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EBTANAS-99-01
Walaupun sudah pandai, tetapi rasa ingin tahu Sinta
sangat tinggi. Hal ini terlihat setiap hari Sinta selalu ...
A. membaca buku di perpustakaan
B. melihat-lihat buku di perpustakaan
C. membereskan buku di perpustakaan
D. rajin pergi ke perpustakaan
EBTANAS-99-02
Petugas piket datang ke sekolah seharusnya ...
. bersama-sama teman lain
. datang sebelum belajar
. datang lebih awal
. datang sebelum yang lain tiba
EBTANAS-99-03
Pada waktu istirahat Tore menemukan sebuah dompet
di halaman sekolah. Tindakan Toro yang terbaik adalah
...
. menyimpan dompet di rumah
. disimpan di tempat yang aman
. segera melapor ke guru
. segera melapor ke polisi
EBTANAS-99-04
PERSAMI yang dilaksanakan di Gudep sekolah berjalan lancar. Hal ini disebabkan ...
D. sebelumnya peserta mencatat segala keperluan
D. sebelumnya peserta latihan bersama
D. seluruh keperluan dipenuhi pembina
D. sebelumnya peserta menyiapkan segala keperluan
EBTANAS-99-05
Firman mempunyai kegemaran bermain tenis meja.
Setiap hari ia berlatih dengan ayahnya; pantas ia
menjadi juara karena ...
. dibimbing ayahnya
. sering bertanding
. rajin berlatih
. keinginannya
EBTANAS-99-06
Setiap diberi tugas oleh guru, Siti tidak pernah
menolak. Hal tersebut membuktikan bahwa Siti
memiliki sikap ...
. mencoba-coba
. ingin bekerja
. percaya diri
. berjiwa besar

EBTANAS-99-07
Ketika Najib sedang mendengarkan siaran radio,
tetangganya sedang melakukan ibadah. Sikap Najib
sebaiknya ...
. mengecilkan radionya
. mematikan radionya dulu
. mengikuti nyanyian di radio
. membiarkan radionya berbunyi
EBTANAS-99-08
Husin dan Irwan berlainan agama. Mereka belajar
bersama di rumah Irwan. Waktu adzan tiba Husin akan
melaksanakan shalat. Tindakan Husin sebaiknya ...
D. menunda belajar untuk beribadah dulu
D. pulang terlebih dahuiu ke rumah
D. menyelesaikan tugas kelompok dulu
D. belajar sampai selesai baru melaksanakan ibadah
EBTANAS-99-09
Reni, Nina, dan Sri sedang belajar menari dengan
menggunakan kaset. Saat bersamaan ibunya Reni akan
melaksanakan ibadah. Tindakan yang sebaiknya
mereka lakukan ...
D. terus belajar menari
D. menghentikan kegiatan sejenak
D. menghentikan latihan menari
D. membesarkan volume kaset
EBTANAS-99-10
Badu belum dapat menyelesaikan tugas keterampilannya, sedangkan tugas tersebut harus segera
dikumpulkan. Tindakan Badu seharusnya ...
. mengakui kesalahan kepada gurunya
. meniru pekerjaan teman sebangkunya
. memberi alasan tugasnya tertinggal
. meminjam pekerjaan teman
EBTANAS-99-11
Ketika lomba baris berbaris akan dimulai, pemimpin
regu tidak nadir karena sakit. Walaupun tidak latihan
Amir siap menggantikannya. Sikap Amir adalah ...
D. ingin terpuji
D. tekun bekerja
D. pantang menyerah
D. percaya diri
EBTANAS-99-12
Setiap bertemu dengan temannya Ira selalu senyum
dan menyapa sehingga banyak yang menyenanginya.
Di lingkungan temannya Ira dikenal sebagai anak yang
...
D. ingin dihargai
D. ingin dipuji
D. pandai bergaul
D. pandai bicara

EBTANAS-99-13
Teman sekelasmu marah karena merasa tersinggung
dengan perkataanmu. la menantang kamu untuk
berkelahi. Tindakanmu yang tepat adalah ...
D. melayani tantangan tersebut
D. menghindari terjadinya perkelahian tersebut
D. mengajak teman lain untuk berkelahi
D. meminta maaf karena kesalahanmu

EBTANAS-99-20
Rizki rela menyumbangkan darahnya ke PMI, karena
...
D. akan mendapat imbalan dari PMI
D. tubuh Rizki sehat dan kuat
D. ingin mendapat piagam penghargaan
D. menyadari banyak yang memerlukan darah

EBTANAS-99-14
Nadia siswa baru, ia ingin berkenalan dengan temanteman sekolahnya. Tindakan yang harus dilakukan
Nadia adalah ...
. berdiam diri
. menunggu sapaan teman
. memperkenalkan diri
. menceritakan asal dirinya

EBTANAS-99-21
Ketika berlangsung «ulangan umum, pekerjaan Siti
masih belum selesai, sedangkan teman-temannya sudah
keluar kelas sebelum habis waktu. Tindakan Siti
seharusnya ...
. menyimpan pekerjaan dan ikut ke luar
. menyelesaikan pekerjaannya sampai selesai
. dengan cepat menyelesaikan pekerjaan
. mengisi pekerjaannya dengan sembarang

EBTANAS-99-15
Pada saat Ari akan beribadah, di televisi ada acara film
menarik. Perilaku Ari sebaiknya ...
D. melaksanakan ibadah
D. mengeraskan suara televisi
D. menonton acara televisi
D. melaksanakan ibadah setelah menonton

EBTANAS-99-22
Contoh perbuatan yang mencerminkan keserasian dan
kebersihan di lingkungan masyarakat adalah ...
D. mencat semua rumah dengan warna yang sama
D. membuang sampah di pinggir sungai
D. membuat bak penampungan sampah
D. menanam tumbuhan yang sama

EBTANAS-99-16
Wujud perbuatan dalam mengutamakan kepentingan
umum di lingkungan masyarakat antara lain ...
. mengikuti kegiatan kerja bakti
. mengikuti kursus keterampilan
. menikmati keindahan lingkungan
. menggunakan fasilitas yang ada di lingkungan

EBTANAS-99-23
Sikap yang seharusnya dilakukan oleh peserta rapat
bila seseorang sedang mengemukakan pendapat ...
. menyuruh berhenti berbicara
. mengusulkan pendapat lain
. memotong pembicaraan
. mendengarkan dengan tertib

EBTANAS-99-17
Wulan disuruh ibunya belanja ke waning. Di jalan
bertemu temannya dan mengajak ke tempat permainan. Sikap Wulan seharusnya ...
. menolak ajakan temannya
. mengikuti ajakan temannya
. tidak jadi belanja ke warung
. menyuruh adiknya belanja ke warung.

EBTANAS-99-24
Saat pentas seni di sekolah, Nabila membawakan tarian
merak yang merupakan kebudayaan daerah.
Kebudayaan daerah perlu ditumbuh kembangkan
dengan cara ...
D. mempelajari kesenian daerah
D. membuat kliping tarian daerah
D. menyaksikan tc.rian daerah
D. menanyakan tentang kesenian daerah

EBTANAS-99-18
Harun mengendarai sepeda, ketika memasuki jalan
kecil banyak anak-anak yang sedang bermain.
Tindakan Harun sebaiknya ...
D. membunyikan bel sepeda
D. mengayuh sepeda lebih cepat .
D. turun dulu dari sepedanya
D. berteriak menyuruh ke pinggir
EBTANAS-99-19
Latifah menemukan buku yang tidak tertulis nama
pemiliknya. Tindakan yang sebaiknya dilakukan
Latifah adalah ...
. membiarkan buku itu tergeletak di meja
. menyerahkan buku itu kepada guru
. menyimpannya di atas meja guru
. membawa buku itu untuk dimiliki

EBTANAS-99-25
Perlunya sikap tenggang rasa dalam pergaulan seharihari dapat menciptakan ...
D. persahabatan yang seluas-luasnya
D. persahabatan yang tak terbatas
D. kedamaian dan ketenangan
D. kesenangan dan kenyamanan
EBTANAS-99-26
Perilaku yang menunjukkan ketaatan terhadap tata
tertib dalam kehidupan bernegara adalah ...
. menghakimi orang yang berbuat salah
. menyerahkan pencuri kepada yang berwajib
. menangkap dalam memukul pencuri
. mencampuri persoalan orang lain

EBTANAS-99-27
Gemar belajar merupakan kunci keberhasilan, untuk
mewujudkan hal tersebut dilakukan dengan cara ...
. mengisi waktu luang untuk belajar
. belajar jika ada teman
. menghafal menjelang ulangan
. belajar apabila mendapat tugas

EBTANAS-99-34
Persatuan dan kesatuan akan tumbuh melalui upacara
bendera, jika upacara tersebut diikuti dengan sikap ...
D. santai
D. sabar
D. hidmat
D. tenang

EBTANAS-99-28
Menjaga keindahan di lingkungan rumah dapat
dilakukan dengan cara ...
D. membeli tanaman hias
D. mengganti-ganti tanaman
D. menata tanaman yang ada
D. menanam tanaman yang mahal

EBTANAS-99-35
Noni mendapat tugas untuk membuat anyaman. Setiap
pulang sekolah ia kerjakan dengan sungguh-sungguh,
akhirnya dapat selesai tepat pada waktunya.
Noni memiliki sikap ...
D. tekun mengerjakan tugas
D. bekerja seadanya
D. ingin mendapat pujian
D. mengerjakan tugas dengan cepat

EBTANAS-99-29
Melestarikan dan memelihara lingkungan adalah
kewajiban bagi kita, karena sangat bermanfaat untuk
kepentingan ...
. sekarang dan yang akan datang
. sebagian penduduk
. kelangsungan hidup sekarang
. kelangsungan hidup yang akan datang
EBTANAS-99-30
Dalam musyawarah untuk menentukan obyek wisata,
Fauzan mengusulkan kepada pimpinan rapat untuk
membeli alat kebersihan kelas. Sebaiknya usul Fauzan
tersebut ...
D. ditolak
D. diterima
D. ditunda dulu
D. dipertimbangkan dulu
EBTANAS-99-31
Di bawah ini adalah fraksi-fraksi yang ada dalam
DPRD TK II, kecuali ...
. Fraksi Persatuan Pembangunan
. Fraksi Karya Pembangunan
. Fraksi Utusan Daerah
. Fraksi Demokrasi Indonesia
EBTANAS-99-32
Berbeda agama, suku, adat, dan budaya tidak menjadikan halangan untuk menjalin persatuan, hal ini
makna dari ...
D. Kartika Eka Paksi
D. Bhinneka Tunggal Ika
D. Esa Hilang Dua Terbilang
D. Hilang Satu Tumbuh Seribu
EBTANAS-99-33
Burung Garuda dijadikan lambang negara Indonesia
karena menandakan ...
. satwa langka
. keindahan budaya
. ketegaran dan kegagahan
. jenis burung yang ada di Indonesia

Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat!
EBTANAS-99-36
Ulfa berkeinginan sekali untuk dapat mengendarai
sepeda. Untuk mencapai keinginannya itu Ulfa berlatih setiap hari. Sikap Ulfa termasuk ...
EBTANAS-99-37
Moch. Hatta tokoh pendiri koperasi, berjuang dalam
bidang ...
EBTANAS-99-38
Contoh pembangunan dalam bidang mental yang
memberi bekal kepada kita untuk mencapai cita-cita
adalah ...
EBTANAS-99-39
Rafi tidak mematuhi nasihat dari gurunya. Sebagai
perwujudan dari rasa bersalah, Rafi seharusnya berjanji
untuk tidak mengulangi ... •
EBTANAS-99-40
Meskipun kepada pengemis, kita harus bertutur kata
dengan ...
EBTANAS-99-41
-akhir ini banyak gedung-gedung rusak akibat
perbuatan orang yang kurang bertanggung jawab,
melihat kejadian tersebut perasaan kita ...
EBTANAS-99-42
Pasal 29 ay at (2) UUD 1945 memuat tentang ...
EBTANAS-99-43
Upaya DEPSOS menangani gelandangan dan
pengemis a^ar mereka berguna di masyarakat dengan
cara diberi bekal pendidikan ...
EBTANAS-99-44
Sikap terpuji dan jujur akan menjadi dambaan setiap
orang. Ketika menemukan dompet sikap kita adalah ...

EBTANAS-99-45
Pak Ruslan tidak bisa ikut serta dalam kegiatan kerja
bakti di desanya karena anaknya sakit. Sikap yang
seharusnya pak Ruslan lakukan adalah ...

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan
benar!
EBTANAS-99-46
Sebagai warga masyarakat mempunyai kewajiban yang
diatur oleh undang-undang atau peraturan pemerintah.
Sebutkan 2 (dua) contoh peraturan tertulis yang
menimbulkan kewajiban bagi masyarakat!
EBTANAS-99-47
Peraturan sangat diperlukan oleh suatu negara untuk
menciptakan ketertiban dan keamanan. Sebutkan 4
(empat) akibat apabila negara tidak mempunyai
peraturan hukum!
EBTANAS-99-48
Sebagai warganegara yang baik, perlu mengembangkan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Tuliskan 4
(empat) contoh perwujudan tersebut!
EBTANAS-99-49
Sebutkan 4 (empat) ciri-ciri kepahlawanan yang
dimiliki seseorang!
EBTANAS-99-50
Sebutkan 4 (empat) perilaku disiplin dalam melakukan
tugas di sekolah!

