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EBTANAS-00-01 
Temanmu mempunyai rasa percaya diri yang tinggi, 
artinya temanmu itu percaya ...  
 . pada keyakinan sendiri  
 . kepada orang tanpa ragu  
 . terhadap sifat-sifat diri  
 . pada kemampuan sendiri 
 

EBTANAS-00-02 
Seorang siswa akan mengikuti lomba lari, sebaiknya 
ia berlatih ... 
 . terus menerus sepanjang hari  
 . bila acara lomba sudah dekat  
 . serius bila ada yang mengawasinya  
 . secara teratur dan bersungguh-sungguh 
 

EBTANAS-00-03 
Salah satu wujud menegakkan disiplin di masyarakat 
oleh Kepala Desa kepada warga yang melanggar 
aturan yaitu ... 
 . memaafkan untuk menghindari keributan  
 . mengolok-olok warga tersebut  
 . menyuruh warga tersebut kerja lembur  
 . memberikan hukuman yang sesuai 
 

EBTANAS-00-04 
Pada waktu dua orang anak sedang kerja kelompok, 
salah seorang pamit hendak melaksanakan ibadah. 
Sikap temannya sebaiknya ...  
 . menyuruh temannya mengerjakan dulu sampai 

selesai 
 . minta ditunda karena waktunya masih panjang  
 . melarang karena beban tugas yang masih banyak  
 . memberi waktu pada temannya untuk beribadah 

dahulu 
 

EBTANAS-00-05 
Dalam pergaulan sehari-hari kita harus menghormati 
teman yang berlainan agama. Contoh perbuatan yang 
tidak menghormati antarpemeluk agama yaitu ...  
 . membiarkan teman yang sedang berdoa  
 . mengajak bermain saat teman harus beribadat  
 . hati-hati kepada teman yang beragama lain  
 . marah kepada sahabat yang beragama lain 
 

EBTANAS-00-06 
Contoh bantuan tidak langsung diberikan kepada 
orang yang kena musibah bencana alam adalah ...  
 . memberikan modal untuk berusaha  
 . mengumpulkan dan menyalurkan dana  
 . menghimpun obat-obatan yang diperlukan  
 . mengumpulkan pakaian bekas di kelurahan 
 
 
 
 

EBTANAS-00-07 
Ketika bersepeda ke sekolah tiba-tiba temanmu 
terjatuh sehingga terluka, maka yang seharusnya 
kamu lakukan adalah ...  
A. terus ke sekolah karena takut terlambat  
B. membawa ke dokter untuk berobat  
C. kembali pulang memberi tahu keluarganya  
D. melapor polisi bahwa temanmu jatuh 
 

EBTANAS-00-08 
Tugas-tugas dari guru di sekolah harus dikerjakan 
dengan ... 
 . cara kerja kelompok  
 . perasaan riang gembira  
 . perasaan tanpa ragu-ragu  
 . penuh rasa tanggung jawab 
 

EBTANAS-00-09 
Salah satu contoh perilaku mendahulukan 
kepentingan umum daripada kepentingan pribadi 
adalah ...  
D. membuang sampah di tempat sampah umum  
D. gotong royong mendirikan rumah warga  
D. memagari jalan raya untuk warga desa  
D. menggunakan telepon umum seperlunya saja 
 

EBTANAS-00-10 
Keputusan yang diambil dalam musyawarah harus 
mengutamakan kepentingan ... 
 . kelompok 
 . bersama 
 . peserta 
 . pimpinan 
 

EBTANAS-00-11 
Contoh sikap seorang yang memiliki keteguhan hati 
yaitu ... 
D. bertanya apabila tidak tahu  
D. tidak ragu-ragu dalam berbuat  
D. menolak bila diajak bermain  
D. selalu menuruti kemauan teman 
 

EBTANAS-00-12 
Contoh kebebasan yang bertanggungjawab adalah ...  
 . seorang siswa boleh nonton TV sampai larut 

malam 
 . berkendaraan di jalan raya dengan sesukanya  
 . pelajar banyak bermain tetapi juga giat belajar  
 . warga masyarakat setiap hari bergotong royong 
 



EBTANAS-00-13 
Apabila kita hendak bertamu di rumah teman, 
sebelum masuk sebaiknya ... 
D. mengetuk pintu dan mengucapkan salam  
D. membuka pintu lalu masuk ke rumah  
D. langsung masuk karena sudah kenal baik  
D. memanggil teman yang kita cari 
 

EBTANAS-00-14 
Salah satu akibat yang ditimbulkan jika memper-
tentangkan keyakinan beragama adalah ...  
 . menurunnya semangat dalam menjalankan ibadah  
 . iman memeluk agama menjadi lemah  
 . putus tali persaudaraan dalam keluarga  
 . merusak kerukunan hidup yang harmonis 
 

EBTANAS-00-15 
Saat mendapat tugas yang sulit, seorang siswa yang 
bertanggung jawab akan berusaha ...  
D. meninggalkan tugas yang diberikan  
D. memberikan tugas itu pada teman  
D. menolak tegas tugas tersebut  
D. menyelesaikan tugas semampunya 
 

EBTANAS-00-16 
Apabila ketahanan telah dimiliki oleh suatu negara, 
maka akan terwujud masyarakat yang ...  
 . patuh pada undang-undang  
 . aman dan tentram  
 . mempunyai kedisiplinan  
 . memiliki kewibawaan 
 

EBTANAS-00-17 
Apabila semua warga mematuhi tata tertib yang 
berlaku di masyarakat maka akan tercipta ...  
D. kehidupan yang tenang dan bersahaja  
D. suasana yang tenteram dan tekun  
D. keadaan masyarakat yang tenang dan damai  
D. kemudahan dalam mencari nafkah 
 

EBTANAS-00-18 
Seorang siswa harus rajin belajar agar ...  
 . membuat guru menjadi senang  
 . membuat siswa menjadi pandai  
 . memuaskan hati guru dan orang tua  
 . menyenangkan hati orang tua 
 

EBTANAS-00-19 
Agar kita berhasil mencapai cita-cita diperlukan sikap 
... 
D. tegas dan keras 
D. ulet dan rajin 
D. ramah dan rendah hati 
D. senang dan tangkas 
 

EBTANAS-00-20 
Agar rumah tampak bersih, sebaiknya kita selalu ...  
 . mengapur dindingnya  
 . menyiram lantainya  
 . mengosongkan perabotnya  
 . menyapu seluruh lantainya 
 
 

EBTANAS-00-21 
Perbedaan yang menyolok antara tempat yang bersih 
dan yang kotor adalah ... 

Tempat bersih Tempat kotor  
A 
B 
C 
D 

sedikit orang  
banyak tanaman  
sehat indah  
suasananya damai 

banyak orang  
banyak barang  
sarang penyakit  
menimbulkan penyakit 

 
EBTANAS-00-22 

Salah satu contoh sikap tulus dalam kehidupan sehari-
hari yaitu ... 
D. dokter merawat pasiennya yang kaya raya  
D. tukang bangunan menyelesaikan pekerjaannya  
D. ibu merawat anaknya yang sakit  
D. pembantu bekerja di rumah majikannya 
 

EBTANAS-00-23 
Pengertian ikhlas adalah perbuatan suka menolong 
yang dilakukan ...  
 . dengan maksud tertentu  
 . tanpa pamrih atau imbalan  
 . khusus kepada orang tertentu  
 . dengan penuh kepercayaan 
 

EBTANAS-00-24 
Para pahlawan bangsa rela mengorbankan jiwa dan 
raganya pada saat perang melawan agresi militer 
Belanda untuk mempertahankan ... 
 . harga diri 
 . harta benda 
 . anak istri 
 . kemerdekaan 
 

EBTANAS-00-25 
Dalam suatu diskusi kelompok, terjadi perselisihan 
pendapat, masing-masyig bersikeras mempertahankan 
pendapatnya, bahkan bila dibiarkan akan terjadi 
perkelahian. Dalam situasi seperti ini, sikap yang 
sebaiknya dilakukan peserta diskusi adalah ...  
D. membiarkan perbedaan yang terjadi  
D. membenarkan pendapat yang lebih pintar 
D. mendukung pendapat yang lemah karena rasa 

kasihan  
D. mengusulkan pemungutan suara terbanyak 
 

EBTANAS-00-26 
Bantuan yang tepat dan perlu segera diberikan untuk 
pengungsi akibat bencana alam adalah ... 
 . modal 
 . ketrampilan 
 . sepatu 
 . makanan 
 

EBTANAS-00-27 
Makna peristiwa Sumpah Pemuda bagi bangsa 
Indonesia adalah ... 
D. tumbuhnya paham perjuangan  
D. munculnya semangat berjuang  
D. bangkitnya semangat persatuan  
D. berkembangnya kebudayaan bangsa 
 



EBTANAS-00-28 
Untuk membangun kekokohan negara kita yang 
majemuk, diperlukan adanya upaya untuk ...  
 . menjalin persaudaraan dengan negara lain  
 . memperkuat rasa persatuan dan kesatuan  
 . meningkatkan pendapatan penduduk  
 . menghimpun orang kaya sebagai penggerak 
 

EBTANAS-00-29 
Cara bergaul yang baik dalam kehidupan sehari-hari 
yaitu ... 
D. bergaul dengan teman yang kaya  
D. bergaul dengan semua teman  
D. memilih teman yang cerdas  
D. mencari teman yang sedaerah 
 

EBTANAS-00-30 
Ciri utama orang yang bijaksana dalam kehidupan 
sehari-hari adalah ...  
D. selalu berusaha mencari keuntungan  
D. tidak suka merugikan orang lain  
D. tekun dan berhasil dalam persaingan  
D. bekerja tanpa mengena! putus asa 
 

EBTANAS-00-31 
Suatu saat seorang anak menemukan dompet dan 
surat-surat penting. Sikap anak tersebut dikatakan 
bijaksana, apabila ia ...  
D. melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polisi 

terdekat  
D. mengambil uangnya dan menyerahkan dompet 

pada pak guru  
D. mengantarkan  langsung dengan  harapan 

memperoleh imbalan  
D. mengambil uangnya lalu menyerahkannya ke 

panti asuhan 
 

EBTANAS-00-32 
Cara yang baik untuk mengungkapkan pendapat 
dalam musyawarah adalah ...  
 . mengangkat tangan dan langsung berbicara yang 

jelas 
 . mengangkat tangan dan bicara setelah 

dipersilakan  
 . langsung berbicara secara panjang lebar agar 

jelas  
 . mengatakan pada pimpinan setelah musyawarah 

selesai 
 

EBTANAS-00-33 
Tini berasal dari suatu daerah ingin melestarikan tari 
daerahnya agar tetap digemari masyarakat.  
Tindakan yang tepat dilakukan Tini adalah ... 
D. menyempatkan melihat pementasan tari daerah 

terrsebut 
D. mengadakan latihan tari daerah tersebut di 

rumahnya 
D. mempelajari kebudayaan lain untuk perban-

dingan dengan tari daerah 
D. memadukan tari daerah tersebut dengan tari dari 

daerah lain 
 
 

EBTANAS-00-34 
Salah satu upaya untuk menciptakan kehidupan 
keluarga yang harmonis adalah ...  
D. membantu pekerjaan dalam keluarga dengan 

tulus dan ikhlas  
D. memberi kebebasan untuk bicara dan bertindak 

menurut pikirannya  
D. menyerahkan semua pekerjaan r.umah tangga 

kepada pembantu  
D. membantu pekerjaan ayah ibu yang dibawa dari 

kantor 
 

EBTANAS-00-35 
Sikap yang seharusnya dilakukan orang kaya ter-
hadap kegiatan ronda malam yang diadakan secara 
bergiliran tiap minggu di desanya yaitu ...  
 . mengirimkan wakilnya dan tak perlu ikut ronda  
 . selalu mengirim makanan untuk para peronda 

malam 
 . ikut serta dalam kegiatan ronda malam tersebut  
 . datang sesekali apabila tidak sibuk mengurus 

bisnisnya 
 

EBTANAS-00-36 
Sebuah vas bunga di meja guru terjatuh dan pecah 
disenggol oleh seorang anak yang sedang piket. Sikap 
yang mencerminkan dirinya berjiwa besar adalah ...  
 . berdiam diri dan berpura-pura tidak tahu  
 . mengatakan bukan dia yang rnenjatuhkan  
 . membujuk teman tidak mengatakan yang 

sebenarnya  
 . mengakui keteledorannya dan minta maaf. 
 

EBTANAS-00-37 
Salah satu pilihan berikut merupakan cara berbicara 
yang baik kepada orang tua yaitu ...  
D. kepala tunduk dan suara pelan  
D. suara yang keras dan tegas  
D. lemah lembut dan ramah  
D. raut muka yang polos 
 

EBTANAS-00-38 
Tata cara berbicara yang baik kepada guru-guru di 
sekolah yaitu ... 
 . sopan sesuai dengan tata krama  
 . lembut agar tidak mengganggu yang lain  
 . keras agar terdengar dengan jelas  
 . cepat agar semua tuntas didengar 
 

EBTANAS-00-39 
Kebersihan sekolah menjadi tanggung jawab ...  
 . pesuruh sekolah  
 . guru-guru  
 . kepala sekolah  
 . seluruh warga sekolah 
 

EBTANAS-00-40 
Manfaat hidup rukun agar ... 
D. persatuan menjadi semakin kuat 
D. kita menikmati kecukupan harta benda 
D. beribadat dapat tenang dan santai 
D. kesehatan jasmani dan rohani terpelihara 
 



EBTANAS-00-41 
Orang yang tidak tulus memiliki sifat mudah ... 
 . putus asa 
 . curiga  
 . rendah diri 
 . ragu-ragu 
 

EBTANAS-00-42 
Kalau kita bersikap jujur kepada sesama kita akan 
mendapat manfaat yaitu ...  
D. badan selalu sehat  
D. selalu mendapat rezeki  
D. selalu mendapat teman baru  
D. selalu dipercaya orang 
 

EBTANAS-00-43 
Apa yang paling baik dilakukan terhadap temanmu 
yang sedang sakit keras?  
 . Menjenguk serta mendoakannya.  
 . Mengirimkan kue yang disenangi.  
 . Mendoakan agar cepat sembuh.  
 . Mengingatkan agar minum obat. 
 

EBTANAS-00-44 
Salah satu ciri sikap kepahlawanan yang perlu 
dimiliki seorang pelajar adalah ...  
D. membatu orang tua dengan pamrih  
D. tidak mudah putus asa  
D. mengerjakan tugas setiap hari  
D. rajin pergi ke sekolah 
 

EBTANAS-00-45 
Ciri-ciri sikap kepahlawanan seorang pelajar adalah 
... 
 . jujur, tidak putus asa, rendah diri  
 . jujur, tekun, rendah had  
 . jujur, tanpa pamrih, tinggi had  
 . jujur, rendah diri, bertanggungjawab 
 

EBTANAS-00-46 
Salah satu wujud cinta terhadap tanah air yaitu ...  
 . menggunakan produksi Indonesia  
 . gemar membantu negara lain  
 . ikut menjaga perdamaian dunia  
 . menyukai teman sedaerah 
 

EBTANAS-00-47 
Contoh bantuan yang sesuai diberikan kepada korban 
bencana kebakaran adalah ...  
D. makanan, surat kabar, obat-obatan  
D. pakaian, buku tulis, makanan  
D. makanan, pakaian, obat-obatan  
D. obat-obatan, majalah, buku tulis 
 

EBTANAS-00-48 
Bantuan yang tepat diberikan kepada remaja putus 
sekolah adalah ... 
D. kursus keterampilan  
D. alat-alat tulis 
D. bahan makanan 
D. pakaian layak pakai 
 
 

EBTANAS-00-49 
Di bawah ini contoh perbuatan siswa yang 
bertanggung jawab saat ulangan yaitu ...  
 . minta bantuan bila merasa sulit  
 . meskipun sulit dikerjakan sendiri  
 . bekerjasama dengan teman sebangku  
 . melihat catatan yang dipersiapkan 
 

EBTANAS-00-50 
Rasa tanggung jawab seorang siswa dalam 
mengerjakan tugas perseorangan di sekolah 
ditunjukkan dengan ... 
D. mengerjakan bersama-sama teman  
D. meminta teman menyelesaikan tugas  
D. menyelesaikan sendiri sampai tuntas  
D. menyuruh teman membantu mengerjakan 
 
 


