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EBTANAS-01-01 
Harga sebuah pulpen pilot seribu tujuh ratus rupiah. 
Penulisan nilai uang dengan angka yang tepat di 
bawahini adalah ... 
A. Rpl700,- 
B. Rp. 1.700,00 
C. Rp 1.700- 
D. Rpl.700,00 
 

EBTANAS-01-02 
dan-Sultan Iskandar Muda-yang -sultan-terbesar-Aceh-
ialah-termasyhur. 
Kalimat yang tepat susunannya dari kata-kata di atas 
adalah ...  
A. Sultan Iskandar Muda ialah sultan yang terbesar 

Aceh dan termasyhur.  
B. Sultan Iskandar Muda ialah sultan Aceh yang 

terbesar dan termasyhur.  
C. Sultan Aceh ialah Sultan Iskandar Muda yang 

terbesar dan termasyhur.  
D. Sultan Iskandar Muda Aceh ialah sultan terbesar 

dan yang termasyhur. 
 

EBTANAS-01-03 
Udin mewakili sekolahnya mengikuti lomba lukis. " 
Tanggapan yang logis untuk kalimat tersebut adalah ... 
A. Tidak perlu kecewa, masih banyak kesempatan  
B. Hebat ya, kapan saya bisa seperti dia.  
C. Ah, saya juga bisa menjadi juara  
D. Dia anak yang berbakat 
 

EBTANAS-01-04 
Penggunaan huruf kapital dalam kalimat berikut ini 
yang benar adalah ... 
A. Di Teluk Jakarta terdapat Kepulauan Seribu  
B. Di teluk Jakarta-terdapat Kepulauan Seribu  
C. Di Teluk Jakarta terdapat kepulauan Seribu  
D. Di Teluk Jakarta terdapat kepulauan seribu 
 

EBTANAS-01-05 
Perhatikan pantun berikut ini! 

Jika mau membeli sukun 
Beli saja di kota Blitar 
Kalau anda rajin dan tekun 
Pastilah menjadi anak yang pintar  

Pantun tersebut berisi tentang ...  
A. nasihat membeli sukun  
B. nasihat supaya pintar  
C. anjuran supaya tekun  
D. anjuran ke kota Blitar 
 
 
 
 
 

EBTANAS-01-06 
Angin bertiup dari arah laut. Awan mengepul, berarak-
arakan. Langit jadi kelam, nyaris pekat. Kilat menyam-
bar berganti-ganti dengan guntur. Rintik-rintik air jatuh 
ke bumi. 
Paragraf di atas menceritakan tentang ...  
A. terjadinya banjir bandang  
B. angit ribut melanda  
C. keadaan menjelang hujan  
D. kilat dan guntur 
 

EBTANAS-01-07 
Rina tampak gelisah sebentar-sebantar ia melihat ke 
luar. Ia mengharap adiknya cepat pulang. Ia tidak 
sabar, ingin segera menjenguk ibunya di rumah sakit.  
Inti cuplikan cerita di atas adalah ...  
A. Rina mengharap adiknya cepat pulang.  
B. Adik Rina belum pulang. 
C. Rina ingin segera pergi menjenguk ibunya.  
D. Ibunya dirawat di rumah sakit. 
 

EBTANAS-01-08 
Pesan raja begini Baginda: "Hai anakku! Hati-hati 
engkau, jangan tergoda oleh harta, sebab engkau akan 
menyesal kalau ajal telah datang. Kejujuran lebih 
berharga dan mulia dari segalanya."  
Pesan utama dari cerita di atas ialah ...  
A. pesan anak pada Baginda  
B. harta yang harus dijaga  
C. kejujuran lebih mulia dan berharga  
D. pesan Baginda Raja pada anaknya 
 

EBTANAS-01-09 
Yustito  :  "Nis, sudahkah kamu mendengar kabar 

gembira?" 
Hanis  :  "Kabar apa yus?"  
Yustito  :  "Rencana sekolah kita"  
Hanis  :  "Rencana yang mana?"  
Yustito  :  "Besok tanggal 9 Juli, sekolah kita akan 

mengadakan Persami." 
Inti percakapan di atas adalah ...  
A. Tanggal 9 Juli sekolah mereka Persami. 
B. Hanis belum mengetahui kabar gembira.  
C. Rencana sekolah mereka bulan Juli.  
D. Yustito memberi kabar pada Hanis. 
 

EBTANAS-01-10 
Lampu teras itu menyala semalam suntuk. 
Lawan kata untuk kata yang bercetak miring adalah ... 
A. hidup 
B. padam 
C. terang 
D. redup 
 



EBTANAS-01-11 
(1) Setibanya di tempat telepon, ia antri di depan 

telepon. 
(2) Dewi berangkat ke tempat telepon umum. 
(3) la membicarakan hal-hal yang penting saja. 
(4) Dia menelepon temannya untuk belajar bersama 
Paragraf yang padu dari kalimat acak di atas ialah....  
A. (1) - (2) - (3) - (4) 
B. (3) - (4) - (1) - (2)  
C. (2) - (1) - (3) - (4)  
D. (3) - (1) - (2) - (4) 
 

EBTANAS-01-12 
Paman bekerja sebagai wartawan Kompas. 
Makna kata yang bercetak miring ialah ... 
A. menyiarkan berita 
B. mengedit berita 
C. menjual berita 
D. mencari berita 
 

EBTANAS-01-13 
Rita tidak pernah berbicara kasar terhadap siapapun. 
Bila bertemu dengan orang tua atau guru, pasti 
memberi salam. Dia disenangi oleh semua temannya 
serta guru-gurunya. 
Sifat Rita dalam cerita tersebut ialah ... 
A. Rita anak yang sombong 
B. Rita anak yang sopan dan ramah 
C. Rita suka mencari muka 
D. Rita anak yang pandai dan rendah hati 
 

EBTANAS-01-14 
Kalimat di bawah ini yang berketerangan tempat 
adalah ...  
A. Latif menghafalkan rumus geometri selama dua 

hari.  
B. Latif menghafalkan rumus geometri bersama 

temannya 
C. Latif menghafalkan rumus geometri di ruang tamu.  
D. Latif menghafalkan rumus geometri karena disuruh 

guru. 
 

EBTANAS-01-15 
Penulisan tanda koma yang tepat terdapat pada kalimat 
...  
A. Kecelakaan pesawat itu, terjadi di kota, Sibolangit, 

20 Januari l998.  
B. Kecelakaan pesawat itu terjadi di kota Sibolangit, 

20 Januari l998.  
C. Kecelakaan pesawat itu terjadi, di kota Sibolangit 

20 Januari l998.  
D. Kecelakaan pesawat itu, terjadi di kota Sibolangit, 

20 Januari l998. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EBTANAS-01-16 
Modal koperasi sekolah berasal dari para siswa. Setiap 
anggota membayar simpanan pokok. Setiap bulan, 
anggota membayar simpanan wajib. Siswa dapat pula 
menabung uangnya secara sukarela, namanya 
simpanan sukarela. Simpanan para siswa itulah yang 
menjadi modal koperasi.  
Pertanyaan di bawah ini yang jawabannya terdapat 
dalam paragraf di atas adalah ...  
A. Siapa sajakah yang menjadi anggota koperasi 

sekolah? 
B. Berasal dari manakah modal koperasi sekolah itu?  
C. Apa sajakah kewajiban para anggota koperasi 

sekolah?  
D. Apakah kamu sudah menjadi anggota koperasi 

sekolah? 
 

EBTANAS-01-17 
Pada hari Minggu tanggal 12 Juli 1997 warga RT 01 
akan mengadakan kerja bakti membersihkan 
lingkungan pasar. Ketua RT mengumumkan agar 
warganya berkumpul pada pukul 08.00 dengan 
membawa peralatan cangkul, sabit, dan sapu.  
Susunan pengumuman yang benar untuk ilustrasi di 
atas adalah ... 
A. Warga RT 01 harap bekerja bakti membersihkan 

lingkungan pasar pada tanggal 12 Juli 1997 pukul 
08.00 dengan membawa cangkul, sabit, dan sapu. 

B. Warga RT 01 berkumpul pukul 08.00 pada hari 
Minggu tanggal 12 Juli 1997 bekerja bakti 
membersihkan lingkungan pasar dengan membawa 
peralatan cangkul, sabit, dan sapu. 

C. Tanggal 12 Juli 1997 pukul 08.00 warga RT 01 
bekerja bakti membersihkan lingkungan pasar. 
Peralatan yang dibawa: cangkul, sabit, dan sapu. 

D. Diumumkan kepada warga RT 01, bahwa pada 
hari Minggu tanggal 12 Juli 1997 akan diadakan 
kerja bakti membersihkan lingkungan pasar. Untuk 
itu seluruh warga diharap berkumpul pada pukul 
08.00 dengan membawa cangkul, sabit, dan sapu. 

 
EBTANAS-01-18 

Kepada 
Yth. Mira sahabatku 

Halo Mir, masih ingat dengan aku?  
Aku, Martini, yang liburan kemarin berkunjung ke 
rumahmu. Kalau tak ada halangan, liburan ini aku akan 
ke Yogya bersama adik dan Intan. Sudah ya Mir ... 
Kalimat yang tepat untuk melengkapi penggalan surat 
di atas ialah ... 
A. Harap dijemput di Stasiun Tugu. 
B. Cukup sekian pemberitahuanku. 
C. Kuharap tidak marah. 
D. Mudah-mudahan kita dapat bertemu di Yogya. 
 

EBTANAS-01-19 
Anak yang berbaju merah adalah adikku. 
Arti imbuhan ber pada kalimat di atas adalah ... 
A. memakai 
B. melakukan pekerjaan 
C. mempunyai 
D. mempunyai sifat 
 



EBTANAS-01-20 
Yustito selalu ditegur gurunya karena beberapa kali 
tidak mengikuti kegiatan kesenian. 
Pemenggalan kata mengikuti yang tepat adalah ... 
A. mengi-kut-i 
B. meng - i - kut – i 
C. me-ngi-kut-i 
D. meng - i - kuti 
 

EBTANAS-01-21 
Pandangan di pegunungan itu sangat indah.  
Sinonim kata indah ialah ... 
A. cantik 
B. jelit 
C. anggun 
D. permai 
 

EBTANAS-01-22 
Baru saja Ajisaka menenangkan, pintu rumah  terbuka. 
Perdana Menteri beserta para punggawanya 
menghardik. "Cepat kalungkan bunga ini? Besok pagi 
harus pergi ke istana! Perdana Menteri melempar 
bunga ke pangkuan Nyi Sumbi. Namun dengan sigap, 
Ajisaka menangkapnya. 
Dari paragraf di atas kalimat yang salah penggunaan 
tanda bacanya adalah ...  
A. Pintu rumah terbuka.  
B. "Cepat kalungkan bunga ini?"  
C. "Besok pagi harus pergi ke istana!"  
D. Dengan sigap, Ajisaka menangkapnya. 
 

EBTANAS-01-23 
Kalimat di bawah ini yang menggunakan keterangan 
alat adalah ... 
A. Bu Asti mengupas mangga di dapur.  
B. Pak Himawan pergi mengajardi SD.  
C. Pak Heru menebang pohon menggunakan gergaji  
D. Nina belajar menjahit baju di rumah. 
 

EBTANAS-01-24 
Pertandingan berlangsung amat seru, Setiadi mendapat 
umpan terobosan dan langsung berhadapan dengan 
kiper Danil Suhega. Tembakan datar dan tidak terlalu 
keras yang dilakukan oleh Akbar ke pojok kanan telah 
memperdaya Danil. Gol tunggal Utama Jaya dicetak 
Akbar pada menit ke-75.  
Topik yang tepat dari paragraf di atas adalah ....  
A. Akbar mencetak gol tunggal.  
B. Setiadi mendapat umpan terobosan.  
C. Setiadi berhadapan dengan kiper Danil Suhega.  
D. Akbar mendapat umpan terobosan 
 

EBTANAS-01-25 
Kalimat perintah di bawah ini yang paling tepat 
strukturnya adalah ...  
A. Nama dan alamatmu tulislah yang jelas!  
B. Tulislah nama dan alamatmu yang jelas!  
C. Yang jelas tulislah nama dan alamatmu!  
D. Alamat dan namamu yang jelas tulislah! 
 
 
 
 

EBTANAS-01-26 
Kamu tentu tahu siapa Pak Pos. Dia seorang yang 
mengantarkan surat-suratmu. Suratmu yang kau kirim 
atau yang kau terima. Melalui surat kamu dapat 
berhubungan dengan nenek, kakek, saudara atau 
sahabat di tempat yang jauh.  
Rangkuman paragraf di atas adalah ...  
A. Pak Pos orang yang bertugas mengantar surat 

kepada siapa saja.  
B. Surat sebagai benda pos yang sangat diperlukan 

oleh masyarakat.  
C. Melalui surat kita dapat berhubungan dengan 

orang lain.  
D. Surat adalah alat komunikasi yang sangat 

bermanfaat. 
 

EBTANAS-01-27 
(1) Herman  :  "Kaumemangpantasjadijuara." 
(2) Yuli    :  "Ini berkat doa kalian." 
(3) Tuti    :  "SelamatYul!" 
(4) Yuli  :  "Terima kasih, Tuti,"  
Susunan percakapan di atas yang baik adalah ...  
A. (1) - (2) - (3) - (4) 
B. (2) - (3) - (l) - (4) 
C. (3) - (4) - (l) - (2)  
D. (4) - (3) - (2) - (l) 
 

EBTANAS-01-28 
Liburan yang lalu saya berlibur di rumah nenek. Di 
sana saya belajar menanam jagung di kebun nenek. 
Waktu saya akan pulang tanaman jagung itu sudah 
tumbuh dengan subur. Saya senang sekali dan saya 
berpesan kepada nenek supaya menjaga tanaman 
jagung saya. 
.... Saya menanyakan tanaman jagung saya.  
Setelah sebulan surat balasan pun datang.  
Kalimat yang cocok untuk melengkapi bagian tengah 
cerita yang dihilangkan adalah ...  
A. Jagung saya ternyata sudah tumbuh.  
B. Sebulan kemudian saya mengirim surat kepada 

nenek. 
C. Nenek menjual jagung kepasar.  
D. Nenek seorang petani yang berhasil. 
 

EBTANAS-01-29 
.... 
Pada suatu hari, kera itu mencuri pisang di kebun Pak 
Tani, di pinggir hutan. Karena rakusnya makan, dia tak 
tahu kalau Pak Tani sudah berdiri di bawahnya. 
Melihat kulit pisang berserakan, Pak Tani itu marah 
dan memakinya, "Dasar monyet, bisanya hanya 
mencuri." 
Kalimat yang cocok untuk melengkapi cerita awal di 
atas adalah ... 
A. Seekor di antara ribuan kera itu dijuluki si monyet.  
B. Monyet makan pisang dengan lahapnya. 
C. Pak tani marah-marah. 
D. Ada hutan Praya namanya, hutan itu dihuni oleh 

monyet ribuan ada yang dijuluki si monyet. 
 



EBTANAS-01-30 
Sebelum mengadakan perayaan HUT RI, sekolah kami 
mengadakan rapat terlebih dahulu untuk merencanakan 
kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan nanti. 
Paragraf di atas merupakan bagian dari kerangka 
karangan ...  
A. isi perayaan 
B. persiapan perayaan 
C. kegiatan yang akan dilaksanakan 
D. hasil dari kegiatan 
 

EBTANAS-01-31 
Penggunaan huruf kapital yang tepat pada kalimat 
berikut ini adalah ... 
A. Pak Ali pernah meniadi Bupati di daerah ini.  
B. Bupati Kasim Sarkiwi baru saja dilantik  
C. Di mana Bupati yang baru itu tinggal?  
D. Jalan baru itu adalah prakarsa dari bupati yang 

lama. 
 

EBTANAS-01-32 
Penulisan huruf kapital yang tepat untuk pulau dan 
suku terdapat pada kalimat ...  
A. Di pulau Kalimantan tinggal suku Dayak yang 

merupakan bagian dari bangsa Indonesia.  
B. Di pulau Kalimantan tinggal Suku Dayak yang 

merupakan bagian dari bangsa Indonesia. 
C. Di pulau Kalimantan tinggal suku Dayak yang 

merupakan bagian dari Bangsa Indonesia. 
D. Di Pulau Kalimantan tinggal suku Dayak yang 

merupakan bagian dari bangsa Indonesia. 
 

EBTANAS-01-33 
Kemumu di dalam semak  
jatuh melayang seleranya 
… 
Isi yang paling sesuai dengan sampiran pantun di atas 
adalah ... 
A. Meski Ilmu setinggi langit tidak sembahyang apa 

gunanya  
B. Meski ilmu tinggi tegak tidak sembahyang apa 

gunanya  
C. Meskipun ilmu sangat tinggi tidak sembahyang 

apa gunanya  
D. Meski ilmu tinggi tegak semuanya tidak berguna 
 

EBTANAS-01-34 
Kalimat di bawah ini yang mengandung kata ulang 
bermakna saling adalah ... 
A. Setelah bertanding, parapemain bersalam-salaman.  
B. Jangan-jangan, dia yang tadi malam datang.  
C. Bulan-bulan ini saya tidak ada acara.  
D. Detik-detik yang mendebarkan telah lewat. 
 

EBTANAS-01-35 
"Seminggu lagi kami akan menerima ..." 
Kata serapan yang tepat untuk melengkapi pernyataan 
di atas adalah ... 
A. raport 
B. rapor 
C. lapor 
D. rapot 
 

EBTANAS-01-36 
Penggunaan kata depan dari yang tepat dalam kalimat 
di bawah ini adalah ...  
A. Amir lebih tua dari Mamat.  
B. Ani datang dari Surabaya kemarin sore.  
C. Dari sejak kecil ia dimanja oleh ibunya.  
D. Mulai dari saat itu dia marah padaku. 
 

EBTANAS-01-37 
Penggunaan kata depan ke yang tepat terdapat pada 
kalimat ... 
A. Surat dari paman sudah diberikan ke ayah.  
B. Andi mengirim surat itu ke ibunya.  
C. Ibu sedang mengantar adik ke sekolah.  
D. Ayah memberi uang ke adik untuk membeli buku. 
 

EBTANAS-01-38 
Perhatikan kata yang tidak baku dalam paragraf 
berikut!  
Kepala sekolah bilang, "Kita akan membikin gapura di 
sekolah". Kegiatan ini untuk menyambut HUT 
Proklamasi. Semua siswa harus ikutan bekerja. Kita 
semua bekerja sama! Dengan demikian, semua 
pekerjaan cepat rampung. 
Kata-kata yang tidak baku pada paragraf di atas 
adalah.... 
A. sekolah, gapura, kegiatan, HUT 
B. bilang, membikin, ikutan, rampung 
C. untuk, proklamasi, akan, bekerja 
D. kita, menyambut, siswa, proklamasi 

 
EBTANAS-01-39 

Penggunaan tanda titik dua (:) yang tepat terdapat pada 
kalimat ...  
A. Di toko itu banyak dijual cenderamata seperti: 

patung, manik-manik, dan lukisan alam.  
B. Ibu membeli: kalung, gelang, dan cincin  
C. Paman datang membawa: jeruk, pisang, dan 

jambu.  
D. Ayah membeli bermacam-macam: lukisan, ukiran, dan 

patung 
 

EBTANAS-01-4 
Doni gigitjari karena tidak naik kelas. 
Kalimat di bawah ini yang sama artinya dengan 
kalimat di atas adalah ... 
A. Doni kecewa karena tinggal kelas. 
B. Doni sakit karena tinggal kelas. 
C. Jari Doni tergigit karena tidak naik kelas. 
D. Doni tidak mendapat apa-apa karena tinggal kelas. 
 

EBTANAS-01-41 
Orang yang mengerjakan suatu pekerjaan karena ada 
maksud tertentu. 
Peribahasa di bawah ini yang sesuai dengan maksud 
tersebut di atas adalah ....  
A. Ada gula ada semut  
B. Asal ada, kecil pun pada  
C. Ada udang di balik batu  
D. Ada sama dimakan, tak ada sama ditahan 
 



EBTANAS-01-42 
Tini datang ketika saya sedang belajar. 
Kalimat di bawah ini yang sama polanya dengan 
kalimat di atas adalah ... 
A. Ia pulang sedang ibunya sakit. 
B. Ia pulang sewaktu ibunya memasak. 
C. Ia pulang kampung kemarin. 
D. Ia pulang ke rumahnya sebentar. 
 

EBTANAS-01-43 
Membeli obat sebaiknya di apotek.  
Arti kata apotek adalah ...  
A. penjual obat-obatan  
B. pembuat obat-obatan  
C. pembeli obat-obatan  
D. tempat menjual obat-obatan 
 

EBTANAS-01-44 
Ida mengatakan bahwa adiknya Juara Satu.  
Kalimat langsung dari kalimat di atas adalah ...  
A. Ida berkata, "Adiknya Juara Satu."  
B. Ida berkata, "Adik saya Juara Satu."  
C. Ida berkata, "Adikmu Juara Satu."  
D. Ida berkata, "Adik kita Juara Satu." 
 

EBTANAS-01-45 
(1) Mereka tetap ribut. 
(2) Ibu guru sudah menegurnya 
Kata hubung di bawah ini yang paling tepat untuk 
menggabungkan kedua kalimat di atas adalah ...  
A. jika  
B. kecuali 
C. meskipun 
D. ketika 
 

EBTANAS-01-46 
Ulah Manusia Jua 

Awan hanya lewat mengejek  
tak mau turun sebagai hujan  
aku membuat tanah ini becek  
membawa sejuk dan kesuburan 

Hanya panas terik matahari  
memanggang debu setiap hari  
hutan hilang, burung pun musnah t 
anah ... gersang tandus terpecah. 

Puisi di atas menceritakan tentang keadaan ...  
A. keindahan alam tanah air  
B. alam yang gersang karena musim kemarau  
C. alam Indonesia pada musim penghujan  
D. alam dan kekayaan tanah air 
 

EBTANAS-01-47 
Kalimat yang mengandung kata berimbuhan -i 
adalah.... 
A. Air matanya jatuh berderai membasahi pipinya.  
B. Adik sedang mewarnai gambar dengan krayon.  
C. Anak yang berperangai buruk itu dimusuhi 

temannya.  
D. Gerakan tubuh penari itu lemah gemulai. 
 
 
 
 

EBTANAS-01-48 
Struktur kalimat yang tepat dari beberapa kalimat di 
bawah ini adalah ...  
A. Anak perempuan itu rajin belajar  
B. Paman sedang diperbaikikursi.  
C. Rumah luas sekali halaman itu.  
D. Kerumah paman sayapergi. 
 

EBTANAS-01-49 
Johan di Yogyakarta akan mengirim uang sebesar Rp 
875.000,00 kepada Sri Asih di Jakarta dengan 
weselpos. 
Berikut ini adalah weselpos yang telah diisi oleh Johan. 

 
Kolom bernomor (1) pada weselpos tersebut tepat diisi 
dengan ... 
A. Delapan ratus tujuh puluh lima rupiah 
B. Delapan puluh tujuh lima ribu rupiah 
C. Delapan ribu tujuh puluh lima rupiah 
D. Delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah 
 

EBTANAS-01-50 
Setiap siswa wajib berpakaian sesuai dengan ketentuan 
sekolah. 
Kutipan bagian tata tertib di atas mengandung maksud 
... 
A. Murid-murid berpakaian bebas sesuai ketentuan.  
B. Berpakaian mewah atas keinginan orang tua.  
C. Berpakaian seragam sesuai dengan ketentuan 

sekolah.  
D. Pakaian yang dipakai bebas rapi tetapi tidak 

mencolok. 
 
 


