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EBTANAS-98-01
Contoh perilaku yang tidak menyimpang dari tata
krama menjenguk teman yang sakit adalah ...
A. membawa makanan kesukaannya
B. kita dapat menengok kapan saja
C. menyampaikan tugas-tugas dari guru
D. berbicara sopan kepada yang sakit

EBTANAS-98-07
Alek sering berbuat kasar kepadamu, setelah
menyadari kesalahannya, ia meminta maaf.
Tindakanmu seharusnya ...
D. menasihatinya supaya jangan nakal lagi
D. memaafkan kesalahannya dengan ikhlas
D. menolak permintaannya karena sakit hati
D. menjauhinya agar tidak berbuat lagi

EBTANAS-98-02
Selokan di dekat mesjid tersumbat oleh sampah
sehingga air melimpah. Pemuda Mesjid seharusnya ...
. melarang masyarakat membuang sampah ke
selokan
. melaporkan kejadian itu kepada pak RT
. berusaha membersihkan selokan dari sampah
. menghanyutkan sampah yang menyumbat itu

EBTANAS-98-08
Gemar membaca berbagai buku di perpustakaan sangat
bermanfaat bagi diri sendiri, agar...
. hafal berbagai judul bacaan
. mendapat pujian dan perhatian orang lain
. menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan
. menjadi anggota aktif dan dikenal petugas

EBTANAS-98-03
Sahabatmu mengajak membolos dari sekolah
Tindakanmu yang tepat adalah ...
. dengan senang hati mengikuti ajakannya
. menolak secara halus ajakan itu
. mengajak teman lain untuk membolos
. membiarkan sahabatmu bolos sendiri

EBTANAS-98-09
Perilaku yang mencerminkan sikap bertanggung jawab
dalam melaksanakan piket kelas adalah ...
D. kapan saja, sesuai keinginan sendiri
D. setiap hari membantu kelompok lain
D. sesuai dengan pembagian tugas
D. jika ruangan kelas kelihatan kotor

EBTANAS-98-04
Tindakan yang sopan merupakan perwujudan dari
ibadah. Contoh perilaku sopan kepada teman di
sekolah adalah ...
. meminjamkan buku kepada teman dengan ramah
. menolongyang tertimpamusibah
. suka berteman dengan siapa saja
. tidak berlaku kasar kepada teman

EBTANAS-98-10
Di bawah ini perilaku yang mencerminkan kejujuran
dalam kehidupan sehari hari adalah ...
. berani berkata yang sebenamya
. mengakui perbuatan yang dilakukan
. mengembalikan barang temuan kepada pemiliknya
. bekerja tanpa mengharapkan imbalan

EBTANAS-98-05
Nila sedang membutuhkan uang untuk membayar iuran
sekolah. Kebetulan ia melihat ada uang yang jatuh dari
saku Nani. Nani tidak menyadari uangnya jatuh. Maka
tindakan Nila seharusnya ...
. menggunakan uang itu untuk membayar iuran
sekolah
. melaporkan dan memberikan uang itu kepada ibu
guru
. menggunakan uang itu untuk jajan bersama teman
. mengembalikan uang itu kepada Nila sebagai
pemiliknya
EBTANAS-98-06
Cara membalas budi yang tepat kepada orang tuamu
adalah ...
D. melaksanakan semua nasihatnya
D. membelikan makanan kesukaannya
D. membantu berdagang kecil-kecilan
D. memberi hadiah saat ulang tahunnya

EBTANAS-98-11
Ali akan mengikuti ulangan umum. Agar hasil ulangan
umum, dapat memuaskan, Ali haras mempersiapkan...
D. alat tulis, buku buku, dan bekal makanan
D. alat tulis, dan belajar dengan tekun
D. buku buku, bekal makanan, dan pakaian olah raga
D. bekal makanan, dan belajar dengan tekun
EBTANAS-00-12
Soal ulangan yang diberikan Pak Guru cukup sulit.
Sikap jujur untuk menyelesaikan soal tersebut adalah ...
. mengerjakan sesuai kemampuan sendiri
. bekerja sama dengan teman sebangku
. mengandalkan kemampuan orang lain
. meniru pekerjaan orang lain
EBTANAS-98-13
Ciri-ciri percaya diri adalah ...
D. tidak mudah dipengaruhi orang lain
D. tidak mudah mempunyai teman
D. selalu memberikan keberhasilan
D. merasa mampu mengerjakan semua tugas

EBTANAS-98-14
Pernyataan di bawah ini yang mengungkapkan adanya
saling menghormati antarumat beragama adalah ...
. bersama-sama melaksanakan semua ajaran agamanya
. saling memberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah agamanya
. saling memperhatikan tata cara dalam melaksanakan ibadah
. mendiskusikan tata cara pelaksanaan peribadatannya
EBTANAS-98-15
Di kelasmu ada teman baru yang berbeda agama
denganmu. Sikap yang menunjukan tenggang rasa
terhadap teman barumu adalah ...
D. membiarkan karena belum kenal
D. menjauhi karena berbeda agama
D. mengajak berbicara dan berkenalan
D. memperhatikan penampilannya
EBTANAS-98-16
Tiap Jum'at biasanya tetanggamu melaksanakan ibadah
Jum'atan. Tindakanmu seharusnya ...
. melihat apakah ia benar melaksanakan ibadah
. mengingatkan agar ia tidak lupa menjalankan
ibadah
. memperhatikan sampai ia melaksanakan ibadah
. memberi kesempatan kepadanya melaksanakan
ibadah
EBTANAS-98-17
Malu bertanya merupakan salah satu ciri dan sikap ...
D. malas belajar
D. penakut
D. rendah diri
D. pendiam
EBTANAS-98-18
Sikap siswa yang percaya diri dalam menghadapi
ulangan antara lain ...
. merasa dirinya mampu mengerjakan
. ia tidak membawa buku pelajaran
. memiliki teman sebangku yang pintar
. sebelumnya sudah mempersiapkan diri
EBTANAS-98-19
Kita harus percaya kepada kemampuan diri sendiri.
Percaya kepada kemampuan diri sendiri dalam belajar
akan ...
. disayang oleh guru
. meningkatkan hasil belajar
. mudah menyelesaikan semua tugas
. selalu mendapat kejuaraan
EBTANAS-98-20
Di bawah ini merupakan keadaan yang diperlukan,
dalam mendukung ketahanan sekolah kecuali ...
. menghindari perusakan alat alat sekolah
. tiap kelas membentuk regu kerja
. mencegah gangguan dari luar sekolah
. menghindari perkelahlian

EBTANAS-98-21
Mematuhi tata tertib di sekolah dapat menciptakan
ketahanan sekolah karena ...
D. tercipta keadaan yang aman dan tertib
D. semua siswa menjadi penurut kepada gurunya
D. tata tertib berarti berlaku di sekolah
D. keadaan sekolah menjadi rapi dan bersih
EBTANAS-98-22
Di jalan raya yang ramai dilalui kendaraan terjadi
tabra-kan. Di antaranya korban ada seorang yang
meqinggal dunia. Polisi yang menangani kejadian itu
merasa sulit mengetahui nama korban yang meninggal.
karena korban ...
. tidak dikenal polisi
. tidak membawa KTP
. tidak bisa ditanyai
. tidak dikenal orang sekitar
EBTANAS-98-23
Pak Guru memberi tugas membuat peta timbul. Tugas
tersebut dapat diselesaikan dengan baik apabila ...
D. dikerjakan bersama-sama teman
D. meminta dibuatkan kepada kakak.
D. kita kerjakan dengan tekun
D. dikerjakan dalam waktu yang lama
EBTANAS-98-24
Cara memelihara keindahan Danau Toba antara lain
dengan ...
. memperbanyak hiburan
. meningkatkan retribusi
. menambah sarana
. menjaga kehersihan
EBTANAS-98-25
Perilaku orang yang tidak bertanggumg jawab terhadap
keindahan alam adalah ...
D. membuang sampah di taman
D. bebas menebang hutan
D. memefihara binatang yang dilindungi
D. memancing ikan di sungai
EBTANAS-98-26
Cara mengajukan pendapat yang benar dalam musyawarah adalah ...
D. tidak memotong pendapatan orang lain
D. tidak memberi kesempatan kepada orang lain
D. meminta pendapatnya dapat diterima
D. pendapat sesuai dengan permasalahan
EBTANAS-98-27
Fraksi dalam DPRD Tingkat I yang bukan wakil dari
organisasi sosial politik, adalah ...
D. Fraksi Karya Pembangunan
D. Fraksi Persatuan Indonesia
D. Fraksi Utusan Daerah
D. Fraksi Demokrasi Indonesia

EBTANAS-98-28
Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara
Indonesia yang senantiasa mewujudkan ...
. persatuan bangsa
. keberhasilan pembangunan
. keindahan budaya
. pelestarian alam
EBTANAS-98-29
Bangsa Indonesia bangga dan menjunjung tinggi
lembaga negara Indonesia yaitu ...
D. Bhinneka Tunggal Ika
D. Pancasila
D. Burung Garuda
D. Ekaprasetia Pancakarsa

Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat!
EBTANAS-98-36
Mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak,
dijamin dalam UUD 1945 pasal ...
EBTANAS-98-37
Pengemis dan gelandangan mendapat perhatian dan
pengawasan dari Departemen ...
EBTANAS-98-37
Rina menemukan uang di dalam kelas kemudian
menyerahkan dan melaporkan temuan tersebut kepada
guru. Tindakan Rina mencerminkan perilaku ...

EBTANAS-98-30
Contoh membina rasa persatuan dan kesatuan bangsa
di lingkungan sekolah dengan cara ...
. mengadakan pentas seni daerah
. meningkatkan gemar menabung
. melihat pameran pendidikan
. membuat peta Indonesia

EBTANAS-98-39
Membiasakan diri tepat waktu pulang sekolah ke
rumah, berarti menunjukkan sikap ...

EBTANAS-98-31
Manfaat kita tekun belajar adalah ...
D. mendapat pujian dari guru
D. wawasan pengetahuan bertambah
D. memperoleh hadiah dari orang tua
D. tempat bertanya bagi teman teman

EBTANAS-98-41
Tokoh pendiri Perguruan Taman Siswa adalah ...

EBTANAS-98-32
Kepentingan bersama harus kita dahulukan misalnya ...
. membersihkan halaman rumah
. memperbaiki rumah penduduk yang rusak
. menjaga kebersihan lingkungan
. menengok tetangga yang terkena musibah

EBTANAS-98-43
Sikap yang terpuji bila berbuat kesalahan terhadap
teman adalah ...

EBTANAS-98-33
Contoh perilaku menghormati orang lain yang sedang
menyampaikan pendapat, adalah ...
. menanggapi usulnya dengan tepuk tangan
. meminta ijin meninggalkan ruangan
. memperlihatkan cara berbicara
. mendengarkannya dengan baik
EBTANAS-98-34
Contoh perilaku menghormati budaya daerah lain
adalah ...
D. menyaksikan pertunjukkan kesenian daerah
D. membuat berbagai pakaian tradisional
D. mengundang para budayawan daerah
D. membangun gedung gedung kesenian
EBTANAS-98-35
Mengembangkan sikap tenggang rasa dapat menumbuhkan ...
D. kebersihan dan keindahan
D. persatuan dan kesatuan
D. kejayaan bangsa
D. kesejahteraan warga

EBTANAS-98-40
Mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh adalah
ciri orang yang memiliki sikap ...

EBTANAS-98-42
Peningkatan pelayanan masyarakat desa di bidang
kesehatan pemerintah mendirikan ...

EBTANAS-98-44
Berusahalah mengendalikan diri dalam bertutur kata
dengan cara ...
EBTANAS-98-45
Bentuk pengabdian siswa untuk membantu mensukseskan Wajib Belajar 9 tahun dengan cara ...

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan
benar!
EBTANAS-98-46
Marilah kita miliki dan kita pupuk sikap kepahlawanan
dalam kehidupan di masyarakat!
Tulislah 4 (empat) jawaban yang merupakan ciri ciri
kepahlawanan yang dimiliki seseorang!
EBTANAS-98-47
Tulislah 4 (empat) perilaku disiplin dalam melaksanakan tugas di sekolah!
EBTANAS-98-48
Kemukakan 4 (empat) hal
kerukunan dalam masyarakat!

yang

memperkuat

EBTANAS-98-49
Peraturan dibuat untuk mengatur kehidupan warga
negara. Tulislah (empat) akibat apabila negara tidak
memiliki peraturan hukum!
EBTANAS-98-50
Indonesia adalah negara yang subur dan makmur
dengan berbagai macam suku bangsa.
Berilah 4 (empat) contoh bentuk sikap cinta tanah air!

