrina.  
C. di samping kekurangan yang ada, Sabrina adalah 

karyawati yang baik.  
D. Sabrina adalah karyawati yang perlu dilaporkan 

atas kelebihannya dalam berkarya.  
E. gaya laporan semacam itu dapat merusak citra 

Sabrina sebagai karyawati yang baik. 
 

EBTANAS-SMK-02-15 
Untuk mempengaruhi pendapat orang lain, kita perlu 
melengkapi tulisan kita dengan bukti-bukti yang kuat 
berupa hal-hal berikut, kecuali ... 
A. contoh 
B. gambar 
C. grafik 
D. potret 
E. imaginasi  
 

EBTANAS-SMK-02-16 
Tewas Diterjang Air Bah di Sumba Timur 
Dua puluh dua orang tewas akibat terjangan banjir 
bandang. Truk yang mereka tumpangi mogok di tengah 
sungai. Ketika itu truk yang memuat 46 penumpang 
gagal menyeberangi sungai kecil. Truk yang kembali 
dari pasar mingguan itu memuat 46 penumpang laki-
laki dan perempuan serta barang-barang. 
Ragam bahasa yang dipergunakan dalam laporan 
tersebut ialah ... 
A. bahasa santai 
B. bahasa pergaulan 
C. bahasa tidak resmi 
D. bahasa baku 
E. bahasa tidak baku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EBTANAS-SMK-02-17 
... tapi itu tak dapat dicapai dengan kendurisaja. Masa 
dan keadaanlah yang menentukan. Ompi yakin, masa 
itu pasti akan datang. Dan, ia menunggu dengan hati 
yang disabar-sabarkan. Pada suatu hari yang gilang-
gemilang, angan-angannya pasti merupa jadi 
kenyataan. Dia yakin itu bahwa Indra Budiman-nya 
akan mendapat nama tambahan dokter di muka 
namanya sekarang. Atau salah satu titel yang 
mentereng lainnya. Ketika Ompi mulai mengangankan 
nama dambaan itu, diarnbilnya kertas dan potlot 
ditulisnya nama anak-anak, Dr. Indra Budiman. Dan, 
Ompi merasa bahagia sekali. Ia yakinkan kepada para 
tetangganya akan cita-citanya yang pasti tercapai itu. 

(A.A. Navis, Anak Kebanggaan) 
Amanat yang terkandung dalam penggalan prosa di 
atas ialah ... 
A. Janganlah terlalu yakin dengan angan-angan -

sendiri.  
B. Hendaklah kita yakin dengan apa yang kita cita-

citakan.  
C. Cita-cita pasti tercapai kalau dilandasi keyakinan 

akan keberhasilannya. 
D. Asal kita yakin, pengaruh dari orang lain tak ada 

artinya.  
E. Cita-cita orang tua akan tercapai kalau didukung 

oleh anaknya. 
 

EBTANAS-SMK-02-18 
Bagi Manen, soal kesukuan itu sudah kadaluwarsa. 
Dari kelima kakaknya, cuma seorang yang memper-
sunting gadis sesukunya. 
"Bhineka Tunggal Ika" kata ayahnya bangga. 
Bukankah sekarang kita semuanya orang Indonesia? 
Apakah manusia sendiri berwenang menentukan suku 
bangsa kelahirannya? Dan apa gerangan menjadikan 
suku bangsa yang satu lebih bermutu, lebih "Indonesia" 
dari yang lain? 

Dikutip dari Raumania Oleh Mariane Katopo 
Hal paling penting yang terpancar dari penggalan novel 
tersebut ialah ... 
A. hal-hal yang bersifat kesukuan jangan 

dipermasalahkan lagi.  
B. kawin antarsuku sudah merupakan hal yang biasa.  
C. kesadaran bahwa kita bangsa Indonesia walaupun 

terdiri dari berbagai suku tetapi tetap satu.  
D. kita tidak bisa minia untuk dilahirkan pada suku 

tertentu.  
E. berbagai suku yang ada di Indonesia mempunyai 

kedudukan yang sama sebagai anak bangsa. 
 



EBTANAS-SMK-02-19 
"Tadi Minum cerita. Katanya tahun ini 

panennya baik di desa. Tembakau dari Purwosari, 
selembar sampai lima ratus harganya" 

Suripto juga berasal dari Sokaraja, menjadi 
kuli bangunan seperti Sabowo. Sering kali bekerja 
bersamanya. Dia yang datang disuruh mandor. 

"Dia merasa rugi besar. Kalau tahu dulu-dulu, 
dia tidak jadi ke kota. Padahal dia memang sudah ragu-
ragu. Ke kota atau tidak. Sudah kehabisan modal, tidak 
berani pinjam uang ke bank. Seandainya mau nekat 
waktu itu, sekarang tentu sudah panen ..." 

Nada kalimat terakhir mengambang, seolah-
olah belum selesai. Soliyem makan, memandangi 
suaminya. Dia kurang yakin, apakah suaminya 
menceritakan penyesalan Minum ataukah 
penyesalannya sendiri. 

"Keberuntungan orang sendiri-sendiri, Pak!" 
Akhirnya itulah yang dikatakannya. Tidak panjang, 
tetapi lengkap dan asli, orang desa seperti Saliyem, 
sedungu yang paling dungupun namun pernah 
dibesarkan oleh nenek atau kakeknya. Mereka mengerti 
dan menyalami hidup karena percaya bahwa memang 
begitulah yang seharusnya terjadi. 
Watak Saliyem dalam penggalan cerpen adalah ... 
A. kurang percaya diri, dan menerima nasib. 
B. tanggungjawab terhadap kehidupannya. 
C. penuh perhitungan, dan sabar. 
D. setia terhadap suami dan penurut.  
E. menerima nasib dan percaya diri. 
 

EBTANAS-SMK-02-20 
NANTI, NANTIKANLAH! 

Rumput kering kemuning 
terhampar luas. 
Gemetar tampak hawa panas 
alas padang sunyi. 

AH, rumput, akarmu jangan turut mengering 
Jangan mati kaku di tanah terbaring. 
Nanti, nantikanlah 
dengan sabar dan tabah 
Sampai hujan turun membasahi bumi. 

WALUYATI 
Unsur inlrinsik yang menonjol pada puisi di atas adalah 
... 
A. persejarahannya 
B. temanya 
C. diksinya 
D. majasnya 
E. metrumnya 
 

EBTANAS-SMK-02-21 
Segala menebal, segala mengental  
Segala tak kukenal  
Selamat tinggal ...!! 

Selamat tinggal oleh Chairil Anwar 
Unsur intrinsik yang terdapat dalam penggalan puisi di 
atas ialah ... 
A. tema 
B. tokoh 
C. alur  
D. latar 
E. persajakan 

EBTANAS-SMK-02-22 
 Padamu Jua 
Habis kikis 
Segala cintaku hilang terbang  
Pulang kembali aku padamu  
Seperti dahulu 
 
Kaulah kandil kemerlap  
Pelita jendela di malam gelap  
Melambai pulang perlahan  
Sabar, setia selalu  
Satu kekasihku  
Aku manusia  
rindu rasa  
Rindu rupa 
Simpulan isi puisi "Padamu Jua" ialah ... 
A. rasa cinta pada Tuhan yang hilang. 
B. Tuhan adalah penerang bagi manusia. 
C. Tuhan adalah kecintaan manusia. 
D. kerinduan membawa manusia kembali pada 

Tuhan.  
E. Tuhan sabar dan setia. 
 

EBTANAS-SMK-02-23 
 Karangan Bunga 
Tiga anak kecil 
Dalam langkah malu-malu 
Datang ke Salemba 
Sore itu 
Ini dari kami bertiga 
Pita lutatn pada karangan bunga 
Sebab kami ibu berduka 
Bagi kakak yang ditembak mati 
Siang tadi 

1966, Taufik Ismail 
Maksud puisi di atas ialah ... 
A. tiga anak malu-malu datang ke Salemba 
B. anak tersebut menyampaikan karangan bunga 
C. pita hitam ada pada karangan bunga 
D. ia menyampaikan rasa duka cita atas mahasiswa 

yang ditembak mati  
E. ia menyampaikan selamat berpisah 
 

EBTANAS-SMK-02-24 

 
Berdasarkan tabel kurs mata uang tersebut di atas nilai 
Yen Jepang (JP¥) tertinggi dibanding Dolar AS terjadi 
pada ... 
A. tanggal 21 Mei 2001  
B. tanggal 22 Mei 2001  
C. tanggal 23 Mei 2001 
D. tanggal 24 Mei 2001 
E. tanggal 25 Mei 2001 
 



EBTANAS-SMK-02-25 
HARGA RATA-RATA SEMBAKO DI 

SEMARANG HARI/TANGGALPEMANTAUAN; 
RABU 24 MEI 2002 

 
Sumber data: Kanwil Depperindag  

(Wawasan, 26 Mei 2000) 
Kalimat yang tepat untuk mengungkapkan maksud 
tabel di atas ialah ... 
A. Selama bulan Mei 2000 harga sembako di 

Semarangstabil.  
B. Harga sembako selama bulan Mei 2000 di 

Semarang tidak ada yang mengalami kenaikan.  
C. Harga sembako di Semarang pada bulan Mei 2000 

tidak ada kenaikan yang berarti.  
D. Selain daging ayam kampung dan telur ayam ras, 

di Semarang selama bulan Mei 2000 tidak terjadi 
kenaikan harga.  

E. Dalam dua hari Selasa dan Rabu, 23 dan 24 Mei 
2000, harga sembako di Semarang relaif stabil. 

 
EBTANAS-SMK-02-26 

 
Sumber: Kompas, 29 April 2000, hal 19. 

Berdasarkan denah di atas, pernyataan berikut yang 
paling tepat adalah ... 
A. Kampung Baru berlokasi di sebelah utara Pasar 

Gede Solo yang terbakar.  
B. Pasar Gede Solo yang terbakar berlokasi di sebelah 

timur laul Jalan Ronggowarsito  
C. Jalan Kapten Mufyadi - Jalan Balong membujur ke 

arah timur dan barat.  
D. Jalan persimpangan antara Jalan Ronggowarsito 

dan Jalan Sudirman berlokasi di sebelah tenggara 
Pasar Gede Solo.  

E. Jalan Urip Sumoharjo berlokasi .di sebelah barat 
daya Jalan Sudirman. 

EBTANAS-SMK-02-27 
Dalam rangka ulang tahun sekolah diajukan sebuah 
proposal, di dalamnya ada satu hal yang tidak perlu 
dicantumkan ialah ... 
A. tujuan kegiatan dan susunan petugas 
B. saran-saran dan usul dari pejabat setempat 
C. lampiran-lampiran yang menjelaskan rencana 

kegiatan 
D. rencana dan jadwal kegiatan  
E. rincian anggaran pendapatan dan anggaran belanja 

kegiatan 
 

EBTANAS-SMK-02-28 
1. Mengumpulkan informasi 
2. Mengembangkan kerangka menjadi karangan 
3. Menetapkan tema 
4. Menyusun kerangka karangan 
5. Menentukan tujuan penulisan 
Langkah-langkah mengarang yang benar adalah 
dengan urutan sebagai berikut ... 
A. (1), (2), (3), (4), (5) 
B. (3), (5), (1), (4), (2) 
C. (4), (1), (5), (3), (2) 
D. (5), (2), (3), (1), (4) 
E. (3), (4), (1), (5), (2) 
 

EBTANAS-SMK-02-29 
Arus urbanisasi yang kian meningkat perlu 

mendapat perhatian yang serius dari aparat pemerintah. 
Oleh sebab itu diharapkan seluruh masyarakat 
memiliki kesadaran yang tinggi guna menekan arus 
urbanisasi yang kian meningkat. Berbagai masalah kini 
bermunculan akibat arus urbanisasi yang sulit 
dihentikan. 

Kota-kota semakin padat. Secara otomatis 
tempat tinggal menjadi kurang memadai. Lapangan 
kerja . menjadi berkurang sehingga tidak mustahil bila 
banyak terjadi kasus kriminalitas demi sesuap nasi. 
Kesehatan menjadi menurun karena lingkungan yang 
kumuh, dan semakin banyaknya pencemaran. Hal-hal 
semacam itu tentunya sangat mengganggu jalannya 
pembangunan. 
Cara mengakhiri karangan pada paragraf di atas 
menggunakan hubungan ... 
A. sebab-akibat 
B. akibat-sebab 
C. analogi 
D. pengembangan proses 
E. perbandingan 
 



EBTANAS-SMK-02-30 
Arus urbanisasi yang kian meningkat perlu 

mendapat perhatian yang serius dari aparat pemerintah. 
Oleh sebab itu diharapkan seluruh masyarakat 
memiliki kesadaran yang tinggi guna menekan arus 
urbanisasi yang kian meningkat. Berbagai masalah kini 
bermunculan akibat arus urbanisasi yang sulit 
dihentikan. 

Kota-kota semakin padat. Secara otomatis 
tempat tinggal menjadi kurang memadai. Lapangan 
kerja menjadi berkurang sehingga tidak mustahil bila 
banyak terjadi kasus kriminalitas demi sesuap nasi. 
Kesehatan menjadi menurun karena lingkungan yang 
kumuh, dan semakin banyaknya pencemaran. Hal-hal 
semacam itu tentunya sangat mengganggu jalannya 
pembangunan. 
Berikut ini adalah kesimpulan dari informasi yang 
disajikan pada paragraf di atas, kecuali ... 
A. urbanisasi mengakibatkan lapangan kerja di kota 

menjadi berkurang.  
B. urbanisasi menyebabkan padatnya penduduk kota.  
C. pemerintah sangat memperhatikan arus urbanisasi 

yang kian meningkat.  
D. banyaknya kasus kriminalitas juga diakibatkan 

tingginya urbanisasi.  
E. padatnya penduduk kota lingkungan menjadi 

kumuh dan kesehatan masyarakat menurun. 
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Untuk karya tulis yang bertema teknik bertanam 
tumbuhan tertentu. kerangka karya tulis yang baik ialah 
… 
A. pemeliharaan tanaman; pengaturan jarak tanam; 

pemilihan bibit; pemberantasan hama/penyakit; 
pemanenan hasil  

B. pengaturan; jarak tanaman; pemilihan bibit; 
pemberantasan hama/penyakit; pemeliharaan 
tanaman; pemanenan hasil 

C. pemberantasan hama/penyakit; pemeliharaan 
tanaman; pemilihan bibit; pengaturan jarak tanam; 
pemanenan hasil  

D. pemilihan bibit; pengaturan jarak tanam; 
pemeliharaan tanaman; pemberantasan 
hama/penyakit; pemanenan hasil  

E. pemilihan bibit; pemeliharaan tanaman; 
pemberantasan hama/penyakit; pengaturan jarak 
tanam; pemanenan hasil 
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Alat ini bekerja melalui tiga tahap proses: 

radiasi (pemindahan panas matahari melalui kaca 
bening), konveksi (pengaliran panas melalui rongga 
udara dari sela-sela kaca bening dan seng 
bergelombang), dan konduksi (penghantaran panas dari 
seng bergelombang ke kotak pengeringan yang terbuat 
dari seng). Dengan suhu yang dihasilkan sekitar 51 
derajat Celcius, pengering ini selain berguna untuk 
mengeringkan pakaian, cocok untuk mengeringkan 
empon-emnpon, tanaman untuk jamu. 

(Tempo, 21-27 Juni 1999) 
Paragaraf di atas merupakan pengglan karangan yang 
bertema ... 
A. alat pengering tenaga surya 
B. alat pengering empon-empon 
C. tahap pengeringan empon-empon 
D. proses pembuatan jamu tradisional 
E. cara mengeringkan pakaian dan empon-empon 
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Kalimat berikut yang mengandung pemyataan induktif 
ialah ... 
A. Harga gula naik sebab kenaikan biaya transportasi 

tak dapat dihindari.  
B. Karena mengidap penyakit Liver, Anton tidak 

boleh makan makanan yang berlemak.  
C. Saya harus segera meninggalkan tempat ini agar 

keselamatan saya tejamin. 
D. Hari ini saya tidak masuk kerja karena hari hujan.  
E. Ibu marah sebab saya pulang terlambat. 
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Kalimat berikut yang berisi penyampaian gagasan 
secara deduktif ialah ... 
A. Pasar Tanah Abang adaiah pasar yang kompleks. 

Sekarang pasar itu sedang direnovasi. 
B. Setiap hari di toko itu rata-rata terjual tiga ratus 

meter kain. Dalam satu hari pemilik toko itu rata-
rata dapat mengantongi laba bersih satu juta ru-
piah. 

C. Kamu harus berhasil dalam EBTA/EBTANAS 
nanti. Oleh karena itu, kamu harus belajar dengan 
keras. 

D. Setiap pendapat perlu diuji kebenarannya. Setiap 
pendapat perseorangan disebut opini. 

E. Untuk meyakinkan peserta, sebaiknya pengajuan 
pendapat disertai dengan data dan faktanya. Data 
yang kongkret akan mendukung pendapat yang 
diajukan. 
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Jakarta Mirip Kota Kaki Lima 
Jakarta, Kompas 12 Juni 2000. 

Pemandangan Ibu Kota Jakarta kini sudah 
mirip sebagai kota kaki lima. Bukan saja karena 
bertebarannya pedagang kaki lima di mana-mana, 
termasuk dengan leluasa membangun kios-kios semi 
dan permanen di beberapa jalur hijau yang berguna 
sebagai penunjang keindahan dan sarana pejalan kaki. 
Namun, juga disiplin masyarakat untuk mematuhi 
hukum sangat memprihatinkan, yang didukung 
penegakan hukum di Ibu Kota yang lemah. 

Menurut Pemantauan Kompas hingga Sabtu 
(10/ 6), kehadiran kaki lima di Ibu Kota sebenarnya 
merupakan hal biasa. Namun, kini keberadaan mereka 
sangat marak. Mereka tidak sekedar menggelar 
dagangan mereka menggunakan tenda plastik atau 
terpal serta peralatan gerobak dorong. Namun, mereka 
memperkuat usahanya dengan membangun kios-kios 
semi dan permanen yang juga bisa mereka gunakan 
untuk tempat tinggal. 

Di trotoar dan jalur hijau Jalan Sutoyo, 
tepatnya di seberang kampus Universitas Kristen 
Indonesia, Cawang atau di kawasan Jatinegara, Jakarta 
Timur, kawasan Senen atau Glodok Jakarta Pusat atau 
Jalan Arteri Permata Hijau Jakarta Selatan, puluhan 
kios semi permanen dibangun oleh pedagang kaki lima 
dan mereka gunakan berjualan. Bangunan dari bahan 
semen, kayu lapis, dan atap seng berukuran rata-rata 
delapan meter persegi ini digunakan pedagang kaki 
lima untuk berjualan makanan, minuman, tambal ban, 
agen tiket, bengkel, dan lain-lain. 
Maksud paragraf kedua dalam wacana di atas ialah … 
A. pedagang kaki lima sedang marak di Jakarta.  
B. pedagang kaki lima diterima di mana-mana.  
C. maraknya pedagang kaki lima hal yang biasa.  
D. mereka menggelar dagangan dengan tenda plastik, 

terpal dan gerobak dorong.  
E. mereka memperkuat usahanya dengan membuat 

bangunan semi dan permanen bahkan untuk tempat 
tinggal. 
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Jika anda ditugasi untuk membuat laporan pengamatan 
secara rinci tentang segala aspek yang berkaitan 
dengan perdagangan kaki lima (penyebaran, 
peranannya, dampak negatif, dampak positif, 
kesemrawutan lingkungan, kekumuhan kota, keamanan 
dan ketertiban) maka bentuk karangan yang tepat ialah 
... 
A. narasi 
B. deskripsi 
C. eksposisi 
D. argumentasi 
E. persuasi 
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Memasuki pembangunan jangka Panjang 

Tahap Dua tantangan yang kita hadapi semakin besar. 
Tantangan itu berbentuk globalisasi ekonomi negara 
industri, penguasaan teknologi canggih, persaingan 
terbuka dan proteksi dalam blok-blok perdagangan 
internasional. 

Kita telah mencapai berbagai kemajuan dalam 
bidang ekonomi, keuangan dan industri. Kemajuan itu 
akan tetap menjadi basis dan pangkal tolak 
pembangunan selanjutnya. Dalam hal ini IPTEK 
ditetapkan sebagai asas pembangunan. 
Rangkaian dalam dua paragraf yang dihubungkan 
secara logis tersebut pertaliannya menunjukkan 
hubungan ... 
A. induktif 
B. deduktif 
C. akibat sebab 
D. sebab akibat 
E. kontroversi 
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1. Era globalisasi kita hadapi dengan mulus. 
2. Tamatan sekolah siap terjun ke dunia kerja. 
3. Masyarakat industri didukung SDM yang terampil 

dan menguasai IPTEK. 
4. Jenjang pendidikan untuk menyiapkan SDM. 
5. Pendidikan sarana mengembangkan SDM. 
Apabila tema karangan adalah Pendidikan SDM 
tantangan era globalisasi maka susunan kerangka 
karangan yang baik adalah .... 
A. (5), (4), (2), (3), (1) 
B. (4), (5), (3), (1), (2) 
C. (3), (1), (4), (5), (2( 
D. (2), (1), (3), (5), (4) 
E. (1), (3), (2), (5), (4) 
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Dengan surat, orang dapat memberitahukan, 

menanyakan, menyatakan, meminta, melaporkan, atau 
menyampaikan buah pikiran lainnya kepada orang lain. 
Dengan surat pula orang dapat bekerja sama atau 
bertolong-tolongan. Pendek kata, surat dapat merintis 
persahabatan, membina hubungan yang telah ada, 
meningkatkan hubungan kerja sama, dan mempererat 
hubungan batin manusia. 

Karena sepucuk surat, hubungan batin antara 
sesama manusia dapat renggang atau terputus. Bahkan 
harga diri si pembuat surat bisa jatuh di mata orang 
banyak. Surat yang tidak dikelola dengan baik sering 
menjadi bumerang bagi pembuatnya sendiri. 
Jika kedua paragraf di atas kita hubungkan 
menggunakan sebuah kata penghubung antarparagraf, 
maka kata penghubung yang tepat ialah ... 
A. demikianlah 
B. hal itu 
C. jadi 
D. dengan demikian 
E. sebaliknya 
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Pemerintah daerah DKI Jakarta pada 25 April 

lalu menaikkan PKB secara diam-diam. Kenaikan PKB 
secara diam-diam itu dirasakan sangat fantastis karena 
mencapai 100% lebih, sehingga dapat membuat panik. 
PEMDA DKI Jakarta sibuk merencanakan pemasukan 
dana melalui pajak kendaraan bermotor, ternyata pajak 
hotel senilai miliaran rupiah dibiarkan tak tertagih. 
Kata penghubung yang tepat untuk menggabungkan 
dua paragraf di atas adalah .... 
A. jika 
B. bahkan 
C. sementara itu 
D. daripada 
E. lalu 
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Kalimat berikut yang mengandung kesalahan dalam hal 
penulisan surat niaga ialah ... 
A. Dengan surat ini saya menyampaikan kabar 

gembira kepada Saudara pelanggan.  
B. Bersama surat ini saya menyampaikan kabar 

gembira kepada Saudara pelanggan.  
C. Dengan ini saya sampaikan daftar harga baru 

produk kami.  
D. Surat ini mewakili kami untuk menyampaikan 

penawaran kepada Saudara.  
E. Saya menyampaikan permintaan maaf kepada 

Saudara dengan perantara surat ini. 
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... 
Pengiriman barang akan kami lakukan dengan 
perantaraan perusahaan jasa tidak titipan TIKI. 
Demikianlah untuk menjadikan periksa. 
Kalimat penutup surat niaga di atas tidak tepat/salah, 
yang betul adalah ... 
A. Demkianlah untuk menjadikan periksa adanya. 
B. Demikianlah agar menjadikan maklum. 
C. Demikianlah agar menjadikan maklum adanya. 
D. Demikianlah, harap menjadikan maklum, 
E. Demikianlah, kami harap maklum. 
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Di antara kalimat berikut yang merupakan ragam 
kalimat memo yang tepat ialah ... 
A. Susunlah segera laporan keuangan tutup tahun 

anggaran pada tanggal 24 Desember ini.  
B. Harap Anda segera menyusun laporan keuangan 

tutup tahun anggaran pada tanggal 24 Desember 
ini.  

C. Diharap agar supaya Anda menyusun laporan tutup 
tahun anggaran segera.  

D. Laporan segera tutup tahun anggaran pada 24 
Desember ini.  

E. Laporan segera susunan angaran keuangan pada 
tutup tahun anggaran Desember ini. 

 
 
 
 
 
 

EBTANAS-SMK-02-44 
Bagian surat resmi yang boleh ditiadakan ialah ... 
A. kepala surat 
B. tanggal surat 
C. nomor surat 
D. alamat dalam 
E. salam pembuka 
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Kalimat yang tepat untuk menyatakan penolakan suatu 
permohonan dalam surat resmi ialah ... 
A. Sebelum mengambil keputusan, sebaiknya saudara 

pertimbangkan dahulu untung ruginya.  
B. Untuk sementara, kami belum dapat memenuhi 

keinginan saudara.  
C. Penolakan kami beberapa waktu yang lalu itu 

karena kami belum memerlukan yang saudara 
tawarkan. 

D. Semoga saudara tidak menolak permintaan kami.  
E. Jika saudara kurang yakin terhadap penjelasan ini, 

saudara dapat datang di kantor kami. 
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Dalam surat perjanjian hal yang tidak perlu 
dicantumkan ialah ... 
A. alasan pembuatan surat perjanjian 
B. nama pihak yang mengadakan perjanjian 
C. nama-nama orang yang dijadikan saksi 
D. hak dan kewajiban pihak yang mengadakan 

perjanjian  
E. tempat dan tanggal pembuatan 
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Kalimat yang tepat sebagai kalimat pembuka sebuah 
pengumuman penerimaan pegawai baru dari suatu 
instansi atau perusahaan ialah ... 
A. Bank Rakyat Indonesia membuka kesempatan 

pendaftaran penerimaan pegawai baru dengan 
syarat-syarat ... 

B. Dicari seorang montir dengan persyaratan ... 
C. Perusahaan penerbangan membutuhkan lulusan 

STM untuk ditempatkan sebagai ... 
D. Dibutuhkan segera 7 orang pelaksana pemasaran di 

wilayah Jawa dengan syarat ... 
E. Dibutuhkan lulusan SMK jurusan boga (wanita) 

usia maksimal 20 tahun, lamaran dikirimkan paling 
lambat 1 minggu setelah pengumuman ini 
dikeluarkan. 
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Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berwawancara 
adalah sebagai berikut, kecuali  ... 
A. Datang tepat waktu 
B. Pakaian sopan dan rapi 
C. Mintalah jawaban yang panjang lebar sehingga 

jelas 
D. Tunjukkan perhatian yang sungguh-sungguh  
E. Siapkan daftar pertanyaan dan alat untuk mereka 

jawaban 
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Kalimat yang paling santun untuk menanyakan hal 
tertentu dalam wawancara dengan nara sumber ialah … 
A. Apakah penyaluran dana JPS seperti yang telah 

Bapak terima itu besar manfaatnya bagi 
masyarakat, khususnya bagi Bapak sendiri?  

B. Mengapa Bapak ikut-ikutan juga mengambil dana 
JPS, sementara orang lain yang kondisi ekonomi-
nya di bawah Bapak banyak yang tidak 
mengambil?  

C. Maaf, Pak, yang saya maksudkan bukan itu, tetapi 
apa yang mendorong Bapak sehingga Bapak 
bersikeras mengambil dana JPS?  

D. Usaha Bapak akan maju pesat, mengapa Bapak 
masih juga mengambil dana JPS?  

E. Kalau saya boleh tahu, Pak, tujuan apa sebenarnya 
yang ada di balik keinginan Bapak memperoleh 
dana JPS? 
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Laporan hasil wawancara dibuat setelah selesai 
dilakukan wawancara. Hal yang tidak perlu 
dimasukkan dalam laporan wawancara itu ialah ... 
A. tema wawancara 
B. tujuan wawancara  
C. persiapan wawancara 
D. narasumber 
E. hasil wawancara 
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Kalimat yang tepat untuk meyakinkan seseorang 
tentang manfaat menabung ialah ... 
A. Menabunglah setiap hari walaupun hanya seratus 

rupiah.  
B. Percayalah, dengan menabung Anda dapat 

merencanakan masa depan yang gemilang. 
C. Cobalah saudara mulai menabung dari sekarang. 
D. Dengan menabung Anda memperoleh bunga. 
E. Dengan menabung Anda dapat berhemat. 
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FOTO STUDIO 
Terima Vidio Shoting, Fotografi 
Transfer ke VCD, ga'ransi. 
Hub: Tel. 3842281/50;352-3450,4422 
 

(Iklan Kecil Suara Pembaruan, 19 April 2001: 14) 
Kesalahan bahasa dalam iklan di atas berupa 
pemakaian kata.... 
A. foto studio seharusnya photo studio 
B. terima harusnya melayani 
C. vidio shoting harusnya rekaman vidio 
D. garansi harusnya mutu terjamin 
E. hub. (hubungi) harusnya tel. (teleponlah) 
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Kompas, 29 April 2000, h. 16 
Kata yang ditulis salah adalah .... 
A. Laxmi taylor 
B. Jl. Batu Tulis  
C. aktif 
D. karir 
E. relasi 
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I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perbedaan yang terdapat dalam iklan I dan II di atas 
ialah ... 
A. Iklan I menggunakan kalimat aktif, sedangkan 

iklan II menggunakan pola kalimat pasif  
B. iklan I menawarkan pekerjaan, sedangkan iklan II 

mencari pekerja  
C. iklan I mencari tenaga kerja untuk saat ini, 

sedangkan iklan II mencari tenaga kerja untuk 
waktu yang akan datang  

D. iklan I menggunakan bahasa baku, sedangkan iklan 
II menggunakan bahasa tidak baku  

E. iklan I menyebutkan secara jelas nama 
perusahaannya, sedangkan iklan II tidak 
menyebutkan nama perusahaan secara jelas. 

Lowongan 
Sebuah group OPTIK membutuhkan: 
Refraksionis Optisien (RO) D3 (ARO) 
SMU A1/A2 
(Bersedia ditraining) 
Kirim lamaran lengkap, pas foto terbaru dan no 
telepon ke: 

PO BOX 667 UK/SI  
Jakarta 11410 

KARIR UNTUK MASA DEPAN? 
Bila Anda; 

- Pria, min. SLTA/sederajat, max. 28 th. 
- Memiliki motor dan SIM C 
- Ulet, mau bekerja keras serta 

komunikatif 
Maka Anda adalah ORANG YANG KAMI CARI! 
Jadilah seorang: 
SALES REPRESENTATIVE ETHICAL (SR-
ETH) ATAU SALES REPRESENTATIVE OTC 
(SR-OTC) 
Bawalah lamaran lengkap Anda untuk wawancara 
langsung di Jl. Limo No. 42 A-B Permata Hijau 
Senayan Jakarta Selatan pada tgl 3-4 Mei 2000, 
pukul 09.00-12.00 WIB. 

PELUANG KARIR 
Sebuah Perusahaan alat rumah tangga mencari: 
BEBERAPA TENAGA PEMASARAN 
1. Wanita min.30 tahun 
2. Mempunyai relasi yang luas 
3. Aktif 
4. Menyukai pekerjaan menjual 
5. Lamaran lengkap  
Datang langsung ke: 

Jl. Batu Tulis X/9 Jakarta Pusat 
(Masuk dari Jl. Pecenongan Samping Laxmi Taylor) 

tanggal 1-2 Mei 2000 
Jam 10.00-12.00 
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Unsur yang tidak diperlukan dalam proposal untuk 
kegiatan kemah bakti masyarakat ialah ... 
A. maksud dan tujuan kegiatan 
B. sasaran kegiatan 
C. hak dan kewajiban peserta 
D. jenis kegiatan 
E. sarana dan prasarana 
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Unsur penilaian yang tidak perlu ada dalam resensi 
sebuah drama adalah … 
A. plot/alur cerita. 
B. jumlah penonton 
C. tata artistik  
D. dialog 
E. karakterisasi 
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Hal yang tidak pertu dicantumkan dalam laporan hasil 
kunjungan daerah yang tertimpa bencana gempa bumi 
ialah ... 
A. kapan peristiwa kunjungan dilakukan 
B. lokasi/tempat peristiwa bencana terjadi 
C. data korban yang diperoleh selama kunjungan 

dilakukan 
D. sambutan pejabat setempat yang hangat  
E. langkah-langkah selanjutnya dalam mengatasi 

akibat bencana 
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Penulisan daftar pustaka yang tepat menurut sistem 
baru ialah ... 
A. J.S. Badudu, Sari Kesusasteraan Indonesia U. 

Pustaka Prima. Bandung. 1980. 
B. Badudu, J.S. Sari Kesusasteraan Indonesia II. 

Pustaka Prima. Bandung. 1980. 
C. Badudu, J.S. 1980. Sari Kesusasteraan Indonesia 

II. Bandung : Pustaka Prima. 
D. Badudu, J.S. 1980. Sari Kesusasteraan Indonesia 

II. Bandung. Pustaka Prima. 
E. Badudu, J.S. 1980. Sari Kesusasteraan Indonesia 

H. Pustaka Prima : Bandung. 
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Di dalam buku yang berjudul Demokrasi Pancasila, 
halaman 45, terbit tahun 1999, oleh penerbit Suara 
Indonesia, Bandung, Wakhid Dhany berpendapat, 
"Bagi bangsa Indonesia demokrasi bukanlah sesuatu 
yang asing." 
Jika pendapat itu dikutip oleh orang lain, 
pengutipannya dilakukan dengan cara seperti berikut 
ini. kecuali ... 
A. Menurut Dhany (1999:45) demokrasi bukan hal 

yang asing bagi bangsa Indonesia.  
B. Diungkapkan oleh Dhany (1999:45) bahwa bagi 

bangsa Indonesia demokrasi bukan hal yang asing 
lagi.  

C. Bangsa Indonesia memandang demokrasi bukan 
sesuatu yang asing (Dhany, 1999:45). 

D. Pendapat Dhany (1999:45) menyebutkan bahwa 
demokrasi bagi bangsa Indonesia tidak pandang 
sebagai hal yang asing.  

E. Pada  tahun (1999:45) bangsa Indonesia meng-
anggap demokrasi bukan sebagai hal yang asing. 
Itulah pendapat Dhany. 
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Indonesia yang mayoritas penduduknya 
beragama Islam, melaksanakan disiplin seharusnya 
sudah merupakan bagian dari hidupnya. Mari kita ikuti 
uraian Prof. Dr. Dody Tisnamijaya: "Tidak dapat 
disangkal bahwa Islam mengajarkan kepada 
penganutnya agar sistematis, berdisiplin.Orang 
mukmin yang taqwa yang melaksanakan rukun-rukun 
Islam adalah orang yang paling sistematis dan 
berdisiplin, sepanjang hari dan sepanjang tahun." 

Seandainya saja semua umat Islam dengan 
taat menjalankan ajaran agama, sikap disiplin sudah 
mendarah daging dalam diri mereka. Pencanangan 
Gerakan Disiplin Nasional pun akan segera terwujud 
hasilnya. 

Kutipan di atas diambil dari buku Iman, Ilmu 
dan Amal, karangan Prof. Dr. Dody Tisnamijaya 
diterbitkan di Bandung, nama penerbit Pustaka tahun 
1983 halaman 62. 
Penulisan catatan kaki yang benar sesuai dengan 
kutipan dalam teks di atas adalah ... 
A. Iman, Ilmu dan Amal, Prof. Dr. Dody Tisamijaya 

Pustaka, Bandung, 1983, hal. 62.  
B. Prof. Dr. Dody Tisnamijaya, Iman, Ilmu dan Amal, 

(Bandung: Pustaka, 1983), hal. 62.  
C. Tisnamijaya, Dody Dr. Prof. Iman Ilmu dan Amal, 

Bandung, Pustaka, 1983, hal. 62  
D. Tisnamijaya, Dody, Dr. Prof. 1983. Iman Ilmu dan 

Amal, Bandung, Pustaka, hal. 62  
E. Tisnamijaya, Dody, Dr. Prof. 1983. Iman Ilmu dan 

Amal, hal. 62. Bandung, Pustaka. 
 
 


