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1. Berikut ini ciri-ciri ideologi tertutup, kecuali ... 

A. Bersifat totaliter 

B. Pluralisme pandangan dan kebudayaan ditiadakan 

C. Menuntut masyarakat untuk memiliki kesetiaan total 

D. Tidak diciptakan oleh negara, tetapi ditemukan dalam masyarakat sendiri 

E. Isi ideologi tidak hanya nilai-nilai dan cita-cita, tetapi tuntutan konkret dan 

operasional yang keras, mutlak, dan total. 

 

2. Maksud dari pancasila sebagai ideologi terbuka adalah ... 

A. Dapat menerima kemajuan bila menguntungkan 

B. Perpaduan dari berbagai ideologi bangsa lain 

C. Menerima kemajuan pengetahuan sesuai dengan kepribadian 

D. Terbuka untuk ditafsirkan bersama bangsa dan negara lain 

E. Membuka diri dan menerima semua kemajuan yang ada 

 

3. Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis konstitusional tercantum dalam 

pembukaan UUD 1945, merupakan ... 

A. Kepribadian bangsa 

B. Cita-cita bangsa 

C. Pemersatu bangsa 

D. Ideologi terbuka 

E. Sumber dari segala sumber hukum 

 

4. Mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dalam lingkup masyarakat 

merupakan wujud sikap yang sesuai dengan sila ... 

A. Pertama 

B. Kedua 

C. Ketiga 

D. Keempat 

E. Kelima  

5. Lembaga yang secara resmi menetapkan Pancasila sebagai dasar negara adalah ... 

A. BPUPKI 

B. PPKI 

C. KNIP 

D. MPR 

E. Presiden  

 

SOAL DAN PEMBAHASAN LATIHAN TWK TIU TKP

Pembahasan Lihat Bagian Akhir



IN
I H

ANYA SO
AL 

LA
TI

HAN

 

 

6. Amandemen UUD 1945 tahap kedua dilaksanakan dalam sidang tahunan MPR 2000 

tanggal ... 

A. 7 – 18 Agustus 2000 

B. 8 – 28 Agustus 2000 

C. 7 – 18 Agustus 2001 

D. 8 – 28 Agustus 2001 

E. 7 – 8 Agustus 2001 

 

7. Sesuai dengan ketentuan UUD 1945, setelah amandemen anggota MPR terdiri atas ... 

A. Presiden dan keluarga 

B. Anggota partai politik 

C. Anggota golongan karya dan politik 

D. DPR dan presiden 

E. DPR dan DPD 

 

8. Menurut Kusnardi dan Ibrahim (1983), UUD merupakan konstitusi yang ... 

A. tidak tertulis 

B. tercatat 

C. tertulis 

D. tidak tercatat 

E. mutlak 

 

9. Menurut pasal 1 ayat (1) UUD 1945; negara Indonesia ialah negara kesatuan yang 

berbentuk .... 

A. Republik  

B. Presidensial  

C. Parlementer  

D. Demokrasi  

E. Monarki  

 

10. Di bawah ini adalah teori-teori asal mula terjadinya negara, kecuali .... 

A. Teori ketuhanan  

B. Teori kedaulatan  

C. Teori kekuasaan  

D. Teori perjanjian masyarakat  

E. Teori hukum alam  

 

11. Berdirinya suatu negara dapat diakui apabila memiliki unsur utama, yaitu ... 

A. Tentara  

B. Rakyat  
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C. Perjanjian  

D. Rekomendasi PBB  

E. Pejabat  

 

12. Bentuk negara Indonesia sebagai NKRI diatur pada Pasal ....  UUD 1945 

A. Pasal 1 ayat (1) 

B. Pasal 1 ayat (2) 

C. Pasal 1 ayat (3) 

D. Pasal 2 ayat (1) 

E. Pasal 2 ayat (2) 

 

13. Sarjana Bahasa Indonesia pertama yang menggunakan nama “Indonesia” adalah… 

A. Ki Hajar Dewantara 

B. Drs. Moh Hatta 

C. Mr. Ahmad Subarjo 

D. Sukiman 

E. Ali Sastroamijoyo 

 

14. Hak kewarganegaan yang diperoleh seseorang (individu) berdasarkan 

kewarganegaraan ayah dan ibu biologisnya disebut … 

A. Ius soli 

B. Ius sanguinis 

C. Stelsel aktif 

D. Stelsel pasif 

E. Repudiasi 

 

15. Keseluruhan cara hidup masyarakat yang perwujudannya tampak pada tingkah laku 

para anggotanya disebut dengan ... 

A. Struktur sosial 

B. Kebahagiaan 

C. Kebudayaan 

D. Kepercayaan 

E. Ideologi  

 

16. Perwujudan dari kebhinnekaan adalah proses pemilihan anggota DPR/ MPR yang 

melalui proses ... 

A. Pemilihan parpol 

B. Instruksi presiden 

C. Pemilihan langsung 

D. Pemilu demokratis 
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E. Tidak ada jawaban yang benar 

 

17. 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 urutan pertama 

C. Meletakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi 

D. Memperlakukan dengan sama antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi 

E. Melepaskan kepentingan umum dan mengutamakan kepentingan golongan 

 

18. Rancangan undang-undang (RUU) yang boleh diusulkan oleh DPD yaitu RUU yang 

menyangkut ... 

A. Hubungan luar negeri 

B. Pertahanan dan keamanan 

C. Pengangkatan pejabat daerah 

D. Peraturan pemeritah pusat 

E. Otonomi daerah 

 

19. Dalam pasal 5 ayat (1) UUD 1945, presiden berhak mengajukan rancangan undang-

undang kepada ... 

A. Presiden 

B. MA 

C. DPR 

D. MK 

E. BPK 

 

20. Komisi DPR yang membidangi urusan kependudukan dan kesehatan adalah ... 

A. VII  

B. VIII  

C. IX  

D. X  

E. XI  

 

21. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebenarnya sudah ada 

peraturan yang wajib ditaati, tetapi masih banyak anggota masyarakat yang 

melanggarnya karena ... 

A. Masih rendahnya kesadaran hidup masyarakat 

B. Para tokoh masyarakat tidak memberi keteladanan 
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C. Tingkat pemahaman terhadap peraturan masih rendah 

D. Tingkat pendidikan masyarakat belum memahami 

E. Belum ada undang-undang yang mengatur hukuman 

 

22. Dalam rangka mewujudkan lembaga peradilan dan penegak hukum yang mandiri dan 

bebas dari pengaruh penguasa maupun pihak lain, maka dibentuklah ... 

A. Mahkamah Agung 

B. Mahkamah Konstitusi 

C. Komisi Yudisial 

D. Pengadilan Ad Hoc 

E. Pengadilan Tata Usaha Negara 

 

23. Lingkungan pertama dan paling utama dalam pengembangan kesadaran hukum di 

masyarakat adalah lingkungan ... 

A. Sekolah  

B. Keluarga 

C. Masyarakat 

D. RT/ RW 

E. Teman sebaya 

 

24. Tata urutan perundang-undangan yang benar menurut TAP MPR No. III Tahun 2000 

adalah … 

A. UUD 1945- TAP MPR- UU – PERPU-PP-PERDA- Kepres 

B. UUD 1945- TAP MPR- UU – PERPU- PP- Kepres- PERDA 

C. UUD 1945- TAP MPR- UU – Kepres- PERPU- PP- PERDA 

D. TAP MPR- UUD 1945 – PERPU-PP-Kepres-PERDA 

E. UUD 1945- UU – PERPU- TAP MPR-PP- Kepres- PERDA 

 

25. Sistem demokrasi dimana rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya 

dalam suatu rapat yang dihadiri seluruh rakyatnya merupakan sistem demokrasi … 

A. Tidak Langsung 

B. Langsung 

C. Referendum 

D. Liberal 

E. Parlementer 

 

26. Salah satu ciri negara demokratis adalah ... 

A. Rakyat berada dalam suatu pengawasan 

B. Diselenggarakannya pemilihan umum secara rutin dan berkala 

C. Kekuasaan negara berada di satu tangan 
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D. Tidak pernah dilakukan pemilihan umum 

E. Memiliki presiden dan perdana menteri 

 

27. Berikut Ini merupakan prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila, kecuali … 

A. Musyawarah untuk mufakat 

B. Mewujudkan keadilan sosial 

C. Membina Persatuan Nasional 

D. Menjunjung cita-cita individu setiap rakyat 

E. Kebebasan yang bertangung jawab 

 

28. Salah satu akibat yang dapat dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia sebagai akibat 

penyebaran agama Islam yaitu .... 

A. Pelestarian kesenian  

B. Perkembangan kebudayaan  

C. Penggunaan bahasa Melayu  

D. Mempertebal rasa kesukuan  

E. Mempercepat proses integrasi  

 

29. Maulana Ibrahim lebih dikenal dengan nama … 

A. Sunan Gresik 

B. Sunan Kalijaga 

C. Sunan Kudus 

D. Sunan Ampel 

E. Sunan Giri 

 

30. Kelompok Negara-negara maju yang megadakan pertemuan ekonomi dan politik 

yang dihadiri oleh pejabat dan kepala Negara lain adalah… 

A. Non Blok 

B. NATO 

C. G20 

D. G8 

E. PBB 

 

31. Tembok Besar China yang panjangnya 2450 km dibangun selama berabad-abad lalu. 

Kaisar pertama yang membangun tembok ini dan mendapat julukan kaisar kuning 

adalah ... 

A. Ling Pang 

B. Huang Ti 

C. Han Kao Tsu 

D. Han Wu Ti 
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E. Wu Ti 

 

Bacaan untuk soal nomor 32 – 33  

Jumlah penduduk dalam suatu negara merupakan salah satu potensi dasar yang dapat 

dimanfaatkan dalam pembangunan. Potensi tersebut akan menjadi kekuatan dalam 

pelaksanaan pembangunan, apalagi kualitas penduduknya baik. Hal ini antara lain 

tercermin pada tingginya tingkat kesehatan jasmani dan rohani, tingkat pendidikan dan 

keterampilan, serta daya nalar penduduk negara tersebut. Disamping itu, kekuuatan 

pembangunan tersebut akan menjadi optimal apabila penduduk dapat berpartisipasi 

secara penuh dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan 

individu dan kemampuan kelompok. 

Perkembangan jumlah penduduk indonesia menurut jenis kelamin pada tahun 2000, 

2005, dan 2010 menunjukkan bahwa lebih dari separuh jumlah pendududuk Indonesia 

merupakan wanita. Dengan jumlah penduduk yang besar tersebut, partisipasi dan 

peranannya dapat didayagunakan serta dioptimalkan dalam derap pembangunan. Bukan 

mustahil hasil pembangunan yang telah dicapai pada saat ini masih dapat ditingkatkan 

lagi. 

 

32. Pikiran utama kalimat terakhir kutipan diatas adalah ... 

A. Partisipasi dan peranannya  

B. Dapat didayagunakan dan dioptimalkan 

C. Hasil pembangunan yang telah dicapai 

D. Hasil pembangunan dapat ditingkatkan 

E. Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kapasitas 

 

33. “Nya” pada kata peranannya dalam kalimat terakhir kutipan diatas menunjuk pada ... 

A. Perkembangan penduduk 

B. Jumlah penduduk 

C. Penduduk Indonesia 

D. Penduduk wanita 

E. Potensi  

 

34. Kata berawalan me – yang tidak menyatakan kerja terdapat dalam kalimat ... 

A. Dia tidak mengakui perbuatannya yang salah. 

B. Kami datang menjelang pesta dimulai. 

C. Penduduk desa itu banyak yang merotan. 

D. Kami mengontrak rumah di Pulau Mas. 

E. Ia sering lupa mengunci pintu depan. 
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35. Kelompok kata di bawah ini mempunyai hubungan makna yang berlawanan secara 

mutlak, kecuali ... 

A. Laki-laki – perempuan  

B. Mati – hidup  

C. Ibu – anak  

D. Jantan – betina 

E. Kecil – besar  

36. PEDAR =  _____ 

A. Pisah 

B. Encer 

C. Getir 

D. Tajam 

E. Tandus  

 

37. AGUN = _____ 

A. Gadai 

B. Hutang 

C. Pinjam 

D. Simpan 

E. Jual 

 

38. INGSUT =  ______ 

A. Bergeser 

B. Keluar 

C. Jauh 

D. Perlahan 

E. Langsung 

 

39. INSINUASI > < _____ 

A. Terang-terangan 

B. Caci maki 

C. Rayuan 

D. Pujian 

E. Sapaan 

 

40. GENERIK > < ______ 

A. Mahal 

B. Khusus 

C. Ampun 

D. Individu 
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E. Murah 

 

41. PUJIAN > <  _____ 

A. Hadiah 

B. Sanjungan 

C. Cemoohan 

D. Cacian 

E. Apresiasi 

 

42. SINGA : RUSA = ANTISEPTIK : _____ 

A. Obat 

B. Hama 

C. Penyakit 

D. Kuman 

E. Kotoran 

 

43. PANGGUNG : AKTOR = ____ : _____ 

A. Perpustakaan : Dosen 

 

 

 

 

B. Keamanan : Polisi 

C. Ring : Petinju 

D. Musik : Konduktor 

E. Uang : Mesin 

 

44. RATA : MULUS = ____ : _____ 

A. Perahu : Tenggelam 

B. Jari-Jari : Lingkaran 

C. Kapak : Pengasah 

D. Bengkok : Liku 

E. Terjal : Jurang 

 

45. KONTRAKTOR : BETON = ____ : ____ 

A. Pengacara : Hukum  

B. Sopir : Kendaraan 

C. Guru : Murid 

D. Tukang : Kayu 

E. Penjual : Pedagang 
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46. Tuan kaya membeli 50 ekor sapi senilai Rp 600.000 per ekorb, dan 2 bulan 

kemudian membeli 25 ekor sapi seharga Rp 560.000 per ekor. Jika tuan kaya 

menghendaki harga rata-rata sapinya Rp 580.000 per ekor, berapakah harga per ekor 

yang harus dibayar untuk membeli 25 ekor sapi tambahan? 

A. Rp 530.000 D. Rp 560.000 

B. Rp 540.000 E. Rp 520.000 

C. Rp 550.000 

 

47. Hasil panen singkong Pak Sofwan adalah 7,5 ton. Sebanyak 350 kg dijual ke pasar 

dan 2,5 kuintal dibuat tape. Berapa kg-kah sisa singkong pak Sofwan? 

A. 6.900 kg D. 6.200 kg 

B. 6.500 kg E. 6.100 kg 

C. 6.950 kg 

 

48. Pada sebuah pabrik, jumlah produksi rusak pada bulan januari adalah 7% dari 

seluruh produk yang dihasilkan, dan pada bulan februari adalah 8% dari seluruh 

produk yang dihasilkan. Jika presentase produk rusak pada kedua bulan tersebut 

digabungkan adalah 7,8%, berapakah jumlah produk yang dihasilkan pada bulan 

januari dibandingkan dengan jumlah produk yang dihasilkan pada bulan februari? 

A. 1/6  D. 1/4 

B. 6/5  E. 1/3 

C. 1/8 

 

49. Sebuah perusahaan mengurangi jam kerja pegawainya dari 40 jam per minggu 

menjadi 36 jam per minggu tanpa mengurangi gaji. Jika seorang pegawai tadinya 

dibayar Rp 90.000 per jam, berapa rupiah gaji per jamnya sekarang? 

A. Rp 130.000 D. Rp 100.000 

B. Rp 120.000 E. Rp 90.000 

C. Rp 110.000 

 

50. Jika x = - (2)
8
 dan y = (-2)

8
, manakah pernyataan berikut yang benar? 

A. x > y 

B. x = y 

C. x < y 

D. hubungan x dan y tidak dapat ditentukan 

E. x = 2y 

 

51. Jika -102x + 17y = 136, maka nilai 66x-11y = ... 

A. -88  D. 48 
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B. -48  E. -84 

C. 48 

 

52. Berdasarkan suatu tes, kelas A, B, dan C memperoleh nilai rata-rata berturut 7,2; 7,5; 

dan 8,0. Jika jumlah siswa A, B, dan C berturut-turut 35 orang, 40 orang, dan 50 

orang, maka nilai rata-rata seluruh siswa adalah ... 

A. 7,560  D. 7,628 

B. 7,575  E. 7,268 

C. 7,600 

 

53. Seorang siswa memperoleh nilai 91, 88, 86, dan 78 untuk 4 mata pelajaran. Berapa 

nilai yang harus diperoleh untuk mata pelajaran kelima agar dia memperoleh nilai 

rata-rata 85? 

A. 84  D. 82 

B. 86  E. 83 

C. 85 

 

54. Sebuah mobil diisi 12 liter bensin. Dengan kecepata rata-rata 48 km/jam, ia bergerak 

dari kota A ke kota B selama 4 jam (dengan bensin yang tersisa 0,5 liter). Jika 

dengan kecepatan yang sama, namun disis dengan bensin sebanyak 37 liter, 

berapakah waktu yang diperlukan untuk bergerak dari kota A ke kota B? 

A. 1 ½  jam  D. 4 jam 

B. 2 jam  E. 3 jam 

C. 1 ¼  jam 

 

55. Dodi meninggalkan kota A pada pukul 6:20 dan tiba di kota B pada pukul 11:20. Jika 

ia mengendarai dengan kecepatan 35 km/jam dan berhenti di jalan selama 1 jam, 

tentukan jarak dari kota A ke kota B! 

A. 150 km  D. 140 km 

B. 130 km  E. 154 km 

C. 125 km 

 

56. Sebuah sekolah dasar hari pertama tahun ajaran mempunyai 612 murid. Selama 

tahun  ajaran, 31 murid pindah ke sekolah lain. Jika pada akhir tahun ajaran sekolah 

tersebut mempunyai 654 murid, berapakah murid baru yang masuk selama tahun 

ajaran? 

A. 11 orang  D. 84 orang 

B. 42 orang  E. 65 orang 

C. 73 orang 
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57. Sekelompok warga ingin menanam pohon palem botol dengan jarak yang sama 

sepanjang jalan boulevard mulai dari ujung jalan yang satu sampai ke ujung jalan 

lainnya. Jika panjang jalan tersebut adalah 1560 m, berapa banyak pohon palem yang 

harus ditanam dengan jarak 12 m? 

A. 130  D. 133 

B. 131  E. 134 

C. 132 

 

58. A   C   C   E   ---   G   I   I   K 

A. E dan G D. G dan J 

B. G dan H E. E dan J 

C. H dan I 

 

59. 8   12   10   15   12   18   --- 

A. 21 dan 18 D. 12 dan 14 

B. 18 dan 14 E. 18 dan 21 

C. 14 dan 21 

 

60. Semua gunung berbatu dan menjulang. 

Anda berada di tempat yang tidak berbatu dan tidak menjulang. 

A. Anda berada di gunung berbatu. 

B. Anda berada di gunung yang tidak menjulang. 

C. Anda bukan berada di gunung. 

D. Anda berada di gunung yang tidak berbatu. 

E. Anda berada di gunung yang tidak berbatu dan tidak menjulang. 

 

61. Sepatu merah lebih bagus dari sepatu hitam. 

Sepatu yang lebih bagus harganya lebih mahal dan banyak dibeli orang. 

A. Ada sepatu hitam yang lebih mahal dan lebih banyak dibeli orang. 

B. Sepatu merah yang tidak lebih bagus dari sepatu hitam harganya murah. 

C. Sepatu yang lebih banyak dibeli orang belum tentu lebih bagus. 

D. Sepatu merah lebih banyak dibeli orang walaupun harganya lebih mahal. 

E. Ada sepatu merah yang harganya lebih mahal tidak banyak dibeli orang. 

 

62. Semua negara berkembang masih bermasalah dengan tingkat pengangguran dan 

kemiskinan yang tinggi. 

Indonesia adalah negara berkembang. 

A. Indonesia tidak bermasalah dengan tingkat pengangguran yang tinggi tapi 

bermasalah dengan kemiskinan. 
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B. Indonesia bermasalah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi tetapi tidak dengan 

tingkat pengangguran. 

C. Indonesia tidak bermasalah dengan tingkat pengangguran yang tinggi dan juga 

tidak dengan kemiskinan. 

D. Bisa jadi Indonesia masih bermasalah dengan tingkat pengangguran dan 

kemiskinan yang tinggi. 

E. Indonesia masih bermasalah dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang 

tinggi. 

 

63.  

 

 

 

Gambar selanjutnya adalah ... 

 

 

 

 

     A.            B.            C.            D.        E. 

 

64.  

 

 

 

Gambar selanjutnya adalah ... 

 

 

 

 

      A.           B.            C.            D.        E. 

 

65.  

 

 

Gambar selanjutnya adalah ... 

 

 

 

     A.          B.            C.         D.         E. 
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66. Pimpinan kantor biasaya datangnya siang, memang sebagai pimpinan memiliki hak 

khusus terbebas dari absen, mengenai hal ini saya ... 

A. Menegurnya 

B. Memang sudah haknya sebagai pimpinan 

C. Cuek 

D. Normal 

E. Memberinya masukan agar datang lebih pagi 

 

67. Hasil rapat kepegawaian yang saya ikuti menghasilkan beberapa keputusan penting 

yang bersifat rahasia, beberapa teman saya bertanya tentang hasil rapat tersebut, 

sikap saya ... 

A. Tidak memberi tahu hasil rapat 

B. Menghindar dari teman kerja 

C. Memberitahu yang kurang penting 

D. Mengatakan hal lain yang tidak ada hubungannya dengan hasil rapat 

E. Memberitahu bila ada yang penting 

 

68. Ibu saya menyuruh untuk membeli gula di toko, beliau bilang apabila ada kembalian 

tidak apa-apa bila dibelikan jajanan, sikap saya ... 

A. Membeli apabila ada uang kembalian 

B. Tidak membeli 

C. Membeli apabila ada jajanan yang saya inginkan 

D. Tidak membeli karena tidak ada uang kembalian 

E. Tidak membeli karena uangnya ditabung 

 

69. Saya biasanya makan siang bersama teman kantor ketika jam makan siang, sambil 

mengobrol tidak terasa sudah melebihi jam makan siang, sikap saya ... 

A. Tidak masalah mumpung tidak ada kerjaan 

B. Membatasi 5 menit lagi kemudian kembali ke ruangan 

C. Kembali ke ruangan langsung 

D. Mengajak teman kerja agar segera kembali 

E. Memberi pengertian dan mengajak agar segera kembali ke ruangan 

  

70. Anda merupakan direktur pemasaran dari suatu produk, sikap yang anda ambil ketika 

banyak pesaing yang juga memasarkan produk yang sama adalah .. 

A. Saya tetap memasarkan sama seperti biasa dilakukan 
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B. Saya tidak mau memasarkan barang itu lagi dan ingin memasarkan barang yang 

baru 

C. Meminta petunjuk direksi sebaiknya bagaimana 

D. Tetap memasarkan produk tersebut dengan strategi yang baru 

E. Saya gunakan strategi baru dengan mengedepankan nilai lebih dari produk yang 

saya pasarkan 

 

71. Setiap perlombaan yang saya ikuti, saya selalu ... 

A. Berusaha sekuat tenaga agar menang 

B. Memberikan bterbaik yang biasa saya berikan 

C. Melakukan cara apapun agar dapat menang 

D. Biasa saja karena hanya iseng 

E. Meminta bantuan teman untuk berlatih 

 

72. Pimpinan rapat meminta ide dari semua peserta rapat yang sebagian besar adalah 

pejabat eselon, saya yang hanya sebagai pelaksana biasa sebaiknya ... 

A. Diam saja karena hanya pimpinan yang berhak menyuarakan pendapat 

B. Memberikan ide ke pimpinan kita agar disuarakan pendapat kita 

C. Memberikan ide apabila kita mempunyai ide yang kemungkinan dapat membantu 

masalah yang ada 

D. Saya mengundurkan diri dari rapat karena tidak percaya diri 

E. Menulis ide kita kemudian memberikan ke pimpinan rapat 

 

73. Saya diberi kesempatan untuk pergi short course ke Belanda selama sebulan, tetapi 

nilai TOEFL saya tidak mencukupi, sikap saya ... 

A. Ikut tahun depan saja ketika nilai TOEFL saya naik 

B. Tidak ikut karena saya memang kurang pandai berbahasa Inggris 

C. Ikut tes TOEFL sekali laagi siapa tahu nilainya berubah 

D. Berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkat nilai TOEFL 

E. Sesegera mungkin menerima tambahan waktu ke pimpinan untuk memperbaiki 

nilai TOEFL 

 

74. Saya selalu suka dengan pertunjukkan ... 

A. Seni rupa 

B. Seni musik 

C. Seni tari 

D. Pemutaran film 

E. Kerajinan karya seni lokal 
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75. Saya sebagai kepala divisi pemasaran sebuah produk, dalam menghadapi persaingan 

pasar yang semakin ketat, maka produk yang saya pasarkan ... 

A. Tidak jauh berbeda dengan produk yang lain 

B. Semaksimal mungkin saya beri perbedaan dan inovasi produk 

C. Saya beri sedikit perbedaan dengan produk lain 

D. Saya rancang strategi pemasaran yang beda dengan produk sejenis 

E. Saya lebih baik memasarkan produk yang lain yang belum punya pesaing 

 

76. Setiap pekerjaan berat yang saya terima, saya selalu coba kerjakan untuk melatih .. 

A. Proses berpikir kreatif dan inovatif 

B. Rasa tanggung jawab 

C. Rasa loyal pada atasan 

D. Sebagai bahan menuju kesuksesan kedepan 

E. Berpikir cepat dan tepat 

 

77. Memperingati hari pelanggan, tempat anda pekerja berencana memberikan reward 

pada pelanggan. Konsep yang akan anda berikan sebagai tim kreatif adalah ... 

A. Buy one get one free untuk produk tertentu 

B. Potongan diskon 50% untuk produk tertentu 

C. Memberi potongan tertentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku 

D. Memberikan souvenir tanda terima kasih pada setiap pengunjung 

E. Memberikan voucher untuk pembelanjaan berikutnya 

 

78. Karena kesalahan anda, banyak pelanggan anda yang beralih ke kompetitor anda. 

Maka cara anda untuk menanggulangi hal tersebut dengan cara... 

A. Mengevaluasi kesalahan tersebut kemudian mancari solusi terbaik 

B. Menarik simpati pelanggan dengan memberi potongan harga sebanyak-banyaknya 

C. Berusaha keras mencari pelanggan baru 

D. Menghubungi pelanggan lama anda dan memberinya hadiah 

E. Berusaha mengetahui kemampuan kompetitor dari segi kelebihan maupun 

kekurangan 

 

79. Resolusi anda untuk tahun depan ingin meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan. 

Maka langkah yang anda terapkan adalah ... 

A. Meningkatkan kualitas produksi 

B. Memperluas jaringan pangsa pasar 

C. Meningkatkan jumlah produksi 
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D. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

E. Meningkatkan mutu dengan memperbaiki fasilitas pelayanan dan mempersingkat 

waktu pelayanan agar lebih efektif dan efisien 

 

80. Saat anda berada di bus, ada penumpang yang terlihat kebingungan. Maka reaksi 

anda ketika itu ialah ... 

A. Mencurigainya 

B. Sesekali meliriknya 

C. Menanyakan keadaanya 

D. Membiarkannya 

E. Segera pindah bangku 

 

81. Sahabat anda ingin meminjam uang dengan jumlah yang besar, sedangkan saat itu 

anda tidak memilikinya. Maka yang akan anda lakukan untuk sahabat anda adalah ... 

A. Mengatakan padanya tidak memiliki uang tersebut 

B. Membantunya dengan uang yang anda miliki 

C. Membantunya dengan menanyakan teman lain yang memiliki uang 

D. Menyarankan agar meminjam uang di bank 

E. Menggadaikan emas untuk membantunya 

 

82. Karena jalanan macet, anda memutuskan untuk naik ojek. Pada saat perjalanan, tiba-

tiba ban ojek yang anda naiki kempes. Maka yang akan anda lakukan adalah ... 

A. Langsung naik transportasi lain 

B. Membayar separoh dari ongkos yang disepakati 

C. Memarahi tukang ojek 

D. Menunggunya menambal ban dan tetap minta diantarkan ke tempat tujuan 

E. Tetap membayar ojek tersebut lalu segera mengganti transpotrasi lain 

 

83. Anda baru saja dipindahkan ke unit kerja yang beban kerjanya sangat sulit. Maka 

anda akan ... 

A. Mengajukan mutasi 

B. Melobi atasan anda untuk tidak dipindahkan 

C. Bekerja semampunya 

D. Mencoba memahami situasi pada pekerjaan baru dan mempelajari tugas baru 

dengan penuh keyakinan bahwa mampu mengerjakannya 

E. Memprotes keras keputusan tersebut 
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84. Anda dinilai lambat bekerja oleh atasan anda. Maka reaksi yang akan anda lakukan 

atas penilaian tersebut dengan ... 

A. Meminta saran pada atasan bagaimana utnuk memperbaiki performa kerja 

B. Menahan rasa malu karena mendapat teguran 

C. Meminta bantuan temanuntuk memperbaiki performa 

D. Berusaha lembur untuk mengejar ketertinggalan 

E. Menerima penilaian tersebut dan berusaha memperbaiki performa kerja 

 

85. Harga kebutuhan pangan melonjak naik, tetapi pendapatan yang anda terima tetap. 

Maka yang anda lakukan ... 

A. Mengurangi jumlah konsumsi 

B. Mencoba mncari tambahan penghasilan 

C. Merencanakan ulang pembelanjaan anda agar tetap seimbang dengan pendapatan 

D. Tidak merubah apapun dengan anggapan harga akan kembali normal 

E. Mengganti barang yang bisa dibeli dengan yang lebih murah 

 

86. Suatu waktu anda diminta atasan secara mendadak untuk melaporkan hasil 

perkembangan pekerjaan yang dibebankan kepada anda, maka anda akan ... 

A. Panik 

B. Mencari alasan 

C. Semakin termotifasi 

D. Biasa saja 

E. Melaporkan perkembangan seadanya 

 

87. Anda secara tidak sengaja melakukan kesalahan dalam suatu pekerjaan, lalu junior 

anda membentak anda, maka sikap anda ... 

A. Tabah 

B. Diam sejenak dan kemudian meminta maaf 

C. Membentaknya kembali karena anda rasa tidak sopan 

D. Biasa saja 

E. Melapor pada atasan 

88. Ketika berada di lift, tiba-tiba liftnya mati, maka anda akan ... 

A. Menenangkan diri, kemudian meminta pertolongan 

B. Menenangkan orang lain di dalam lift 

C. Panik 

D. Ingin mati saja 

E. Berdoa 
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89. Anda adalah seorang penyanyi, suatu ketika anda sedang konser kemudian anda 

mendapat kabar bahwa istri/suami anda mengalami kecelakaan, maka anda akan ... 

A. Melanjutkan konser karena harus bersikap profesional 

B. Pura-pura tidak tahu 

C. Menanyakan keadaan terlebih dahulu 

D. Menyuruh saudara untuk mengurus istri/suami anda 

E. Panik 

 

90. Anda adalah seorang supir pribadi atasan, suatu ketika anda mengantar atasan ke 

suatu tempat tiba-tiba anak anda sakit keras dan harus dibawa ke rumah sakit, maka 

anda akan ... 

A. Mengantarkan atasan dulu kemudian meminta izin untuk mengantar anak 

B. Meminta izin atasan untuk mengantar anak 

C. Panik 

D. Segera berbalik arah untuk mengurus anak 

E. Meminta tetangga mengurus anak 

 

91. Orang yang lembur menurut anda ... 

A. Banyak pekerjaan 

B. Suka menunda pekerjaan 

C. Tidak punya kehidupan luar 

D. Pekerja keras 

E. Terlalu loyal pada pekerjaan 

 

92. Anda dipindahkan di bidang lain di kantor anda, maka anda akan ... 

A. Merasa takut 

B. Merasa tidak pantas 

C. Segera mempelajari SOP-nya 

D. Menolaknya 

E. Biasa saja 

 

93. Ketika ada penawaran beasiswa, maka anda akan ... 

A. Tidak tertarik 

B. Segera melengkapi persyaratannya 

C. Biasa saja 

D. Tidak ada waktu untuk sekolah lagi 

E. Membaca persyaratan yang ada, apabila sesuai maka segera mengurus 

keperluannya 



IN
I H

ANYA SO
AL 

LA
TI

HAN

 

 

 

94. Saat bearada dalam kondisi yang rumit dan penuh tekanan, biasanya anda ... 

A. Stress 

B. Mengambil pelajaran dari setiap peristiwa 

C. Berusaha bijak 

D. Menenangkan diri sejenak 

E. Tenang 

 

95. Anda berada dala satu tim kerja yang sebagian besar rekan setim anda merupak 

orang yang sibuk, maka anda akan ... 

A. Mencoba mengetahui jadwa masing-masing sehingga mereka semua dapat 

meluangkan waktunya  untuk rapat kerja 

B. Mulai mengajak mereka bekerja ketika mereka tidak sibuk lagi 

C. Mulai mengajak mereka bekerja ketika tenggak waktu penyelesaian sudah hampir 

tiba 

D. Cuek saja yang penting saya menyelesaikan apa yang menjadi tugas saya 

E. Menasehati rekan-rekan yang menurut anda sangat sibuk sehingga tidak memiliki 

waktu untuk mengerjakan pekerjaan tim 

 

96. Ketika anda dan tim anda sedang menyusun jadwal kerja, maka yang anda lakukan 

adalah ... 

A. Memberi tahu waktu-waktu yang anda bisa dan tidak bisa 

B. Ikut dengan jadwal yang disepakati rekan-rekan saya saja 

C. Mencoba mencari jadwal yang tidak berbenturan dengan jadwal saya meski harus 

mengorbankan jadwal rekan yang lain 

D. Saya pusing jika harus disuruh menyusun jadwal 

E. Saya takut bersuara jika jadwal tersebut mangganggu jadwal saya yang sudah ada 

 

97. Dalam menyusun program kerja tima anda, biasanya anda sering ... 

A. Melakukannya dengan beberapa orang dalam tim saja 

B. Melakukannya dengan melibatkan aspirasi dari semua anggota tim 

C. Melakukan sendiri saja 

D. Menyerahkannya kepada atasan saja 

E. Ikut kesepakatan teman-teman saya saja 

 

98. Saya ditempatkan di bagian kepegawaian. Salah satu tugas kami adalah memberikan 

orientasi pada pegawai baru. Maka saya akan ... 
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A. Membagi tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh rekan-rekan yang 

terlibat 

B. Mengarahkan rekan-rekan saya yang lain untuk turut terlibat dalam kegiatan 

tersebut 

C. Menunggu hingga atasan memberikan perintah apa yang mesti dilakukan 

D. Menyibukkan diri dengan pekerjaan yang lain agar saya tak perlu repot 

E. Berdiam diri saja sebab jika ada yang butuh bantuan saya, mereka menghubungi 

 

99. HUT republik Indonesia merupakan hari yang tepat dalam rangka mengenang jasa 

para pahlawan yang telah gugur merebut kemerdekaan dan mempertahankannya. 

Sebagai pegawai di kantor anda, maka anda akan ... 

A. Menikmati liburan di rumah 

B. Ikut upacara bendera 

C. Mengajak rekan-rekan sekantor untuk mengadakan acara peringatan HUT RI 

D. Menyarankan kepada atasan untuk mendekorasi ruangan 

E. Mengajak rekan sekantor untuk berlibur 

 

100. Di kator saya akan diadakan pengajian pekanan selama waktu istirahat siang, 

maka saya akan ... 

A. Makan di kantin saja 

B. Mengajak rekan-rekan sekantor untuk berpartisipasi dalam acara tersebut 

C. Pulang ke rumah 

D. Tidur siang karena saya sangat lelah 

E. Izin tidak ikut pengajian dulu karena masih ada pekerjaan yang harus anda 

selesaikan segera 
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1. Tidak diciptakan oleh negara, tetapi ditemukan dalam masyarakat sendiri → 

merupakan ciri ideologi terbuka. (D) 

2. Maksud dari pancasila sebagai ideologi terbuka adalah Menerima kemajuan 

pengetahuan sesuai dengan kepribadian. (C) 

3. Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis konstitusional tercantum dalam 

pembukaan UUD 1945, merupakan Sumber dari segala sumber hukum. (E) 

4. Mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dalam lingkup masyarakat 

merupakan wujud sikap yang sesuai dengan sila Kelima. (E) 

5. Pancasila sebagai dasar negara ditetapkan oleh BPUPKI. (A) 

6. Amandemen UUD 1945 tahap kedua dilaksanakan dalam sidang tahunan MPR 2000 

pada tanggal 7 – 18 Agustus 2000. (A) 

7. Anggota MPR terdiri atas DPR dan DPD (E) 

8. Menurut Kusnardi dan Ibrahim (1983), UUD merupakan konstitusi yang tertulis (C) 

9. Menurut pasal 1 ayat (1) UUD 1945; negara Indonesia ialah negara kesatuan yang 

berbentuk Republik. (A) 

10. Teori asal mula terjadinya negara yang dimaksud adalah teori terbentuknya negara, 

yakni teori ketuhanan, teori hukum alam, teori perjanjian, dan teori kekuasaan. (B) 

11. Unsur terbentuknya negara yakni adanya wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang 

berdaulat. (B) 

12. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menjelaskan tentang Bentuk negara Indonesia adalah 

kesatuan. (A) 

13. Ki Hajar Dewantara merupakan orang Indonesia pertama yang menggunakan istilah 

„Indonesia‟ saat beliau sedang dalam masa pembuangan di Belanda dan menjadi 

Penulis Berita disana. (A) 

14. Ius Soli adalah hak mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan tempat lahirnya. Hak 

repudiasi adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (stelsel pasif). Hak opsi 

adalah hak untuk memilih suatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif). (D) 

15. Kebudayaan adalah Keseluruhan cara hidup masyarakat yang perwujudannya tampak 

pada tingkah laku para anggotanya. (C)  

16. Pemilu demokratis  merupakan salah satu Perwujudan dari kebhinnekaan.(D) 

17. Untuk menjaga keselarasan, maka seseorang harus mau Meletakan kepentingan 

umum diatas kepentingan pribadinya. (C) 

18. Karena DPD merupakan keterwakilan kepentingan daerah maka RUU yang bisa 

diajukan adalah otonomi daerah. (E) 

19. Presiden menyampaikan RUU pun harus kepada DPR sebagai lembaga yang 

membentuk undang-undang (legislatif). (C) 

20. Komisi IX adalah komisi yang membidangi urusan kependudukan, kesehatan, tenaga 

kerja dan transmigrasi. (C) 

PEMBAHASAN SOAL LATIHAN TWK DAN TIU
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21. Salah satu penyebab besarnya tingkat pelanggaran adalah karena masih rendahnya 

kesadaran hidup masyarakat (A) 

22. Dibentuknya Komisi Yudisial  adalah mewujudkan lembaga peradilan dan penegak 

hukum yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa maupun pihak lain (C) 

23. Keluarga merupakan lingkungan pertama diluar diri manusia untuk belajar tentang 

segala hal, termasuk membangun kesadaran hukum. (B) 

24. Tata urutan Perundang-undangan RI menurut TAP MPR No. III Tahun 2000: 

o UUD 1945 

o TAP MPR RI 

o Undang-undang. 

o PERPU 

o Peraturan Pemerintah (PP) 

o Keputusan Presiden 

o Peraturan Daerah (PERDA) (B) 

25. Demokrasi langsung adalah demokrasi dimana rakyat secara langsung 

mengemukakan kehendaknya dalam suatu rapat yang dihadiri seluruh masyarakat. 

(B) 

26. Diselenggarakannya pemilihan umum secara rutin dan berkala merupakan salah satu 

ciri negara demokratis/ negara yang menganut sistem demokrasi. (B) 

27. Menjunjung cita-cita individu setiap rakyat bukan merupakan prinsip demokrasi 

pancasila. (D) 

28. Penyebaran islam di Nusantara salah satu carannya adalah melibatkan kebudayaan 

yang lahir dari suku-suku. Maka bersatunya keagamaan dan adat-istiadat ini mampu 

mempertebal rasa kesukuan. (D) 

29. Sunan Klaijaga: Raden Said. Sunan Kudus: Jaffar Shadiq. Sunan Muria: Raden 

Umar  Said. Sunan Giri: Raden Paku. (A) 

30. G8 (singkatan dari Group of Eight) adalah koalisi delapan negara termaju di dunia: 

Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, Amerika Serikat (G6, 1975), Kanada 

(G7, 1976) dan Rusia (tidak ikut dalam seluruh acara), serta Uni Eropa. Peristiwa 

terpenting dalam G8 adalah pertemuan ekonomi dan politik tahuan yang dihadiri 

para kepala Negara dan pejabat-pejabat internasional. (D) 

31. Huang Ti atau Kaisar Kuning merupakan kaisar pertama yang membangun Tembok 

Raksasa China. (B) 

32. Pikiran utama adalah sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan. (D) 

33. Nya → menunjukkan pada penduduk wanita. (D) 

34. Menjelang dalam konteks kalimat tersebut berarti “hampir”. (B) 

35. Ibu – anak tidak berlawanan mutlak. Seharusnya ibu – ayah. (C) 

36. Pedar = (1) getir; (2) tengik (tentang rasa dan bau).  (C) 

37. Agun = cagar(an); tanggungan; jaminan. (A) 

38. Ingsut = bergeser sedikit. (A) 
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39. Insinuasi = tuduhan terselubung, sindiran > < terang-terangan (A) 

40. Generik = umum, lazim >< khusus. (B) 

41. Pujian = pernyataan penghargaan pada sesuatu yang membuatnya keheranan atau 

takjub; lawannya cacian atau sumpah serapah. (D) 

42. Singa membunuh rusa. Antiseptik membunuh kuman. (D) 

43. Panggung tempat beraksi aktor. Ring tempat beraksi petinju. (C) 

44. Rata = mulus, bengkok = liku (D) 

45. Kontraktor mengolah beton. Tukang mengolah kayu. (D) 

 

46. (7500 – 350 - 250) kg = 6900 kg   (A) 

 

47. 64 × ½ = y × 4 → y = 8 (A) 

 

48. Diskon I = 20% 

Diskon II = 15% × (100 - 20) % 

          = 12% 

Total diskon = 20% + 12% 

      = 32% (B) 

 

49.  

Keliling =      (B) 

 

50. Jumlah akhir = jumlah awal + jumlah masuk – jumlah keluar 

654 = 612 + x – 31 

   x = 73  (C) 

 

51. -102x + 17y = 136 

Tiap ruas dikalikan  

 

11(6x - y) = 11(-8) 

66x – 11y = -88 (A) 

 

52. 85 × 5 = 425 

425 – ((91 + 88 + 86 + 78) 14) = 82  (D) 

 

 

53. Waktu pinjam 93 jam 45 menit 

= 72 jam + 18 jam + 3 jam 45 menit 

= 3 (350 rb) + 3 (50 rb) × x 

= Rp 1.050.000 + Rp 150.000 
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= Rp 1.200.000  (B) 

 

54. Kemungkinan kelereng abu-abu =     , 

 

berarti kemungkinan terambil kelereng 

 

hitam dan putih =     . jumlah kelereng 

 

hitam dan putih = 55 + 60 = 115. 

→ 25: jumlah kelereng abu-abu = 23 : jumlah kelereng hitam dan putih 

→ 25 : x = 23 : 115 

 

→ x =            .  (B) 

 

 

55. 154 lusin = 1848 buah 

 

                                              (D) 

 

 

 

56.  

 

   = 50 + 25 + 25 

44.000.000 + 25S = 58.000.000 

25S = 14.000.000 

S    = 560.000  (D) 

 

57. 40 × 90.000/36 = 100.000  (D) 

 

58. A – C – C – E – E – G – G – I – I – K 

Pola: huruf ke-2 dihilangkan, huruf selanjutnya diulang.  (A) 

 

 

59.            +3  +3       +3 

 

8     12     10     15     12     18    14    21 

 

      +2       +2            +2 
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Angka yang dicetak tebal masing-masing ditambah 2. Angka yang tidak dicetak tebal 

masing-masing ditambah 3. Jadi, karena letaknya berselang-seling, maka 

jawabannya adalah 12 + 2 = 12 dan 18 + 3 = 21.  (C) 

60. Syarat seseorang berada di gunung adalah bahwa tempat itu berbatu dan menjulang. 

Oleh karena berada di tempat yang tidak berbatu dan tidak menjulang, maka anda 

berada di bukan gunung. (C) 

61. Dapat disimpulkan, sepatu merah lebih banyak dibeli orang walaupun harganya lebih 

mahal. (D) 

62. Sesuai hukum silogisme, maka kesimpulannya adalah Indonesia masih bermasalah 

dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi. (E) 

 

 

63.  

 

 

A = kanan – atas – kiri – bawah 

B = bawah – kanan – atas – kiri 

C = kiri – kanan bawah – kiri atas – kanan 

D = kanan – kiri bawah – kanan atas bawah 

E = kanan – atas – bawah – kanan bawah 

(C) 

 

 

 

64.  

 

 

Di dalam bangun terdapat dua arsiran, yaitu arsiran dalam (berbentuk segitiga dalam 

bagian bujur sangkar) dan arsiran luar (berbentuk X lingkaran). Arsiran dalam pada 

bujur sangkar berputar searah jarum jam setiap tahapnya. Sementara itu, arsuran luar 

berputar berlawanan dengan arah jarum jam setiap tahapnya. (B) 

 

65.  

 

 

 

Masing-masing gambar berputar searah jarum jam dengan sudut rata-rata 45°. 

Gambar tersebut kemudian ditambahsimbol garis yang ujungnya terdapat lingkaran 

pada setiap peregerakannya. (C) 
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Poin 

No 5 4 3 2 1 

66 E A D B 
C 

67 B A D C 
E 

68 E C B A 
D 

69 E D C B 
A 

70 E D B C 
A 

71 B A E D 
C 

72 C B E A 
D 

73 E D C A 
B 

74 C E B A 
D 

75 B C D A 
E 

76 A B C D 
E 

77 D A B C 
E 

78 A E B C 
D 

79 E D A B 
C 

80 C B D E 
A 

81 C E B D 
A 

82 E B D A 
C 

83 D C A B 
E 

84 E D C A 
B 

85 C B E A 
D 

86 C E D A 
B 

87 B A D E 
C 

88 A E B C 
D 

89 C D A E 
B 

90 A B E C 
D 

91 A E D B 
C 

92 C E A B 
D 

93 E B C D 
A 

94 E D C B 
A 

95 A E B C 
D 

96 A B C D 
E 

97 B A C D 
E 

98 A B C D 
E 

99 C D E B 
A 

100 B E D A 
C 

PEMBAHASAN SOAL TES TKP (KARAKTERSITIK KEPRIBADIAN)


