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EBTANAS-97-01
Sikap terbaik terhadap teman yang baru pindah dari
sekolah lain adalah ...
A. merasa senang
B. malu untuk berkenalan
C. merasa tidak tersaingi
D. ingin menjadi sahabatnya

EBTANAS-97-08
Kakak mau membantu Rani mengerjakan soal matematika yang sukar. Tindakan Rani seharusnya ...
A. segera menerima bantuan kakaknya
B. berusaha mengerjakan sendiri
C. mempertimbangkan diterima atau tidak
D. menolak bantuan kakak dengan tegas

EBTANAS-97-02
Rina, Siska, dan Anisa sedang mengerjakan tugas
kelompok. Saat itu Anisa belum melaksanakan ibadah
shalat. Tindakan Rina dan Siska seharusnya adalah ...
A. mempersilakan untuk beribadah
B. terus menyelesaikan tugas
C. istirahat bersama-sama dahulu
D. meninggalkan tempat kerja kelompok

EBTANAS-97-09
Bandi baru duduk di kelas V, badannya kecil tetapi
mudah marah. Sikapmu yang tepat dalam menghadapi
Bandi yang sedang marah adalah ...
A. membujuk agar ia bersabar
B. meninggalkan Bandi marah sendiri
C. melawan agar ia menjadi jera
D. melaporkan kepada guru yang ada

EBTANAS-97-03
Gambar di bawah ini menunjukkan seharusnya
kegiatan siswa untuk ...
A. mengisi waktu luang
B. melihat-lihat buku
C. menambah pengetahuan
D. melaksanakan tugas guru

EBTANAS-97-10
Kamu berjalan di depan orang tua. Tindakanmu yang
paling tepat adalah ...
A. memberi hormat
B. membungkukkan badan
C. menganggukkan kepala
D. memberi salam

EBTANAS-97-04
Doni menangkap ikan di sungai dengan cara
menyetrum. Tindakan Doni termasuk ...
A. menjaga kelestarian dan keseimbangan alam
B. mengganggu kelestarian dan keseimbangan alam
C. terdorong oleh rasa kasihan kepada ikan
D. menghindari tindakan pencemaran lingkungan

EBTANAS-97-11
Peristiwa pada gambar di bawah ini
terutama diakibatkan karena ...
A. melanggar peraturan
B. kesalahan sopir
C. mereka tidak hati-hati
D. kesalahan pengendara sepeda motor

EBTANAS-97-05
Rumah tetangga sebelah tertimpa musibah kebakaran.
Sikapmu yang tepat adalah ...
A. mau mengamankan barang-barang miliknya
B. merasa kasihan terhadap yang terkena musibah
C. mendoakan agar tetangganya selamat
D. membantu tetangga yang tertimpa musibah

EBTANAS-97-12
Siti disuruh ibunya berbelanja ke warung. Ia mendapat
uang pengembalian seratus rupiah. Uang pengembalian
itu seharusnya ...
A. dibelikan makanan kesukaannya
B. dikembalikan kepada ibunya
C. diminta seluruhnya uang itu untuknya
D. disimpan untuk ditabungkan

EBTANAS-97-06
Gambar di bawah ini menunjukkan ...
A. rumahnya tidak kebanjiran
B. mendapat pujian dari orang lain
C. aliran air ke kolam ikannya
D. selokan tidak tersumbat
EBTANAS-97-07
Di bawah ini hal-hal yang termasuk kewajiban seorang
siswa, kecuali ...
A. mendengarkan penjelasan guru
B. membayariuranBPS
C. menerima pelajaran
D. memakai seragam sekolah

EBTANAS-97-13
Di bawah ini keuntungan dapat berbahasa daerah lain,
kecuali ...
A. dapat mengerti sesuatu yang dibicarakan
B. dapat mempererat persaudaraan
C. dapat bercakap-cakap dengan mereka
D. dapat digunakan sebagai gurauan

EBTANAS-97-14
Kegiatan yang paling tepat untuk membina rasa
persatuan dan kesatuan bangsa yang diikuti utusan
setiap wilayah, adalah ...
A. PORDA
B. PORSENI
C. PON
D. PELATNAS
EBTANAS-97-15
Bentuk Negara Republik Indonesia ditetapkan dalam
UUD 1945 pada ...
A. pasal 4
B. pasal 3
C. pasal 2
D. pasal 1
EBTANAS-97-16
Bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah ...
A. republik
B. kesatuan
C. presidentil
D. parlementer
EBTANAS-97-17
Kerukunan antar umat beragama merupakan modal
dasar ...
A. perwujudan persatuan bangsa
B. pencerminan sikap mandiri
C. pembentukah masyarakat modern
D. peningkatan mutu sumber daya manusia
EBTANAS-97-18
GN-OTA merupakan program pemerintah yang sedang
digalakkan untuk menolong anak ...
A. terlantardijalan
B. sekolah yang kurang mampu
C. yatim piatu
D. yang dipelihara dalam panti asuhan
EBTANAS-97-19
Bentuk pengabdian yang paling tepat kepada masyarakat yang dapat kamu lakukan adalah ikut ...
A. bergotongroyong membetulkan jembatan
B. menyumbang obat-obatan kepada korban
bencanaalam
C. membersihkan lingkungan di sekitar kita
D. mengatur ketertiban lalu lintas di jalan raya
EBTANAS-97-20
Hindarkan sikap yang paling menghambat pelaksanaan pembangunan misalnya ...
A. mementingkan din sendiri
B. kurang mempunyai modal
C. tidak memiliki peralatan
D. kebodohan dan kemiskinan

EBTANAS-97-21
Tindakan yang paling tepat untuk menyelesaikan
keributan pemain sepakbola antarsekolah adalah ...
A. membubarkan pertandingan itu
B. dimusyawarahkan secara kekeluargaan
C. menghentikan pertandingan sementara
D. menghukum pemain yang bersalah
EBTANAS-97-22
Petugas yang berwenang menjatuhkan hukuman
kepada orang yang terbukti bersalah melakukan tindak
pidana adalah ...
A. hakim
B. polisi
C. jaksa
D. panitera
EBTANAS-97-23
Toro merasa tidak senang terhadap temannya yang
berhasil menjadi juara kelas. Sikap Toro termasuk ...
A. hasud
B. sombong
C. munafik
D. iri hati
EBTANAS-97-24
Mardi memberi uang kepada pengemis yang datang ke
rumahnya dengan cara dilemparkan. Sikap Mardi
termasuk ...
A. tegas dan cepat tanggap
B. wajar sebagai orang kaya
C. menyinggung perasaan
D. bijaksana dan terpuji
EBTANAS-97-25
Kamu bertamu ke rumah pak guru. Tindakanmu yang
tepat setelah masuk ke ruang tamu adalah ...
A. langsung duduk di kursi
B. menunggu dipersilakan duduk
C. meminta ijin untuk duduk
D. mencari tempat duduk
EBTANAS-97-26
Biasakan berperilaku belajar yang benar, yaitu ...
A. bila ada ulangari
B. karena ada tugas dari guru
C. setiap hari sesuai jadwal
D. bila dibelikan buku pelajaran
EBTANAS-97-27
Eli telah belajar sungguh-sungguh, tetapi nilai
ulangannya hanya 7, teman yang menyontek mendapat
nilai 9.
Sikap Eli yang baik adalah ...
A. merasa puas dengan hasil jerih payahnya
B. merasa iri terhadap temannya
C. ingin mengikuti tindakan temannya
D. mengagumi keberanian temannya

EBTANAS-97-28
Tindakan beberapa orang siswa pada gambar di bawah
menunjukkan seharusnya siswa ...
A. menunggu ibu guru menulis
dengan santai
B. memperhatikan ibu guru sedang
menulis
C. melaksanakan tugas dari ibu
guru
D. berdiskusi dengan teman

EBTANAS-97-35
Tong sampah di depan kelasmu sudah penuh.
Tindakanmu yang tepat adalah ...
A. menyuruh regu piket membuangnya
B. membuang sampah ke tempat penampungan
C. membiarkannya karena bukantugasmu
D. memanggil penjaga sekolah agar membuangnya

Isilah titik-titik dibawah ini dengan
jawaban yang benar!

EBTANAS-97-29
Sebentar lagi bel tanda masuk sekolah berbunyi.
Sahabatmu mengajak ke toko yang agak jauh untuk
membeli alat tulis.
Tindakanmu yang tepat adalah ...
A. menyuruh pergi sendiri
B. mengikuti ajakannya
C. menolak secara halus
D. menunda sampai istirahat

EBTANAS-97-36
Kemenangan besar bangsa Indonesia melawan Tentara
Sekutu dalarn mempertahankan kemerdekaan yang
terjadi di Jawa Tengah pada tanggal 21 Nopember
sampai dengan 15 Desember 1945 terkenal dengan
peristiwa ...

EBTANAS-97-30
Gambar di bawah ini menunjukkan seorang gadis
sedang membawakan sebuah tarian. Tarian tersebut
berasal dari daerah ...
A. Flores
B. Lombok
C. Bali
D. Sumba

EBTANAS-97-38
Contoh peraturan negara atau hukum yang tertulis di
antaranya ...

EBTANAS-97-31
Pendapat Deni pada saat diskusi dibetulkan oleh
temannya.Tindakan Deni yang tepat adalah ...
A. menyadari atas kekeliruannya
B. mempertahankan pendapatnya
C. tersinggung dan tidak berbicara lagi
D. meninggalkan tempat diskusi
EBTANAS-97-32
Siswa kelas VI sedang bermusyawarah untak merencanakan darmawisata ke luar kota. Berikut ini adalah
cara bermusyawarah yang baik, kecuali ...
A. mengangkat tangan sebelum berbicara
B. memberi kesempatan kepada orang lain
C. memotong pembicaraan teman
D. mengeluarkan pendapat setelah diizinkan

EBTANAS-97-37
Contoh hak dari warga negara Indonesia menurut UUD
1945 di antaranya ...

EBTANAS-97-39
Teman sekelasmu ada yang menyandang cacat di .
tangannya. la menjadi pemalu dan jarang bergaul
dengan teman yang lain. Tindakanmu yang benar agar
temanmu tidak semakin malu adalah ...
EBTANAS-97-40
Leli telah belajar dengan giat dalam menghadapi
Ebtanas. Setelah diumumkan Nilai Ebtanas Murni Leli
hanya berada diperingkat ke-6. Sikap Leli yang baik
seharusnya ...
EBTANAS-97-41
Alasan kita mencintai tanah air Indonesia di antaranya
…
EBTANAS-97-42
Contoh pekerjaan di masyarakat yang
diselesaikan melalui gotong royong adalah ...

dapat

EBTANAS-97-33
Cara menyampaikan pendapat yang benar dalam
musyawarah adalah ...
A. berbicara yang singkat dan jelas
B. harus melalui ketua
C. berkata dengan suara lantang
D. berdiri ketika sedang berbicara

EBTANAS-97-43
Contoh perilaka terpuji dalam memajukan lingkungan
alam di antaranya ...

EBTANAS-97-34
Sikap yang seharusnya dilakukan bila pendapatmu
tidak diterima adalah ...
A. mengajukan pendapat baru
B. menyangkal pendapat orang lain
C. mengajukan keberatan
D. menerima dengan lapang dada

EBTANAS-97-45
Pedoman pelaksanaan pembangunan nasional negara
Indonesia yang ditetapkan oleh MPR adalah ...

EBTANAS-97-44
Peranan dan tanggung jawab pemuda dalam pelaksanaan pembangunan adalah ...

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di
bawah ini dengan benar!
EBTANAS-97-46
Jelaskan 4 (empat) langkah perwujudan sikap tata
krama berkunjung ke rumah orang lain!
EBTANAS-97-47
Jelaskan 3 (tiga) alasan kita untuk mendengarkan kritik
atau saran dari orang lain!
EBTANAS-97-48
Tuliskan 3 (tiga) contoh ciri seseorang yang disebut
sebagai pahlawan!
EBTANAS-97-49
Tuliskan 3 (tiga) isi Tri Kerukunan Umat Beragama!
EBTANAS-97-50
Tuliskan 3 (tiga) lembaga yang bertugas membina dan
melayani kepentingan umum!

