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EBTANAS-01-01 
Salah satu contoh sikap tenggang rasa antarumat 
beragama yaitu ... 
A. menyapa orang lain yang berbeda agama  
B. meminta bantuan kepada teman yang berbeda 

agama 
C. berteman dengan orang yang berbeda agama  
D. membiarkan orang lain beribadat menurut 

agamanya 
 

EBTANAS-01-02 
Berikut ini tata krama yang baik saat berbicara dengan 
guruadalah ...  
 . bersuara keras lantang  
 . menjawab semua pertanyaan  
 . memandang tajam ke mata  
 . tunduk dan melihat ke bawah 
 

EBTANAS-01-03 
Pasal 28 UUD 1945 menyatakan tentang adanya 
kebebasan warga negara Indonesia dalam mengeluar-
kan pikiran dengan lisan maupun tulisan. Kebebasan 
yang dimaksudkan di sini tetap memperhatikan ... 
 . keputusan rapat 
 . petunjukpimpinan 
 . aturan yang ada 
 . permasalahannya 
 

EBTANAS-01-04 
Berikut ini perbuatan yang menggambarkan keseim-
bangan antara hak dan kewajiban adalah ...  
 . bekerja dengan rukun, lalu menerima gaji  
 . bermain, lalu makan dan belajar  
 . minta bayaran banyak, lupa membayar pajak  
 . minta makanan dan malas membantu ibu 
 

EBTANAS-01-05 
Memaksakan kehendak kepada orang lain untuk 
memeluk suatu agama tertentu bertentangan dengan 
prinsip ... 
 . kerakyatan 
 . kemanusiaan 
 . persatuan 
 . gotong royong 
 

EBTANAS-01-06 
Apabila kita bekerja jujur dalam kehidupan sehari-hari 
maka kita akan ... 
D. dipercaya orang 
D. dikenal orang 
D. disanjung orang 
D. ditolong orang 
 
 
 
 

EBTANAS-01-07 
Contoh rasa keingintahuan adalah ...  
 . menanyakan pelajaran kepada guru  
 . menjawab pertanyaan teman  
 . membantu pekerjaan teman  
 . meniru pekerjaan teman 
 

EBTANAS-01-08 
Contoh hidup serasi dalam kehidupan sehari-hari 
dengan teman ialah saling menghormati, saling 
menghargai dan saling ... 
D. menyayangi 
D. menjaga 
D. memberitahu 
D. memperhatikan 
 

EBTANAS-01-09 
Contoh yang memiliki rasa percaya diri di lingkungan 
keluarga adalah ... 
D. meminta kakaklnengerjakan PR-nya  
D. mengerjakan PR-nyajika soalnya mudah  
D. PR dikerjakan bila diberi hadiah  
D. mengerjakan PR hingga selesai 
 

EBTANAS-01-10 
Jika mendapat tugas dari seorang guru kita seharusnya 
... 
 . minta keinginan waktu mengerjakan  
 . mencoba menghindari tugas  
 . melaksanakan dengan tanggungjawab  
 . mengerjakan dengan berat hati 
 

EBTANAS-01-11 
Ketika kamu berkunjung ke rumah teman, ia sedang 
bersiap-siap akan melaksanakan ibadat, maka sikapmu 
sebaiknya ...  
D. mengajaknya bicara terlebih dahulu  
D. mempersilakan beribadat dan menunggu  
D. menunggunya sambil mebaca buku  
D. memperhatikan pelaksanaan ibadatnya 
 

EBTANAS-01-12 
Setiap prestasi yang kita peroleh perlu ... 
 . dihormati 
 . dibanggakan 
 . disyukuri 
 . diagungkan 
 

EBTANAS-01-13 
Perbuatan yang memperhatikan kepentingan umum 
yaitu ... 
D. mengendarai kendaraan di jalan dengan kencang  
D. membuang sampah setiap pagi di taman/halaman  
D. selalu memperhatikan pelajaran di ruang kelas  
D. menjaga ketenangan saat berkunjung ke rumah 

sakit 



EBTANAS-01-14 
Di antara pernyataan berikut yang mengandung makna 
hidup selaras, serasi dan seimbang ialah ...  
 . memberi sumbangan amal  
 . bekerja dengan tidak lupa berdoa  
 . beribadat menurut keyakinannya  
 . membayar iuran listrik melalui Kantor Pos 
 

EBTANAS-01-15 
Saling menghormati dan menghargai dengan sesama 
umat beragama hendaknya kita laksanakan ...  
D. di lingkungan perumahan kita  
D. terutama di komplek perumahan  
D. khususnya di tempat yang pantas tempat ibadat  
D. dalam setiap kesempatan yang ada 
 

EBTANAS-01-16 
Salah satu contoh bentuk ancaman terhadap ke-tahanan 
berbangsa dan bernegara yang datangnya dari dalam 
ialah ... 
 . munculnya perselisihan antardua negara  
 . parahnya kondisi ekonomi negara berkembang  
 . adanya perang antarsuku atau antaragama  
 . kurang akrabnya hubungan antarwarga 
 

EBTANAS-01-17 
Ketika ada kegiatan kerja bakti membersihkan parit, 
sebagai warga sebaiknya kita ...  
D. mengajak teman melihat bersama  
D. membantu menurut kemampuan  
D. mendatangi tempat kerja bakti  
D. terus bermain sampai selesai 
 

EBTANAS-01-18 
Jika berbagai kegiatan kita lakukan dengan penuh 
keuletan dan kerajinan, akan menghasilkan ... 
 . kepuasan 
 . kesempurnaan 
 . kepercayaan 
 . kebanggaan 
 

EBTANAS-01-19 
Kita harus memiliki sikap tidak mudah dipengaruhi 
pendapat orang lain, agar kita ...  
D. mudah membantahnya  
D. tidak salah bertindak  
D. bersikap yang adil  
D. dapat bergaul dengan baik 
 

EBTANAS-01-20 
Pentingnya penggalakan hidup bersih dimaksudkan, 
agar ... 
 . memiliki tubuh yang ideal  
 . warga bergairah dan maju  
 . tercapainya kesehatan jasmani dan rohani  
 . pariwisata akan berkembang 
 
 
 
 
 
 
 

EBTANAS-01-21 
Di bawah ini mana yang mencerminkan sikap 
kepahlawanan di lingkungan sekolah?  
D. meminjam buku di perpustakaan  
D. membeli pensil di kantin sekolah  
D. mengikuti ulangan/tes harian  
D. mengantarkan teman yang sakit ke rumahnya 
 

EBTANAS-01-22 
Salah satu ciri seseorang memiliki kepahlawanan yaitu 
berani untuk ... 
 . berkorban demi kepentingan umum  
 . membela diri dengan segala cara  
 . bekerja sama dengan orang lain  
 . menegur teman di sekolah 
 

EBTANAS-01-23 
Apabila kita tidak memiliki sikap pengendalian diri 
dalam pergaulan sehari-hari akan berakibat ...  
D. menyenangkan diri sendiri  
D. merugikan orang lain  
D. menghindari keributan  
D. menimbulkan keributan 
 

EBTANAS-01-24 
Amir tidak naik kelas. Temannya ada yang mengejek-
nya. Sikap Amir sebaiknya ...  
 . memarahi temannya  
 . menantang untuk berkelahi  
 . bersabar tidak mendendam  
 . mengadu ke orang tua 
 

EBTANAS-01-25 
Salah satu cara yang dapat dilakukan siswa guna 
memelihara persatuan dan kesatuan di sekolah adalah 
melalui ... 
 . praktik kerajinan tangan  
 . membaca buku pelajaran  
 . tatap muka/diskusi  
 . upacara bendera 
 

EBTANAS-01-26 
Persatuan dan kesatuan bangsa dapat kita pupuk dan 
jaga berdasarkan kepada ... 
D. persamaan suku 
D. persamaan senasib 
D. perbedaan pendapat 
D. perbedaan daerah 
 

EBTANAS-01-27 
Tuti beragama Kristen dan AH beragama Islam. Pada 
suatu hari mereka sedang bermain-main di halaman, 
beberapa saat kemudian beduk magrib berbunyi. 
Sebaiknya tindakan Tuti yang tepat adalah ...  
 . menyuruh Ali melakukan sholat  
 . menyuruh Ali masuk ke rumah  
 . melarang Ali bermain di luar  
 . meminta Ali tetap bermain di halaman 
 



EBTANAS-01-28 
Contoh perilaku siswa tidak membeda-bedakan teman 
dalam pergaulan ...  
D. bengga berteman dengan anak yang pintar  
D. berteman dengan anak-anak yang pintar 
D. mau berteman dengan semua teman  
D. menolong teman dekat yang menderita 
 

EBTANAS-01-29 
Salah satu ciri orang yang rajin adalah ...  
D. tekun mengerjakan sesuatu  
D. senang terhadap sesuatu  
D. rela menerima sesuatu  
D. rukun dengan teman 
 

EBTANAS-01-30 
Belajar dengan tekun sesungguhnya merupakai 
kepentingan ... 
 . diri sendiri 
 . ayah dan ibu 
 . keluarga 
 . sahabat 
 

EBTANAS-01-31 
Pak Lurah menyarankan warganya untuk melebarkar 
jalan di desa Sudiarjo, pelebaran jalan itu mengena 
beberapa tanah warga, termasuk tanah Pak Hasan. 
Tindakan Pak Hasan disebut terpuji apabila ...  
D. meminta ganti rugi setimpal  
D. menghalangi yang sedang bekerja  
D. merelakan sebagian tanahnya  
D. mengajak warga berdemo 
 

EBTANAS-01-32 
Sekar mengusulkan rekreasi ke pantai, tetapi hasil 
keputusan musyawarah kelas berekreasi ke kebun 
binatang. Sikap Sekar sebaiknya ...  
 . rekreasi sendiri ke pantai yang diinginkan  
 . menerima dan melaksanakan keputusan  
 . ikut rekreasi ke kebun binatang walau terpaksa  
 . mempengaruhi teman tidak ikut rekreasi 
 

EBTANAS-01-33 
Contoh sikap seorang siswa yang rela berkorban demi 
kepentingan keluarga adalah ...  
D. merapikan tempat tidur saat bangun pagi  
D. mengambil air untuk mandi sendiri  
D. membantu orang tua mencari nafkah  
D. membeli mainan untuk adik 
 

EBTANAS-01-34 
Saat kita melihat ada pencuri yang telah tertangkap 
basah oleh warga kampung, tindakan yang sebaiknya 
kita lakukan adalah ...  
 . melaporkan kepada polisi  
 . ikut menghukumnya  
 . dipenjarakan agar jera  
 . beramai-ramai ikut memukuli 
 
 
 
 
 

EBTANAS-01-35 
Contoh sikap perbuatan mengendalikan diri dalam 
kehidupan bermasyarakat adalah ...  
D. tetap berpakaian sederhana, walaupun anak orang 

kaya 
D. selalu pergi ke toko membeli mainan untuk 

anaknya  
D. setiap hari memakai perhiasan yang menarik  
D. ronda malam sambil memutar lagu-lagu merdu 
 

EBTANAS-01-36 
Dalam perjalanan ke sekolah, Hasan menemukan 
sebuah dompet yang berisi uang dan surat-surat 
penting. Tindakan Hasan sebaiknya ...  
 . mengembalikan dompet dan mengambil isinya  
 . membuang dompet dan mengambil uangnya saja  
 . segera melapor pada pihak berwenang  
 . mengambil dompet dan memasukkan ke dalam 

saku 
 

EBTANAS-01-37 
Contoh sikap pengusaha uang memajukan usaha 
pertanian di daerahnya adalah ...  
D. memperbaiki sarana irigasi  
D. mendirikan lumbung desa  
D. memborong hasil pertanian  
D. menjual alat pertanian 
 

EBTANAS-01-38 
Alasan pentingnya kerukunan dalam kehidupan 
bermasyarakat ialah karena ... 
 . kita sangat membutuhkan bantuan 
 . perlu menggalang persatuan dan kesatuan 
 . sangat dianjurkan oleh pemerintah 
 . menjadi tanggung jawab setiap orang 
 

EBTANAS-01-39 
Contoh hidup rukun dalam bermasyarakat adalah ... 
D. bekerja sama dalam menarik uang di bank 
D. membelikan es krim untuk teman yang sakit 
D. mentraktir teman membeli makanan kecil 
D. saling mengunjungi jika ada teman yang sakit 
 

EBTANAS-01-40 
Untuk memperkaya kebudayaan nasional, kita boleh 
menerima kebudayaan asing yang akan masuk ke 
Indonesia, tetapi dengan syarat ... 
 . menarik dan mudah dipadukan 
 . disesuaikan dengan budayj daerah 
 . sesuai dengan kepribadian bangsa 
 . sesuai dengan moral suatu daerah 
 

EBTANAS-01-41 
Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar 
mencerminkan contoh sikap perilaku ... 
D. pengabdian pada negara 
D. tanggung jawab terhadap budaya 
D. cinta tanah air dan bangsa 
D. berjiwa besar sebagai warga 
 



EBTANAS-01-42 
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta 
mengeluarkan pendapat baik dengan lisan dan tulisan 
dijamin oleh negara demi terwujudnya ... 
D. pemerintah yang mandiri 
D. kebebasan yang seluas-luasnya 
D. pembangunan yang tepat 
D. persatuan dan kesatuan bangsa 
 

EBTANAS-01-43 
Manfaat memiliki sifat tanggung jawab bagi diri kita 
adalah ... 
 . kesalahan sendiri menjadi berkurang 
 . sanggup menyelesaikan tugas tepat waktu 
 . mau membenarkan tindakan yang salah 
 . semua orang akan bertanggung jawab 
 

EBTANAS-01-44 
Beberapa orang murid suka membuang sampah 
seenaknya. Melihat keadaan itu sebaiknya kita ...  
 . memarahi murid yang bersangkutan  
 . menasehati murid-murid tersebut  
 . melaporkan kepada kepala sekolah  
 . diam saja karena bukan urusan kita 
 

EBTANAS-01-45 
Ciri-ciri orang yarig memiliki sikap tanggung jawab 
adalah ... 
 . mengerjakan tugas tidak banyak bicara  
 . tugas yang diberikan diselesaikan bersama  
 . selalu mengerjakan tugas dengan cepat  
 . berani menanggung resiko atas perbuatannya 
 

EBTANAS-01-46 
Di bawah ini yang termasuk perilaku memperhatikan 
keadaan lingkungan adalah ...  
D. memburu binatang buas  
D. membersihkan halaman rumah  
D. membuang sampah ke sungai  
D. mendirikan bangunan di perkampungan 
 

EBTANAS-01-47 
Ketika pulang sekolah Tini menemukan dompet berisi 
KTP, surat-surat penting dan uang. Sikap Tini 
seharusnya ...  
 . mengembalikan surat-surat dan mengambil 

uangnya 
 . mengambil dompetnya tapi mengembalikan isinya  
 . mengembalikan dompet dan seluruh isinya  
 . memberikan dompet dan seluruh isinya pada ayah 
 

EBTANAS-01-48 
Kebersihan badan harus dijaga, agar menjadi … 
D. kuat 
D. sehat 
D. ramping 
D. gemuk 
 
 
 
 
 
 

EBTANAS-01-49 
Sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan sila 
Persatuan Indonesia adalah bergaul dengan teman ...  
 . sama budaya asalanya  
 . yang cocok sifatnya  
 . tanpa membedakan suku  
 . yang sama pendapatnya 
 

EBTANAS-01-50 
Alasan pentingnya bersikap saling menghormati antar-
umat beragama agar tercipta kerukunan antara ... 
D. pemimpin masyarakat   
D. pemimpin agama 
D. pemuka agama 
D. seluruh warga 
 
 


