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1. Lembaga yang mengesahkan Pancasila 
sebagai dasar negara adalah… 
A.  MPRS  
B.  KNIP   
C.  DPRGR  
D.  BUPKI  
E.  PPKI 

2.  Esensi pelaksanaan Pancasila pada era 
reformasi adalah …
A.  ideologi terbuka membuat Pancasila 

mudah menerima pengaruh dari 
luar 

B.  arus globalisasi menuntut Pancasila 
menjadi tameng pengaruh luar 
yang masuk 

C.  terkontaminasi dengan paham 
liberalisme yang berkembang pesat 

D. terpinggirkan karena berkem-
bangnya ideologi ke arah fanatisme 

E.  perlunya indoktrinasi terhadap 
penanaman nilai-nilai Pancasila 

3. Forum yang melahirkan Pancasila adalah 
…
A.  PPKI.   
B.  Panitia Sembilan  
C.  BPUPKI 
D.  Panitia Kecil 
E.  KNIP 
 

4. Pemerintahan demokrasi liberal yang 
dilaksanakan pada 1950-an lebih banyak  
ditentukan oleh …
A.  partai politik 
B.  presiden
C.  militer
D.  parlemen
E.  perdana menteri 

5.  Tujuan utama Pemilihan Umum tahun 
1955 adalah memilih …
A.  anggota konstituante dan 

DPR.  
B.  anggota MPR dan DPR  
C.  presiden dan wakil presiden
D.  perdana menteri
E.  anggota kabinet

6. Pancasila itu digali dari “bumi” Indonesia 
sendiri dan milik bangsa Indonesia. Ini 
menunjukkan bahwa Pancasila memiliki 
sifat ideologi, yaitu pada dimensi…
A.  idealitas   
B.  realitas  
C.  modalitas  
D.  naturalisitas   
E.  � eksibilitas

7. Siapa yang harus melestarikan Pancasila? 
A.  pejabat pemerintah 
B. seluruh rakyat Indonesia 
C.  tokoh-tokoh masyarakat 
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D.  Presiden dan jajarannya 
E.  MPR dan DPR.

8. Badan yang disebut sebagai pembentuk 
negara adalah …
A.  BPUPKI
B.  Panitia 9 
C.  Panitia Kecil
D.  PPKI 
E.  KNIP 

9. Pokok pikiran kedua yang terkandung 
dalam Pembukaan UUD 1945 adalah …
A  kesadaran akan luas wilayah negara 

yang tersebar dari Sabang sampai 
Merauke 

B.  kesadaran akan manusia Indonesia 
mempunyai hak dan kewajiban 
yang sama 

C.  kesadaran akan hukum dan 
perundang-undangan yang sama 
sesama warga 

D.  usaha bersama dalam mewujudkan 
kehidupan dalam keseimbangan 

E.  negara melindungi seluruh rakyat 
dan kekayaan bangsa Indonesia

10. Pasal dalam UUD 1945 yang memuat 
tentang kebudayaan nasional adalah …
A.  Pasal 30 
B.  Pasal 31 
C.  Pasal 32 
D.  Pasal 33 
E.  Pasal 34 

11. Demokrasi yang berlaku di Indonesia 
setelah berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 
1959 adalah… 
A.  demokrasi liberal 
B.  demokrasi sosialis 
C.  demokrasi serikat 
D.  demokrasi terpimpin 
E.  demokrasi transisional 

12. Salah satu contoh struktur sosial 
horizontal adalah …
A.  adanya kehidupan sosial petani, 

nelayan, dan pedagang
B.  adanya berbagai bidang pekerjaan 

di pemerintahan
C.  adanya berbagai bidang pekerjaan 

swasta
D.  kelompok-kelompok yang  

memperjuangkan HAM
E.  kelompok-kelompok yang 

memperjuangkan penegakan 
hukum 

13. Makna Bhinneka Tunggal Ika  adalah …
A.  pluralitas dalam konformitas 
B.  keberagaman satu keniscayaan
C.  semua manusia adalah setara 
D.  keberagaman dalam satu kesatuan 
E.  Negara Kesatuan Republik Indonesia 

14. Salah satu perilaku yang bersifat integratif 
adalah …
A.  mengetahui keanekaragaman yang 

dimiliki budaya lain 
B.  menghargai keragaman kehidupan 

sosial budaya masyarakat 
C.  menjalankan setiap aktivitas dengan 

tekun 
D.  semangat kekeluargaan dalam 

kebersamaan 
E  menolak setiap perbedaan yang 

timbul 

15. Lembaga negara yang berwenang 
mengubah dan menetapkan undang-
undang dasar adalah …
A.  Presiden  
B.  MPR  
C.  DPR  
D.   MA  
E.   MK
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16.  Lembaga yang berwenang mengajukan 
rancangan undang-undang adalah …
A.  Dewan Pertimbangan Daerah
B.  Gubernur 
C.  Lembaga Negara 
D. Presiden 
E. Mahkamah Konstitusi 

17. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas 
dan aktif. Bebas berarti....
 A.  merdeka untuk memihak negara 

yang mendukung pencapaian cita-
cita bangsa 

B.  bebas melakukan embargo pada 
negara yang berbeda tujuan 

C.  prinsip tidak boleh ada negara lain 
yang mendominasi kehidupan 
politik bangsa 

D.  prinsip kehidupan bangsa dalam 
politik yang dinamis negara lain 
yang mendominasi kehidupan 
politik bangsa

E.  tidak memihak pada kekuatan yang 
tidak sesuai dengan kepribadian 
bangsa 

18. Urgensi kehadiran UNESCO sebagai 
lembaga internasional adalah dalam 
bidang  …
A.  pengembangan ekonomi dan 

budaya 
B.  pengembangan olahraga dan 

kesehatan 
C. pelestarian kehidupan kebangsaan 

yang khas 
D.  kerja sama pendidikan dan 

kebudayaan 
E.  penelitian dan pengembangan 

pendidikan 

19. Dalam berbagai pertemuan resmi, sering 
kita temukan para pembicara yang 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
dicampur dengan kosakata dalam bahasa 

Inggris. Pada umumnya, mereka merasa 
bahwa dengan menggunakan bahasa 
Inggris lebih modern dan terpelajar. 

 Fakta tersebut tidak sesuai dengan 
kedudukan bahasa Indonesia sebagai 
bahasa nasional yang berfungsi sebagai 
…
A.  alat pemersatu bangsa 
B.  alat komunikasi antarsuku 
C.  lambang identitas nasional 
D.  lambang kebanggaan nasional
E.  pengembang kebudayaan nasional

20. Salah satu pelaksanaan Pancasila secara 
subjektif adalah …
A.  dituangkannya sebagai panduan 

kehidupan bernegara dalam 
berbagai bidang kehidupan.

B.  diamalkannya nilai-nilai Pancasila 
oleh masyarakat dalam kehidupan 
sehari-hari

C.  seluruh peraturan perundangan 
merupakan pengamalan Pancasila 

D.  Pancasila hanya digunakan sebagai 
alat pemersatu bangsa 

E.  memandang Pancasila sebagai 
identitas nasional bangsa Indonesia

21. Media yang dalam upaya pelestarian 
nilai-nilai Pancasila adalah melalui …
A.  praktik dalam kehidupan sehari-hari 
B.  tingkah laku pejabat negara 
C.  pejabat negara yang konsekuen 
D.  simbol-simbol kenegaraan 
E.  simbol-simbol kebudayaan 

22. Salah satu cita-cita bangsa Indonesia 
adalah… 
A.  mewujudkan negara hukum 
B.  mencerdaskan kehidupan bangsa 
C.  mewujudkan persatuan Indonesia 
D.  mewujudkan negara yang 

demokratis 
E.  melindungi semua aset kehidupan 

bangsa 
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23. Esensi alinea kedua Pembukaan 
UUD 1945 adalah perjuangan untuk 
mewujudkan negara yang …
A.  demokratis yang memegang teguh 

cita-cita kemerdekaannya 
B.  merdeka yang bebas dari 

penindasan bangsa-bangsa lain 
C.  demokratis dengan mewujudkan 

masyarakat adil dan makmur 
D.  memberikan kemerdekaan di 

seluruh bidang kehidupan 
E.  merdeka, bersatu, berdaulat, adil, 

dan makmur 

24. Salah satu karakteristik kementerian 
pada masa sistem pemerintahan 
presidensial adalah …
A.  parlemen dapat mengeluarkan mosi 

tidak percaya kepada parlemen 
B.  masa jabatan menteri sangat 

bergantung pada kehendak 
parlemen 

C.  mereka yang menduduki jabatan 
menteri adalah elite parpol 

D. para menteri bertanggung jawab 
kepada parlemen 

E. para menteri bertanggung jawab 
kepada presiden 

25. Bagian UUD 1945 yang tidak dapat 
diamandemen adalah …
A.  pasal-pasal yang fundamental 
B.  pasal-pasal instrumental 
C.  aturan tambahan 
D.  aturan peralihan 
E.  Pembukaan UUD 1945 

26. Salah satu strategi integrasi nasional 
adalah …  
A.  pergelaran dan penghargaan 

berbagai budaya nusantara 
B.  dialog antaragama 
C.  pemerataan hasil-hasil pembangunan 

D.  pemerataan berbagai aktivitas 
pembangunan 

E.  pemberdayaan masyarakat desa

27. Makna identitas nasional adalah…
A. tatanan kehidupan bangsa yang 

khas 
B.  karakteristik kehidupan sebuah 

bangsa 
C. nasionalisme yang berkembang dari 

sebuah bangsa 
D.  karakteristik sejarah hidup sebuah 

bangsa
E.  jati diri yang dimiliki sebuah bangsa 

28. Salah satu kewenangan presiden adalah … 
A.  menetapkan duta dan konsul 

dengan persetujuan DPR 
B.  menetapkan undang-undang dasar 
C.  membatalkan suatu perjanjian 

internasional 
D.  mengajukan rancangan undang-

undang kepada DPR. 
E.  menyatakan perang apabila situasi 

menghendakinya 

29. Lembaga negara yang memegang 
kekuasaan mengesahkan undang-
undang dasar adalah … 
A.  Mahkamah Konstitusi 
B.  Mahkamah Agung 
C.  Dewan Perwakilan Daerah 
D.  Majelis Permusyawaratan Rakyat 
E.  Dewan Perwakilan Rakyat 

30. Contoh perilaku adil dalam kehidupan 
benegara adalah … 
A. menerima pendapat yang diajukan 
B. berperilaku jujur dalam kehidupan 

sehari-hari 
C. memberi sedekah pada fakir miskin 
D. menyantuni anak yatim 
E. membayar pajak tepat waktu
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31. Penulisan daftar pustaka yang benar 
adalah …
A.  Abrar, Andromeda: 2011. Kisah 

Ilmuwan dan Pebisnis Genius. 
Yogyakarta: Garasi. 

B.  Abrar, Andromeda, 2011. Kisah 
llmuwan dan Pebisnis Genius. 
Yogyakarta: Garasi.

C.  Abrar, Andromeda, 2011, Kisah 
Ilmuwan dan Pebisnis Genius. 
Yogyakarta: Garasi.

D.  Abrar, Andromeda. 2011. Kisah 
Ilmuwan dan Pebisnis Genius. 
Yogyakarta: Garasi. 

E.  Abrar, Andromeda 2011, Kisah 
llmunwan dan Pebisnis Genius. 
Yogyakarta: Garasi. 

Cermatilah tabel berikut untuk menjawab 
soal nomor 32 dan 33!

Bidang 2010 2011 2012 2013

Kepegawaian 92% 91% 90% 90%

Keuangan 80% 85% 85% 90%

Perencanaan 86% 86% 85% 83%

32. Berdasaran tabel tersebut, kesimpulan 
yang benar adalah sebagai berikut…
A.  Pegawai bidang perencanaan tidak 

lebih disiplin daripada pegawai 
bidang lainnya.

B.  Pegawai bidang keuangan lebih 
disiplin daripada bidang lain setiap 
tahunnya. 

C.  Persentase kehadiran pegawai ada 
yang mengalami kenaikan dan 
penurunan. 

D.  Persentase kehadiran pegawai pada 
umumnya meningkat pada tahun 
2012. 

E.  Persentase kehadiran pegawai yang 
terbaik adalah persentase di atas 
90%.

33. Berdasarkan tabel tersebut, pemaparan 
data dalam laporan yang sesuai adalah 
sebagai berikut …
A.  Sejak tahun 2010 hingga 2013, 

persentase kehadiran pegawai 
mengalami peningkatan. Hal itu 
terutama  terjadi pada pegawai 
bidang keuangan. Akan tetapi, 
pada bidang yang lain mengalami 
penurunan.

B.  Kehadiran pegawai setiap bidang 
mengalami perbedaan. Kehadiran 
pegawai pada bidang kepegawaian 
dan perencanaan mengalami 
penurunan, se-dangkan bidang 
keuangan mengalami peningkatan. 

C.  Sejak tahun 2010 hingga 2013, 
persentase kehadiran pegawai 
bidang keuangan mengalami 
peningkatan, kecuali tahun 2011-
2012. Pada bidang kepegawaian 
dan perencanaan, persentasenya 
menurun.

D.  Kedisiplinan pegawai pada setiap 
bidang mengalami penurunan. 
Hal itu tampak jelas pada 
perbedaan persentase kehadiran 
pegawai bidang kepegawaian dan 
perencanaan. Akan tetapi, tidak 
demikian dengan pegawai bidang 
keuangan.

E.  Kehadiran pegawai mencerminkan 
kedisiplinan para pegawai. Pegawai 
bidang keuangan perlu diacungi 
jempol, begitu pula pegawai 
bidang kepegawaian. Akan tetapi, 
kedisiplinan pegawai bidang 
perencanaan perlu ditingkatkan. 
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34. Penulisan bentuk pengulangan kata 
berimbuhan yang benar terdapat pada 
kalimat berikut …
A.  Hobinya adalah menulis menulis 

berbagai masalah sosial di 
masyarakat. 

B.  Mereka tertawa-tertawa menonton 
pertunjukan para badut sirkus

C.  Anak-anak sedang bermain-main di 
taman kota yang rindang itu 

D.  Orang tua itu terluntalunta di kota 
Jakarta yang sangat keras ini 

E.  Dia selalu memikir mikirkan masa 
lalunya yang sangat pahit itu 

35. Bacalah dialog berikut! 
 Pemimpin rapat: Ibu dan Bapak, insentif 

hari raya akan dibagikan kepada seluruh 
pegawai. Apakah jumlahnya akan 
disamakan atau dibedakan? 

 Anggota I: Menurut saya disamakan saja 
supaya mudah mengaturnya dan tidak 
ada kecemburuan 

 Pemimpin rapat: Apakah Ibu dan Bapak 
setuju dengan saran ini?

 Anggota II: …

 Kalimat berikut yang dapat digunakan 
untuk menyanggah pendapat tersebut 
dengan santun adalah …
A. Masa demikian? Menurut saya lebih 

bagus berdasarkan prestasi kerja 
saja. Ini rasanya lebih adil 

B. Maaf, saya tidak sependapat. 
Menurut hemat saya, pem-
bagiannya sebaiknya berdasarkan 
prestasi kerja setiap orang. 

C. Kalau disamakan artinya pegawai 
yang rajin dan malas tidak ada 
bedanya. Saran saya berdasarkan 
prestasi kerja ini lebih baik. Masa 
begitu? 

D. Kalau pembagiannya begitu, tidak 
akan meningkatkan kinerja pegawai. 
Saya lebih setuju jika pembagiannya 
berdasarkan pres-tasi kerja. Iya, kan? 

E. Saya tidak setuju, Sebaiknya 
pembagiannya berdasarkan prestasi 
kerja agar kinerja meningkat. Kalau 
repot membaginya, itu risiko bagian 
keuangan.
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36. kebal :  imun = …
A.  de� sit : kurang   
B.  sakit : obat    
C.  terapi : dokter
D.  kuat : lemah 
E.  injeksi : penyakit 

37. telepon : suara = …
A.  radio : frekuensi
B.  kamera : gambar   
C.  handphone : merek 
D.  bioskop : penonton
E.  televisi : stasiun TV

38.  klasik : music = … 
A.  lembut : keras    
B.  pertunjukan : hiburan
C.  penyanyi : pemusik   
D.  otoriter : kepemimpinan 
E.  pentas : panggung

39.   mawar : duri = …
A.  merpati : surat  
B.  rusa : tanduk 
C.  melati : wangi    
D.  bulan : purnama 
E.  harimau : ganas 

40.  olahraga : lari =  ….
A.  makan : nasi    
B.  jalan : mobil   
C.  transportasi : kereta
D.  kota : padat
E.  motor : bensin

Soal nomor 41 s.d 45 mengacu pada 
wacana (kutipan) berikut. 

Pentingnya Pola Asuh Demokratis Pada 
Anak
KOMPAS.com -  Anak kecil bukan orang 
dewasa berukuran mini. Dengan kepribadian 
dan dunia yang khas, orangtua harus 
memasuki dunia anak-anak untuk memahami 
dan mengenal siapa diri mereka. Dengan 
memasuki dunia anak, para orangtua akan 
lebih mengetahui dan menghargai berbagai 
kelebihan serta kekurangan anak. 
Menurut psikolog Tika Bisono, orangtua 
perlu memahami dan mengenal dunia anak  
mereka  untuk mengembangkan pola asuh 
yang demokratis. “Nantinya pola asuh akan 
lebih demokratis. Tidak ada pemaksaan 
antara anak dan orangtua,“ kata psikolog Tika 
Bisono, Sabtu (27/4/2013) di Jakarta.
Pola asuh demokratis memungkinkan 
orangtua dan anak  saling menyesuaikan diri 
dengan berbagai keadaan dirinya. Pola asuh 
demokratis, papar Tika, memprioritaskan 
kepentingan anak, tetapi tidak ragu 
mengendalikan mereka.
Orang tua seperti ini bersikap rasional 
dan selalu mendasari tindakannya pada 
pemikiran. Orangtua tipe ini  juga bersikap 
realistis terhadap kemampuan anak. Mereka 
tidak berharap lebih pada kemampuan yang 
dimiliki anak. Orangtua demokratis juga 
memberikan kebebasan kepada anak untuk 

PAKET SOAL
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memilih. Mereka juga membebaskan anak 
dalam memutuskan suatu tindakan. Apabila 
hendak menasihati, orang tua demokratis 
selalu melakukan dengan pendekatan yang 
hangat.
Pola asuh demokratis cocok diterapkan 
pada usia 6 – 12 tahun. Pada  tahap ini anak 
mempu memilih apa yang diminati. Anak  
juga tertarik pada hal baru dan cenderung 
bosan pada sesuatu yang monoton. Yang 
lebih penting, menurut Tika, anak mulai 
paham hal yang bersifat konseptual, seperti 
hak dan kewajiban.
“Demokratis mengharuskan orang tua 
memberi alasan logis pada tiap aturan yang 
diberikan. Jadi, tidak asal suruh. Pola asuh 
demokratis memungkinkan anak bebas 
tetapi tetap bisa bertanggung jawab.“ kata 
Tika.
Dengan kebebasan yang ada, pola asuh 
demokratis memungkinkan anak dan 
orangtua berekspresi terkait keadaan di 
sekelilingnya. Sehingga, orangtua harus 
memperhatikan dengan tepat kapan ekspresi 
dan mood anak berubah. Perubahan mood  
akan menentukan cara berkomunikasi antara 
orangtua dan anak, sehingga menjadi lebih 
efektif.

Penulis : Rosmha Widiyani
Sumber : h t t p : / / h e a l t h . k o m p a s . c o m /
read/2013/04/29/15433449/Pentingnya.
Pola.Asuh.Demokratis.pada.Anak 
Diakses pada 14 mei 2013

41. Pernyataan di bawah ini semuanya 
benar, kecuali …
A. Orang tua harus  memahami dunia 

anak 
B.  Sikap realistis harus dikembangkan 

oleh orang tua demi perkembangan 
anak.

C.  Anak seharusnya memiliki kebiasaan 
berekspresi.

D.  Perubahaan mood pada anak 
menentukan kemampuan anak  
dalam mengambil keputusan.

E.  Orang tua harus mengembangkan 
pola asuh demokratis demi kebaikan 
anak.

42.  Dari naskah di  atas dapat disimpulkan 
bahwa …
A.  Anak kecil bukan orang dewasa 

berukuran mini.
B.  Orang tua seharusnya dapat bersikap 

realistis terhadap kemampuan anak.
C.  Orang tua seharusnya bersikap 

rasional dan selalu mendasari 
tindakannya pada pemikiran.

D.  Demokratis mengharuskan orang 
tua memberi alasan logis pada tiap 
aturannya yang diberikan.

E.   Pola asuh demokratis memung-
kinkan anak bebas memutuskan 
setiap tindakan, tapi tetap bisa 
bertangggung jawab.

43. Berdasarkan naskah di atas, manakah 
yang termasuk fakta?
A.  Orang tua perlu memahami dan 

mengenal dunia anak mereka 
untuk mengembangkan pola asuh 
demokratis.

B.  Dengan memasuki dunia anak, para 
orang tua akan lebih mengetahui 
dan menghargai berbagai kele-bihan 
serta kekurangan anak.

C.  Pola asuh demokratis sebaiknya 
diterapkan pada usia 6 – 12 tahun.

D.  Anak kecil bukan orang dewasa 
berukuran mini.

E.  orang tua searusnya dapat bersikap 
realistis terhadap kemampuan anak.

44. “Anak juga tertarik pada hal baru dan 
cenderung bosan pada sesuatu yang 
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monoton”. Arti yang tepat untuk kata 
bercetak tebal adalah …
A.  baru   
B.  berbeda    
C.  membebani 
D.  membosankan
E.  rutin

45. Persamaan kata dari bosan adalah  … 
A.  jenuh  
B.  lelah    
C.  monoton 
D. rutin
E.  bahagia

46.  20  17  22  19  24  21…
A.  15   D. 26
B.  18   E. 27
C.  23

47. 6   18  54  27  81  243 …
A.  36   D. 162
B.  45   E. 729
C.  121,5

48. 19  10  20  11  21 …
A.  9   D. 22
B.  12   E. 32
C.  19

49. -5  5  10  20  40 …
A.  50   D. 80 
B.  60   E.100
C.  70

50. 16  8  24  12  36  18  …
A.  9   D. 54 
B.  48   E. 72
C.  52

51. Berapakah hasil dari 
 125 : 25 x 5 – (-4) x (-0,25) ?

A.  -1  D. 4
B.  0  E. 24
C.  1

52.  Kebun Pak Budi seluas 4.200 m2 ditanami 

kacang, jagung, dan bayam. Kebun 

tersebut ditanami kacang   3
7

   bagian 

dan ditanami jagung  1
3

 dari sisanya. 

Luas kebun yang ditanami bayam adalah 

…
A.  600 m2  D. 1.200 m2

B.  800 m2  E. 1.600 m2

C. 1.000 m2

53. Satu jam pertama sebuah mobil 
menempuh perjalanan sejauh 15 km. 
Dua puluh lima kilometer berikutnya 
ditempuh mobil tersebut dalam waktu 
dua jam. Bila total jarak perjalanan 
mobil tersebut adalah 60 km dan sisa 
perjalanan ditempuhnya dalam waktu 
satu jam, berapakah kecepatan rata-rata 
mobil tersebut?
A.  10 km/ jam D. 20 km/jam
B.  15 km/jam E. 25 km/jam
C.  15,8 km/jam

54. Kebun berbentuk persegi panjang 
digambar dengan skala 1 : 200. Bila 
ukuran pada gambar adalah 15 cm x 8 
cm, berapa m2  kebun sebenarnya? 
A.  240 m2  D. 24.000 m2

B.  480 m2  E. 48.000 m2

C.  4.800 m2

55.  
( )−+

=
− − −

3

3

3
4 0,5 X

4
64 ( 2)

 ….

A.  -5   D. 1,5 
B.  -4,5  E. 1,67 
C.  -1,5  

56.  Semua kue yang dijual di toko Bakery 
berbahan keju. 

 Sebagian kue yang dijual di toko Bakery 
berwarna cokelat. 
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A.  Hanya kue berwarna cokelat yang 
tidak berbahan keju di toko Bakery. 

B.  Sebagian kue toko Bakery yang 
berwarna cokelat berbahan keju 

C.  Toko Bakery juga menjual kue 
berbahan cokelat.

D.  Semua kue toko Bakery yang 
berwarna cokelat berbahan keju. 

E. Semua kue toko Bakery yang 
berbahan keju berwarna cokelat. 

57.  Semua selendang selembut sutra. 
 Sebagian kain dibuat menjadi selendang. 

A.  Semua kain adalah selendang.
B.  Semua kain selembut sutra. 
C.  Ada kain yang selembut sutra. 
D.  Sebagian selendang selembut sutra. 
E.  Semua yang selembut sutra adalah 

selendang. 

58. Penjual sayur di Pasar Kamis harus 
memiliki lapak. 

 Pak Salim yang berjualan di Pasar Kamis 
hanya memiliki gerobak. 
A.  Hanya Pak Salim penjual sayur di 

Pasar Kamis yang tidak memiliki 
lapak.

B.  Pak Salim berjualan sayur dengan 
menggunakan gerobak. 

C.  Ada penjual sayur Pasar Kamis yang 
juga memiliki gerobak. 

D.  Pak Salim yang berjualan di Pasar 
Kamis bukan penjual sayur. 

E. Penjual sayur di Pasar Kamis yang 
tidak memiliki lapak menggunakan 
gerobak. 

59.  Semua bayi menangis kencang.
 Sebagian bayi suka mengemut makanan. 

A. Semua bayi yang mengemut 
makanan suka menangis kencang. 

B. Sebagian bayi yang menangis 
kencang suka mengemut makanan. 

C.  Semua yang menangis kencang 
adalah bayi. 

D. Semua yang mengemut makanan 
adalah bayi. 

E. Semua bayi yang menangis kencang 
suka mengemut makanan.

60. Semua model berbadan gemuk. 
 Sebagian wanita adalah model. 

A. Sebagian wanita memiliki badan 
gemuk. 

B.  Semua wanita adalah model. 
C.  Sebagian model berbadan gemuk. 
D.  Semua wanita berbadan gemuk.
E.  Semua model yang berbadan 

gemuk adalah wanita.

61. Berikut ini adalah cerita tentang 
pertandingan memasak.
• Dalam pertandingan memasak roti, 

Dira selalu kalah melawan Rubi. 
Akan tetapi, dalam menu masakan 
lainnya, ia selalu menang melawan 
Rubi. 

• Arini selalu menang memasak 
masakan Indonesia melawan Rubi. 
Akan tetapi dalam memasak roti ia 
kalah dengan Dira. 

• Angela adalah koki yang paling 
handal memasak roti, tetapi 
tidak sebaik Rubi untuk masakan 
Indonesia. 

• Dalam masakan Indonesia, Stefani 
masih lebih baik dibandingkan 
dengan Dira. Sedangkan  untuk 
masakan roti, Stefani menempati 
urutan tepat di bawah Angela. 

 Siapakah koki terbaik dalam hal masakan 
Indonesia, dalam pertandingan tersebut? 
A.  Stefani   D. Dira
B. Angela  E. Rubi
C.  Arini 
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62. Seorang pengantar makanan memiliki 
rute sebagai berikut. Dia akan meng-
antarkan makanan ke alamat A di akhir 
perjalanan, tetapi sebelumnya dia akan 
mengirimkan terlebih dahulu makanan 
ke alamat B. B bukan alamat yang 
pertama dia datangi, sedangkan alamat 
D dan E akan diantarkan di sela-sela 
alamat B dan C. Alamat manakah yang 
mendapatkan kiriman makanan paling 
awal?
A. A    D. D 
B.  B    E. E
C.  C
 

63. Dalam sehari, Ananta harus mengonsumsi 
enam macam suplemen, yaitu A, B, C, D, 
E, dan F yang diletakkan terpisah dalam 
laci kecil berurutan dari atas ke bawah 
dengan penomoran 1 sampai 6. Deskripsi 
mengenai suplemen tersebut adalah 
sebagai berikut.
• Suplemen berbentuk sirup, kapsul, 

dan tablet. 
• Suplemen diletakkan berdasarkan 

dosis dan suplemen yang paling 
sering diminum diletakkan di laci 
paling atas. 

• Suplemen A, B, dan E berbentuk 
tablet. 

• Hanya suplemen C yang berbentuk 
sirup dan diminum sekali sehari. 

• Suplemen dengan bentuk sama tidak 
boleh diletakkan bersebelahan. 

• Hanya suplemen D yang berbentuk 
kapsul dan suplemen B yang 
diminum tiga kali sehari. 

 Di laci nomer berapakah Ananta 
mungkin meletakkan suplemen A? 
A.  1 dan 2   D. 3 dan 5
B.  4 dan 6   E. 3 dan 4
C.  5 dan 6 
  

64. Untuk meningkatkan pelayanan pada 
konsumen, Hotel Prima menempatkan 
45 pegawainya di beberapa shift kerja 
sebagai berikut. 

• Shift I, 15 orang melayani lantai 4, 5, & 6. 
• Shift II, 10 orang melayani lantai 6 & 7. 
• Shift III, 12 orang melayani lantai 4 & 8.
• Shift IV,  8 orang melayani lantai 5 & 7. 
 Jika jumlah pegawai tiap shift dibagi rata 

berdasarkan jumlah lantai yang dilayani. 
Maka pada lantai berapakah konsumen 
dapat memperoleh pelayanan yang 
paling baik? 
A.  lantai 4 
B.  lantai 5 
C.  lantai 6 
D.  lantai 7 
E.  lantai 8

65.  Sa� ra tidak suka makan nasi, dia akan 
makan nasi jika dibelikan ibunya 
makanan yang paling dia sukai. Jika 
di hadapannya ada bolu, dia tidak 
akan memilih roti cokelat, Sa� ra lebih 
menyukai roti cokelat dibandingkan 
dengan jus apel, dia menyukai jus 
apel sama halnya dengan pia apel, 
dan Sa� ra lebih menyukai roti cokelat 
dibandingkan dengan kue lemper. Maka 
agar Sa� ra mau makan nasi, makanan 
apa yang perlu disediakan terlebih oleh 
ibunya? 
A.  roti cokelat  
B.  jus apel   
C.  pia apel 
D.  bolu
E.  lemper
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66. Dalam situasi diskusi yang cukup panas, 
biasanya posisi saya akan...
a. Memilih untuk diam saja daripada 

banyak berbicara dan memperkeruh 
keadaan.

b. Cenderung diam saja meskipun 
kesal dengan rekan kerja yang 
menolak pendapat saya.

c. Memilih diam dan akan memberikan 
pendapat bila situasi sudah cukup 
mencair.

d. Mudah melontarkan kata-kata yang 
cukup keras kepada rekan kerja 
untuk mempertahankan pendapat 
saya.

67. Saat Anda melaksanakan kegiatan, Anda 
berhadapan dengan situasi dilematis 
yang bersifat teknis lapangan. Apa yang 
akan Anda lakukan?
a. Mengambil keputusan segera 

setelah menimbang risikonya.
b. Menelepon atasan meminta arahan.
c. Memeriksa petunjuk pelaksanaan 

teknis sebelum mengambil 
keputusan.

d. Menelepon teman-teman untuk 
menerima saran.

68. Disaat banyak tugas yang harus 
diselesaikan, ada rekan kerja yang 
meminta bantuan terkait dengan tugas 

yang sedang dikerjakannya maka saya 
akan...
a. Membantunya sambil mendongkol 

dalam hati
b. Membantunya semampu saya.
c. Menolaknya dengan keras dan 

menyatakan bahwa saya juga 
sedang banyak pekerjaan.

d. Menyatakan bahwa saya sedang 
banyak pekerjaan dan mohon maaf 
saat ini belum bisa membantu.

 
69. Bagi saya, yang terpenting dalam 

menyelesaikan tugas adalah...
a. Mengerjakan perlahan-lahan, tetapi 

hasilnya baik.
b. Menyelesaikan dengan tekun sesuai 

dengan cara yang paling efektif.
c. Lebih mementingkan hasil 

dibandingkan proses kerja.
d. Bekerja dengan cepat, yang penting 

beres.

70. Selama ini atasan selalu membantu 
apabila Anda mengalami kesulitan 
dalam pengerjaan tugas. Tugas kali ini 
diberikan ketika atasan sedang cuti, 
tetapi atasan mengatakan bahwa Anda 
dapat melakukan sendiri. Apa yang Anda 
lakukan?
a. Menghubungi atasan apabila 

menemui kesulitan.

PAKET SOAL
Tes Karakteristik Pribadi
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b. Meminta bantuan rekan bila ada  
kesulitan.

c. Mengerjakan tugas sendiri dan 
menyerahkan begitu atasan masuk 
kerja.

d. Meminta rekan yang lebih muda 
untuk mengerjakan tugas.

71. Menunda-nunda menyelesaikan 
pekerjaan merupakan hal yang ...
a. Biasa karena mengumpulkan 

semangat itu butuh waktu.
b. Tidak boleh dilakukan.
c. Boleh dilakukan asal pasti selesai 

tepat waktu.
d. Merugikan karena menjadikan hasil 

kerja tidak maksimal.

72. Atasan meminta Anda untuk memimpin 
proyek yang harus selesai 1 bulan lagi. 
Proyek itu dapat dipersiapkan dalam 
waktu 4 hari. Saat ini, ada tugas lain yang 
lebih penting. Apakah yang akan Anda 
lakukan?
a. Mulai mempersiapkan kegiatan 1 

minggu kedepan.
b. Mengerjakan dahulu tugas lain yang 

lebih penting.
c. Mempersiapkan kegiatan ter-

sebut 1 minggu sebelum waktu 
pelaksanaan.

d. Membuat pengingat untuk 
mempersiapkan kegiatan 2 minggu 
lagi.

73. Dalam bekerja biasanya saya ...
a. Menerima semua tugas yang 

diberikan meskipun tidak mampu 
menyelesaikan.

b. Tidak menolak untuk kerja lembur.
c. Berusaha menyelesaikan tugas lebih 

cepat jika dibandingkan dengan 
rekan lain.

d. Tidak mengalihkan tugas kepada 
pihak lain.

74. Sebagai anggota dari unit kerja tempat 
saya bekerja, saya bertugas untuk ...
a. Cenderung asik menyendiri 

mengerjakan hal-hal yang sesuai 
dengan minat saya.

b. Mengatur semua tugas-tugas yang 
ada seperti yang saya inginkan.

c. Memberi semangat kepada rekan-
rekan di unit kerja agar lebih giat 
bekerja.

d. Menjalankan tugas yang sudah 
menjadi bagian saya demi 
keberhasilan unit kerja.

75. Saat menjadi anggota panitia pelantikan 
pimpinan unit kerja yang baru, saya 
menerima arahan dari rekan kerja lainnya 
yang juga anggota panitia. Dalam hal ini 
saya merasa ...
a. Ada yang salah dengan cara rekan 

kerja tersebut.
b. Kecewa mengapa diperlakukan 

tidak setara.
c. Ada cara lain yang lebih tepat.
d. Siapa saja boleh melakukan hal 

tersebut demi kelancaran tugas.

76. Dalam suatu kegiatan, Anda dan 
tim membagi tugas. Masing-masing 
mendapat tugas yang berbeda. 
Ternyata, ada salah seorang rekan yang 
mengerjakan tugas dengan asal-asalan. 
Apa yang akan Anda katakan kepadanya?
a. Jika tidak bisa, seharusnya ia 

mengatakan dari awal dan menolak 
terlibat.

b. Jika tidak mampu, seharusnya ia 
sadar diri sehingga tidak merepotkan 
kelompok.
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c.  Jika mengalami kesulitan, ia bisa 
bertanya kepada anggota lain untuk 
bersama-sama mengatasi kesulitan 
itu.

d. Jika mengalami hambatan, ia 
bisa membicarakannya dengan 
tim sehingga tim tidak menemui 
kesulitan selanjutnya.

77. Pada saat menyusun laporan tahunan, 
saya mendapati data yang diberikan 
oleh salah satu rekan kurang rapi 
dan valid sehingga tidak mampu 
merepresentasikan kondisi sebenarnya. 
Melihat hal tersebut, saya akan ...
a. Menegur orang tersebut dan 

meminta untuk menyiapkan ulang 
data.

b. Membiarkan data tersebut apa 
adanya karena saya telah berasumsi 
bahwa data tersebut telah divalidasi 
oleh atasannya.

c. Meminta orang tersebut dengan 
sopan untuk melakukan cek ulang 
datanya.

d. Meminta orang tersebut untuk 
melakukan cek ulang datanya dan 
tetap melanjutkan pekerjaan yang 
lain.

78. Bagi saya, menyampaikan ide yang 
berbeda adalah ...
a. Wajib di setiap diskusi.
b. Tidak perlu karena akan 

memperpanjang waktu diskusi.
c. Pasti akan berujung pada saya yang 

akan diminta mengerjakan ide 
tersebut.

d. Menambah wawasan dan menuntut 
saya untuk selalu kreatif.

79. Dalam pertemuan tim untuk 
mendiskusikan program kerja, saya akan ...

a. Mengamati alur gagasan yang 
muncul dalam diskusi baru 
kemudian berpendapat.

b. Mencatat semua pendapat yang 
muncul dalam diskusi dan me-
nyampaikan pendapat bila perlu.

c. Menyampaikan pendapat saya 
tentang program yang sudah 
dipikirkan sebelum diskusi.

d. Mengkritik pendapat yang muncul 
dan memberi tambahan bila 
diperlukan.

80. Bagi saya, dalam bekerja secara tim kita 
harus ...
a. Menjalankan tugas sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan.
b. Memahami tujuan tim dan 

merencanakan pekerjaan tim agar 
mencapai target.

c. Memetakan kelebihan dan 
kekurangan anggota tim agar dapat 
membagi tugas secara efektif.

d. Berbagi informasi dan saran kepada 
anggota tim.

81. Apabila Anda melibatkan beberapa 
rekan kerja dalam unit kerja Anda dalam 
suatu proyek pekerjaan, biasanya ...
a. Ada rekan kerja yang bersedia dan 

ada pula yang tidak bersedia.
b. Mudah bagi saya mengajak rekan 

kerja untuk terlibat.
c. Rekan kerja cenderung enggan 

bekerja sama dengan saya.
d. Susah sekali untuk mengajak rekan 

kerja untuk mau terlibat.

82. Ketika beberapa rekan kerja kecewa 
dengan peraturan terbaru yang di-
keluarkan oleh kepala unit kerja dan 
berakibat pada proses kerja yang ada, 
saya ...
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a. Ikut merasakan kekecewaan mereka 
dan merasa tidak mampu berbuat 
apa-apa atas hal ini.

b. Melaporkan kepada atasan dan 
menanyakan bagaimana cara 
mengatasi hal ini agar proses kerja  
dapat berjalan dengan lebih baik.

c. Memilih untuk diam daripada malah 
membuat tambah runyam masalah 
yang ada.

d. Mengajak rekan kerja tersebut untuk 
terbuka atas hal yang terjadi karena 
hal ini tentu membawa kebaikan 
bagi unit kerja.

83. Bila anak buah Anda tidak bekerja 
dengan baik, apakah yang akan Anda 
lakukan?
a. Menanyakan masalahnya 

dan memberi masukan untuk 
menyelesaikan masalah tersebut.

b. Memberi rekomendasi untuk pindah 
unit kerja.

c. Memberi teguran saat rapat agar 
anak buah yang lain juga belajar dari 
kesalahan ini.

d. Memintanya untuk mencontoh cara 
kerja dari teman-temannya.

84. Berdasarkan penilaian kerja dari tim 
pusat, saya dimutasi ke cabang yang 
baru dibuka di daerah. Menurut saya hal 
tersebut ...
a. Suatu tantangan untuk 

mengembangkan diri.
b. Kesempatan untuk meningkatkan 

pendapatan.
c. Sedapat mungkin dihindari.
d. Upaya untuk meningkatkan pro-

duktivitas.

85. Sebagai salah seorang karyawan baru di 
bagian operasional, yang Anda lakukan 
adalah ...

a. Menunggu intruksi tentang apa 
yang harus dikerjakan.

b. Bertanya kepada karyawan senior 
tentang bagaimana cara mengerjakan 
sesuatu. 

c.  Memahami sistem dan prosedur 
yang ditetapkan.

d. Mengikuti pelatihan dan ber-inisiatif 
mempelajari cara yang efektif dalam 
penuntasan tugas.

86. Anda dituduh oleh rekan kerja lain telah 
melakukan kesalahan dalam membuat 
laporan kegiatan. Apa yang Anda 
lakukan?
a. Diam dulu lalu mendengarkan 

kritik lalu memberikan penjelasan 
mengenai hal yang sebenarnya.

b. Mendengarkan kritik itu lalu 
menerima kemungkinan bahwa 
Anda melakukan kesalahan.

c. Menolak disalahkan karena 
pekerjaan tersebut adalah kerja tim.

d. Langsung membela diri.

87. Anda tidak pernah diajak dinas keluar 
kota karena menurut beberapa 
teman, Anda  tidak pernah bersedia 
untuk melakukan mark-up anggaran 
akomodasi dan transportasi. Sementara 
itu, banyak pekerjaan yang seharusnya 
menjadi wewenang Anda. Dalam kondisi 
ini, apa yang akan Anda lakukan?
a. Membiarkan kejadian tersebut demi 

menjaga persahabatan.
b. Melaporkan kejadian tersebut 

kepada atasan langsung.
c. Mengingatkan teman Anda agar 

tidak melakukan hal tersebut 
sebelum melaporkan ke atasan.

d. Membiarkan kejadian tersebut 
dengan cara mencari kesibukan 
yang lain.
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88. Anda harus mengantar ibu Anda ke 
dokter, tetapi di saat yang sama atasan 
Anda meminta Anda untuk bekerja 
lembur di kantor. Apakah yang Anda 
lakukan?
a. Menolak permintaan atasan untuk 

bekerja lembur.
b. Menolak permintaan ibu untuk 

mengantar ke dokter.
c. Meminta bantuan saudara untuk 

mengantar ibu ke dokter.
d. Bersedia mengantar ibu ke dokter 

setelah  Anda selesai bekerja lembur.

89. Saat dikejar tenggat waktu untuk 
menyelesaikan suatu laporan, apa yang 
biasanya Anda alami?
a. Terburu-buru. Saya tidak ingin 

terlambat.
b. Berusaha tenang. Saya 

mengumpulkan konsentrasi untuk 
menyelesaikannya.

c. Panik. Saya menjadi bingung harus 
mulai dari mana.

d. Menghindari hal-hal yang 
mengalihkan perhatian saya.

90. Pada saat atasan dinas keluar kota, tiba-
tiba terjadi suatu masalah teknis yang 
membutuhkan penanganan segera 
maka saya ....
a. Berusaha tenang sambil mencari 

informasi mengenai masalah 
tersebut sebelum mengambil 
keputusan.

b. Menelepon kebeberapa rekan 
kerja untuk membantu mengambil 
keputusan.

c. Panik dan menelepon atasan untuk 
meminta arahan.

d. Segera mengambil keputusan 
dengan risiko yang paling kecil.

91. Pada saat mengerjakan suatu tugas, saya 
akan ....
a. Fokus untuk menyelesaikan tugas 

tersebut.
b. Menunggu sampai tenggat waktu 

penyerahan tugas kepada atasan.
c. Mencari inspirasi dalam bekerja.
d. Menunda mengerjakan tugas 

dengan melakukan hobi saya 
terlebih dahulu.

92. Hambatan dalam menyelesaikan tugas 
merupakan ....
a. Hal yang harus diatasi segera agar 

tugas cepat selesai.
b. Gangguan yang tidak perlu terjadi 

dalam penyelesaiaan tugas.
c. Hal yang tidak dapat dihindari dalam 

setiap pengerjaan tugas.
d. Sesuatu hal yang membuat tugas 

sulit diselesaikan.

93. Saat diberi tugas dalam tim kerja, 
biasanya saya ....
a. Memilih tugas dengan risiko terkecil.
b. Menerima tugas yang menantang 

meskipun tidak mampu saya 
tuntaskan.

c. Mengerjakan tugas sesuai dengan 
kemampuan yang saya miliki.

d. Mengerjakan tugas secara bersama-
sama dalam tim.

94. Bila saya menerima tugas yang sangat 
sulit, saya akan ....
a. Mengerjakannya segera.
b. Mengerjakannya sebisa saya.
c. Meminta bantuan rekan kerja yang 

saya anggap mampu.
d. Bertanya pada atasan ketika 

menemui masalah.
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95. Anda diberi tanggung jawab untuk 
memimpin program besar tahun ini. 
Sayangnya, waktu yang diberikan untuk 
mempersiapkan program tersebut 
sangat mendesak. Apakah yang Anda 
lakukan menghadapi kondisi itu?
a. Mengerjakan persiapan pro-gram 

hingga jam kantor berakhir kemudian 
melanjutkan keesokan harinya.

b. Menyelesaikan pekerjaan lain yang 
belum selesai pada hari ini dan 
mulai mempersiapkan program 
besar tersebut.

c. Mengerjakan persiapan pro-
gram hingga selesai dengan 
memanfaatkan waktu jam kerja dan 
waktu di luar jam kerja.

d. Membawa pulang tugas tersebut 
dan mengerjakannya di rumah.

96.  Apabila saya adalah orang yang pertama 
mengetahui suatu informasi yang terkait 
pekerjaan pada unit kerja, saya .... 
a. Akan memberikan informasi kepada 

rekan kerja yang kebetulan bertemu.
b. Akan memberikan informasi 

tersebut hanya kepada pimpinan.
c. Akan memberikan informasi kepada 

setiap personel yang ada di unit 
kerja.

d. Tidak memberikan informasi tersebut.

97. Demi tercapainya tujuan unit kerja, 
sebaiknya anggota dalam satu unit kerja ....
a. Hanya mengandalkan beberapa 

orang potensial.
b. Mengeksploitasi keahlian salah satu 

anggota kelompok.
c. Sebagian bekerja, sebagian lainnya 

melakukan hal-hal di luar unit kerja.
d. Tidak mengandalkan tugas pada 

satu atau dua orang tertentu saja.

98. Kepala unit kerja menyatakan bahwa 
seorang rekan pada satu unit kerja 

melakukan tugas sangat memuaskan 
sehingga unit kerja mencapai 
targetnya. Posisi saya adalah ....
a. Juga memilki andil atas hal 

tersebut.
b. Menghargai kerja kerasnya.
c. Merasa ini hal yang wajar.
d.  Ragu apakah hal ini benar.

99. Jika Anda mendapatkan masukan dan 
arahan dari rekan kerja saat bekerja 
dalam tim tindakan Anda adalah ....
a. Mendengarkan apakah saya sudah 

tahu atau belum.
b. Pura-pura mendengarkan karena 

biasanya saya sudah tahu.
c. Mendengarkan dan menerima 

masukan tersebut.
d. Mendengarkan bila ada hal-hal 

penting yang harus ditindaklanjuti.
 

100. Saat saya menjadi ketua tim kerja, pada 
saat diskusi saya akan ....
a. Mendengarkan laporan status 

proyek dari setiap anggota 
tim secara saksama kemudian 
memberikan arahan.

b. Mendengarkan laporan status 
proyek dari setiap anggota 
tim secara saksama kemudian 
meminta saran dan masukan dari 
anggota.

c. Mendengarkan laporan status 
proyek dari setiap anggota 
tim secara saksama kemudian 
menindaklanjuti saran masukan 
dari anggota.

d. Mendengarkan laporan status 
proyek dari setiap anggota. 
tim secara saksama kemudian 
mengingatkan kembali akan 
target tim.
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1. Pembahasan:
 Pada 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan 

sidang dengan agenda:  mengesahkan 
Pancasila sebagai dasar negara, 
mengesahkan UUD 1945, memilih 
presiden dan wakil presiden, dan 
menetapkan berdirinya Komite Nasional 
Indonesia Pusat.

Jawaban: E
2. Pembahasan:
 Pada era reformasi, Pancasila tidak hanya  

berperan sebagai dasar negara, tetapi 
juga sebagai landasan segala aspek 
kehidupan sehingga Pancasila  menjadi 
tameng akan adanya arus globalisasi 
pada era reformasi.

Jawaban: B
3.. Pembahasan:
 Istilah Pancasila pertama kali 

diperkenalkan oleh Ir. Soekarno pada 1 
Juni 1945 dalam sidang BPUPKI.

Jawaban: C 
4. Pembahasan:
 Pada masa demokrasi liberal tahun 1950-

an di Indonesia, pemerintahan dijalankan 
oleh kabinet yang bertanggung jawab 
pada parlemen. Namun, ciri utama dari 
demokrasi liberal tahun 1950-an adalah 
seringnya terjadi pergantian kabinet yang 
disebabkan oleh banyaknya jumlah partai 
politik. Setiap kabinet didukung oleh 
partai politik. Jika ada salah satu partai 

pendukung mengundurkan diri maka 
akan terjadi krisis kabinet. Kemudian, 
presiden akan menunjuk ketua partai untuk 
membentuk kabinet baru. Oleh karena itu, 
partai politik memiliki peranan penting 
dalam terbentuknya kabinet pada sistem 
pemerintahan.

Jawaban: A
5. Pembahasan:
 Pemilihan umum (Pemilu) tahun 1955 

dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu 
tahap pertama untuk memilih anggota 
DPR, dan tahap kedua untuk memilih 
anggota konstituante.

Jawaban: A 
6. Pembahasan:
 Gagasan bahwa Pancasila digali dari 

"bumi" Indonesia sendiri dan milik 
bangsa Indonesia, dicetuskan oleh Ir. 
Soekarno. Artinya bahwa Pancasila 
dikristalisasikan dari nilai-nilai yang 
ada pada masyarakat Indonesia. Hal ini 
sesuai dengan sifat ideologi Pancasila, 
yaitu pada dimensi realitas (berarti nilai-
nilai dalam Pancasila bersumber dari 
nilai-nilai yang ada pada masyarakat 
Indonesia).

Jawaban: B 
7. Pembahasan:
 Pancasila merupakan pandangan hidup 

masyarakat Indonesia sehingga seluruh 
rakyat Indonesia wajib melestarikannya.

Jawaban:  B

PEMBAHASAN
TES WAWASAN KEBANGSAAN
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8. Pembahasan:
 Syarat berdirinya negara adalah 

pengakuan dari negara lain secara de 
facto dan de jure. Pengakuan secara 
de facto merupakan pengakuan secara 
faktual bahwa suatu negara merdeka, 
yaitu Indonesia merdeka pada 17 
Agustus 1945.  Sedangkan pengakuan 
secara de jure merupakan pengakuan 
negara lain bahwa suatu negara merdeka 
berdasarkan hukum internasional. 
Pengakuan secara de jure dari negara 
lain dimulai sejak 18 Agustus 1945, 
pada saat sidang PPKI dengan agenda, 
disahkannya UUD 1945, pelantikan 
lembaga legislatif (KNIP), dan terpilihnya 
presiden dan wakil presiden. Oleh sebab 
itu, PPKI disebut sebagai pembentuk 
negara.

Jawaban: D
9. Pembahasan:
 Pokok pikiran kedua dalam pembukaan 

UUD mengenai cita-cita Bangsa 
Indonesia sebagai negara yang merdeka, 
yaitu salah satu-nya mewujudkan 
kehidupan dalam keseimbangan.

Jawaban: D
 10.Pembahasan:
 Pasal 32 Ayat 1 mengatur tentang negara 

memajukan kebudayaan nasional 
Indonesia.

Jawaban: C 
11. Pembahasan:
 Sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959, 

demokrasi yang berlaku adalah 
demokrasi liberal yang dirasa kurang 
menguntungkan bagi situasi politik 
Indonesia. Setelah adanya Dekrit 
Presiden 5 Juli 1959, Pre-siden Soekarno 
menerapkan sistem demokrasi 
terpimpin.

Jawaban: D

12. Pembahasan:
 Struktur sosial secara horizontal 

merupakan struktur masyarakat dalam 
berbagai kesatuan-kesatuan sosial 
berdasarkan perbedaan-perbedaan 
suku bangsa, agama, dan adat istiadat. 
Sehingga salah satu contoh struktur 
sosial horizontal adalah masyarakat 
terbagi-bagi dalam kelompok yang 
memiliki karakteristik yang sama, 
misalnya dalam memperjuangkan HAM.

Jawaban: D
13. Pembahasan:
 Bhinneka Tunggal Ika mengandung 

makna walaupun bangsa Indonesia 
terdiri atas berbagai macam kebudayaan, 
adat istiadat, dan suku bangsa,  namun 
keseluruhannya tetap menjadi satu 
persatuan.

Jawaban: D 
14. Pembahasan:
 Perilaku integratif merupakan perilaku 

yang menunjukkan kesediaan individu 
untuk bekerja sama dengan kelompok 
dan berperilaku sesuai ketentuan 
kelompok agar tujuan bersama 
tercapai. Jadi, salah satu perilaku yang 
bersifat integratif adalah menghargai 
keragaman kehidupan sosial budaya 
masyarakat yang terdiri atas berbagai 
jenis kelompok.

Jawaban: B
15. Pembahasan:
 Tugas dan wewenang MPR (Majelis 

Permusyawaratan Rakyat) salah satunya 
adalah mengubah dan menetapkan 
Undang-Undang Dasar.

Jawaban: B
16. Pembahasan:
 Berdasarkan isi Pasal 5 Ayat 1, presiden 

memegang kekuasaan membentuk 
undang-undang dengan persetujuan 
dewan perwakilan rakyat. 

Jawaban:  D
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17. Pembahasan:
 Politik bebas dan aktif memilki makna 

pada kata "bebas" yaitu politik yang 
tidak memihak pada pihak manapun 
yang memiliki nilai yang tidak sejalan 
dengan kepribadian bangsa. Sedangkan 
makna kata "aktif" adalah tanggap dalam 
mewujudkan perdamaian dunia.

Jawaban: E
18. Pembahasan:
 UNESCO atau United Nations Educational 

Scienti� c and Cultural adalah lembaga 
internasional yang bergerak dalam 
bidang pendidikan dan kebudayaan.

Jawaban: D 
19. Pembahasan:
 Salah satu fungsi bahasa Indonesia 

adalah lambang kebanggaan nasional, 
yang berarti kita sebagai rakyat Indonesia 
harus bangga dalam menggunakan 
bahasa Indonesia.

Jawaban: D
20. Pembahasan:
 Pelaksanaan Pancasila secara sub-jektif 

adalah nilai-nilai Pancasila dilaksanakan 
oleh setiap masyarakat dalam kehidupan 
sehari-hari mereka.

Jawaban: B
21. Pembahasan:
 Pelestarian nilai-nilai Pancasila penting 

dilakukan agar Pancasila tetap menjadi 
pandangan hidup masyarakat Indonesia. 
Hal ini dapat di-lakukan dengan 
pengamalan nilai-nilai Pancasila pada 
keseharian masyarakat, karena Pancasila 
merupakan dasar dari perilaku rakyat 
Indonesia.

Jawaban: A
22. Pembahasan:
 Cita-cita Bangsa Indonesia tercantum 

pada alinea II pembukaan UUD 1945, 
yaitu mewujudkan Negara Indonesia 
yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, 
dan makmur.

Jawaban: C

23. Pembahasan:
 Alinea ke-II pada pembukaan UUD 

1945, berisi mengenai cita-cita Bangsa 
Indonesia untuk mewujudkan negara 
yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, 
dan makmur.

Jawaban: E
24. Pembahasan:
 Sistem pemerintahan presidential 

memiliki karakteristik bahwa ke-kuasaan 
dipegang oleh kekuasaan eksekutif, yaitu 
presiden. Sehingga pa-ra menteri hanya 
bertanggung jawab pada presiden.

Jawaban:  E
25. Pembahasan:
 Pembukaan UUD 1945 tidak dapat 

diubah, karena pembukaan UUD 1945 
berisi mengenai dasar negara Indonesia, 
cita-cita bangsa Indonesia, dan tujuan 
negara Indonesia.

Jawaban: E
26. Pembahasan:
 Strategi integrasi nasional merupakan 

usaha dalam mempersatukan perbedaan 
pada suatu negara agar tercipta 
keserasian. Salah satunya adalah strategi 
pluralis, yaitu menghargai adanya 
perbedaan pada berbagai budaya.

Jawaban:  A
27. Pembahasan:
 Identitas nasional atau jati diri nasional 

merupakan ciri khas yang dimiliki bangsa 
untuk membedakan bangsa tersebut 
dengan bangsa lainnya.

Jawaban: E
28. Pembahasan:
 Berdasarkan Pasal 13 Ayat 1 dan 

2, kewenangan presiden adalah 
mengangkat duta dan konsul. Dalam 
hal mengangkat duta, presiden 
memperhatikan pertimbangan dari DPR.

Jawaban: A
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29. Pembahasan:
 Salah satu tugas dan wewenang MPR 

(Majelis Permusyawaratan Rakyat) 
adalah mengubah dan menetapkan 
Undang-Undang Dasar. 

Jawaban: D
30. Pembahasan:
 Adil merupakan suatu sikap yang 

mengharuskan individu dapat menilai 
objektif dan kritis pada siapa pun 
sehingga perilaku menerima pendapat 
yang diajukan merupakan contok 
perilaku adil dalam bernegara.

Jawaban: A
31. Pembahasan:
 Rumus penulisan daftar pustaka adalah 

Nama, tahun, judul, tempat, penerbit 
(NaTaJuTemPe). Nama belakang ditulis 
dahulu, kemudian nama depan dengan 
pemisah menggunakan tanda koma(,).  
Sedangkan pemisah bagian lain 
menggunakan tanda titik(.), dan tanda 
titik dua (:) untuk pemisah tempat dan 
penerbit.

Jawaban: D
32. Pembahasan:
 Berdasarkan tabel, kesimpulan yang tepat 

adalah persentase kehadiran pegawai 
ada yang mengalami peningkatan dan 
penurunan setiap tahunnya.

Jawaban: C

33. Pembahasan:
 Berdasarkan tabel, pemaparan data 

yang sesuai adalah adanya perbedaan 
kehadiran dari pegawai di setiap bidang. 
Pegawai bidang kepegawaian dan 
perencanaan pada tahun 2010-2013 
mengalami penurunan, sedangkan 
pegawai bidang keuangan mengalami 
peningkatan.

Jawaban: B 
34. Pembahasan:
 Jenis kata ulang di antaranya, kata ulang 

sebagian, kata ulang utuh, kata ulang 
berubah bunyi, kata ulang berimbuhan, 
dan kata ulang semu.Bermain-main 
yang berasal dari kata dasar main masuk 
dalam kategori kata ulang berimbuhan. 

Jawaban: C
35. Pembahasan:
 Cara menyanggah pendapat dengan 

santun, dimulai dengan permintaan 
maaf atas ketidaksetujan tersebut. 
Kemudian menjelaskan saran yang kita 
maksud dengan sopan.

Jawaban: B



23

36. Pembahasan:
 Kebal dan imun sama-sama memiliki 

makna tahan terhadap penyakit, 
sedangkan de� sit dan kurang sama-sama 
memiliki makna adanya kekurangan.

Jawaban:  A
37. Pembahasan:
 Telepon adalah alat yang menghasilkan 

suara, sedangkan kamera adalah alat 
untuk mengambil gambar.

Jawaban: B 
38. Pembahasan:
 Klasik adalah salah satu jenis musik, 

sedangkan pertunjukan adalah salah 
satu jenis hiburan.

Jawaban:  B
39. Pembahasan:
 Mawar memiliki duri sedangkan, Rusa 

memiliki tanduk.
Jawaban: D 

40. Pembahasan:
 Salah satu ragam olahraga adalah lari, 

sedangkan salah satu ragam transportasi 
adalah kereta.

Jawaban: C 
41. Pembahasan:
 Pernyataan yang tidak sesuai dengan 

naskah adalah perubahaan mood pada 
anak menentukan kemampuan anak  
dalam mengambil keputusan. Pada 
wacana dijelaskan bahwa perubahan 
mood pada anak akan menentukan 
cara komunikasi, bukan menentukan 

kemampuan dalam mengambil 
keputusan.

Jawaban:  D
42. Pembahasan:
 Berdasarkan naskah, simpulan yang 

tepat adalah pola asuh demokratis 
memungkinkan anak untuk bebas 
memutuskan tindakan, tetapi tetap bisa 
bertanggung jawab. 

Jawaban: E 
43. Pembahasan:
 Fakta adalah kenyataan dari suatu 

hal. Sehingga yang merupakan fakta 
dari naskah adalah orangtua perlu 
memahami dan mengenal dunia anak 
mereka untuk mengembangkan pola 
asuh demokratis .

Jawaban: A 
44. Pembahasan:
 Monoton memilki arti hal yang 

berulang-ulang selalu sama (itu-itu saja). 
Membosankan juga memilki arti yang 
serupa dengan monoton, yakni bosan karena 
melakukan hal yang berulang-ulang sama.

Jawaban: D 
45. Pembahasan:
 Kata bosan memiliki persamaan arti 

dengan kata jenuh. Bosan dapat di 
artikan dengan keadaan hal dimana 
sudah tidak disukai lagi karena sudah 
jemu, sedangkan kata jenuh adalah 
keadaan dimana sudah bosan atau jemu.

Jawaban: A

PEMBAHASAN
TES INTELIGENSI UMUM
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46. Pembahasan:
 20    17     22    19    24     21     26     
            

Jawaban: D
47. Pembahasan:
 6       18       54       27       81      243     121,5
         x 3 x 3 : 2 : 2x 3 x 3

Jawaban: C
48. Pembahasan:
 19      10       20      11      21       12
           –9 –9+10 +10 –9

Jawaban: B
49. Pembahasan:

 –5        5       10       20      40       50       100
            

+15

+15

+30

x 2

x 2

x 2

+30

+60

Jawaban: A
50. Pembahasan:
 16       8        24       12      36      18       54
          : 2 : 2x 3 x 3 x 3: 2

Jawaban: D
51. Pembahasan:
 = 125 : 25 x 5 – (–4) x (–0,25)
 Trik: selesaikan operasi perkalian dan 

pembagian terlebih dahulu.
 = (125 : 25 x 5) + (4 x (–0,25))
 = 25 – 1 = 24

Jawaban: E
52. Pembahasan:
 Luas kebun = 4.200 m2

 Luas kacang = 3
7

 x Luas kebun

                          = 3
7

 x 4. 200 = 1.800 m2

 Sisa kebun = 4.200 – 1.800 = 2.400 m2

 Maka, luas yang ditanami jagung adalah

 = 1
3

 x sisa kebun = 1
3

 x 2.400 = 800 m2

Jawaban: B

53. Pembahasan:
 1 jam ⇒  15 km
 2 jam ⇒  25 km
 Total jarak = 60 km
 Sisa jarak = 60 – 15 – 25 = 20 km
 Sisa jarak ditempuh dalam 1 jam.
 Maka:
 Total waktu = 1 jam + 2 jam + 1 jam
                        = 4 jam

 Kecepatan rata = 
Total jarak 60
Total waktu 4

=  

                               = 15 km/jam
Jawaban: B

54. Pembahasan:
 Diketahui skala = 1 : 200
 Panjang gambar = 15 cm
 Lebar gambar = 8 cm
 Maka:
 Panjang sebenarnya = 15 cm x 200
                                          = 3.000 cm = 30 m
 Lebar sebenarnya = 8 cm x 200
                                      = 1.600 cm = 16 m
 Jadi, luas sebenarnya adalah
 = p x l = 30 x 16 = 480 m2

Jawaban: B
55. Pembahasan:

 = 
( )

( ) ( ) ( )

3
3

13 3 3

1 33 44 0,5 2 44
64 2 4 2

−
−  + ×+ ×  

 =
− − − − +

 

 = 

3 3 34 2 4 8
4 4

4 2 2

   + × + ×   
   =
− + −

 = 4 6 10
2 2
+

=
− −

 = –5
Jawaban: A

56. Pembahasan:
 Semua kue yang dijual di toko Bakery 

berbahan keju.
 Sebagian kue yang dijual di toko Bakery 

berwarna cokelat.
 Kesimpulan:
 Semua kue toko Bakery yang berwarna 

cokelat berbahan keju.
Jawaban: D

–3 +5 +5 +5–3 –3
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57. Pembahasan:
 Semua selendang selembut sutera.
 Sebagian kain dibuat menjadi selendang.
 Kesimpulan:
 Sebagian kain selembut sutera atau ada 

kain selembut sutera.
Jawaban: C

58. Pembahasan:
 Penjual sayur di Pasar Kamis harus 

memiliki lapak.
 Pak Salim yang berjualan di Pasar Kamis 

hanya memiliki gerobak.
 Kesimpulan:
 Pak Salim yang berjualan di Pasar Kamis 

bukan penjual sayur.
Jawaban: D

59. Pembahasan:
 Semua bayi menagis kencang.
 Sebagian bayi suka mengemut makanan.
 Kesimpulan:
 Sebagian bayi yang menangis kencang 

suka mengemut makanan.
Jawaban: B

60. Pembahasan:
 Semua model berbadan gemuk.
 Sebagian wanita adalah model.
 Kesimpulan:
 Sebagian wanita memiliki badan gemuk.

Jawaban: A
61. Pembahasan:
 Masakan Indonesia:

 Dira lebih baik dari Rubi
 Arini lebih baik dari Rubi.
 Rubi lebih baik dari Angela.
 Stefani lebih baik dari Dira.

 Jadi, jika diurutkan menjadi yang 
terburuk ke yang terbaik untuk masakan 
Indonesia adalah:

 Angela – Rubi – Dira – Stefani – Arini.
Jawaban: C

62. Pembahasan:
 Alamat A terakhir perjalanan.
 Alamat B diantarkan sebelum A.
 D dan E diantarkan di sela-sela B dan C

 Jadi, urutannya adalah:
 A – B – D – E – C atau A – B – E – D – C
 Sehingga yang diantarkan pertama 

adalah C.
Jawaban: C

63. Pembahasan:
 Suplemen A, B, dan E berbentuk 

tablet.
 Suplemen C berbentuk sirup dan 

diminum sekali sehari.
 Suplemen dengan bentuk yang 

sama tidak boleh diletakkan 
bersebelahan.

 Suplemen D berbentuk kapsul.
 Suplemen B diminum 3 kali sehari.

 Maka, urutan dari atas adalah:
 B (tablet) – C (sirup) – A (tablet) – D 

(kapsul) – E (tablet)
 atau:
 B (tablet) – C (sirup) – E (tablet) – D 

(kapsul) – A (tablet)
 Jadi, kemungkinan meletakkan 

suplemen A adalah 3 dan 5.
Jawaban: D

64. Pembahasan:
 Shift I, 15 orang melayani 3 lantai (4, 

5, dan 6) ⇒  1 lantai dilayani oleh 5 
orang

 Shift II, 10 orang melayani 2 lantai 
(6 dan 7) ⇒  1 lantai dilayani oleh 5 
orang

 Shift III, 12 orang melayani 2 lantai 
(4 dan 8) ⇒  1 lantai dilayani oleh 6 
orang

 Shift IV, 8 orang melayani 2 lantai 
(5 dan 7) ⇒  1 lantai dilayani oleh 4 
orang

 Maka:
 Lantai 4 dilayani oleh 11 orang.
 Lantai 5 dilayani oleh 9 orang.
 Lantai 6 dilayani oleh 10 orang.
 Lantai 7 dilayani oleh 9 orang.
 Lantai 8 dilayani oleh 6 orang.
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 Jadi, lantai yang mendapatkan pelayanan 
paling baik adalah lantai 4.

Jawaban: A
65. Pembahasan:
 Sa� ra akan makan nasi jika dibelikan 

makanan yang paling ia sukai.
 Bolu lebih disukai daripada roti 

cokelat
 Roti cokelat lebih disukai daripada 

jus apel.
 Jus apel sama sukanya dengan pia 

apel
 Roti cokelat lebih disukai daripada 

kue lemper.
 Jadi, makanan yang paling disukai 

Sa� ra adalah bolu.
Jawaban: D
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NO SKOR 5 SKOR 4 SKOR 3 SKOR 2
66 C A B D
67 A C B D
68 D B A C
69 B A C D
70 C A B D
71 D B C A
72 A D B C
73 C D B A
74 D C B A
75 D C A B
76 C D A B
77 C D A B
78 D A C B
79 C A B D
80 B C D A
81 B A C D
82 D B C A

83 A D B C
84 A D B C
85 D C B A
86 A B D C
87 C B D A
88 D C B A
89 B D A C
90 A D B C
91 A C B D
92 A C B D
93 D C A B
94 A D C B
95 C A B D
96 C A B D
97 D C A B
98 B C A D
99 C D A B

100 C B D A

PEMBAHASAN
TES KARAKTERISTIK PRIBADI


