EVALUASI BELAJAR TAHAP AKHIR NASIONAL
TAHUN 2000
BAHASA INDONESIA

EBTANAS-01-01
Pada suatu hari Inu ikut ayahnya pergi ke bank. Di
bank itu banyak orang. Di loket tabungan ada yang
mengambil uang. Ada juga yang menyimpan uang. Di
loket yang lain orang-orang juga antre. Ada juga
beberapa petugas bank duduk di luar loket antrean.
Mereka melayani orang-orang yang bertanya tentang
cara-cara menabung atau hal-hal lain. Ayah Inu berada
di barisan loket tabungan. Inu menunggu ayahnya di
ruang tunggu.
Berdasarkan paragraf di atas, banyak orang antre di
depan loket karena mereka akan ...
A. mengambil/menyimpan uang tabungan
B. melayani orang bertanya
C. menunggu giliran
D. memperhatikan kesibukan orang
EBTANAS-01-02
Penulisan singkatan nama orang yang tepat di bawah
ini adalah ...
A. Surat itu ditujukan atas nama Bambang.S, Bagio.
B. Buku yang dibaca Rita buah karya S. Parman.
C. Rapat di balai desa itu dihadiri Bapak A, Y.
Halimin.
D. Gubernur Propinsi Sumatera Selatan H. Romli
Hasan. B.
EBTANAS-01-03
Penulisan huruf besar yang tepat terdapat pada kalimat
...
A. Sungai Kapuas terletak di pulau Kalimantan.
B. Sungai Kapuas terletak di Pulau Kalimantan.
C. Sungai kapuas terletak di Pulau Kalimantan.
D. Sungai kapuas terletak di pulau Kalimantan.
EBTANAS-01-04
Setelah memasuki kantor bank, Dani dan Andri menuju
sebuah meja. Kemudian keduanya mengambil formulir
dan mengisinya. Selanjutnya mereka antre di depan
loket karena akan .... uangnya yang sudah dibawa dari
rumah masing-masing. .
Kata yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas
adalah ...
A. mengambil
B. membayar
C. menabung
D. membeli

EBTANAS-01-05
"Min, Amin, ada pencuri masuk rumah Paman,"teriak
pamannya. Amin pun melompat dari tempat tidurnya.
Dia segera membuka pintu, dan pamannya sudah
berada di depan pintu.
Gagasan utama paragraf di atas adalah ...
A. Paman sedang tidur.
B. Pencuri masuk rumah.
C. Amin melompat dari tempat tidur.
D. Paman minta tolong.
EBTANAS-01-06
Fatimah tidak masuk sekolah. Fatimah sakit.
Gabungan kalimat yang benar dari dua kalimat di atas
adalah ...
A. Fatimah tidak masuk sekolah tetapi sakit.
B. Fatimah tidak masuk sekolah karena sakit.
C. Fatimah tidak masuk sekolah dan Fatimah sakit.
D. Fatimah tidak masuk sekolah sehingga sakit.
EBTANAS-01-07
Lestari diberi uang ibunya sejumlah enam puluh tiga
ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah.
Penulisan jumlah uang yang benar di bawah ini adalah
...
A. Rp 63,475.00
B. Rp 63.475;
C. Rp 63.475,00
D. Rp 63.475,EBTANAS-01-08
Tersebut di sebuah pegunungan, tinggal seorang petani
miskin. Yang setiap harinya menggarap sawah.
Walaupun sudah bekerja dengan keras hidupnya masih
tetap miskin. Pada suatu hari petani itu melamun di tepi
sungai. Ia menginginkan kehidupan yang serba
kecukupan, dan punya istri yang cantik. Ternyata apa
yang ia inginkan terkabul, punya istri yang cantik dan
punya anak laki-laki. Ketika sang suami bekerja di
sawah, istrinya menyuruh anaknya mengirim makanan
kepadanya. Namun, sang anak justru menghabiskan
waktunya untuk bermain. Maka marahlah sang ayah,
dan dimaki-maki anaknya. Akhirnya anak itu mengadu
kepada ibunya, lalu ibunya memerintahkan agar
anaknya pergi naik bukit, karena akan terjadi hujan
lebat. Maka apa yang dikatakan ibunya terjadi dan
terjadilah sebuah danau yang luas, namanya Danau
Toba.
Judul cerita di atas yang tepat adalah ...
A. Petani Miskin Ingin Kaya
B. Petani yang Hidup di Pegunungan
C. Petani yang Ingin Istri Cantik
D. Terjadinya Danau Toba

EBTANAS-01-09
1. Dia tidak melihat-lihat keadaan tempat berlari.
2. Benang layang-layang Andri tiba-tiba putus.
3. Akibatnya, dia tertabrak sepeda motor.
4. Dilemparnya gulungan benang di tangannya, dia
lari mengejar layang-layangnya.
Susunan paragraf yang benar dari kalimat-kalimat di
atas adalah ...
A. 2 – 4 – 1 – 3
B. 4 – 3 – 2 – 1
C. 3 – 1 – 2 – 4
D. 1 – 2 – 3 – 4
EBTANAS-01-1
Kalimat yang tepat untuk gambar di bawah adalah ...
A. Pohon pisang itusedang
berbuah.
B. Pohon pisang yang ditanam
tidak dipupuk, buahnya banyak.
C. Pohon pisang sangat subur
dimana-mana.
D. Pohon pisang tumbuh dengan
sendirinya.
EBTANAS-01-11
Made mau bermain.
Made mau membantu ibu.
Gabungan yang tepat dari dua kalimat di atas adalah ...
A. Made mau bermain asalkan mau membantu ibu.
B. Made mau bermain kalau mau membantu ibu.
C. Made mau bermain atau mau membantu ibu.
D. Made mau bermain agar mau membantu ibu.
EBTANAS-01-12
Penggunaan tanda petik dalam kalimat langsung di
bawah ini yang tepat adalah ...
A. "Inu berkata, besok saya tidak bisa latihan
pramuka."
B. Inu berkata, "Besok saya tidak bisa latihan
pramuka."
C. Inu, "Berkata besok saya tidak bisa latihan
pramuka."
D. Inu berkata besok saya, "Tidak dapat latihan
pramuka."
EBTANAS-01-13
Penulisan tanda koma yang paling tepat pada kalimat
di bawah ini adalah ....
A. Pontianak, 3 Juli l998
B. Pontianak 3, Juli l998
C. Pontianak, 3, Juli, 1998
D. Pontianak 3, Juli, 1998
EBTANAS-01-14
Tiga, empat cempaka biru
Lima, enam dalam jambangan
Kalau dapat teman baru
Teman lama jangan dilupakan
Isi pantun tersebut adalah...
A. banyak bunga cempaka biru
B. jangan membeda-bedakan teman
C. pesan untuk tidak sombong
D. perasaan kecewa seseorang kepada temannya

EBTANAS-01-15
Penggunaan tanda titik dua (:) yang tepat terdapat pada
kalimat ...
A. Toko itu menjual aneka cenderamata: patung,
manik-manik, dan lukisan.
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-01-16
Modal koperasi sekolah didapat dari iuran semua
murid.
Kalimat pertanyaan yang benar untuk kalimat jawaban
tersebut adalah ...
A. Bagaimana sumber modal koperasi sekolah itu?
B. Mengapa sumber modal koperasi sekolah itu?
C. Apakah sumber modal koperasi sekolah itu?
D. Dari manakah sumber modal koperasi sekolah itu?
EBTANAS-01-17
Penggunaan tanda kurung {(...)} yang tepat terdapat
pada kalimat ...
A. Budi mengikuti kegiatan (PMR) di sekolahnya.
B. Pada pukul 12.00 siang hari Ani pulang (sekolah).
C. Aku ingin menjadi anggota DPR (Dewan
Perwakilan Rakyat).
D. Ibu menabung di Bank (Rakyat Indonesia).
EBTANAS-01-18
Seleraku ditantang
Kugelar tikar di teritis belakang
Duduk bersila menghadap pekarangan
Lalu kumulai makan siang
Sepiring nasi jagung
Dengan lauk pauk ikan pindang
Sayur bayam sambal kacang
Makna baris pertama pada penggalan puisi di atas
adalah ...
A. aku sangat benci
B. aku menyukai
C. perutkulapar
D. makanan pantangan

EBTANAS-01-19
....
Kalimat-kalimat akhir surat ayahnya ia baca berulangulang.
"Anakku, kebahagiaan hidupmu bukan di kota. Di desa
banyak pekerjaan yang menantimu. Sawah dan kebun
nan luas menanti curahan ilmu yang kau miliki itu.
Nak, pulanglah, Nak! Kita sulap daun singkong, daun
pepaya, dan daun pisang menjadi uang, Nak!"
Kalimat yang bercetak miring pada paragraf di atas
mengandung makna ...
A. Dengan kepandaian ilmu sulap, maka daun pisang,
daun pepaya, dan daun pisang bisa dijadikan uang.
B. Buah-buahan dan sayur-sayuran dapat dijual
sehingga mendatangkan uang.
C. Daun pisang, daun pepaya, dan daun pisang dapat
ditukar dengan uang.
D. Kita dapat membeli daun singkong, daun pepaya,
dan daun pisang dengan uang.
EBTANAS-01-20
.... Hewan ternak tampak kehausan. Rumput-rumput
tampak layu dan mulai mengering. Inilah awal
kemarau yang membawa bencana.
Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian awal
cerita di atas adalah ...
A. Sesekali hujan turun walaupun tidak merata.
B. Air dan rumput amat sulit didapatkan.
C. Kemarau panjang telah terjadi di daerahku.
D. Sudah beberapa hari ini, udara sangat panas.
EBTANAS-01-21
Hari Minggu yang lalu di rumahku ramai sekali. Hari
itu adalah hari ulang tahunku. Ibu membuat kue tar
untukku. Pesta ulang tahunku berlangsung meriah. Aku
merasa bahagia sekali.
Judul karangan yang sesuai dengan paragraf di atas
adalah ...
A. Hari Minggu yang Lalu
B. Di rumahku Ramai Sekali
C. Ibu Membuat Kue Tar Untukku
D. Pesta Ulang Tahunku
EBTANAS-01-22
Kalimat tanya yang
tepat berdasarkan
gambar di samping
adalah ...

A. Berapa jumlah Dokter? Berapa jumlah pasien?
Pukul berapa dibuka/ditutup?
B. Berapa jumlah penyewa? Berapa jumlah
penghasilan? Berapa banyak pedagang?
C. Berapa banyak Dokter menabung setiap hari?
Menabung di Bank mana?
D. Berapa jumlah RT dan RW? Berapa jumlah warga
yang sudah nikah/belum?

EBTANAS-01-23
Jangan suka menjerat lidah orang, itu tidak sopan!
Makna ungkapan menjerat lidah adalah ...
A. membuat fitnah
B. membuka rahasia orang
C. menyebar fitnah
D. memotong pembicaraan
EBTANAS-01-24
Banjir kembali dilanda Negara Indonesia. Beberapa
minggu ini hujan turun deras. Keadaan itu diperburuk
dengan tiupan angin topan yang memporakporandakan rumah penduduk. Ratusan rumah roboh
tertiup angin topan dan hanyut terbawa air bah.
Dikabarkan tiga ratus keluarga terpaksa diungsikan ke
tenda-tenda penampungan karena kehilangan tempat
tinggal.
Penulisan kalimat yang salah dalam berita di atas
adalah ...
A. Beberapa minggu ini hujan turun deras.
B. Banjir kembali dilanda Negara Indonesia.
C. Ratusan rumah penduduk tertiup angin topan.
D. Tiga ratus keluarga terpaksa diungsikan.
EBTANAS-01-25
Bapak kepala desa turun tangan menjaga keamanan
desa.
Makna ungkapan turun tangan dalam kalimat di atas
adalah ...
A. kerjasama
B. ikut serta
C. sumbangan
D. dukungan
EBTANAS-01-26
Bukalah pintu itu lebar-lebar
Tanda baca yang tepat untuk kalimat tersebut adalah ...
A. titik (.)
B. koma (,)
C. tanya (?)
D. seru (!)
EBTANAS-01-27
Sari : "BagaimanaSinta?Jadikauikut?"
Sinta : "Ikut? Ke mana?"
Sari : "Menonton pameran lukisan."
Sinta : Tidak, aku tidak suka lukisan. Aku senang
musik!
Sikap Sinta dalam percakapan tersebut adalah ...
A. menyenangi lukisan yang indah
B. tidak suka pada pameran lukisan
C. suka musik dan lukisan
D. menyambut baik ajakan Sari

EBTANAS-01-28
Dalam rangka peresmian pendirian koperasi sekolah
SDN 2 Way Halim Permai, mohon kehadiran Bapak/
Ibu Guru pada:
Hari dan tanggal : Sabtu, 18 Juli l998
Pukul
: 10.00 WIB
Tempat
: Aula SDN 2 Way Halim Permai
Dilihat dari bentuk dan isinya, surat tersebut termasuk
...
A. undangan pernikahan
B. undangan khitanan
C. undangan rapat
D. undangan ulang tahun
EBTANAS-01-29
Bibit penyakit yang sudah dilemahkan disebut ...
Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut
adalah ...
A. imunisasi
B. infus
C. preventif
D. vaksin
EBTANAS-01-3
Buku itu bisa menjadikan kita pandai dan berwawasan
luas.
Imbuhan kan pada kata menjadikan dalam kalimat
tersebut berarti ...
A. suka
B. mencari
C. membuat
D. menjelaskan
EBTANAS-01-31
Kalimat di bawah ini yang mengandung kata
berakhiran-i adalah ...
A. Gulai ayam itu sungguh lezat dan nikmat.
B. Tupai itu meloncat-loncat di atas pohon kelapa.
C. Ayah memagari tanaman agar tidak dirusak oleh
binatang.
D. Anak-anak duduk santai di tepi pantai melihat
pemandangan.

EBTANAS-01-32
Siswa-siswi kelas lima belajar menari. Mereka akan
pentas. Dalam latihan itu dilatih tari Bali. Mereka
diajar menari tarian Legong.Tampaknya mereka cepat
bisa. Saat pentas pun tiba. Semua siap untuk tampil.
Mereka berdandan memakai kostum tari Bali. Bu Titi
dan Bu Reni yang merias mereka.
Paragraf berikut yang sama isinya dengan paragraf
tersebut adalah ...
A. Murid kelas lima mengadakan latihan menari.
Mereka menari Bali. Bu Reni dan Bu Titi yang
mengajarinya. Tarian ini akan dipentaskan pada
akhir tahun.
B. Bu Reni dan Bu Titi guru tari Bali. Mereka
mengajar anak kelas lima. Mereka diajar menari
Legong agaknya mereka cepat bisa.
C. Anak-anak kelas lima latihan tari Bali. Mereka
akan pentas. Semua anak berhias dan berkostum
tari Bali. Ibu Reni dan Bu Titi tukang rias mereka.
D. Siswa kelas V mengadakan latihan menari.
Agaknya mereka cepat bisa. Bu Reni dan Bu Titi
guru tari mereka. Tak berapa lama mereka akan
pentas.
EBTANAS-01-33
Naik perahu mengarungi samudera
singgah sebentar di Aceh
Kalau kamu ingin bahagia
teruslah beribadah dan beramal saleh
Bagian isi pantun tersebut adalah ...
A. baris pertama dan baris ketiga
B. baris kedua dan baris keempat
C. baris pertama dan baris kedua
D. baris ketiga dan baris keempat
EBTANAS-01-34
Lama nian berpangku tangan
asyik terlena didaduh ombak
Mari kita sama serentak
atur barisan kejar tujuan
Makna baris pertama pada bait puisi tersebut adalah ...
A. terlalu lama bermalas-malasan
B. cepat sekali beristirahat
C. terlalu cepat bermalas-malasan
D. sangat lama melamun
EBTANAS-01-35
Arya menaikkan drum berisi minyak seberat 200 kg ke
dalam truk. Dia tidak kuat mengangkat sendiri, tetapi
Arya punya akal, disandarkannya 3 lembar papan yang
kuat dengan kemiringan 60°, Arya dengan mudah
menggelindingkan drum ke dalam truk.
Paragraf tersebut berisi tentang bidang miring yang
dapat ...
A. membelokkan beban
B. memberatkan beban
C. meringankan beban
D. menambah beban

EBTANAS-01-36
Kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya.
Persamaan kata setinggi-tingginya yang tepat adalah ...
A. sebanyak-banyaknya
B. sedalam-dalamnya
C. seluas-luasnya
D. selebar-lebarnya
EBTANAS-01-37
Iwan anak sulung dari keluarga Pak Seno.
Lawan kata dari sulung pada kalimat di atas adalah ...
A. besar
B. kecil
C. terakhir
D. bungsu
EBTANAS-01-38
Dokter itu terkenal tangan dingin sehingga banyak
pasien yang sembuh.
Arti ungkapan tangan dingin ialah ...
A. suka membantu
B. ahli dalam bidangnya
C. sukamenolong
D. ahli obat-obatan
EBTANAS-01-39
Pukul 13.00 saya dan adik pulang dari sekolah
kemudian ... singgah ke rumah bibi.
Kata ganti yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas
adalah ...
A. kami
B. dia
C. mereka
D. kita
EBTANAS-01-40
Perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke
daerah yang masih jarang penduduknya dalam satu
negara disebut ...
A. imigrasi
B. obligasi
C. transmigrasi
D. abrasi
EBTANAS-01-41
Air cucuran atas, jatuhnya kepelimbahan juga.
Arti peribahasa tersebut adalah ...
A. Perilaku orang tua tidak menurun kepada anaknya.
B. Perilaku anak menurun kepada orang tua.
C. Orang tua dan anak sama saja.
D. Biasanya kelakuan orang tua menurun kepada
anaknya.
EBTANAS-01-42
Kalimat berikut yang berpola SPO adalah ....
A. Lilik belajar bahasa Indonesia.
B. Nyoman kemarin dimarahi guru.
C. Purwoto tadi pagi membersihkan mobil.
D. Ibu mengajar bahasa Jerman di SMU.

EBTANAS-01-43
Saya akan datang ... saya diundang.
Kata penghubung yang tepat untuk melengkapi kalimat
di atas adalah ...
A. ketika
B. walaupun
C. jika
D. tetapi
EBTANAS-01-44
Kalimat berikut yang mengandung kata ulang
bermakna menyerupai adalah ...
A. Banyak pohon-pohon di hutan itu
B. Aisah bermain anak-anakan dengan temannya.
C. Kuda-kuda itu baru datang dari Sumbawa.
D. Walaupun sudah dewasa sikap Siti masih kekanakkanakan.
EBTANAS-01-45
Pengungsi itu diperlakukan dengan baik.
Uraian suku kata diperlakukan yang paling tepat
adalah ...
A. di-per-la-ku-kan
B. di - perla - ku – kan
C. diper - laku-kan
D. diper - lakukan
EBTANAS-01-46
Setiap Minggu pagi orang berbaris di depan Balai desa
Argosari. Umumnya mereka berpakaian dari bahan
kaos ... Ada pula yang berjalan-jalan mengelilingi
kampung secara bergerombol. Setelah puas mereka
pun bubar dan pulang ke rumah masing-masing.
Kalimat yang tepat untuk mengisi titik-titik pada
paragraf di atas adalah ...
A. Mereka melonjak-lonjak mengikuti musik.
B. Mereka berasal dari berbagai warga.
C. Pemandangan itu terjadi setiap Minggu pagi.
D. Tuamuda, besarkecil, tanpa kecuali.
EBTANAS-01-47
... harga baju satu kodi?
Kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat tanya
di atas adalah ...
A. Mengapa
B. Siapa
C. Berapa
D. Bagaimana
EBTANAS-01-48
1. Hari Rabu ulangan bahasa Indonesia.
2. Pukul 09.00 ulangan dimulai.
3. Semua siswa harus mengikuti.
4. Harap hadir tepat pada waktunya.
Susunan pengumuman yang baik dari kalimat di atas
adalah ...
A. 3 – 1 – 2 – 4
B. 1 – 3 – 2 – 4
C. 2 – 4 – 1 – 3
D. 4 – 2 – 3 – 1

EBTANAS-01-49
Di bawah ini rangkaian kalimat perintah.
1. Siapkan kertas dan pensil!
2. Dengarkan baik-baik ucapan Bu Guru!
3. Tulislah ucapan Bu Guru dengan huruf tegak
bersambung!
4. Tulislah namamu pada kertas yang telah kamu
siapkan!
Urutan rangkaian kalimat yang benar adalah ...
A. 3 – 1 – 4 – 2
B. 4 – 1 – 3 – 2
C. 2 – 3 – 1 – 4
D. 1 – 4 – 2 – 3
EBTANAS-01-50
(1) Teman-teman juga ingin meniru jejak prestasi
Nana.
(2) Atas keberhasilan tersebut mudah-mudahan akan
menjadi dorongan untuk lebih maju lagi.
(3) Saat ini kami segenap siswa kelas enam
mengucapkan selamat atas keberhasilan Nana
menjadi juara pertama tingkat nasional.
(4) Siapa tahu kelak akan lahir juara-juara baru.
Kalimat-kalimat tersebut dapat disusun menjadi penggalan naskah pidato yang baik yaitu ...
A. (1) - (3) - (2) - (4)
B. (2) - (1) - (3) - (4)
C. (1) - (2) - (4) - (3)
D. (3) - (2) - (1) - (4)

