
IN
I H

ANYA SO
AL 

LA
TI

HAN

 

 

 

 
1. Ideologi dimana buruh dan tani tidak diapresiasi dengan baik dan hanya dianggap sebagai 

salah satu faktor produksi saja, merupakan penerapan dari ideologi ... 

A. Sosialisme 

B. Marxisme 

C. Nasionalisme 

D. Kapitalisme 

E. Komunisme 

 

2. Paham nasionalisme yang menunjukkan bahwa suatu proses politik yang sangat berperan 

adalah warga negaranya, jadi rakyat merupakan komponen yang sangat penting dan paling 

berperan di dalam tatanan sistem negara, disebut ... 

A. Nasionalis Kewarganegaraan 

B. Nasionalis Etnis 

C. Nasionalis Romantic 

D. Nasionalis Liberalis 

E. Nasionalis Humanis 

 

3. Bentuk nyata dari nilai-nilai sosial di dalam masyarakat yang berbudaya, memiliki aturan-

aturan, dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun tidak, merupakan pengertian dari ... 

A. Hukum 

B. Ideologi  

C. Bangsa 

D. Perilaku Manusia 

E. Norma  

 

4. Sebelum Piagam Jakarta disahkan menjadi pancasila ada beberapa hal yang diubah oleh 

PPKI, salah satunya adalah syarat yang menyebutkan bahwa “presiden Indonesia harus 

orang Islam” diubah menjadi “presiden Indonesia harus orang Indonesia asli”, tercantum 

dalam UUD 1945 ... 

A. Pasal 1 ayat (1) 

B. Pasal 1 ayat (2) 

C. Pasal 2 ayat (2) 

D. Pasal 6 ayat (2) 

E. Pasal 6 ayat (1) 

 

5. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang 

lain, merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila sila  ... 

A. Pertama 

B. Kedua 

C. Ketiga 

D. Keempat 

E. Kelima 

 

6. Menurut sistem pemerintahan yang terdapat dalam UUD 1945 hasil amandemen, pemilihan 

presiden adalah ... 
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A. Dipilih lewat MPR 

B. Dipilih secara langsung oleh rakyat 

C. Dipilih oleh DPR dan DPD 

D. Bertanggung jawab kepada MPR 

E. Monarki konstitusional 

 

7. Jenderal Koiso memberikan janji kemerdekaan (kelak di kemudian hari) pada rakyat 

Indonesia pada tanggal ... 

A. 6 September 1944 

B. 7 September 1944 

C. 8 September 1944 

D. 9 September 1944 

E. 10 September 1944 

 

8. Perihal masa jabatan presiden juga menjadi bagian pasal yang diamandemen, yakni pasal 

... 

A. 6 

B. 7 

C. 8 

D. 9 

E. 10 

 

9. Pada dasarnya UUD 1945 dapat diubah oleh MPR sesuai dengan pasal 37, dengan 

persyaratan .... 

A. Dihadiri oleh ½  jumlah anggota MPR dan semua anggota setuju  

B. Disetujui oleh ½  jumlah anggota MPR dan dihadiri 2/3 jumlah anggota MPR.  

C. Dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota MPR dan disetujui oleh ½  yang hadir.  

D. Dihadiri dan disetujui oleh ½  jumlah anggota MPR lebih satu (1/2 + 1) jumlah anggota 

MPR.  

E. Dihadiri 2/3 dari jumlah anggota MPR dan disetujui oleh 2/3 dari jumlah anggota MPR 

yang hadir.  

 

10. Berikut merupakan lokasi-lokasi terjadinya Perang Diponegoro, kecuali ... 

A. Surakarta 

B. Buleleng   

C. Rembang 

D. Gua selarong 

E. Demak 

 

11. Pemimpin pemberontakan DI/TII di Jawa Barat adalah... 

A. Muso 

B. Semaun 

C. Dharsono 

D. Amir Syarifuddin 

E. Kartosuwiryo 

 

12. Batas landas kontinen diukur mulai dari garis dasar pantai ke arah luar dengan jarak paling 

jauh adalah 200 mil, dan memiliki kedalaman landas kontinen yang tidak lebih dari ... 

A. 100 meter 
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B. 12 mil 

C. 200 meter 

D. 200 mil 

E. 150 meter 

 

13. Hasil perundingan linggarjati menyatakan bahwa wilayah kekuasaan Indonesia menjadi… 

A. Sumatra, Jawa, dan Madura  

B. Sumatra, Jawa, dan Kalimantan  

C. Sumatra, Jawa, dan Bali  

D. Sumatra dan Jawa  

E. Jawa saja  

 

14. Berdasarkan asal usul dan persebaran penduduk, diperkirakan masyarakat awal yang 

menempati wilayah Indonesia termasuk rumpun bangsa melayu. Berikut ini yang termasuk 

ke rumpun Melayu Tua adalah … 

A. Suku Dayak 

B. Suku Sunda 

C. Suku Jawa 

D. Suku Betawi 

E. Suku Minang 

 

15. Salah satu butir Pancasila yang meggambarkan Bhineka Tunggal Ika adalah sila ke … 

A. Satu 

B. Dua 

C. Tiga 

D. Empat 

E. Lima 

 

16. Kata Bhineka Tunggal Ika pertama ditulis dalam kitab Sutasoma, karangan.. 

A. Mpu Kanwa 

B. Mpu Triguna 

C. Mpu Panuluh 

D. Mpu Tantular 

E. Mpu Prapanca 

 

17. Prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia (Persatuan Indonesia) tersusun dalam kesatuan 

majemuk tunggal yaitu, kecuali... 

A. Kesatuan sejarah 

B. Kesatuan cita-cita 

C. Kesatuan nasib 

D. Kesatuan kebudayaan 

E. Kesatuan asas kerohanian 

 

18. Menggunakan sistem unikameral, yaitu Kongres Rakyat Nasional (National People’s 

Congress) merupakan salah satu ciri sistem pemerintahan negara ... 

A. Cina 

B. Jepang 

C. Perancis 
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D. Inggris 

E. Amerika Serikat 

 

19. Monarki absolut merupakan suatu pemerintahan yang dipegang oleh seorang raja atau ratu 

yang sewenang-wenang. Salah satu penguasa diktator yang dikenal dengan semboyan 

L’etat C’est Moi atau negara adalah saya sendiri, yaitu ... 

A. Adolf Hitler di Jerman 

B. Kaisar Hirohito di Jepang 

C. Louis XIV di Perancis 

D. Ratu Elizabeth di Inggris 

E. Barack Obama di Amerika Serikat 

 

20. Pernyataan berikut yang merupakan kelebihan sistem pemerintahan parlementer adalah ... 

A. Kedudukan eksekutif stabil sebab tidak bertanggung jawab pada legislatif dan parlemen 

B. Masa jabatan eksekutif jelas  

C. Penyusunan program kabinet mudah karena disesuaikan dengan masa jabatan 

D. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet berhati-

hati dalam menjalankan pemerintahan 

E. Legislatif bukan tempat kaderisasi eksekutif sebab anggota parlemen tidak boleh 

dirangkap pejabat eksekutif 

 

21. Program yang digulirkan pemerintah melalui PMPN Mandiri bertujuan untuk … 

A. Mengembangkan usaha kecil masyarakat  

B. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat 

C. Mengembangkan desa yang tertinggal 

D. Mendirikan fasilitas umum yang belum terdapat di daerah 

E. Menanggulangi kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat 

 

22. Pemerintah berdasar atas sistim konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme, yang 

dimaksud absolutisme adalah … 

A. Kekuasaan terbatas 

B. kekuasaan yang tidak terbatas 

C. pemerintahan kaku 

D. bersifat mutlak 

E. bersifat fleksibel 

 

23. Tata urutan perundang-undangan yang memegang urutan paling rendah adalah … 

A. Peraturan daerah 

B. Peraturan Pemerintah 

C. Keppres 

D. UU 

E. Perpu 

 

24. Konsep dasar demokrasi adalah … 

A. Pemimpin Berkuasa 

B. Presiden Berkusa 

C. Rakyat Berkuasa 

D. Ulama berkuasa 
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E. Media Berkuasa 

 

25. Salah satu faktor yang turut menentukan tercapainya keadilan sosial adalah demokrasi 

ekonomi seperti tercantum di dalam UUD 1945, yaitu seperti di bawah ini kecuali .... 

A. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.  
B. Negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan dan etatisme.  
C. Cabang-cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara.  
D. Sumber kekayaan negara digunakan atas mufakat lembaga perwakilan rakyat.  
E. Perekonomian daerah dan pusat dikembangkan secara serasi dan seimbang.  
 

26. Salah satu indikator kuatnya sebuah sistem politik demokrasi adalah ... 

A. Peran sipil lebih dominan 

B. Adanya komunikasi politik yang baik 

C. Mempunyai tujuan yang jelas 

D. Bersumber kepada kehendak penguasa 

E. Pemimpinnya bukan dari militer 

 

27. Agama dan kebudayaan Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang yang berasal 

dari ... 

A. Arab, Cina, Gujarat (India), dan Eropa 

B. Arab, Persia, Gujarat (India), dan Cina 

C. Persia, Arab, Eropa, dan Jepang 

D. Arab, Persia, Gujarat (India), dan Eropa 

E. Arab, Persia, Cina, dan Eropa 

 

28. Berikut yang merupakan prasasti peninggalan kerajaan Mataram Lama adalah ... 

A. Prasasti Kebun Kopi 

B. Prasasti Kalasan 

C. Prasasti Tugu 

D. Prasasti Jambu 

E. Prasasti Pasir Awi 

 

29. Meletusnya perang dunia II, diawali dengan serangan Jerman terhadap Danzig (Polandia) 

pada ... 

A. 1 September 1939 

B. 1 September 1942 

C. 1 November 1939 

D. 10 September 1939 

E. 1 Agustus 1939 

 

30. Negara yang temasuk dalam blok sekutu dalam Perang Dunia II adalah... 

A. Jepang 

B. Italia  

C. Polandia 

D. Austria 

E. Finlandia 

 

31. ASEAN diawali dengan Deklarasi Bangkok ditandatangani oleh lima menteri luar negeri 

negara  peserta konferensi, adapun delegasi dari Singapura adalah.... 
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A. H. Adam Malik 

B. Tun Abdul Razak 

C. S. Rajaratman 

D. Narsisco Ramos 

E. Thanat Khoman 

 

32. Silang pendapat yang terjadi antara departemen kesehatan dan Badan pengawasan Obat 

dan Makanan (POM) dalam pananganan kasus formalin, secara tidak langsung menggeser 

isu pokok yang berpihak pada kepentingan konsumen, yaitu mendapatkan produk makanan 

yang aman bagi kesehatan. 

Kalimat inti dari kalimat luas di atas adalah ... 

A. Silang pendapat terjadi. 

B. Silang pendapat menggeser isu pokok. 

C. Kasus formalin berpihak pada kepentingan konsumen. 

D. Silang pendapat berpihak pada kepentingan konsumen. 

E. Kepentingan konsumen, yaitu mendapatkan produk makanan. 

 

33. Kalimat di bawah ini yang merupakan kalimat mejemuk campuran adalah ... 

A. Dia sudah melamar pekerjaan ke mana-mana, tetapi belum juga berhasil mendapatkan 

pekerjaan. 

B. Selang beberapa waktu masuklah mereka. 

C. Saya menjaga rumah, sedangkan ibu pergi ke pasar. 

D. Adik mendapat nilai buruk, padahal dia sudah belajar giat. 

E. Ketika ayah datang, adik bermain bola dan kakak membeca buku. 

 

34. Karena pengaruh globalisasi dan tuntutan kehidupan, masyarakat akan mengalami 

pergeseran apresiasi dan cara pandang terhadap berbagai aspek kehidupan. 

Frase verba dalam pernyataan di atas adalah ... 

A. Pengaruh globalisasi 

B. Akan mengalami 

C. Tuntutan kehidupan 

D. Pergeseran apresiasi 

E. Aspek kehidupan 

 

35. Kesinambungan pembangunan hanya mungkin dilaksanakan jika ketahanan nasional dan 

kualitas trilogi pembangunan meningkat. 

Kalimat di atas menggunakan frase nomina berikut, KECUALI ... 

A. Kesinambungan pembangunan 

B. Mungkin dilaksanakan 

C. Ketahanan nasional 

D. Kualitas trilogi pembangunan 

E. Trilogi pembangunan 

 

36. ELITIS =  _____ 

A. Terpandang 

B. Terbatas 

C. Terpercaya 

D. Terbalik 

E. Terpadu  
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37. AMBIGUITAS =  ______ 

A. Pengartian 

B. Penyimpangan 

C. Ketidakpastian 

D. Kebingungan 

E. Penyelewengan  

 

38. RELUNG =  ______ 

A. Ruang  

B. Labirin 

C. Dalam 

D. Panjang 

E. Lebar  

 

39. RAPUH ><  ______ 

A. Tegang 

B. Teguh 

C. Lurus 

D. Sehat 

E. Remuk  

 

40. TENTATIF  ><  ______ 

A. Tepat 

B. Jelas 

C. Pasti 

D. Langsung 

E. Cepat  

 

41. QUASI >< _____ 

A. Nyata 

B. Langsung 

C. Lemah 

D. Turun 

E. Cepat  

 

42. MAKAN : LAPAR = LAMPU :  _____ 

A. Padang 

B. Pijar 

C. Terang 

D. Gelap 

E. Sinar   

 

43. DERAJAT : TEMPERATUR =  _____ : ______ 

A. Ons : Bobot 

B. Servis : Tenis 

C. Massa : Energi 

D. Cahaya : Terang 

E. Air : Dingin  
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44. KOMPONIS : SIMPONI =  ______ : _______ 

A. Aktor : Komedi 

B. Konduktor : Orkestra 

C. Sutradara : Film 

D. Penyair : Soneta 

E. Penyanyi : Lagu 

 

45. BALADA : LAGU =  _____ : ______ 

A. Novel : Bab 

B. Melodi : Ritme 

C. Teh : Minuman 

D. Siang : Hari 

E. Kosong : Sepi 

 

46. Pak Aditya membeli tiga jerigen minyak goreng yang masing-masing berisi 25 liter dengan 

harga Rp 600.000,00 dan menjualnya dengan mengharap laba 5% dari harga beli. Berapa 

hari kemudian, harga minyak goreng turun dan Pak Aditya terpaksa menjual sisa persediaan 

minyak goreng sebanyak 21 liter dengan harga Rp 7.400,00/liter. Berapa % laba/rugi Pak 

aditya setelah semua minyak goreng itu terjual habis? 

A. Laba 1,5% D. Rugi 2,2% 

B. Rugi 1,5% E. Laba 2% 

C. Laba 2,2% 

 

47. Pada saat ini, harga satu lusin kelereng dan sepuluh kilogram salak adalah sama. Jika 

harga satu lusin kelereng telah naik sebesar 10% dan harga salak naik sebesar 2%, maka 

untuk membeli satu lusin kelereng dan sepuluh koligram salak diperlukan tambahan uang 

sebesar ... 

A. 10%  D. 6% 

B. 12%  E. 7% 

C. 2% 

 

48. Seorang pekerja dibayar Rp 800 per jam. Ia bekerja dari pukul 08.00 – 16.00. ia akan 

mendapat tambahan sebesar 50% per jam jika bekerja melampaui pukul 16.00. Jika ia 

memperoleh Rp. 8.000 pada hari itu, pukul berapa ia pulang? 

A. 16.20  D. 17.20 

B. 16.40  E. 17.40 

C. 17.00 

 

49. Jika tabung P tingginya dua kali tinggi tabung S dan jari-jarinya setengah tabung S, 

perbandingan isi tabung P terhadap isi tabung S adalah ... 

A. 1 berbanding 4 

B. 1 berbanding 2 

C. 1 berbanding 1 

D. 4 berbanding 1 

E. 2 berbanding 1 

 

50. Jika {x = 0,178 + 6,017 + 5,278925} dan {y = 12}, manakah pernyataan yang benar? 

A. x > y 
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B. x < y 

C. x = y 

D. hubungan x dan y tak dapat ditentukan 

E. x ≠ y 

 

51. Jika 2
x
 = 64b dan 3

y
 = 81, manakah pernyataan berikut yang benar? 

A. x > y 

B. x < y 

C. x = y 

D. hubungan x dan y tak dapat ditentukan 

E. x ≠ y 

 

52. Jika K adalah rata-rata dari 10 dan -14, maka rata-rata dari K danb -8 adalah ... 

A. -24  D. -5 

B. -12  E. -8 

C. -11 

 

53. Dari suatu kelas yang terdiri atas 40 orang siswa diperoleh nilai rata-rata kelas 7,00 untuk 

mata pelajaran matematika saja. Jika nilai 5 siswa tertinggi dengan rata-rata 8,50 dan 10 

nilai siswa terendah dengan rata-rata 6,00 dikeluarkan, berapa nilai rata-rata siswa sisanya? 

A. 6,60  D. 7,80 

B. 7,10  E. Salah semua 

C. 7,60 

 

54. Kecepatan Heri berlari adalah tiga kali kecepatan Zainal berjalan. Zainal menyelesaikan 

ujian pukul 11.30 WIB dan kemudian berjalan pulang. Jika Heri menyelesaikan ujian pukul 

11.36 WIB dan kemudian berlari mengejar Zainal, pukul berapa Heri tepat menyusul Zainal? 

A. 11.39 WIB D. 11.49 WIB 

B. 11.42 WIB E. 11.52 WIB 

C. 11.45 WIB 

 

55. Moko berlari empat kali lebih cepat dari kecepatan Koko berjalan kaki. Koko lebih cerdas 

dari Moko. Pada suatu ujian, Koko berhasil menyelesaikan semua soal ujiannya pada pukul 

13.00 WIB dan mulai berjalan pulang. Moko berhasil menyelesaikan semua soal ujiannya 

pada pukul 13.12 WIB dan berlari mengejar Koko. Pada pukul berapakah Moko tepat akan 

menyusul Koko? 

A. 13.16 WIB D. 13.30 WIB 

B. 13.24 WIB E. 13.34 WIB 

C. 13.28 WIB 

 

56. Suatu kelompok belajar mempunyai anggota 7 orang. Jika setiap belajar semua anggota 

kelompok duduk dengan posisi melingkar, banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk 

anggota kelompok tersebut adalah ... 

A. 720  D. 5040 

B. 1440  E. 5420 

C. 2520 

 

57. Dalam sebuah kotak terdapat 200 kelereng yang terdiri dari kelereng kecil dan kelereng 

besar. Ada 130 kelereng berwarna hijau, 35 diantaranya adalah kelereng besar. Jumlah 
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kelereng besar dalam kotak tersebut ada 75 buah. Berapakah jumlah kelereng kecil yang 

tidak berwarna hijau? 

A. 45  D. 35 

B. 40  E. 25 

C. 30   

 

58. 2  4  4  7  8  10  ... 

A. 15 dan 13 D. 16 dan 13 

B. 16 dan 14 E. 15 dan 16 

C. 15 dan 14 

 

59. X  W  U  V  T  S  Q  R  P  O  ... 

A. M dan N D. L dan M 

B. N dan M E. N dan L 

C. M dan L 

 

60. 6, 4, 9, 7, 12, 10, 15, ... 

A. 10, 21  D. 13, 18 

B. 11, 20  E. 14, 17 

C. 12, 19 

 

Untuk soal 60 – 62, gunakan informasi berikut! 

Sepasang pengantin akan berjalan-jalan ke Jogjakarta dan berencana mengunjungi enam tempat 

wisata, yaitu Malioboro, Alun-alun, Candi Borobudur, Candi Prambanan, Parangkritis, dan 

Keraton. Adapun aturan kunjungannya yaitu: 

 Malioboro harus dikunjungi sebelum Candi Borobudur dan keraton. 

 Candi Prambanan hanya boleh dikunjungi jika Candi Borobudur sudah dikunjungi. 

 Parangkritis harus dikunjungi setelah Malioboro, namun sebelum alun-alun. 

 

61. Jika Alun-alun dikunjungi sebelum Candi Borobudur dan Parangkritis dikunjungi setelah 

Keraton, maka yang dikunjungi terakhir adalah ... 

A. Alun-alun 

B. Candi Borobudur 

C. Candi Prambanan 

D. Parangkritis 

E. Keraton 

 

62. Tempat yang tidak mungkin dikunjungi setelah Alun-alun adalah ... 

A. Keraton 

B. Candi Prambanan 

C. Candi Borobudur 

D. Malioboro 

E. Parangkritis 

 

63. Jika keraton dikunjungi setelah Alun-alun dan Candi Prambanan dikunjungi sebelum 

Parangkritis, maka ... 

A. Yang dikunjungi kedua adalah Alun-alun 

B. Yang terakhir dikunjungi adalah Parangkritis 



IN
I H

ANYA SO
AL 

LA
TI

HAN

 

 

C. Yang dikunjungi ketiga adalah Candi Prambanan 

D. Yang dikunjungi kedua adalah Parangkritis 

E. Yang dikunjungi kedua adalah Malioboro 

 

64. Dianjak layu, dibubut mati. 

Makna peribahasa di atas adalah ... 

A. Pendirian yang sudah tetap, tidak akan diubah-ubah lagi 

B. Keputusan yang belum bulat, masih bisa diubah lagi 

C. Orang yang selalu menjaga nama baik 

D. Selalu berbuat baik kepada orang lain 

E. Saling membutuhkan sampai kapanpun 

 

65. Bagai menghasata kain sarung 

Makna peribahasa di atas adalah ... 

A. Mencari kesalahan orang lain 

B. Merasa benar dalam perselisihan 

C. Melakukan pekerjaan yang sia-sia 

D. Saudara pun dapat menjadi musuh 

E. Melakukan pekerjaan yang berulang 
 

66. Dalam suatu pertemuan kelompok saya datang terlambat ketka pembicaraan sedang 

berlangsung hangat. Padahal saya ingin menyumbang ide. Hal yang saya lakukan adalah ... 

A. Duduk mendengarkan pembicaraan sedang berlangsung hangat, baru kemudian bicara. 

B. Menanyakan apakah saya boleh bicara segera. 

C. Segera bicara mengemukakan pendapat. 

D. Menunggu kesempatan bicara. 

E. Meminta waktu untuk bicara. 

 

67. sudah diketehui secara umum bahwa proses belajar mengajar di perguruan tinggi dan 

sekolah menengah berbeda. Terhadap perbedaan tersebut saya akan... 

A. Mengalami kesulitan untuk meninggalkan kebiasaan ini. 

B. Membutuhkan waktu untuk mneyesuaikan diri. 

C. Dapat mengubah kebiasaan saya selama ini. 

D. Tidak dapat menyesuaikan diri tanpa bantuan orang lain. 

E. Mudah menyesuaikan kegiatan dengan situasi baru. 

 

68. Saat akan mengantarkan laporan pada atasan, saya menyadari laporan tersebut rusak 

terkena tunpahan minuman. Saya akan ... 

A. Panik karena laporan tersebut telah ditunggu. 

B. Segera mencetak laporan baru. 

C. Tetap memberikan laporan tersebut dan berpura-pura tidak tahu. 

D. Tidak jadi memberikan laporan tersebut. 

E. Meminta maaf dan menjelaskan pada atasan dan meminta waktu untuk menyiapkan 

laporan baru. 

 

69. Dalam sebuah perlombaan saya mendapati bahwa lawan-lawan saya  

adalah orang yang lebih berpengalaman di lomba ini. Saya akan ... 

A. Mengikuti lomba ala kadarnya. 

B. Merasa tertantang untuk menguji kemampuan diri. 
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C. Putus asa karena kesempatan saya untuk menang jelas sudah tidak ada. 

D. Cemas dan tidak semangat mengikuti lomba. 

E. Biasa saja karena semua bisa terjadi. 

 

70. Saat saya dituduh melakukan kesalahan yang sebenarnya tidak saya perbuat. Saya akan ... 

A. Diam saja dan membiarkan tuduhan itu berlalu. 

B. Membela diri. 

C. Menolak tuduhan itu dan meminta penjelasan. 

D. Menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya. 

E. Marah dan tidak terima. 

 

71. Ketika gagal mencapai sesuatu, saya akan ... 

A. Mencapai siapa yang turut bertanggung jawab atas kegagalan tersebut. 

B. Meminta bantuan kepada orang-orang terekat. 

C. Bersedih hati atas kegagalan tersebut. 

D. Mengambil waktu untuk menenangkan diri. 

E. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kesalahan penyebab kegagalan tersebut. 

 

72. Setelah mendapatkan reward sebagai peserta skor teringgi berupa lapotop X, dalam 

kompetisi tes CPNS online, saya akan ... 

A. Bertanya-tanya, mungkinkah kompetisi berikutnya saya akan mendapatkan reward lagi. 

B. Saya mersa senang, dan berupaya untuk lebih berprestasi lagi agar kompetisi berikutnya 

mendapatkan reward lagi. 

C. merasa tidak percaya bila saya mendapatkan reward tersebut, padahal banyak peserta 

lebih hebat. 

D. Puas dengan reward tersebut dan tidak ingin lagi. 

E. Memberitahukan kepada seluruh dunia atas prestasi yang saya capai. 

73. Bagi saya, kegagalan tahun lalu dalam tes CPNS adalah ... 

A. Isyarat bahwa saya tidak pantas jadi PNS. 

B. Membuat saya trauma dan malu. 

C. Saya upayakan dengan segala cara, agar dapat berhasil pada tes berikutnya. 

D. Justru meningkatkan semangat saya untuk lebih meningkatkan persiapan pada tes 

berikutnya. 

E. Saya yakin ada unsur kecurangan dalam tes tersebut. 

 

74. Pada akhir bulan, tagihan rekening telepon kantor mengalami lonjakan menjadi sebesar Rp 

10.000.000,- dari yang biasanya hanya sebesar Rp 2.500.000,-. Setelah melakukan 

pengecekan ternyata banyak nomor telepon yang dihubungi tidak memiliki hubungan kerja 

dengan organisasi. Jajaran pimpinan memanggil semua pegawai tersebut. Sebenarnya saya 

termasuk pegawai yang menggunakan telepon untuk urusan pribadi. Respon saya adalah ... 

A. Berterus terang telah menggunakan fasilitas telepon untuk urusan pribadi. 

B. Seharusnya organisasi menyelesaikan pembayaran saja karena anggaran masih 

tersedia. 

C. Sebaiknya atasan bertanya kepada setiap pegawai untuk mengetahui siapa saja yang 

menggunakan fasilitas telepon di luar pekerjaan kantor. 

D. Seharusnya organisasi tidak membesar-besarkan masalah ini sebab ada masalah 

penting lainnya yang harus diselesaikan. 

E. Jika pimpinan mengetahui saya menggunakan telepon di luar pekerjaan kantor, maka 

saya akan mengundurkan diri. 
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75. Saya ditugaskan pimpinan untuk menjadi notulen dalam rapat Badan Pertimbangan Jabatan 

dan Kepangkatan. Respon saya... 

A. Berusaha menghindari rekan yang membujuk untuk mengetahui hasil keputusan rapat. 

B. Dengan bangga saya akan menceritakan kepada teman sejawat saya hasil keputusan 

rapat. 

C. Memberitahu anggota keluarga tentang hasil keputusan rapat. 

D. Tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenangan saya. 

E. Diam saja. 

 

76. Setiap hari, saya masuk kantor oaling cepat dibandingkan peawai lainnya. Yang saya 

lakukan setelah tiba adalah ... 

A. Masuk ke ruangan dan membaca koran. 

B. Santai diluar gedung kantor untuk menikmati udara pagi. 

C. Masuk ke ruangan dan mengobrol dengan rekan sejawat. 

D. Masuk ke ruangan dan membuat rencana kerja. 

E. Masuk ke ruangan dan memulai pekerjaan yang tertunda kemarin. 

 

77. Saya diminta untuk lembur krja sedangkan saya sudah berjanji kepada anak saya untuk 

mengantarkannya ke pesta ulang tahun sahabatnya. Sikap saya ... 

A. Pulang dengan diam-diam, tanpa sepengetahuan pimpinan. 

B. Berpura-pura sakit agar dapat diizinkan untuk segera pulang 

C. Menghubungi anak saya menjelaskan agar naik taksi saja. 

D. Bekerja lembur, karena yakin anak saya memaklumi 

E. Meminta izin pimpinan mengantar anak saya kemudian kembali ke kantor untuk bekerja 

lembur. 

 

78. Setelah menyelesaikan pekerjaan tertentu, saya ... 

A. Langsung melakukan aktifitas lain 

B. Istirahat sejenak 

C. Mengkases situs jejaring sosial semacam facebook untuk mengetahui kabar terbaru dari 

kerabat dan kawan saya. 

D. Membaca koran 

E. Meneliti pekerjaan tersebut apakah masih ada kekliruan, lalu melakukan aktifitas lain. 

 

79. Hari ini rekan kerja di kantor anda ayahnya sakit keras dan rekan anda tak punya biaya 

untuk membawanya ke rumah sakit. Sikap saya ... 

A. Saya akan 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 

 

80. Seorang kawan di kantor sering meminta untuk diajari hal-hal seputar pekerjaan yang belum 

diketahuinya, maka saya ... 

A. Mengajarinya cukup sekali saja 

B. Mengajari dan menyarankannya membaca buku yang dapat membantu peningkatan 

profesional pekerjaan 

C. Mengajari kalaumemeang saya memiliki waktu yang sangat longgar 
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D. Memintanya agar belajar sendiri 

E. Memintanya dengan tegas agar belajar sendiri, karena itulah inti tanggung jawab 

 

81. Ketika saya selalu mendapat teguran dari atasan saya karna kinerja saya, maka saya akan 

... 

A. Menanggapi teguran teguran tersebut dengan kepala dingin 

B. Tidak menaggapi teguran tersebut karena saya merasa tidak bermasalah 

C. Menaggapi dan mencoba menerima teguran tersebut 

D. Menerima dan menanggapi dengan biasa saja 

E. Menerima dan mencoba memperbaiki diri 

 

82. Setelah melaksanakan tugas tertentu yang diberika atasan, ternyata ada instruksi yang 

salah dari atasan sehingga anda harus mengulangi tugas tersebut. Bagaimana sikap anda 

... 

A. Saya tetap mengulanginya meskipun sambil sedikit melampiaskan keksalan pada atasan 

B. Meskipun dia atasan saya, saya menegurnya dengan keras atas kesalah yang 

merugikan orang lain tersebut 

C. Saya mengulanginya meskipin 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 

 

83. Dilingkungan 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 saya senang sekali 

 

84. Karena ruang kantor sempit, maka penambahan sekat untuk karyawan baru terpaksa 

mempersempit seluruh sekat yang sudah ada termasuk sekat anda ... 

A. Saya perlu waktu beberapa bulan untuk penyesuaian diri terhadap sempitnya sekat saya 

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 sangat mengajak rekan kerja untuk lain kali protes dan berdemo kepada atasan 

 

85. Saya diutus suatu diklat. Oleh panitia penyelenggara saya ditempatkan sekamar dengan 

orang tidak saya kenal... 

A. Mengajukan kebratan 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 

 

86. Dilingkungan kerja yang baru. 

A. Saya perlu waktu untuk mengenal rekan-rekan kerja yang baru 
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B. Saya menunggu rekan kerja yang ingin berkenalan 

C. Saya langsung mampu akrab dengan rekan kerja baru saya 

D. Jika saya membutuhkan bantuan baru saya akan berkenalan 

E. Jika ada yang berkenalan tentunya saya senang sekali 

 

87. Prediksi pengamat ekonomi bahwa bulan depan akan terjadi inflasi besar di Indonesia 

membuat saya ... 

A. Susah tidur 

B. Depresi berat, karena inflasi berarti harga barang naik 

C. Berhati-hati dan berhemat dalam membelanjakn uang 

D. Yang akan terjadi biarlah terjadi 

E. Prediksi yang menyusahkan seperti itu tak perlu saya percayai 

 

88. 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 ternyata besok persentasi saya kurang lancar 

C. Saya pasrah jika ada kendala 

D. Tak mugkin persentasi saya tidak lancar 

E. Tapi mungkin saja persentasi saya terganggu hal lain 

 

89. Bila ada rekan kerja yang salah memanggil saya, maka saya ... 

A. Saya tersinggung, karena nama adalah kehrmatan seseorang 

B. Saya tidak tersinggung 

C. Saya mengingatkan kekeliruannya dengan baik-baik 

D. Saya mengingatkan dengan tegas agar dia jera 

E. Hal itu menjadi masalah bagi saya 

 

90. Jika hal-hal kecil merusak rencana besar saya, maka ... 

A. Saya sangat sedih dan marah kenapa hal kecil mampu merusak rencana besar tersebut 

B. Tentu saya akan marah 

C. Saya melakukan evaluasi menyeluruh 

D. Saya butuh waktu menenangkan diri 

E. Hal itu tidak menjadi masalah bagi saya 

 

91. Saya ditugaskan di front office untuk melayani tamu pimpinan. Pada saat pimpinan saya 

tidak berada di tempat dan ada tamu pimpinan yang memerlukan keputusan segera maka 

saya ... 

A. Mengambil keputusan dengan petumjuk atasan 

B. Tidak berani mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan saya 

C. Ragu-ragu dalam mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan saya 

D. Menunda-nunda pengambilan keputusan tanpa petunjuk atasan saya 

E. Mengambil keputusan tanpa petujuk atasan karena keadaan mendesak 

 

92. Ada pekerjaan yang terbengkalai karena orang yang seharusnya bertanggung jawab pindah 

kerja, maka saya ... 

A. Lansung mengerjakan pekerjaan tersebut karena jika terbengkalai terlalu lama akan 

mengganggu proses kerja 
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B. Langsung mengerjakan pekerjaan tersebut, dan baru akan memberitahu atasan setelah 

pekerjaan tersebut selesai 

C. Melakukan hanya apa yang dikatakan oleh atsan tidak dan tidak kurang 

D. Menyarankan orang lain yang menurut saya kompoten untuk mengerjakan pekerjaan 

tersebut 

E. Menyarankan dan merekomendasikan hal-hal yang diperlukan untuk menyelesaikan 

pekerjaan tersebut, tetapi tidak bertindak sebelum disetujui oleh atasan 

 

93. Dari sekian pegawai dikantor, saya merasa beban tugas terberat ada pada saya ditambah 

lagi dengan adanya deadline. Sikap saya ... 

A. Mengerjakan semua tugas sambil menggerutu dan marah-marah 

B. Mengerjakan semua tugas setengah-setengah saja yang penting sudah dianggap 

bertanggung jawab 

C. Hanya mengerjakan pekerjaan yang saya senangi 

D. Mengkonsumsi obat supleman untuk mendongkrak tenaga saya dalam menyelesaikan 

semua tugas 

E. Mengerjakan semua tugas dengan senang hati dan berusaha memenuhi target 

 

94. Saya sedang menghadapi ujian akhir, namun saya tidak bisa hadir dalam ujian tersebut 

karena sakit dan dosen saya menawarkan untuk mengukuti ujian susulan. 

A. Cuek saja menghadap dosen sayanya tidak menawarkan ujian susulan. 

B. Saya mengahadap dosen saya untuk meminta ujian susulan. 

C. Saya menyadari bahwa jika saya tidak mengikuti ujian mungkin saya tidak akan lulus 

D. Seharusnya dosen tahu bahwa saya sedang sakit sehingga tidak dapat mengikuti ujian. 

E. Saya mungkin akan mengikuti susulan kalau diadakan. 

 

95. Saya ditawarkan oleh pimpinan untuk mempelajari studi di provinsi lain atas biaya kantor. 

Saat ini saya baru saja dikaruniai bayi kembar yang masih membutuhkan perhatian. 

Keputusan saya adalah ... 

A. Menolak tawaran tersebut 

B. Menerima tawaran tersebut dengan konsekuensi mengikutkan keluarga merupakan 

tanggung jawab saya 

C. Menolak tawaran tersebut namun mohon kebijakan pimpinan jika ada kesempatan lagi 

saya dapat diikutkan 

D. Menerima tawaran tersebut dan berat hati meninggalkan keluarga 

E. Menunda tawaran tersebut hingga bayi saya dewasa 

 

96. Jika salah seorang bawahan saya melakukan tugas yang saya berikan kepadanya dengan 

sangat baik, aka saya... 

A. Puas, namun tak perlu memuji karena hal itu akan membuatnya sombong 

B. Tak akan memuji 

C. Memuji setinggi langit agar dia juga senang kepada saya 

D. Memuji secara profesional 

E. Berpura-pura tidak tahu akan keberhasilannya melakukan tugas 

 

97. Ketika sedang melakukan presentasi, kancing baju Pak Benny, yang juga atasan anda, 

terlepas satu buah di bagian perut. Hal ini sangat mengganngu jalannya presentasi. Namun, 

tampaknya tak ada yang berani memberitahu Pak Benny. Bagaimana sikap anda? 

A. Lebih baik saya diam karena yang lainpun ikut diam saja 
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B. Saya menuliskan ke secarik kertas mengenai hal tersebut lalu saya tak mau ambil resiko 

dengan memberitahunya 

C. Meskipun hal itu mengganggu jalannya presentasi namun saya tak mau ambil resiko 

dengan memberitahunya 

D. Saya takut Pak Bennty tersinggung, jadi tak ada alasan untuk saya memberitahunya 

E. Saya berharap semoga Pak benny sadar dengan sendirinya 

 

98. Draft laporan yang saya buat ditolak pimpinan karena dianggap kurang visibel. 

A. Segera melakukan perbaikan atas draft laporan dan mengajukannya kembali 

B. Menerima penolakan tetapi tidak melakukan tindak lanjut 

C. Menyalahkan orang lain karena tidak ikut membantu saya membuat draft tersebut 

D. Menerima penolakan dan berusaha memperbaiki 

E. Berusaha mencari alasan seperti sedikitnya waktu untuk mengerjakannya 

 

99. Dalam suatu kelompok keraj, biasanya anggota kelompok terdiri dari berbagai latar 

belakang budaya, dan saya merasa... 

A. Sebagian orang menerima saya jika saya dapat mengikuti aturan dalam kelompok. 

B. Perlu berhati-hati akan apa yang bisa saya katakan atau saya perbuat didalam kelompok 

kerja. 

C. Benar-benar aman menjadi diri sendiri, dan saya tidak pernah berkonflik dengan anggota 

kerja yang lain 

D. Tidak pernah menjadi diri sendiri dalam kelompok kerja 

E. Tidak cukup berani untuk menjadi diri sendiri dalam kelompok kerja 

 

100. Saya bekerja dikantor yang rata-rata karyawannya datang terlambat ke kantor... 

A. Saya akan menegur mereka dengan baik dan memberi contoh datang tidak terlambat. 

B. Keterlambatan merupakan hak masing-masing. 

C. Keterlambatan memeang sudah budaya dilingkungan itu. 

D. Saya akan melaporkan kepada atasan langsung. 

E. Saya membiarkan kebiasaan terlambat mereka. 

 

 
Tes Wawasan Kebangsaan 

1. Ideologi Kapitalisme → dimana buruh dan tani tidak diapresiasi dengan baik dan hanya 

dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja. (D) 

2. Nasionalis Kewarganegaraan → paham nasionalisme yang menunjukkan bahwa suatu 

proses politik yang sangat berperan adalah warga negaranya, jadi rakyat merupakan 

komponen yang sangat penting dan paling berperan di dalam tatanan sistem negara.  (A) 

3. Norma → Bentuk nyata dari nilai-nilai sosial di dalam masyarakat yang berbudaya, memiliki 

aturan-aturan, dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun tidak. (E) 

4. Sebelum Piagam Jakarta disahkan menjadi pancasila ada beberapa hal yang diubah oleh 

PPKI, salah satunya adalah Pasal 6 ayat (1)  UUD1945 → “presiden Indonesia harus orang 

Islam” diubah menjadi “presiden Indonesia harus orang Indonesia asli”. (E) 

5. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang 

lain, merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila sila  Kelima. (E) 

PEMBAHASAN SOAL LATIHAN TWK TIU DAN TKP
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6. Menurut sistem pemerintahan yang terdapat dalam UUD 1945 hasil amandemen, pemilihan 

presiden adalah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.  (B) 

7. Jenderal Koiso memberikan janji kemerdekaan (kelak di kemudian hari) pada rakyat 

Indonesia pada tanggal 7 September 1944. (B) 

8. Pasal 7 UUD 1945 menjelaskan: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 

lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 

satu kali masa jabatan.” (B) 

9. Pada dasarnya UUD 1945 dapat diubah oleh MPR sesuai dengan pasal 37, dengan 

persyaratan dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota MPR dan disetujui oleh ½  yang hadir. (C) 

10. Lokasi-lokasi terjadinya Perang Diponegoro: Gua Selarong, Banyumas, Kedu, Demak, 

Surakarta, Semarang, Grogoban, Rembang, Madiun.   (B) 

11. Pemimpin pemberontakan DI/TII di Jawa Barat adalah Kartosuwiryo. (E) 

12. Batas landas kontinen diukur mulai dari garis dasar pantai ke arah luar dengan jarak paling 

jauh adalah 200 mil, dan memiliki kedalaman landas kontinen yang tidak lebih dari 150 

meter. (E) 

13. Isi perjanjian Linggarjati: 

a. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan 

Sumatra. 

b. Akan dibentuk negara federal dengan nama Indonesia Serikat yang salah satu negara 

bagiannya adalah Republik Indonesia 

c. Dibentuk Uni Indonesia-Belanda dengan ratu Belanda sebagai kepala uni 

d. Pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Uni Indonesia-Belanda sebelum 

tanggal 1 Januari 1949.  (A)  

14. Melayu Tua adalah orang-orang Austranesia dari Asia yang pertama kali SM. Suku bangsa 

Indonesia yang termasuk anak keturunan bangsa Proto Melayu adalah suku Dayak 

(Kalimantan Tengah), suku Sasak (Pulau Lombok, suku Nias (Pantai barat Sumatra), suku 

Kubu (Sumatra Selatan), suku Batak (Sumatra Utara), dan suku Toraja (Sulawesi Selatan). 

(A) 

15. Salah satu butir Pancasila yang meggambarkan Bhineka Tunggal Ika adalah sila ketiga. (C) 

16. Kata Bhineka Tunggal Ika pertama ditulis dalam kitab Sutasoma, karangan Mpu Tantular. 

(D) 

17. Prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia (Persatuan Indonesia) tersusun dalam kesatuan 

majemuk tunggal yaitu Kesatuan sejarah, nasib, kebudayaan, asas kerohanian.  (B) 

18. Menggunakan sistem unikameral, yaitu Kongres Rakyat Nasional (National People’s 

Congress) merupakan salah satu ciri sistem pemerintahan negara Cina.  (A) 

19. Salah satu penguasa diktator yang dikenal dengan semboyan L’etat C’est Moi atau negara 

adalah saya sendiri, yaitu Louis XIV di Perancis. (C) 

20. Salah satu kelebihan sistem pemerintahan parlementer adalah Adanya pengawasan yang 

kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet berhati-hati dalam menjalankan 

pemerintaha.  (D) 

21. Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskian dan penciptaan lapangan kerja, 

pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 

mulai tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme agar 

penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. (D) 

22. Absolutisme berarti kekuasaan yang tidak terbatas. (B) 

23. Berdasarkan TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan 

Peraturan Perundang-Undangan, tata urutan Peraturan Perundang-Undangan Republik 

Indonesia adalah: 
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1) UUD 1945 

2) Ketetapan MPR RI 

3) Undang-Undang 

4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) 

5) Peraturan Pemerintah 

6) Keputusan Presiden 

7) Peraturan Daerah (A) 

24.  Konsep dasar demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat atau rakyat yang berkuasa. 

(C) 

25. Etatisme adalah suatu paham dalam pemikiran politik yang menjadikan negara sebagai 

pusat segala kekuasaan. Negara adalah sumbu yang menggerakkan seluruh elemen politik 

dalam suatu jalinan rasional, yang dikontrol secara ketat dengan menggunakan instrumen 

kekuasaan. Hal tersebut akan menghambat tercapainya keadilan sosial. (B) 

26. Salah satu indikator kuatnya sebuah sistem politik demokrasi adalah Adanya komunikasi 

politik yang baik. (B) 

27. Agama dan kebudayaan Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang yang berasal 

dari Arab, Persia, Gujarat (India), dan Cina. (B) 

28. Prasasti peninggalan kerajaan Mataram Lama yaitu Prasasti Kalasan. (B) 

29. Meletusnya perang dunia II, diawali dengan serangan Jerman terhadap Danzig (Polandia) 

pada 1 September 1939.  (A) 

30. Negara yang temasuk dalam blok sekutu dalam Perang Dunia II adalah Polandia (C) 

31. ASEAN diawali dengan Deklarasi Bangkok ditandatangani oleh lima menteri luar negeri 

negara  peserta konferensi, adapun delegasi dari Singapura adalah S. Rajaratman. (C) 

 

32. Silang pendapat ... / secara tidak 

         S                  /       P 

Langsung menggeser / isu pokok yang berpihak ... 

   /              O 

Kalimat inti harus positif, maka kalimat intinya adalah: 

Silang pendapat menggeser isu pokok 

          S                     P             O 

(B) 

 

33. Kalimat majemuk campuran adalah gabungan kalimat majemuk setara dan kalimat mejemuk 

bertingkat. Biasanya ditandai adanya konjungsi yang dipakai dalam kalimat majemuk 

bertingkat dan konjungsi yang dipakai dalam kalimat majemuk setara. 

Kalimat “Ketika ayah datang, adik bermain bola dan kakak membaca buku” merupakan 

kalimat majemuk campuran karena adanya penggunaan konjungsi ketika yang menunjukkan 

kalimat majemuk bertingkat dan yang menunjukkan kalimat majemuk setara. 

(E) 

 

34. Frase “akan mengalami” mempunyai inti mengalami (berjenis kata kerja). (B) 

 

35. Frase “mungkin dilaksanakan” mempunyai inti dilaksanakan (berjenis kata kerja). 

 (B) 

 

 

Tes Intelegensi Umum 
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36. Elitis = (1) terpilih, terpandang (tentang kelompok dari masyarakat); (2) berhubungan 

dengan kelompok elite dari masyarakat: komunikasi merupakan syarat esensial bagi 

terciptanya prasyarat tumbuhnya kegiatan bersama yang terbuka, yang tidak bersifat 

elitis. (A) 

37. Ambiguitas = (1) sifat atau hal yang bermakna dua; kemungkinan yang mempunyai dua 

pengertian; (2) ketidaktentuan, ketidakjelasan; (3) kemungkinan adanya makna atau 

penafsiran yang lebih dari satu atas suatu karya sastra; (4) Ling. Kemungkinan adanya 

makna lebih dari satu pada sebuah kata, gabungan kata, atau kalimat; ketaksaan. (D) 

38. Relung = lekuk atau jeluk (di tanah, di lereng gunung), ukuran luas tanah (ada yang kira-

kira 5.300 m
3
 dan ada yang kira-kira 2.800 m

3
). (A) 

39. Rapuh = (1) sudah rusak (patah, pecah sobek, putus); (2) lemah, sakit-sakitan (tentang 

tubuh); (3) tidak teguh(tidak tetap pendirian dsb.) → jadi, lawan dari rapuh adalah teguh. 

(B) 

40. Tentatif = (1) belum pasti; masih dapat berubah; (2) sementara waktu. → jadi, lawan dari 

TENTATIF adalah pasti. (C) 

41. Quasi = hampir seperti; seolah-olah. → jadi, lawannya QUASI adalah nyata. (A) 

42. Butuh makan karena lapar, butuh lampu karena gelap. (D) 

43. Derajat satuan ukur temperatur, ons satuan ukur bobot. (A) 

44. Komponis membuat simponi, sutradara membuat film. (C) 

45. Balada merupakan jenis lagu. Teh merupakan jenis minuman. (C) 

 

46. Minyak yang dijual sebelum harga turun 

Harga/liter minyak = 600.000/75 

   = 8.000 

Minyak yang terjual sebelum turun 

  = (75 - 21) × 8.000 = 432.000 

  Laba 5% = 432.000 × 5% 

  = 21.600 

Uang yang diperoleh sebelum harga turun = 432.000 + 21.600 

           = 453.000 

- Minyak yang dijual setelah harga turun = 21 × 7.400 = 155.400 

- Laba = Uang yang diperoleh – harga beli 

= (453.000 + 155.400) – 600.000 

= 9.000 

Laba % = 
9000

600.000
× 100% 

            = 1,5%       (C) 

 

47. Misalkan: 

Harga 1 lusin kelereng = harga 10 kg salak = 100% 

Jadi, harga campuran antara kelereng dan salak = 100% + 100% = 200% 

Setelah dinaikkan, harga campurannya menjadi: 

= (100% + 10%) + (100% + 2%) 

= 110% + 102% 

= 212% 

Jadi, untuk membeli 1 lusin kelereng dan 10 kg salak setelah dinaikkan, diperlukan uang 

tambahan sebesar: 

= 
harga  campuran  setelah  dinaikkan −harga  campuran

2
 

= (212% - 200%) : 2 
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= 6% (D) 

 

48. Dari pukul 8.00 – pukul 16.00, pekerja ini bekerja selama 8 jam. 

Upah 1 hari = 8 jam × Rp 800 = Rp 6.400 

Upah tambahan lembur adalah 50 % 

Upah 1 jam = 50% × Rp 800 = Rp 400. 

Jadi, upah lemburnya = Rp 800 + Rp 400 = Rp 1.200 

Upah lembur yang didapt hari itu = Rp 8.000 – Rp 6.400 = Rp 1.600 

Jadi, hari itu ia bekerja lembur selama = Rp 1.600 : Rp 1.200 = 1 jam 20 menit. 

Dia akan pulang pada pukul 16.00 + 1 jam 20 menit = 17.20. (D) 

 

49. tP = 2tS 

rP = ½  rS 

VP = πP
2
tP 

VS = πS
2
tS 

VP

VS
=

πr2tP

πrS2
=

πx
1
4

rS2tSx2

πrS2
=

1

2
 

(B) 

 

50. x = 0,178 + 6,017 + 5,278925 ║y = 12 

= 11,473925     ║ 

Jadi, x < y  (B) 

 

51. 2
x
 = 64 ║3

y
 = 81 

2
x
 = 2

6 
║3

y
 = 3

4
 

x = 6 ║y = 4 

Jad, x > y  (A) 

 

52. 

10−14

2
+ −8

2
=

−10

2
= −5     (D) 

 

53. 
 40× 7 − 5× 8,5 −(10× 6)

25
 

=
177,5

25
= 7,10      (C) 

 

54. S = v.t 

vHeri = 3 vZaenal 

3v.t = (6 menit × v) + v.t 

(Karena kecepatan dihitung dalam jam, maka satuan menit dikonversi ke jam) 

3vt = (0,1 . v) + vt 

2vt = 0,1 . v 

t = 0,05 = 1/20 jam = 3 menit 

jadi, Heri tepat menyusul Zaenal pada pukul: 13.36 + 00.03 = 11.39 (A) 

 

55. Koko = 13.00 

Moko = 13.12 

 SM = SK 

 4 kj.t = kj.t + kj. 12 
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(4kjt – 1kjt) = 12 kj 

      13 kjt = 12 kj 

             t = 12/3 

  t = 12/3 

  t = 4 

T = 13.12 + 00.04 = 13.16 

Jadi, Moko dapat menyusul Koko tepat pada pukul 13.16  (A) 

 

56. Permutasi siklis = (7 - 1)! = 6! 

= 6.5.4.3.2.1 

= 30 . 24 = 720  (A) 

 

57. Kelereng besar hijau = 35 

Kelereng kecil hijau = 130 – 35 = 95 

Kelereng kecil tidak berwarna hijau = 125 – 95 = 30.  (C) 

 
58. + 3         + 3              + 3 

 

2    4    4    7    8    101613 

 
      × 2 × 2 × 2 

Angka yang dicetak tebal ditambah 3 dan yang tidak dicetak tebal dikalikan 2, maka: 

8 × 2 = 16 dan 10 + 3 = 13.  (D) 

 

59. XWUVTSQRPQ 

24   23   21   22  20   19   17   18  16   15 

Jika susunan dibalik, maka akan menjadi: 

(2), (1), Q, P, R, Q, S, T, V, U, W, X. 

Terlihat bahwa polanya adalah urutan abjad dengan dua huruf dibalik bergantian. Oleh 

karena itu, urutan huruf (2) dan (1) adalah N, M, sehingga jawabannya M, N (ingat 

sebelumnya susunan telah dibalik). (A) 

 

60. +3         +3            +3               +3 

 

6   4   9   7   12   10   15   1318 (D) 

 
+3           +3             +3 

 

61. Jika A → Cb dan P → K, maka penyesuaian dengan: 

Premis 1 = M → A → Cb → P → K 

Premis 2 = M → A → Cb → P → K 

Premis 3 = M → P → A → Cb → P → K 

→ Cp  (C) 

 

62. Tidak sesuai premis ketiga (Parangkritis harus ... dst). (D) 

63. Jika A → K dan Cp → P, maka penyesuaian dengan: 

Premis 1 = M → Cb → A → K 

Premis 2 = M → Cb → A → K → Cp → P atau M → Cb → Cp → P → A → K 

Premis 3 = M → Cb → Cp → P → A → K 
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(C) 

64. Yang dianjak dan dibubut dalam peribahasa di atas ialah tanaman. Kalau dipindahkan 

dari tempat di mana dia mula tumbuh, tanaman itu akan menjadi layu, dan jika dicabut 

pasti ia mati 

Tanaman itu diumpamakan dengan pendirian seseorang yang sudah tetap, tidak akan 

berubah-ubah lagi. Ibarat tanaman di atas, jika dianjak ia layu, dan jika dicabut ia akan mati. 

Boleh juga diumpamakan dengan perkataan yang sudah diucapkan yang tidak akan diubah 

lagi apapun yang akan terjadi. 

“Pendirian yang sudah tetap, tidak akan diubah-ubah lagi” (A) 

65. Kalau kita mengukur kain sarung itu dengan hasta kita, tetapi kita tidak memberi tanda di 

mana kita mulai mengukur, tentu kita akan terus-menerus menghasta tanpa berhenti 

karena kain sarung itu merupakan lingkaran. 

Jadi, peribahasa di atas dikiaskan kepada perbuatan yang sia-sia, tidak ada gunanya. 

Sudah capek kita bekerja namun tidak ada hasilnya. (C) 

Tes Karakteristik Pribadi 

Poin 

No  5 4 3 2 1 

66 
A D E B 

C 

67 
E C B D 

A 

68 
B E C D 

A 

69 
B E A C 

D 

70 
D C B A 

E 

71 
E D B C 

A 

72 
B A C E 

D 

73 
D C A B 

E 

74 
A C D B 

E 

75 
D E A C 

B 

76 
D E C A 

B 

77 
E C D B 

A 

78 
E A B D 

C 

79 
D C E B 

A 

80 
B C A E 

D 

81 
E C A D 

B 
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82 
E C A B 

D 

83 
C E A B 

D 

84 
D C A B 

E 

85 
D E A C 

B 

86 
C A E D 

B 

87 
C B A E 

D 

88 
A B C E 

D 

89 
C E B A 

D 

90 
C D B A 

E 

91 
A E C D 

B 

92 
A E C B 

D 

93 
E D C A 

B 

94 
B E C D 

A 

95 
B D C E 

A 

96 
D C A B 

E 

97 
B C E D 

A 

98 
A D E B 

C 

99 
C A B E 

D 

100 
A D C B 

E 

 


