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1. Konsepsi Pancasila tentang hubungan 

antara manusia dan masyarakatnya 

adalah terciptanya keselarasan, 

keserasian, dan keseimbangan yang 

berarti... 

A. Mengutamakan kepentingan umum 

dan mendahulukan kepentingan 

pribadi dan golongan.  

B. Melepaskan diri demi kepentingan 

umum dan meletakkan kepentingan 

pribadi sebagai yang pertama.  

C. Memperlakukan dengan sama antara 

kepentingan umum dan pribadi  

D. Meletakkan kepentingan umum di atas 

kepentingan pribadi dan golongan  

E. Melepaskan kepentingan umum dan 

mengutamakan kepentingan pribadi 

dan golongan  

 

2. Setiap ilmuwan harus memiliki kebebasan 

untuk mengembangkan iptek, tetapi 

dengan menghormati dan menghargai 

kebebasan orang lain serta harus terbuka 

terhadap masukan-masukan dari luar. Hal 

tersebut merupakan perwujudan dari 

pembangunan iptek yang berdasar pada 

pancasila sila ... 

A. Pertama 

B. Kedua 

C. Ketiga 

D. Keempat 

E. kelima 

 

3. Sila ke- tiga pancasila pada lambang 

Indonesia dilambangkan dengan gambar 

… 

A. Padi kapas 

B. Rantai 

C. Pohon beringin 

D. Bintang 

E. Kepala Banteng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Soekarno menyampaikan pidato 

mengenai dasar Negara pada tanggal… 

A. 29 Mei 1945 

B. 30 Mei 1945 

C. 31 Mei 1945 

D. 1 Juni 1945 

E. 22 Juni 1945 

 

5. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 

1945 oleh pemimpin pemerintahan 

Jepang di Jawa yang bernama ... 

A. Jenderal Hideki Tojo 

B. Jenderal Kuniaki Koiso 

C. Jenderal Itagaki 

D. Letnan Jenderal Nagano 

E. Letnan Jenderal Kumakichi Harada 

 

6. Sumber dari nilai-nilai filosifis dan asas-

asas dalam UUD 1945 yakni ... 

A. Bersumber pada kodrat manusia 

B. Bersumber pada hukum positif 

C. Bersumber pada ajaran agama 

D. Bersumber pada adat istiadat 

E. Bersumber pada pancasila 

 

7. Paham semua golongan senantiasa 

hanya berpijak, bertitik tolak dan bertolak 

ukur dari pancasila yang merumuskannya 

terdapat dalam ... 

A. Batang tubuh UUD 1945 

B. Pembukaan UUD 1945 

C. Aturan tambahan 

D. Undang-undang 

E. Dekrit Presiden 

 

8. Kesamaan kedudukan warga negara 

dalam hukum dan pemerintahan dan 

kewajiban menjunjung hukum dari 

pemerintahan dengan tidak ada 

kecualinya adalah bunyi ... 

A. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 

B. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 

C. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 
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D. Pasal 28 ayat (4) UUD 1945 

E. Pasal 30 ayat (6) UUD 1945 

 

9. Sesuai dengan pasal 23 E ayat (2) hasil 

pemeriksaaan keuangan negara 

diserahkan kepada ... 

A. Menteri keuangan 

B. Presiden 

C. DPR, DPD, dan DPRD 

D. MPR 

E. BPK 

 

10. Paragraf kedua teks proklamasi 

merupakan pernyataan pengalihan 

kekuasaan yang diusulkan oleh ... 

A. Moh. Hatta  

B. Soekarno 

C. Sukarni 

D. Ahmad Subardjo 

E. Sayuti Melik  

 

11. Sistem pemerintahan Republik Indonesia 

berbentuk ... 

A. Otokratis D. Parlementer 

B. Presidensil E. Desentralisasi 

C. sentralisasi 

 

12. Berapa presentase anggaran pendidikan 

yang diprioritaskan negara dari anggaran 

pendapatan dan belanja negara ... 

A. Tiga puluh persen 

B. Dua puluh persen 

C. Enam puluh persen 

D. Lima puluh persen 

E. Dua puluh lima persen 

 

13. Perencanaan umum pembanguan 

nasional yang merupakan penjabaran 

GBHN adalah ... 

A. Propenas D. Pelita 

B. Rapenca E. Repta 

C. Repelita 

 

14. Masalah kependudukan dan sosial 

budaya termasuk pergeseran nilai dan 

perkembangan aspirasi rakyat yang 

dinamis merupakan ... 

A. Faktor dominan 

B. Faktor budaya 

C. Faktor sosial 

D. Modal dasar 

E. Masalah 

 

15. Sasaran dan tujuan dari pembangunan 

nasional jangka panjang adalah ... 

A. Terciptanya masyarakat Indonesia 

yang mutu dan mandiri 

B. Menciptakan stabilitas nasional yang 

stabil dan dinamis 

C. Mewujudkan masyarakat yang adil 

dan makmur 

D. Melaksanakan pembangunan di 

segala bidang 

E. Meningkatkan pertahanan negara 

 

16. Dinas-dinas di provinsi merupakan unsur 

pemerintah provinsi yang dipimpin oleh 

seorang kepala yang berada di bawah 

gubernur melalui ... 

A. Gubernur 

B. Wakil gubernur 

C. Sekretariat daerah 

D. Unut pelaksana teknis 

E. Lembaga teknis daerah 

 

17. Akibat dari adanya perbedaan pedoman 

penentuan kewarganegaraan oleh 

masing-masing negara maka seseorang 

dapat menjadi ... 

A. Lus soli, lus sanguinis 

B. Lus constituendum 

C. Patrida, bipatrida 

D. Lus constitutum 

E. Lus poenale 

 

18. Faktor-faktor yang memungkinkan 

terjadinya dominasi politik dan ekonomi 

VOC di Indonesia adalah faktor-faktor 

berikut, kecuali ... 

A. Konflik-konflik yang terjadi di antara 

penguasa lokal di Indonesia 

B. Strategi dagang Belanda yang lebih 

unggul dari pedagang lokal 

C. Bterjadinya kerjasama antara Belanda 

dengan penguasa lokal 

D. Simpati pedagang lokal terhadap 

Belanda 

E. Kebodohan pedagang Indonesia 

 

19. Pada masa Orde Baru untuk meredam 

konflik ideologis maka Orde Baru 

membangun konsep baru tentang 

demokrasi yang dikenal ... 

A. Feodal militeris 
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B. Feodal oligarkis 

C. Diktator militeris 

D. Demokratis pancasila 

E. Konstitusional demokratis 

 

20. Penghargaan presiden kepada sesorang 

dalam memberi gelar, tanda jasa, dan 

lain-lain tanda kehormatan apabila 

seseorang tersebut telah melakukan 

tindakan ... 

A. Menyelamatkan negara dari ancaman 

bahaya 

B. Menciptakan kondisi negara semakin 

baik 

C. Melakukan tindakan yang 

menguntungkan negara 

D. Memberi kekuasaan negara lain 

terhadap negara kita 

E. Mendalami ilmu pengetahuan di 

negara lain 

 

21. Berdasarkan undang-undang, hakim 

Mahkamah Konstitusi dapat diberhentkan 

dengan tidak hormat, antara lain apabila 

... 

A. Mengundurkan diri 

B. Telah berusia 67 tahun 

C. Masa jabatannya telah berakhir 

D. Sakit jasmani atau rohani secara terus 

menerus 

E. 5 kali berturut-turut tidak hadir dalam 

persidangan 

 

22. Salah satu yang menjadi pertimbangan 

utama terjadi pemindahan pegawai negeri 

sipil adalah ... 

A. Permintaan pegawai negeri yang 

bersangkutan 

B. Penerapan hukum atas pelanggaran 

C. Sebagai upaya pemerataan 

penghasilan 

D. Agar pegawai dapat merasakan 

kebersamaan 

E. Sebagai unsur perekat dan pemersatu 

bangsa 

 

23. Perhatikan hal di bawah ini! 

1) Pancasila 

2) UUD 1945 

3) Pembukaan UUD 1945 

4) Tap MPR 

5) Peraturan Pemerintah 

6) UU 

7) Keppres 

Tata ururtan perundang-undangan di 

Indonesia yang benar ditunjukkan oleh 

nomor ... 

A. 1, 3, 4, 6, 5, 7 

B. 1, 2, 4, 5, 6, 3 

C. 2, 3, 4, 6, 7, 1 

D. 1, 3, 5, 6, 7, 2 

E. 3, 4, 6, 7, 1, 2 

 

24. Negara merupakan organisasi 

kemasyarakatan yang bertujuan 

mengatur serta menyelenggarakan 

masyarakat yang terdiri atas jabatan-

jabatan. Pernyataan ini adalah pengertian 

negara ditinjau dari segi ... 

A. Organisasi sosial 

B. Organisasi politik 

C. Organisasi rakyat 

D. Organisasi kesusilaan 

E. Organisasi kekuasaan 

 

25. Contoh wilayah ekstra teritorial Indonesia 

sebagai salah satu unsur negara adalah... 

A. Pulau-pulau kecil dari negara 

Indonesia 

B. Kapal Indonesia yang berlayar di 

Nusantara 

C. Pulau-pulau Indonesia yang belum 

ada penghuni 

D. Kantor dan halaman kedutaan besar 

Indonesia di Malaysia 

E. Kantor dan halaman kedutaan besar 

Amerika Serikat di Jakarta 

 

26. Negara Indonesia dapat melakukan 

naturalisasi istimewa kepada orang asing, 

apabila ... 

A. Barjasa bagi negara Indonesia 

B. Mendapat persetujuan dari DPR 

C. Pernah tinggal lama di Indonesia 

D. Mempunyai keturunan di Indonesia 

E. Mendirikan perusahaan besar di 

Indonesia 

 

27. Orang utama PBB yang berfungsi 

membuat rekomendasi tentang prinsip 

kerja sama internasional dalam rangka 

memelihara perdamaian dan keamanan 

internasional adalah ... 

A. Sekretariat 
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B. Majelis Umum 

C. Dewan Perwalian 

D. Dewan Keamanan 

E. Dewan Ekonomi dan Sosial 

 

28. Berdasarkan fakta sejarah, terdapat suatu 

negara dapat terjadi karena fusi, yaitu ... 

A. Suatu wilayah yang tak bertuan 

diduduki dan dikuasai oleh suatu 

kelompok 

B. Suatu wilayah negara melepaskan diri 

dari negara yang semula 

menguasainya 

C. Suatu wilayah negara dari suatu 

bangsa dikuasai atau dicaplok oleh 

bangsa lain 

D. Suatu wilayah beberapa negara yang 

mendiami suatu wilayah menjadi 

negara baru 

E. Suatu wilayah negara diserahkan 

kepada negara lain berdasarkan 

perjanjian tertentu 

 

29. Perang dingin yang terjadi pada akhbir 

tahun 1960-an antara Amerika Serikat 

dan Uni Soviet yang saling berlomba 

dalam memperlihatkan militernya 

membawa dampak yang besar bagi 

negara-negara di dunia di antaranya ... 

A. Amerika menjadi negara kreditor 

terbesar di kawasan dunia ketiga 

B. Amerika menjadikan negara 

berkembang sebagai pengkalan militer 

C. Kekhawatiran suatu saat wilayahnya 

dijadikan sasaran serangan militer 

D. Negara-negara maju berlomba 

mengirim pesawat ke luar angkasa 

E. Dibentuknya berbagai fakta 

pertahanan di berbagai kawasan 

dunia 

 

30. Politik mercusuar yang dirancang oleh 

Presiden Soekarno guna menciptakan 

Indonesia sebagai kiblat pandangan dari 

seluruh negara di dunia maka diadakan 

olehraga yang diikuti oleh negara 

komunis yang dikenal dengan GANEFO 

dan pembentukan poros hubungan 

negara komunis yaitu ... 

A. Jakarta – Moskow – Cuba 

B. Jakarta – Hanoi – Moskow 

C. Jakarta – Beijing – Moskow 

D. Jakarta – Cuba – Hanoi 

E. Jakarta – Vietnam – Beijing 

 

31. Bangkitnya nasionalisme di Indonesia 

tidal lepas dari pengaruh gerakan di Asia, 

diantaranya adalah kemenangan Jepang 

atas Rusia tahun 1905, yang 

membuktikan bahwa ... 

A. Bangsa kulit putih dapat dikalahkan 

oleh bangsa Asia 

B. Persenjetaan Jepang ternyata 

mengungguli Eropa 

C. Jepang merupakan negara termaju di 

kawasan Asia 

D. Kelak di kemudian hari Indonesia 

diduduki Jepang 

E. Persatuan dan kesatuan sangat 

penting dibwjudkan 

 

Bacaan untuk nomor 32 – 33 

Guru adalah profesi yang mempersiapkan 

sumber daya manusia untuk menyonsong 

pembangunan bangsa dalam mengisi 

kemerdekaan. Sehingga tidak salah jika kita 

menempatkan guru sebagai salah satu kunci 

pembangunan bangsa menjadi bangsa yang 

maju di masa yang akan datang. Dapat 

dibanyangkan jika guru tidak menempatkan 

fungsi sebagaimana mestinya, bangsa dan 

negara ini akan tertinggal dalam kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang kian 

waktu tidak terbendung lagi 

perkembangannya. 

Dokter adalah profesi yang memberikan 

pelayanan kesehatan kepada sumber daya 

manusia yang merupakan tenaga penggerak 

dalam menjalankan pembangunan. Tidak bisa 

dibayangkan akibatnya jika dikter tidak 

memberikan pelayanan sebagaimana 

mestinya. 

Namun sungguh disayangkan, dalam 

faktanya, guru dan dokter dalam berbagai 

aspek sangat berbeda sekali, bagaikan bumi 

dan langit. Huru yang dikenal sebagai 

pahlawan tanpa tanda jasa memang benar 

jasanya kurang dihargai. Sementara itu, 

profesi sebagai dokter secara ekonomi dengan 

jelas dapat kita lihat perbedaanya yang cukup 

jauh dengan guru. Dokter mendapatkan 

beberapa fasilitas, tunjangan, insentif, dll. yang 

menempatkan dokter sebagai profesi yang 

layak untuk dihargai dalam masyarakat. 

Sementara di sisi lain, banyak guru di sekolah 
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tanpa memiliki ijasah kependidikan. Jika hal itu 

terjadi di dalam profesi dokter, setiap sarjana 

bisa melaksanakan praktek, berapa juta 

manusia yang akan menajdi korban 

malpraktek?. Sama halnya jika semua sarjana 

dapat menjadi guru, akan berpa banyak lagi 

generasi kita yang akan menjadi korban 

miseducation?? 

32. Judul yang tepat untuk bacaan di atas 

adalah ... 

A. Nasib guru di Indonesia 

B. Ironisme menjadi guru 

C. Perbedaan profesi yang miris 

D. Kesalahan memilih profesi 

E. Ironi nasib guru 

 

33. Teks pada no. 1 di atas terdapat 

penggunaan tanda baca, kata maupun 

kalimat yang tidak sesuai dengan Ejaan 

yang Disempurnakan (EYD). Pernyataan 

di bawah ini menunjukkan ketidakbakuan, 

kecuali ... 

A. Penggunaan tanda koma (,) setelah 

tanda tanya 

B. Kata malpraktek tidak dimiringkan 

C. Kata miseducation tidak dimiringkan 

D. Tidak menggunakan tanda koma 

setelah kata insentif 

E. Kata depan „di‟ disambung dengan 

kata dalam 

 

34. Kalimat di bawah ini sesuai dengan EYD, 

kecuali ... 

A. Jumlah penderita Demam Berdarah 

mencapai 2.109 orang. 

B. Kantor libut pada Hari Raya. 

C. Kinjungan Obama ke Indonesia 

mengundang kontroversi. 

D. Pasca reformasi Presiden dipilih 

langsung oleh rakyat. 

E. Surat perjanjian telah ditandatangani 

Rian Harahap, M.Pd. 

 

35. Pemuda itu sekampung denganku. 

Makna imbuhan se- pada kalimat tersebut 

sama dengan makna pada kalimat ... 

A. Ayah dan ibu sudah tidak tinggal 

serumah lagi. 

B. Sesampainya di tanah air ia merasa 

bahagia. 

C. Seingat saya, Presiden ketiga 

Indonesia adalah Pak habibi. 

D. Silahkan dinikmati hidangan 

seadanya. 

E. Jangan bertindak semaumu sendiri di 

sini. 
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36. PAILIT = 

A. Rugi  D. Rentan 

B. Jual  E. Bangkrut 

C. Hilang 

 

37. PENGIKISAN = 

A. Elaborasi D. Aborsi 

B. Abolisi  E. erosi 

C. Abrasi 

 

38. SELEKSI = 

A. Jenis  D. Pilih 

B. Macam  E. Punah 

C. Sortir 

 

39. TAKZIM>< ... 

A. Hormat  D. Lazim 

B. Yakin  E. Lancang 

C. Patuh 

 

40. LONGGAR>< ... 

A. Sempit  D. Kecil 

B. Kurang  E. Sedang 

C. Kendur 

 

41. PERINTIS>< ... 

A. Pewaris  D. Pengikut 

B. Pelopor  E. Pencipta 

C. Penerus 

 

42. PISAU : TEMPA = PATUNG : ... 

A. Pahat 

B. Kayu 

C. Hiasan 

D. Seni 

E. Arca 

 

43. JUJUR : DUSTA = ... : ... 

A. Besar : Panjang 

B. Besar : Kecil 

C. Pendek : Kecil 

D. Sedang : Panjang 

E. Pendek : Besar 

 

44. PERAWAT : PASIEN = PEDAGANG : ... 

A. Langganan 

B. Barang 

C. Pembeli 

D. Usaha 

E. Konsumen 

 

 

 

45. ROTAN : KURSI = KAYU : ... 

A. Atap 

B. Dinding 

C. Pintu 

D. Plastik 

E. Pohon 

 

46. Harga daging bebek hidup per ons adalah 

Rp 1.200,00, sementara harga daging 

bebek goreng per ons adalah Rp 

2.500,00. Seekor bebek akan mengalami 

penyusutan berat 35% setelah 

digoreng.Selain menjual dalam keadaan 

digoreng, penjual juga menjual bebek 

hidup. Sebelumnya ia telah membeli 

bebek-bebek dengan harga Rp 

655.200,00. Ia pun menjual keseluruhan 

bebek-bebek itu dengan harga Rp 

743.400,00 dan dari setiap bebek ia 

mendapat untung Rp 2.100,00. 

Berapakah jumlah bebek yang dijual? 

A. 32 ekor  D. 46 ekor 

B. 40 ekor  E. 52 ekor 

C. 42 ekor 

 

47. Untuk pembelian suatu barang, Pak 

Bambang harus meminjam uang kepada 

temannya sebesar Rp 2.000.000,00 

dengan perjanjian bungan sebesar 7,5%. 

Pak Bambang kemudian menjual barang 

tersebut seharga Rp 2.250.000,00. Pak 

Bambang kemudian mengembalikan 

uang pinjamannya berikut bunga. 

Berapakah uang kontan di tangan Pak 

Bambang kini setelah sebelumnya ia 

membeli oleh-oleh untuk keluarganya 

seharga Rp 30.500,00 dan ongkos parkir 

motor sebesar Rp 2.000,00? 

A. Rp 67.000,00 

B. Rp 67.500,00 

C. Rp 68.000,00 

D. Rp 68.500,00 

E. Rp 66.500,00 

 

48. Perbandingan uang Suci dan Murni 

adalah 3 : 7. Jika uang Murni Rp 

210.000,00, maka berapakah selisih uang 

keduanya? 

A. Rp 90.000,00 

BAGIAN KEDUA 
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B. Rp 190.000,00 

C. Rp 120.000,00 

D. Rp 130.000,00 

E. Rp 150.000,00 

 

49. Sepotong kayu dengan panjang 4 meter 

beratnya 18 ons. Berapa meter panjang 

kayu yang mempunyai berat 3,15 

kilogram? 

A. 6 meter  D. 7,5 meter 

B. 6,5 meter E. 7,75 meter 

C. 7 meter 

 

50. Penyelesaian persamaan 2x
2
 + 4x = -2 

adalah ... 

A. -1  D. 2 

B. 1  E. -2 

C. 0 

 

51. Diketahui x dan z merupakan 

penyelesaian persamaan 14y
2
 – 42y + 

168 = 0. Berapakah nilai dari x
2
 + z

2
? 

A. -18  D. -14 

B. -15  E. -16 

C. -17 

 

52. Jika -10 ≤ x + y ≤ 10 dan -5 ≤ x ≤ 5, 

maka... 

A. 0 ≤ xy ≤ 25 

B. -10 ≤ x – y ≤ 0 

C. 0 < -x + y ≤ 25 

D. -25 ≤ xy ≤ 25 

E. -1 ≤ x/y ≤ 1 

 

53. Di dalam satu ujian, masing-masing siswa 

diberikan skor 5, 10, atau 15. Banyaknya 

siswa untuk masing-masing skor 

ditunjukkan pada tabel berikut 

 

Jika median skornya adalah 10, maka 

terbesar yang mungkin untuk x adalah ... 

A. 8  D. 20 

B. 9  E. 23 

C. 19 

 

54. Rumah Durga berjarak 1,5 km dari 

sekolahnya. Jika kecepatan ia berjalan 

rata-rata 4,5 km/jam. Berapa jam yang 

diperlukan untuk berjalan pulang-pergi 

selama 6 hari? 

A. 4 jam  D. 1/3 jam 

B. 24 jam  E. 4,5 jam 

C. 6 jam 

 

55. Sebuah mobil bergerak dengan 

kecepatan 160 km/jam. Berapakah jauh 

perpindahan mobil dalam 15 menit? 

A. 30 km  D. 21 km 

B. 22 km  E. 55 km 

C. 40 km 

 

56. Seorang penjual mengantar pesanan 

sebanyak 9 mangkuk sayur ke sebuah 

toko. Si penjual hanya bisa membawa 2 

mangkuk setiap kali pengiriman. Berapa 

kali si penjual harus mengantarkan 

seluruh pesanannya? 

A. 3 kali  D. 6 kali 

B. 4 kali  E. 7 kali 

C. 5 kali 

 

57. Seekor monyet mula-mula berada di 

ketinggian tertentu pada sebuah tiang, 

kemudian ia turun 4 meter, naik 3 meter, 

turun 6 meter, naik 2 meter, naik 9 meter, 

dan turun 2 meter. Pada ketinggian 

berapakah monyet itu berada? 

A. Sama seperti posisi semula 

B. 2 meter di atas posisi semula 

C. 1 meter di bawah posisi semula 

D. 1 meter di atas posisi semula 

E. 2 meter di bawah posisi semula 

 

58. H, L, J, O, L, R, ..., U 

A. V  D. P 

B. T  E. N 

C. Q 

 

59. A, D, I, P, ... 

A. B  D. Y 

B. C  E. Z 

C. R 

 

60. 65, 58, 51, 44, ... 

A. 41  D. 34 

B. 37  E. 27 

C. 31 

 

61. Semua penyelam adalah perenang. 

Sementara penyelam adalah pelaut. 

A. Sementara pelaut adalah perenang 

B. Sementara perenang bukan penyelam 

Skor 5 10 15 

Banyaknya siswa 8 12 x 
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C. Semua pelaut adalah perenang 

D. Sementara penyelam bukan pelaut 

E. Sementara penyelam bukan perenang 

 

62. Lingkaran dari kalimat “Sekarang hujan 

atau tidak hujan” adalah ... 

A. Besok hujan atau tidak hujan 

B. Besok hujan deras 

C. Sekarang cerah 

D. Besok dan sekarang tidak hujan 

E. Sekarang hujan dan tidak hujan 

 

63. Jika kamu lulus, maka kamu dapat 

hadiah. Dengan demikian ... 

A. Jika kamu tidak lulus, maka kamu 

tidak dapat hadiah 

B. Kamu tidak lulus, jika kamu tidak 

dapat hadiah 

C. Kamu lulus dan dapat hadiah 

D. Lulus atau tidak, tetap dapat hadiah 

E. Kamu tidak lulus dan dapat hadiah 

 

64. Seperti kuda lepas dari pingitan. 

Makna peribahasa di atas adalah ... 

A. Sangat senang 

B. Sangat girang karena baru saja bebas, 

lalu berbuat yang bukan-bukan 

melewati batas 

C. Mendapat keuntungan besar 

D. Orang tidak waras yang berbuat 

sesuka hati 

E. Menjadi asing karena tidak paham 

tentang lingkungan sekitar 

 

65. Seperti rusa masuk kampung. 

Makna peribahasa di atas adalah ... 

A. Merasa tidak paham tentang sesuatu 

B. Bingung karena tidak harus berbuat 

apa 

C. Tercengang dan keheran-heranan 

melihat sesuatu yang baru 

D. Orang kampung masuk kota besar 

E. Orang yang tidak paham teknologi 
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66. Jika saya memiliki bawahan yang 

kompetensinya rendah, maka ... 

A. Saya menuntutnya untuk 

meningkatkan kemampuannya 

B. Saya menegaskan bila dia tidak 

meningkatkan kemampuannya, maka 

saya tidak segan 

akan memberhentikannya 

C. Saya akan memberhentikannya 

dengan segera 

D. Saya meminta atasan saya untuk 

memindahkannya ke unit lain 

E. Saya membimbing dan memintanyaun

tuk meningkatkankemampuannya 

 

67. Seluruh pekerjaan telah selesai saya 

kerjakan namun jam kerja hari ini 

masihtersisa sekitar 2 jam lebih. 

A. Mumpung masih di kantor dengan 

fasilitas internet, maka saya 

pergunakan untuk mengakses situs 

jaringan sosial Facebook 

B. Setelah lelah bekerja hari ini, saya 

rasa tak ada salahnya saya 

mengobroldengan rekan-rekan kerja 

lain untuk sekedar mengisi waktu 

C. Saya lebih suka membaca tabloid 

infotainment 

D. Saya pergunakan untuk chatting 

dengan kawan lama 

E. Saya pergunakan untuk membaca 

buku-buku pengembangan diri 

 

68. Menurut rekan-rekan saya, saya ini orang 

yang ... 

A. Tidak memiliki ketekunan dalam 

mengerjakan pekerjaan rutin 

B. Memiliki ketekunan rendah 

C. Terkadang tekun 

D. Terkadang mudah jengkel dan kurang 

tekun mengerjakan sesuatu 

E. Cukup tekun 

 

69. Setelah menyelesaikan pekerjaan 

tertentu, saya ... 

A. Langsung melakukan aktifitas lain 

B. Istirahat sejenak 

C. Mengakses situs jejaring sosial 

semacam facebook untuk mengetahui  

 

 

 

 

kabar terbaru dari kerabat dan kawan 

saya 

D. Membaca koran 

E. Meneliti pekerjaan tersebut apakah m

asih ada kekeliruan, lalumelakukan 

aktifitas lain 

 

70. Anda adalah seorang anggota unit biasa. 

Saat ini unit anda dihadapkan padasituasi 

rumit yang membutuhkan pengambilan 

keputusan saat ini juga daripimpinan 

unit,padahal pimpinan unit baru tiba di 

kantor 4 jam lagi. Sikap andaadalah... 

A. Tetap menunggu pimpinan unit untuk 

datang 

B. Meminta rekan lain saja yang 

mengambil keputusan 

C. Bagaimanapun juga, saya tidak 

bersedia mengambil keputusan 

karena hal itu berisiko tinggi bagi 

karier saya 

D. Saya akan mengambil keputusan 

untuk menyelamatkan kondisi rumit 

tersebut 

E. Saya menelpon dulu pimpinan lalu 

mengambil keputusan sesuai 

arahanpimpinan dan berdasarkan 

kondisi saat itu 

 

71. Hari ini rekan kerja di kantor Anda 

ayahnya sakit keras dan rekan anda tak 

punyabiaya untuk membawanya ke 

Rumah Sakit. 

A. Saya menasehatinya untuk lain kali 

mencari fasilitas Jamkesmas 

B. Saya menganjurkannya untuk 

mengikuti asuransi kesehatan 

C. Saya memberinya bantuan semampu 

saya 

D. Saya mengkoordinir rekan-rekan lain 

untuk turut membantu 

E. Saya melaporkan kepada atasan 

tentang hal ini 

 

72. Ayah sahabat anda mengalami serangan 

jantung dan masuk Rumah Sakit. 

A. Saya percaya dokter RS 

mampu menangani dengan baik 

BAGIAN KETIGA 
TES KARAKTERISTIKPRIBADI 
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B. Saya akan menjenguknya ketika ada 

waktu yang benar-benar longgar 

C. Saya akan menjenguknya 

D. Saya menanyakan apakah kondisinya 

memang parah 

E. Saya berharap semoga lekas sembuh 

 

73. Seorang kawan di kantor sering meminta 

untuk diajari hal-hal seputar 

pekerjaanyang belum diketahuinya, maka 

saya... 

A. Mengajarinya cukup sekali saja 

B. Mengajari dan menyarankannya mem

baca buku yang dapat membantu 

peningkatan professional perkerjaan 

C. Mengajari kalau memang saya 

memiliki waktu yang sangat longgar 

D. Memintanya agar belajar mandiri 

E. Memintanya dengan tegas agar 

belajar sendiri, karena itulah inti 

tanggung jawab 

 

74. Jika saya bepergian dengan bis kota, ... 

A. Saya selalu mengajak bicara 

orang yang duduk di samping saya 

B. Saya takut mengajak bicara orang 

yang duduk di samping saya 

C. Saya ingin orang yang duduk di 

samping saya mengajak saya bicara 

D. Saya diam saja 

E. Saya tak mau mengajak bicara karena 

itu bukan urusan saya 

 

75. Dalam keseharian, ... 

A. Saya sering curhat kepada orang lain 

B. Orang lain sering curhat kepada saya 

C. Tak perlu saya curhat, biarlah 

masalah itu saya tanggung sendiri 

D. Saya tak ingin menjadi tempat curhat 

orang lain karena hanya membebani 

pikiran saya 

E. Mungkin curhat itu diperlukan 

 

76. Menurut rekan-rekan saya, saya 

termasuk orang yang ... 

A. Memiliki toleransi tinggi 

B. Terkadang kurang toleran terhadap 

kesulitan rekan 

C. Memiliki toleransi sedang 

D. Memiliki toleransi rendah 

E. Tidak memiliki toleransi sama sekali 

 

77. Setelah melaksanakan tugas tertentu 

yang diberikan atasan, ternyata 

adainstruksi yang salah dari atasan 

sehingga anda harus mengulangi tugas 

tersebut. Bagaimana sikap anda? 

A. Saya tetap mengulanginya meskipun 

sambil sedikit melampiaskan 

kekesalan kepada atasan 

B. Meskipun dia atasan saya, saya 

menegurnya dengan keras atas 

kesalahan yang merugikan orang 

lain tersebut 

C. Saya mengulanginya meskipun dalam 

hati terasa sangat marah 

D. Saya tidak bersedia mengulanginya 

karena kesalahan bukan dari pihak 

saya 

E. Saya bersedia mengulanginya dan 

saya juga memintanya untuk lebih 

berhati-hati dalam memberikan 

instruksi di kemudian hari. 

 

78. Di kantor Anda ada beberapa peralatan 

yang tidak berfungsi (rusak), 

namunhanya anda yang mengetahuinya. 

Apa tindakan anda? 

A. Saya akan diam saja, karena jika 

saya melaporkan hal ini ke bagian 

perlengkapan, maka akan dikira saya 

yang telah merusaknya 

B. Saya beritahu rekan kerja terdekat 

saya 

C. Saya menginvestigasi siapa yang 

merusaknya 

D. Saya laporkan kepada 

bagian perlengkapan 

E. Saya diam saja karena tugas 

saya sendiripun masih banyak 

 

79. Apa yang anda lakukan bila terjadi 

bencana alam di wilayah anda? 

A. Saya akan menyumbangkan seluruh 

gaji saya bulan ini untuk korban 

bencana alam tersebut. 

B. Saya akan menyumbangkan sebagian

 gaji saya karena saya pun 

membutuhkan biaya hidup untuk diri 

sendiri dan keluarga. 

C. Saya mengajak rekan-rekan kerja di 

kantor, kerabat dan siapapun untuk 

menyumbang sesuai dengan 
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kemampuannya bagi korban bencana 

alam. 

D. Saya laporkan kepada atasan di 

kantor agar menyalurkan sumbangan. 

E. Saya percaya pengelolaan 

sumbangan bagi korban bencana 

alam seperti itu akan diatur oleh 

pemerintah. 

 

80. Di lingkungan kerja yang baru, ... 

A. Saya perlu waktu untuk mengenal 

rekan-rekan kerja 

B. Saya menunggu rekan kerja 

yang ingin berkenalan 

C. Saya langsung mampu akrab dengan 

rekan kerja 

D. Jika saya membutuhkan bantuan baru 

saya akan berkenalan 

E. Jika ada yang ingin berkenalan 

tentunya saya senang sekali 

 

81. Saya baru saja dimutasikan ke unit lain 

yang sama sekali baru bagi saya. 

Sikapsaya adalah... 

A. Berusaha memahami mekanisme 

kerja unit melalui arsip dan aturan 

kebijakan 

B. Jarang masuk karena belum jelas apa 

yang harus dikerjakan 

C. Duduk duduk saja sambil menunggu 

perintah atasan 

D. Berusaha mempelajari dan memahami 

mekanisme kerja unit melalui rekan 

sejawat 

E. Mengamati proses pekerjaan yang 

dilakukan rekan sejawat 

 

82. Sikap saya terhadap perubahan 

perubahan, ide ide baru dan cara cara 

barudalam melaksanakan suatu 

pekerjaan adalah ... 

A. Stabilitas dalam bekerja lebih penting 

B. Perubahan adalah sesuatu yang pasti 

C. Perubahan bukan 

jaminan keberhasilan pekerjaan 

D. Dengan adanya perubahan, kondisi 

kerja pasti lebih baik 

E. Keberhasilan pekerjaan tergantung 

jenis perubahan, ide, dan cara cara 

baru tersebut. 

 

83. Terjadi pergantian pimpinan di unit kerja 

saya. Sikap saya adalah ... 

A. Tidak peduli 

B. Berusaha mengenal dan memahami 

visi dan misi pimpinan baru 

C. Tidak berusaha mendekati pimpinan 

baru karena takut dicap penjilat 

D. Berusaha mengenal pribadi pimpinan 

baru 

E. Pergantian pimpinan itu sesuatu yang 

biasa 

 

84. Saya diutus mengikuti suatu Diklat. Oleh 

panitia penyelenggara sayaditempatkan 

sekamar dengan orang yang tidak saya 

kenal yang berasal dari kotalain. Sikap 

saya adalah... 

A. Mengajukan keberatan tetapi akhirnya 

menerima aturan panitia 

B. Protes keras dan minta ditempatkan 

sendiri saja 

C. Mengajukan keberatan dan minta 

ditempatkan dengan minimal orang 

yang dikenal 

D. Menerima aturan panitia dan berusaha 

mengenal dan memahami teman 

sekamar 

E. Menerima aturan panitia 

 

85. Prediksi pengamat ekonomi bahwa bulan 

depan akan terjadi inflasi besar 

diIndonesia membuat saya, ... 

A. Susah tidur 

B. Depresi berat, karena inflasi berarti 

harga barang naik 

C. Mengambil langkah hati-hati dalam 

membelanjakan uang 

D. Biarlah yang akan terjadi terjadilah 

E. Tidak percaya dengan prediksi yang 

menyusahkan itu 

 

86. Jika rencana saya melakukan inovasi 

pekerjaan ditentang oleh rekan kerja 

saya,maka ... 

A. Saya merasa kecewa 

B. Saya marah, karena bagaimanapun 

juga inovasi tersebut untuk kebaikan 

bersama 

C. Saya sedih karena inovasi tersebut 

terhambat 

D. Saya meminta penjelasan dari rekan 

tersebut dan mencari solusi terbaik 
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E. Saya berani berdebat dengan rekan 

tersebut karena saya yakin bahwa 

rencana inovasi itu membawa angin 

perubahan yang positif. 

 

87. Karena ruang kantor sempit 

maka penambahan sekat   untuk 

karyawan baruterpaksa mempersempit 

seluruh sekat yang sudah ada termasuk 

sekat anda ... 

A. Saya perlu waktu beberapa bulan 

untuk penyesuaian diri terhadap 

sempitnya sekat saya saat ini 

B. Seharusnya tak perlu ada karyawan 

baru, karena hanya mempersempit 

ruang sekat yang sudah sempit 

C. Apa mau dikata, saya harus menerima 

kondisi ini 

D. Saya menerima perubahan ini 

E. Saya mengajak rekan kerja lain untuk 

protes dan berdemo kepada atasan 

 

88. Bila ada rekan kerja yang 

salah memanggil nama saya, ... 

A. Saya sedikit tersinggung, karena 

nama adalah kehormatan seseorang 

B. Saya tak boleh tersinggung 

C. Saya mengingatkannya 

D. Saya mengingatkannya dengan keras 

agar tidak diulang 

E. Itu tidak menjadi masalah 

 

89. Reko kali ini lupa belum mengembalikan 

bolpoin yang dipinjamnya, ... 

A. Saya akan menegurnya dengan keras 

agar tidak terulang lagi 

B. Saya membiarkannya terlebih dulu 

sebab ini yang pertama kalinya dia 

lupa 

C. Saya mengikhlaskan bolpoin tersebut, 

toh harganya murah 

D. Saya mengingatkannya 

E. Saya menyindirnya agar 

ingat kelalaiannya 

 

90. Saya sudah berusaha untuk memperbaiki 

kelemahan diri,tetapi belum 

jugamenampakkan hasilnya. Sehingga 

saya… 

A. menerimanya dengan terpaksa 

B. menerimanya, meski tentu saja 

dengan sedikit kekecewaan 

C. menerimanya dengan lapang dada 

D. membenci diri saya sendiri. 

E. meratapi diri sendiri 

 

91. Ketika sedang melakukan presentasi, 

saya menerima pesan singkat (SMS) 

yangmengabarkan bahwa anak saya 

diopname di rumah sakit. Reaksi saya 

adalah... 

A. Menghentikan presentasi dan langsun

g menuju rumah sakit 

B. Mencari tahu kondisi anak saya 

kemudian memutuskan apakah tetap 

presentasi atau ke rumah sakit 

C. Membalas SMS dan melanjutkan 

presentasi 

D. Melanjutkan presentasi 

E. Menghentikan presentasi dan mencari 

tahu kondisi anak saya 

 

92. Jika hal-hal kecil merusak rencana besar 

saya, ... 

A. Saya sangat sedih dan marah kenapa 

hal kecil mampu merusak rencana 

besar 

B. Saya marah 

C. Saya melakukan evaluasi menyeluruh 

D. Saya akan melakukan teguran kepada 

pihak pelaksana 

E. Saya perlu waktu untuk menenangkan 

diri 

 

93. Pengumuman pemenang tender akan 

diumumkan besok, ... 

A. Malam ini saya tidak bisa tidur 

B. Malam ini saya melakukan refreshing 

terlebih dulu, agar besok tidak terlalu 

tertekan bila bukan saya 

pemenangnya 

C. Biarlah takdir yang menentukan 

D. Saya berharap menang, namun jika 

kalah, saya siap 

E. Pokoknya saya yakin dan harus 

menang 

 

94. Jika saya sedang marah kepada 

orang lain, ... 

A. Saya susah memberitahukannya 

B. Saya marah dengan 

diam mengacuhkannya 

C. Saya memberitahukan kesalahannya 

D. Saya tampar wajahnya 
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E. Kalau memang keterlaluan baru saya 

tampar wajahnya 

 

95. Dibandingkan dengan rekan-rekan kerja 

saya yang lain, gaya kemarahan 

sayaadalah ... 

A. Saya sering marah seperti lazimnya 

rekan lain 

B. Kemarahan saya lebih dahsyat dari 

rekan lain 

C. Saya tidak pernah marah 

D. Saya marah jika memang diperlukan 

untuk perbaikan kondisi agar lebih 

baik 

E. Saya cenderung lebih pemarah dari 

rekan lain 

 

96. Apa pendapat anda tentang marah? 

A. Marah itu buruk 

B. Marah itu buruk sekali 

C. Marah itu tidak baik 

D. Marah itu bisa baik bisa buruk 

E. Marah itu tidak diperlukan 

 

97. Pendapat saya tentang kesabaran, ... 

A. Sabar itu memang mudah diucapkan 

namun sulit dilakukan 

B. Bersabar adalah hal paling sulit 

dalam hidup saya 

C. Saya terus berusaha menjadi lebih 

sabar 

D. Sabar itu ada batasnya 

E. Mustahil ada orang yang selalu bisa 

bersabar terhadap semua kasus 

kehidupan 

 

98. Menurut rekan-rekan saya, kesabaran 

saya ... 

A. Rendah sekali 

B. Sedang 

C. Rendah 

D. Terkadang sabar terkadang tidak 

E. Cukup tinggi 

 

99. Saya telah mempersiapkan diri dengan 

baik sebelum melakukan presentasi di 

kantor besok pagi ... 

A. Saya yakin besok presentasi saya 

berjalan dengan baik, namun saya 

tetap mempersiapkan dengan 

maksimal 

B. Meski begitu saya cemas kalau-kalau 

ternyata besok presentasi saya kurang 

lancar 

C. Saya pasrah jika ada kendala 

D. Tak mungkin presentasi saya tidak 

lancar 

E. Tapi Mungkin saja presentasi saya 

terganggu hal lain 

 

100. Andi adalah seorang karyawan yang rajin. 

Namun apa yang akan terjadi padamasa 

mendatang tak ada yang tahu ... 

A. Andi tetap saja akan terkena PHK 

jika ekonomi nasional lesu 

B. Mustahil karyawan serajin Andi kena 

PHK 

C. Karakter Andi sebagai karyawan 

rajin dapat membantu kenaikan 

karirnya kelak 

D. Pemecatan banyak karyawan tidaklah 

terlalu berpengaruh terhadap citra 

perusahaan 

E. Harusnya karyawan rajin tak boleh 

kena PHK 
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TES WAWASAN KEBANGSAAN 

1. Konsepsi Pancasila tentang hubungan 

antara manusia dan masyarakatnya 

adalah terciptanya keselarasan, 

keserasian, dan keseimbangan yang 

berartimeletakkan kepentingan umum di 

atas kepentingan pribadi dan golongan. 

(D) 

2. Pengamalan sila Kemanusiaan yang adil 

dan beradab, yaitu mencakup 

peningkatan martabat serta hak dan 

kewajiban asasi warga negara serta 

penghapusan penjajahan, 

kesengsaraaan, dan ketidakadilan di 

muka bumi ini. (B) 

3. Sila ke- tiga pancasila pada lambang 

Indonesia dilambangkan dengan 

gambarPohon beringin. (C) 

4. Pada Sidang BPUPKI yang pertama 

tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno 

berpidato mengemukakan gagasan 

mengenai rumusan lima sila dasar 

Negara RI, yang beliau namakan 

“Pancasila”, yaitu: 

1) Kebangsaan Indonesia 

2) Internasionalisme dan Peri 

Kemanusiaan 

3) Mufakat atau Demokrasi 

4) Kesejahteraan Sosial 

5) Ketuhanan Yang Maha Esa (D) 

5. Kekalahan Jepang dalam 

perang Pasifik semakin jelas, Perdana 

Menteri Jepang, Jenderal Kuniaki Koiso, 

pada tanggal 7 

September 1944 mengumumkan 

bahwa Indonesiaakan di-merdekakan 

kelak, sesudah tercapai kemenangan 

akhir dalam perang Asia Timur Raya. 

Dengan cara itu, Jepang berharap 

tentara Sekutu akan disambut oleh rakyat 

Indonesia sebagai penyerbu negara 

mereka, sehingga pada tanggal 1 

Maret 1945 pimpinan pemerin-tah 

pendudukan 

militer Jepang di Jawa, Jenderal 

Kumakichi Harada, mengumum-kan 

dibentuknya suatu badan khusus yang 

bertugas menyelidiki usaha-usaha 

persiapan kemerdekaan Indonesia, yang 

dinamakan "Badan Penyelidik Usaha-

Usaha Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia" (BPUPKI) atau dalam bahasa 

Jepang: Dokuritsu Junbi Cosakai. 

Pembentukan BPUPKI juga untuk 

menyelidiki, mempelajari dan 

memepersiapakan hal-hal penting lainnya 

yang terkait dengan masalah tata 

pemerintahan guna mendirikan suatu 

negara Indonesia merdeka. (E) 

6. Sumber nilai filosofis dan asas-asas 

dalam UUD 1945 adalah pada pancasila 

sekaligus merupakan dasar hukum di 

Indonesia.  (E) 

7. Paham semua golongan senantiasa 

hanya berpijak, bertitik tolak dan bertolak 

ukur dari pancasila yang merumuskannya 

terdapat dalam pembukaan UUD 1945 

alenia IV. (B) 

8. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi 

kesamaan kedudukan warga negara 

dalam hukum dan pemerintahan dan 

kewajiban menjunjung hukum dari 

pemrintahan dengan tidak ada 

kecualinya.  (A) 

9. Sesuai dengan pasal 23 E ayat (2) hasil 

pemeriksaan keuangan negara 

diserahkan kepada DPR, DPD, dan 

DPRD. (C) 

10. Kalimat pertama teks Proklamasi adalah 

saran Ahmad Soebardjo yang diambil dari 

rumusan Badan Penyelidik Usaha 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan 

kalimat terakhir disarankan oleh 

Mohammad Hatta.  

Ir. Soekarno menulis teks naskah 

"Proklamasi Klad", yang isinya adalah 

sebagai berikut:  

“Proklamasi Kami bangsa Indonesia 

dengan ini menjatakan kemerdekaan 

Indonesia.  

Hal2 jang mengenai pemindahan 

kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan 

 dengan tjara seksama dan dalam 

tempoh jang sesingkat singkatnja.  

Djakarta, 17 - 8 - '05  Wakil2 bangsa 

Indonesia“ (A) 

11. Sistem pemerintahan Republik Indonesia 

berbentuk presidensil yaitu kekuasaan 

tertinggi dalam pengaturan kekuasaan 

ada pada presiden.  (B) 

12. Anggaran pendidikan yang diprioritaskan 

negara dari anggaran pendapatan dan 

belanja negara sebesar dua puluh persen 

sesuai Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.   (B) 

13. Perencanaan umum pembangunan 

nasional yang merupakan penjabaran 

GBHN adalah Propenas. (A) 

PEMBAHASAN SOAL LATIHAN TWK TIU DAN TKP
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14. Masalah kependudukan dan sosial 

budaya termasuk pergeseran nilai dan 

perkembangan aspirasi rakyat yang 

dinamis merupakan faktor sosial yang 

bias terjadi dalam kehidupan masyarakat. 

(C) 

15. Sasaran dan tujuan dari pembangunan 

nasional jangka panjang adalah 

melaksanakan pembangunan di segala 

bidang yang strategis. (D) 

16. Dinas-dinas di provinsi merupakan unsur 

pemerintah provinsi yang dipimpin oleh 

seorang kepala dinas yang berada di 

bawah gubernur melalui skretariat daerah 

(sesuai padal 18 UUD 1945). (C) 

17. Adanya perbedaan pedoman penentuan 

kewarganegaraan oleh masing-masing 

negara maka seseorang dapat menjadi 

patrida (tidak mempunyai 

kewarganegaan), bipatrida 

(kewarganegaraan ganda).  (C) 

18. Konflik-konflik yang terjadi di antara 

penguasa lokal di Indonesia yang pada 

masa itu lebih bersifat feodal sehingga 

terjadi perebutan sumber ekonomi. (A) 

19. Pada masa Orde Baru untuk meredakan 

konflik ideoligis maka Orde Baru 

membangun konsep baru tentang 

demokrasi yang dikenal dengan 

Demokratis pancasila walupun dalam 

pelaksanannya lebih condong ke diktator 

dan militeris. (D) 

20. Pasal 15 UUD 1945, presiden memberi 

gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda 

kehormatan yang diatur dengan undang-

undang, misalnya apabila seseorang 

telah melakukan tindakan 

menyelamatkan negara dari ancaman 

bahaya. (A) 

21. Hakim MK dapat diberhentikan secara 

tidak hormat jika 5 kali berturut-turut tidak 

hadir dalam persidangan. (E) 

22. Jika pegawai negeri bersangkutan 

meminta untuk dipindahkan, maka 

pemerintah akan mempertimbangkan 

permintaan tersebut. Hal itu yang menjadi 

pertimbangan utama pemerintah. (A) 

23. 1, 3, 4, 6, 5, 7 (Pancasila, pembukaan 

UUD 1945, Tap MPR, UU, Peraturan 

Pemerintah, Keppres). (A) 

24. Negara merupakan organisasi 

kemasyarakatan yang bertujuan 

mengatur serta menyelenggarakan 

masyarakat yang terdiri atas jabatan-

jabatan. Pernyataan ini adalah pengertian 

negara ditinjau dari segi organisasi 

kekuasaan. (E) 

25. Wilayah ekstra teritorial Indonesia 

sebagai salah satu unsur negara adalah 

kantor dan halaman kedutaan besar 

Indonesia di negara lain. (D) 

26. Negara Indonesia dapat melakukan 

naturalisasi istimewa kepada orang asing, 

apabila berjasa bagi negara Indonesia 

(sesuai pasal 15 UUD 1945). (A) 

27. Organ utama PBB yang berfungsi 

membuat rekomendasi tentang prinsip 

kerja sama internasional dalam rangka 

memelihara perdamaian dan keamanan 

internasional adalah dewan keamanan 

PBB. (D) 

28. Berdasarkan fakta sejarah, terdapat suatu 

negara dapat terjadi fusi, yaitu fusi 

merupakan meleburnya beberapa negara 

yang mendiami suatu wilayah menjadi 

negara baru. (D) 

29. Perang dingin yang terjadi pada akhir 

tahun 1960-an antara Amerika Serikat 

dan Uni Soviet yang saling berlomba 

dalam memperlihatkan kekuatan 

militernya membawa dampak yang besar 

bagi negara-negara di dunia di anatarnya 

dibentuk berbagai pakta pertahanan di 

berbagai kawasan dunia. (E) 

30. Poros Jakarta – Beijing – Moskow yang 

kemudian menjadi pertentangan sebab 

seakan Indonesia telah keluar dari tujuan 

politik bebas aktif dan lebih condong ke 

negara komunis. (C) 

31. Bangkitnya nasionalisme di Indonesia 

tidak lepas dari pengaruh gerakan di 

Asia, di antaranya adalah kemenangan 

Jepang atas Rusia di tahun 1905, yang 

membuktikan bahwa persatuan dan 

kesatuan sangat penting diwujudkan.  (E) 

32. Judul yang tepat untuk bacaan tersebut 

adalah Ironisme Menjadi Guru, jarena 

teks tersebut didominasi oleh 

pembahasan tentang beberapa 

kenyataan yang dialami guru dan 

berbeda jauh dengan yang semestinya 

diterima guru seperti halnya dokter. (E) 

33. (B) 

a Opsi A: penggunaan tanda koima 

antara lain untuk memisahkan anak 

kalimat yang diletakkan di depan 

induk kalimat. Setelah tanda tanya 

tidak diperkenankan ada tanda baca 

kain. 
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b Opsi B: kata malpraktik tidak perlu 

dimiringkan karena buka merupakan 

bahasa asing dalam bentuk yang utuh 

melainkan telah diadaptasi sesuai 

dengan ejaan Indonesia. 

c Opsi C: kata miseducation harus 

dimiringkan karena merupakan 

bahasa asing dalam bentuk utuh dan 

belum diadaptasi dalam bahasa 

Indonesia. 

d Opsi D: setelah kata insentif perlu 
ditambahkan tanda koma ( , ) karena 
kata insentif termasuk dalam 
perincian yang jumlahnya lebih dari 
dua. 

e Opsi E: kata depan “di” seharusnya 

dipisah dengan kata “dalam.” 

 

34. Kalimat yang sesuai dengan EYD adalah 

Opsi D karena kata “pasca” seharusnya 

disambung dengan kata yang 

mengikutinya. Sehingga kata pasca 

dalam kalimat tersebut seharusnya 

disambung dengan kata reformasi 

menjadi pascareformasi.  (D) 

35. Makna imbuhan se- pada kalimat 

“pemuda itu sekampung denganku.” 

Memiliki makna yang sama dengan yang 

terdapat pada kalimat “Ayah dan ibu tidak 

tinggal serumah lagi.” Makna imbuhan se- 

tersebut adalah satu kediaman atau 

tempat tinggal. (A) 

 

TES INTELEGENSI UMUM 

36. Pailit = a jatuh (tt perusahaan dsb); 

bangkrut. (E) 

37. Abrasi = n 1 Geo pengikisan batuan oleh 

air, es, atau angin yang mengandung dan 

mengangkut hancuran bahan. (C) 

38. Seleksi = n 1 pemilihan (untuk 

mendapatkan yang terbaik). (D) 

39. Takzim = Hormat dan sopan. Lawan kata 

yang tepat untuk kata takzim adalah kata 

lancang. (E) 

40. Longgar = Lebar; tidak sempit.Lawan kata 

yang tepat untuk kata longgar adalah kata 

sempit. (A) 

41. Perintis = Pelopor; orang yang memulai 

mengerjakan sesuatu. Lawan kata yang 

tepat untuk kata perintis adalah kata 

penerus. (C) 

42. Pisau dibuat dengan cara ditempa. 

Patung dibuat dengan cara dipahat. (A) 

43. Lawan kata dari kata jujur adalah kata 

dusta. 

Lawan kata dari kata besar adalah kata 

kecil. (B) 

44. Tugas perawat adalah melayani pasien. 

Tugas pedagang adalah melayani 

pembeli. (C) 

45. Rotan adalah bahan pembuat kursi. 

Kayu adalah bahan pembuat pintu. (C) 

 

46. Jumlah keuntungan 

= Rp 743.400,00 – Rp 655.200,00 

= Rp 88.200,00 

Keuntungan per ekor = Rp 2.100,00 

Jumlah bebek yang dijual =
Rp 88.200

Rp 2.100
 

           = 42 ekor (C) 

 

47. Uang hasil penjualan Rp 2.250.000,00 

Besarnya pinjaman 

= Rp 2.000.000,00 + (7,5% ᵡ Rp 2.000.000) 

= Rp 2.150.000,00 

Hasil yang didapat 

= Rp 2.250.000 – Rp 2.150.000 

= Rp 100.000,00 

Jumlah uang kontan 

= Rp 100.000 – (Rp 30.500 + Rp 2.000) 

= Rp 67.500,00 (B) 

 

48. Perbandingan uang Suci dan Murni 

adalah 3 : 7 dan uang Murni sejumlah Rp 

210.000,00, maka: 

Uang Suci =  
3

7
× Rp 210.000,00 

                 = Rp 90.000,00 

Selisih uang keduanya adalah: 

= Rp 210.000,00 – Rp 90.000,00 

= Rp 120.000,00  (C) 

 

49. Kayu dengan panjang 4 meter beratnya 

18 ons atau setiap meter beratnya 4,5 

ons. 

Panjang kayu yang beratnya 3,15 

kilogram atau 31,5 ons adalah: 

31,5

4,5
 meter = 7 meter.     (𝐂) 

 

50. 2x
2
 + 4x = -2 ekuivalen dengan 2(x + 1)

2
 

= 0. Jadi penyelesaiannya adalah x = -1. 

(A) 
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51. Diketahui x dan z merupakan 

penyelesaian persamaan 14y
2
 – 42y + 

168 = 0. 

x
2
 + z

2
 = (x + z)

2
 – 2xz 

  = (42/14)
2
 – 2(168/14) 

= (3)
2
 – 2(12) 

= 9 – 24 

= -15. (B) 

 

52. Karena -10 ≤ x + y ≤ 10 dan -5 ≤ x ≤ 5, 

maka -5 ≤ y ≤ 5. 

Akibatnya, -25 ≤ xy ≤ 25. (D) 

 

53. Nilai x terbesar yang mungkin adalah : 

x = 8 + 12 = 20.  (D) 

 

54. Waktu yang diperlukan untuk satu kali 

berangkat = 1,5/4,5 jam = 1/3 jam. Jadi 

waktu yang diperlukan untuk berjalan 

pulang-pergi selama 6 hari adalah: 

= 6 × 2 × 1/3 jam = 4 jam.  (A) 

 

55. Perpindahan mobil 

= 1600 km/jam × (15 menit : 60) 

= 40 km. (C) 

 

56. Jumlah pesanan = 9 mangkuk. 

Satu kali perjalanan 2 mangkuk 

Untuk mengantarkan seluruh pesanan, 

dibutuhkan = 9 : 2 = 4,5 kali → dibulatkan 

menjadi 5 kali. (C) 

 

57. -4 + 3 – 6 + 2 + 9 – 2 = 2.  (B) 

 

58. +2+2+2 

 

H   L   J   O   L   R   N   U 

 

+3          +3          +3 (E) 

 
Huruf ke- 

59. 1    4    9    16    25 

 

A   D    I      P     Y  (D) 

 

60. -7       -7      -7       -7 

 

65   58   51    44    37 (B) 

 

61. Sementara penyelam bukan pelaut (D) 

62. Sekarang hujan dan tidak hujan (E) 

63. Kamu tidak lulus, jika kamu tidak dapat 

hadiah (B) 

64. Kuda yang lepas dari pingitan akan 

berbuat sekehendaknya, lari ke san ke 

mari dan mungkin akan pergi jauh 

meninggalkan kandangnya. Biasanya 

tidak mudah menangkapnya kembali. 

Peribahasa di atas dikiaskan kepada 

sesorang yang hidupnya terkekang lalu 

tiba-tiba peroleh kebebasan, akan 

berbuat hal-hal yang sering melewati 

batas. Misalnya, seorang wanita yang di 

rumahnya di desa sangat terkekang, 

ketika pindah hidup di kota dan jauh dari 

orangtuanya, akan menjadi seorang yang 

sangat bebas hidupnya dalam pergaulan 

hingga lupa akan batas-batas yang tidak 

boleh dilanggarnya. Kalau tidak segera ia 

memperbaiki kelakuannya, tentu ia akan 

menderita akibatnya. 

“Sanat girang karena baru saja bebas, 

lalu berbuat yang bukan-bukan melewati 

batas” (B) 

65. Rusa yang pertama kali masuk (tersesat) 

ke kampung diumpamakan dengan orang 

dusun yang pertama kali datang ke kota. 

Ia akan terheran-herean melihat segala 

macam barang, segala macam 

keramaian yang pertama kali dilihatnya 

itu. Dari tingkah lakunya menanggapi 

semua yang asing baginya itu, tampak 

kebodohan dan keluguannya. 

Sering pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukannya kepada orang di sekitarnya 

menggambarkan betapa bodohnya dia. 

Karena itu, bila engkau baru pertama kali 

melihat sesuatu yang belum kau kenal, 

janganlah terlalu memperlihatkan tingkah 

laku yang menyatakan kebodohanmu 

agar engkau tidak diumpakan orang 

denga “rusa masuk kampung”. 

“Tercengang dan keheran-heranan 

melihat sesuatu yang baru” (C) 

 

TES KARAKTERISTIK PRIBADI 

Poin 

No  5 4 3 2 1 

66 E A B D 
C 

67 E B D C 
A 
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68 E C B D 
A 

69 E A B D 
C 

70 E D B A 
C 

71 D E C A 
B 

72 C E A B 
D 

73 B A C D 
E 

74 A C D B 
E 

75 B E A C 
D 

76 A C D B 
E 

77 E B A C 
D 

78 D B C E 
A 

79 C D E B 
A 

80 C E B A 
D 

81 A D E C 
B 

82 E D B A 
C 

83 B D E C 
A 

84 D E A C 
B 

85 C D E A 
B 

86 D E C A 
B 

87 D C A E 
B 

88 E B C D 
A 

89 D B E A 
C 

90 C B A D 
E 

91 B E C A 
D 

92 C E A D 
B 

93 C D B E 
A 

94 C B A E 
D 

95 D A E B 
C 

96 E D C A 
B 

97 C A D B 
E 

98 E B D C 
A 

99 A E B C 
D 

100 C E A B 
D 

 

 

 


