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01. EBTANAS 1993/1999
Kedisiplinan para siswa dapat ditingkatkan
melalui beberapa upaya. Melalui kegiatan
ekstrakurikuler misalnya upacara bendera.
Latihan baris-berbaris, kepramukaan, dan
kegiatan Paskibra.
Tanggapan yang baik sesuai dengan
pernyataan di atas adalah ....
(A) Disiplin sangat diperlukan untuk membina mentalitas yang tangguh.
(B) Dengan jiwa yang disiplin, terbentuklah
jiwa yang tangguh.
(C) Kaum remaja khususnya pelajar umumnya mempunyai semangat dan disiplin
yang tinggi dalam berbagai kegiatan
ekstrakurikuler.
(D) Kedisipilinan sebetulnya akan terbentuk
langsung secara alami.
(E) Melalui kegiatan ekstrakurikuler itulah,
akan terbina kedisiplinan yang matang
dan semangat saling menghargai.
02. EBTANAS 2000/2001
Dalam suatu seminar, seorang peserta
menanggapi seorang pembicara. "Jika memperhatikan status OSIS dan Kopsis, saya
berkesimpulan tampaknya Kopsis mempunyai dasar hukum yang lebih kuat daripada
OSIS.
Berdasarkan ilustrasi tersebut, bagaimana
menurut Anda?
(A) Pertanyaan Saudara tidak perlu saya
jawab, sebab semuanya sudah jelas.
(B) Rupanya, Saudara kurang bisa memahami penjelasan saya.
(C) Pertanyaan Saudara saya tampung dulu,
bila ada waktu saya akan jawab.
(D) Maaf, Saudara kurang memperhatikan
penjelasan saya.
(E) Analisis Saudara tentang status OSIS
dan Kopsis tampaknya memang benar.
Ternyata, pandangan Saudara sejalan
dengan saya.

halaman 1

03. Daun pisang pasti mengandung enzim tertentu. Nasi terasa enak jika dibungkus daun
pisang. Setrika yang panas dapat cepat
didinginkan dengan daun pisang.
Tanggapan yang tepat berdasarkan kutipan
di atas adalah ....
(A) Daun pisang tidak mengandung sesuatu.
(B) Daun pisang hanya berfungsi sebagai
pembungkus.
(C) Nasi tidak ada hubungannya dengan
daun pisang.
(D) Jika benar, perlu dibuktikan dengan data
yang kuat.
(E) Memang, pada dasarnya daun pisang
juga mengandung lilin.
04. EBTANAS 2000/2001
OSIS SMU 3 Sukabumi sedang mengadakan
rapat tentang rencana kegiatan karya wisata
ke Bali pada hari libur akhir caturwulan 3.
Beberapa orang peserta rapat mengemukakan pendapatnya terhadap rencana karya
wisata tersebut.
Pengungkapan pendapat yang paling tepat
adalah ....
(A) Saudara ketua, saya setuju karya wisata
ke Bali, asal sebagian besar biayanya ditanggung oleh sekolah.
(B) Saudara ketua, saya tidak setuju karya
wisata ke Bali karena sudah banyak siswa
sekolah kita yang pernah berkunjung ke
Bali.
(C) Saudara ketua, saya tidak setuju karya
wisata ke Bali, karena pertama, memerlukan biaya besar, kedua, memerlukan
waktu yang lama.
(D) Saudara ketua, saya tidak setuju karya
wisata ke Bali karena daerah wisata di
wilayah kita juga masih banyak yang lebih indah dan menarik daripada Bali.
(E) Saudara ketua, saya setuju karya wisata
ke Bali karena saya belum pernah ke Bali
dan kebetulan saya sudah punya
tabungan untuk biayanya.
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05. UNAS 2006/2007
Bacalah paragraf berikut dengan saksama!
Kendati tetap mempertahankan diri mereka
dengan lirik-lirik yang puitis, album yang digarap sejak Februari itu memang berbeda
dengan album Padi sebelumnya yang penuh
dinamika. Lagu "Seandainya Bisa Memilih"
dan "Semua Tak Sama", misalnya, sangat
membantu kemampuan vokal Fadli dalam
menyesuaikan tempo musik yang berubahubah. Nuansa harpa dari Maya Hassan serta
paduaan suara Ingimto Trisakti Choir turut
memperkaya kesan orkestra musik mereka.
Oleh karena itu, ....
Simpulan yang tepat untuk melengkapi kalimat terakhir paragraf tersebut adalah ....
(A) Musik Padi ini sangat terkenal dan digemari orang.
(B) Musik Padi kali ini terdengar makin progresif dengan nuansa yang lebih variatif.
(C) Musik Padi masih tetap mempertahankan lirik-lirik lagu yang puitis.
(D) Dua lagu musik Padi sangat membantu
kemampuan vokal Fadly.
(E) Nuansa harpa serta paduan suara
Ingimto memperkaya kesan orkestra
musik Padi.

halaman 2

06. EBTANAS 1998/1999
Teknologi BBG untuk kendaraan bermotor
sudah lama diterapkan di Italia yaitu sejak
1934 Kemudian disusul negara lainnya
seperti Amerika Serikat Selandia Baru Kanada Argentina Malaysia Brasil dan Rusia Di
Indoneisa sebelum BBG dipasarkan terlebih
dahulu dilakukan uji coba oleh tim Evakuasi
Teknik Proyek Percontohan Dan ternyata
BBG layak untuk dipakai kendaraan bermotor
Kalimat Tanya yang tepat sesuai dengan
fakta dalam paragraph di atas adalah ….
(A) Apakah Indonesia sudah lama menggunakan teknologi BBG?
(B) Sejak tahun berapa Indonesia mulai
menggunakan teknologi BBG?
(C) Bagaimanakah penggunaan BBG yang
tepat?
(D) Siapakah yang pertama kali menggunakan BBG?
(E) Bagaimana mengetahui layak tidaknya
BBG digunakan?
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07. UNAS 2005/2006
(1) Merujuk pada beberapa studi perekonomian, Mardjiono menyampaikan kenaikan
satu persen pertumbuhan ekonomi nasional
dapat menyerap tenaga kerja lebih kurang
400.000 orang.
(2) Jateng menyumbang sekitar 10 persen
pada pertumbuhan nasional, maka setiap kenaikan pertumbuhan satu persen diperkirakan dapat menyediakan lapangan kerja bagi
40 .000 orang. (3) "Dengan tingkat pertumbuhan pada tahun ini sebesar 4,41 persen,
maka dapat terserap tenaga kerja 176.400
orang," sambungnya. (4) Kita berharap Indonesia dapat terus pertumbuhan ekonomi. (5)
Dengan demikian dapat meningkatkan
penyerapan tenaga kerja.
Fakta yang terdapat dalam artikel tersebut
terdapat pada kalimat nomor ....
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) 5
08. Kalimat opini yang tepat sesuai ilustrasi di
atas adalah ....
(A) Saya membaca berita yang serupa itu
kemarin di surat kabar Jawa Pos tanggal
23 Juli 1999.
(B) Berani sekali para artis itu berfoto
seperti itu, padahal foto seperti itu akan
membuat nama mereka tercemar.
(C) Sudah lebih sepuluh orang artis berfoto
seksi dimuat di surat kabar ibu kota.
(D) Artis-artis yang berfoto seksi tersebut
tidak semuanya mengaku bahwa itu
tubuh asli mereka.
(E) Salah seorang artis berfoto seksi itu telah
dipanggil ke kepolisian karena dianggap
melanggar kesusilaan.

halaman 3

09. EBTANAS 2000/2001
Dalam suatu seminar, seorang peserta
menanggapi seorang pembicara. "Jika
memperhatikan status OSIS dan Kopsis,
saya berkesimpulan tampaknya Kopsis
mempunyai dasar hukum yang lebih kuat
daripada OSIS. Bagaimana menurut
Anda?"
Kalimat jawaban yang tepat untuk tanggapan peserta di atas adalah ....
(A) Pertanyaan Saudara tidak perlu saya
jawab sebab semuanya sudah jelas.
(B) Rupanya, Saudara kurang bisa memahami penjelasan saya.
(C) Pertanyaan Saudara saya tampang dulu,
bila ada waktu saya akan jawab.
(D) Maaf, Saudara kurang memerhatikan
penjelasan saya.
(E) Analisa Saudara tentang status OSIS
dan Kopsis tampaknya memang benar.
Ternyata, pandangan Saudara sejalan
dengan saya.
10. Sebuah rumah tinggal di Jl. Kemenangan
III RT10/02 Kelurahan Glodok, Jakarta
Barat, terbakar pada Selasa (11/8) sore. Api
diperkirakan berasal dari pekerja las yang
sedang memasang awning (krei) di dinding
komplek sekolah Ricci yang menempel di
dinding rumah tersebut. Dengan delapan
unit mobil pemadam, api sudah bisa dipadamkan satu setengah jam kemudian pukul 18.30 WIB. Tidak ada korban jiwa
dalam kebakaran tersebut.
Kalimat tanya yang tepat untuk menanyakan fakta pada paragraf di atas adalah ....
(A) Manakah penyebab kebakaran itu?
(B) Apakah pemilik rumah pada saat kebakaran tidak mengetahuinya?
(C) Bagaimana perasaan pemilik rumah
ketika mengetahui rumahnya terbakar?
(D) Siapakah nama pemilik rumah ketika
mengetahui rumahnya terbakar?
(E) Apakah ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut?
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