
 

                  

 

Halaman 1 dari 13 Halaman 

Tryout Nasional 01 

 
Naskah soal terdiri dari 100 soal meliputi : 
1. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 35 soal. 
2. Tes Inteligensia Umum (TIU) 30 soal. 
3. Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 35 soal. 

 
Penilaian : 
1. TWK dan TIU : Benar bernilai 5, Salah bernilai 

0. 
2. TKP : Setiap Jawaban memiliki poin, poin 

tertinggi 5 dan terendah 1. 

 
Nilai Ambang Batas : 
1. TWK minimal 75. 
2. TIU minimal 80. 
3. TKP minimal nilai 143. 

 
 
 
 

 
BAGIAN I :   TES WAWASAN KEBANGSAAN (TWK) 
Jumlah soal   :   30 
Keterangan  :   Dilarang menggunakan alat bantu (Kamus, tabel, Kalkulator, HP, tablet, dsb.) 

 
1. Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki 

kekuasaan antara lain … 
A. Mengangkat dan memberhentikan menteri 

negara  
B. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan 

memperhatikan pertimbangan MA 
C. Membuat perdamaian dan perjanjian dengan 

negara lain 
D. Dengan persetujuan DPR menyatakan perang 

dengan negara lain 
E. Memberi gelar dan tanda jasa yang diatur 

dengan Undang-undang 
 
2. Kabinet yang menteri-menterinya berasal dari 

beberapa parti politik yang menguasasi mayoritas 
kursi di DPR disebut ... 
A. Kabinet Presidensil 
B. Kabinet Partai  
C. Kabinet Nasional  
D. Zaken Kabinet  
E. Kabinet Koalisi  

 
3. Dalam sejarah ketatanegaraan RI yang sering kali 

berubah dari masa ke masa adalah ... 
A. Bentuk negara 
B. Sistem hukum 
C. Sistem pemerintahan  
D. Bentuk pemerintahan 
E. Sistem demokrasi 

 
4. Pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Orde 

Baru antara lain ... 
A. Wakil rakyat dipilih dan diangkat berdasar 

konsensus nasional 
B. Pelanggaran HAM banyak diselesaikan oleh 

pemerintahan 
C. Peraturan perundangan sebagai dasar 

bertindak pemerintah 
D. Demokrasi Pancasila dijalankan secara 

otoritarian 
E. Sistem kepartaian disusun berdasar aliran 

politik rakyat  
 
5. Landasan kerja sama antar bangsa bagi Indonesia 

adalah ... 
A. Politik luar negeri bebas dan aktif  
B. Semua negara bebas menentukan nasib sendiri   
C. Agar Indonesia menjadi negara kuat di dunia 
D. Dapat menguntungkan semua negara  
E. Dapat memperkenalkan budaya Indonesia  

 

6. Tujuan politik luar negeri Indonesia yang digagas 
oleh Moh. Hatta antara lain ... 
A. Menunjukkan kemandirian bangsa dalam 

menentukan nasibnya sendiri  
B. Membangun system  tata ekonomi yang 

mengutungkan negara berkembang  
C. Memperoleh barang yang diperlukan dari luar 

negeri untuk kemakmuran    
D. Mewujudkan  ketertiban umum yang berdasar 

perdamaian abadi 
E. Kerja sama di bidang ekonomi untuk mengatasi 

krisis monoter   
 
7. Faktor pendorong timbulnya globalisasi antara lain 

... 
A. Kemajuan iptek terutama informasi dan 

komunikasi  
B. Kenaikan upah minimum regional 
C. Terbukanya lapangan kerja di Indonesia 
D. Tertutupnya sistem perekonomian negara 
E. Sistem distribusi ekspor dan impor negara 

industri 
 
8. Perubahan pranata sosial akibat adanya globalisasi 

adntara lain ... 
A. rumah adat diganti dengan rumah modern 
B. pasar tradisonal diganti dengan supermaket  
C. corak makan tradisional diganti yang praktis 
D. alat angkut grobag diganti dengan truk 
E. pakaian tradisional diganti masa kini 

 
9. Di bawah ini yang termasuk sumber hukum 

internasional adalah ... 
A. Kebiasaan suatu negara modern  
B. Perjanjian internasional   
C. Keputusan para pemimpin negara   
D. Kesepakatan LSM se dunia  
E. Pendapat para ahli pikir 

 
10. Sesuai dengan asas-asas PBB setiap pertikaian 

internasional harus dilakukan dengan cara ... 
A. negosiasi internasional  
B. penerapan sanksi militer  
C. penerapan sanksi ekonomi 
D. dialog bilateral  
E. damai tanpa kekerasan  

 
11. Tugas mahkamah arbitrase lebih menitik beratkan 

pada masalah ... 
A. konflik perdagangan 
B. konflik antar negara 
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C. perselisihan hukum  
D. perselisihan kedaulatan 
E. sengketa perbatasan 

 
12. Menurut Plato keadilan moral adalah keadilan yang 

… 
A. memberikan sesuatu sesuai apa yang menjadi 

haknya 
B. sesuai kodrati manusia sebagai makhluk 

monodualisme 
C. memperlakukan manusia sama terhadap 

semua orang 
D. didasarkan pada keselarasan antara hak dan 

kewajiban  
E. telah melaksanakan peraturan perundang-

undangan 
 

13. Badan yang menetapkan Pancasila sebagai 
falsafah Negara Republik Indonesia adalah … 
A. Panitia Sembilan 
B. Kontituante 
C. BPUPKI 
D. PPKI  
E. KNIP 

 
14. Kedudukan Pancasila dalam Pembukaan UUD 

1945 adalah ….. 
A. perjanjian luhur bangsa 
B. dasar negara  
C. pandangan hidup 
D. tujuan negara 
E. cita-cita bangsa 

 
15. Fungsi Pancasila dalam hidup berbangsa adalah 

sebagai ….. 
A. dasar negara 
B. alat pemersatu bangsa 
C. perjanjian luhur bangsa 
D. cita-cita bangsa 
E. pandangan hidup  

 
16. Bentuk nilai instrumental ideologi Pancasila adalah 

… 
A. Perilaku kehidupan sehari-hari 
B. Kebijakan penyelenggara negara 
C. Perbuatan seluruh rakyat Indonesia 
D. Pola pemegang kekuasaan negara 
E. UUD 1945 dan peraturan perundangan  

 
17. Rumusan tentang tujuan negara Republik 

Indonesia harus bersumber pada … 
A. Program BAPPENAS 
B. Pancasila   
C. Batang tubuh UUD 1945  
D. Pembukaan UUD 1945  
E. Program kerja Kabinet  

 
18. Segala sikap dan tindakan sehari-hari harus dijiwai 

nilai-nilai Pancasila, mengingat kedudukan 
Pancasila sebagai … 
A. dasar negara 
B. perjanjian luhur bangsa 
C. sumber dari segala sumber hukum   
D. pandangan hidup  
E. moral pembangunan 

 

19. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila 
meliputi … 
A. nilai kebersamaan, adat kebiasaan, komoditi 
B. nilai kekeluargaan, kebebasan mutlak, religius 
C. nilai religius, adat istiadat dan kebudayaan  
D. nilai komoditi, religius, kebiasaan, 
E. nilai toltaliter, kebebasan, religius 

 
20. Fungsi utama ideologi bagi suatu bangsa dan 

negara adalah … 
A. mempersatukan, dengan semboyan kesatuan 

dalam perbedaan  
B. memberi dorongan negara untuk 

menumbuhkan konflik 
C. menciptakan perbedaan dalam kemajemukan 
D. landasan untuk menghancurkan chauninisme 
E. merefleksikan diri dalam pergaulan 

internasional 
 
21. Pancasila sebagai paradigma pembangunan, 

artinya ….. 
A. pembangunan nasional sebagai pengamalan 

Pancasila  
B. Pancasila mengandung makna cita-cita dan 

tujuan nasional 
C. Pancasila dijadikan acuan dasar kegiatan 

pembangunan  
D. pelaku dan penyelenggara pembangunan 

berjiwa Pancasilais 
E. hasil pembangunan dapat menumbuhkan 

manusia pancasilais 
 
22. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih 

dari dan oleh hakim agung, pernyataan ini adalah 
isi dari amandemen ketiga ….. 
A. Pasal 24 ayat 1 
B. Pasal 24 ayat 2 
C. Pasal 24A ayat 2 
D. Pasal 24A ayat 3 
E. Pasal 24A ayat 4 

 
23. Negara-negara pendiri OPEC (Organization of 

Petroleum Exporting Countries) adalah sebagai 
berikut kecuali ….. 
A. Irak 
B. Iran 
C. Arab Saudi 
D. Venezuela 
E. Libya 

 
24. Pemilihan Umum pertama Indonesia tahun 1955 

yang diadakan untuk memilih anggota DPR dan 
Konstituante dimenangkan oleh partai yang secara 
berurutan adalah … 
A. PKI, NU, PSII, Masyumi dan PNI 
B. NU, PKI, Masyumi dan PNI 
C. PNI, Masyumi, NU, dan PKI 
D. PNI, PKI, NU, dan Masyumi 
E. PNI, PSII, NU, dan PKI 

 
25. Percampuran antara dua kebudayaan atau lebih 

yang kemudian membetuk kebudayaan baru 
dikenal dengan istilah ... 
A. Akulturasi  
B. Asimiliasi  
C. Pluralis  
D. Normatif  
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E. Keorsif 
 
26. Terjadinya serangan terhadap salah satu wilayah di 

negara kesatuan, dianggap sebagai sebuah 
serangan pada seluruh wilayah negara kesatauan. 
Pernyataan tersebut memiliki makna bahwa 
perwujudan wawasan nusantara terhadap integritas 
nasional sebagai kesatuan ... 
A. Politis  
B. Sosial  
C. Ekonomi  
D. Budaya  
E. Pertahanan dan keamanan 

 
27. Arah pandang dari wawasan nusantara yang 

memiliki tujuan penjaminan perwujudan persatuan 
dan kesatuan seluruh aspek kehidupan alamiah 
ataupun sosial merupakan arah pandang ... 
A. Ke luar  
B. Ke dalam  
C. Parsial  
D. Persatuan  
E. Kesatuan 

 
28. Kondisi masyarakat Indonesia yang beraneka 

ragam dari berbagai suku, ras budaya dan sosial 
masyarakat merupakan salah satu faktor ..... 
A. terbentuknya integritas nasional 
B. pendorong integritas nasional 
C. penghambat integritas nasional 
D. eksternal integritas nasional 
E. internal integritas nasional 

 
29. Makna kata yang identik dengan mangrove 

adalah... 
A. Hutan laut  

B. Hutan bakau 

C. Hutan lindung 

D. Hutan belukar 

E. Hutan rimba 

30. Sebagai warga negara yang baik, masyarakat 
harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap 
kelestarian lingkungan hidup sekitarnya sesuai 
dengan kemampuan masing-masing. 
Inti dari kalimat di atas adalah …. 
A. Masyarakat memiliki kepedulian 
B. Kepedulian melestarikan lingkungan 
C. Masyarakat harus peduli 
D. Kepedulian warga negara yang baik tinggi 
E. Masyarakat adalah warga negara yang baik 
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BAGIAN II :   TES INTELEGENSIA UMUM (TIU) 
Jumlah soal  :   35 
Keterangan  :   Dilarang menggunakan alat bantu (Kamus, tabel, Kalkulator, HP, tablet, dsb.) 
 
 
ANALOGI 
 
31. Harta : Miskin = … : … 

A. Bugil : Pakaian 
B. Sepatu : Alas kaki 
C. Tali : Jatuh  
D. Ilmu : Bodoh 
E. Makan : Kenyang  
 

32. Bioskop : Menonton = … : … 
A. Sungai : Jembatan 
B. Warung : Belanja 
C. Lantai : Bersih 
D. Bank : Uang 
E. Restoran : kopi 

 

33. Deodoran : Bau = … : … 
A. Kambing  : Rumput 
B. Singa : Rusa 
C. Nyeri : Analgesik 
D. Antiseptik : kuman 
E. Kaporit : Putih 

 

34. Pedagang : Pasar = … : … 
A. Sekolah : Guru 
B. Montir : Bengkel 
C. Dokter : Perawat 
D. Ladang : Petani 
E. Proyek : Tukang 

 
IRAMA BILANGAN DAN HURUF 
 
35. 1   2   3   6   7   14   …    …   31   62   63 

A. 15  16 
B. 15  17 
C. 15  30 
D. 16  30 
E. 16  29 

 

36. 2   4   3    6   5   10   9   18   17   …    …  
A. 34, 35 
B. 34, 33 
C. 33, 34 
D. 35, 34 
E. 34, 36 

 

37. 123  123   246    738  …   14760   88560 
A. 2.952 
B. 3.592 
C. 2.592 
D. 3.592 
E. 4.592 
 

38. Z   C   Y   D   W    F    T    I   …   …. 
A. M   P 
B. P   M 
C. N   O 
D. O   N 
E. Q   M 
 
 

39. A   D   I   P  … 
A. U 
B. V 
C. W 
D. X 
E. Y 

 
40. D    H    E   J   G   N   K    …    … 

A. V  S 
B. R  V 
C. U  R 
D. R  U 
E. V  P 

 
KEMAMPUAN KUANTITATIF 
 

41. Nilai dari 4:56,212  adalah … 

A. 12,80 
B. 12,60 
C. 12,40 
D. 6,40 
E. 3,40 
 

42. Perhatikan 

4

1

8

3
:

16

9
x  

75,1
4

1

6

3
y  

A. x > y 
B. 2x = y 
C. 2y < x 
D. 3x > 4y 
E. x = 2y 

 

43. 
4

32

12

11
3

3

2 


 xx
 

A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
E. 5 

 
44. Nilai dari : 456   456 – 456   457 + 567   568 – 

567   567  adalah … 
A. – 222 
B. – 112 
C. 0 
D. 111 
E. 222 

  

45. Jika A = (– 2)
2
, B = (2)

 – 2
 dan C = (– 1)

3
, maka nilai 

dari 3A – 4B + 5C = … 
A. 12 
B. 8 
C. 6 
D. 4 
E. 2 
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46. Dari kota A ke kota B dapat ditempuh dengan 
sepeda motor dengan kecepatan 60 km/jam. 
Berapa kecepatan berkendera agar waktu tibanya 
25% lebih sedikit dari sebelumnya? 
A. 90 km/jam 
B. 85 km/jam 
C. 80 km/jam 
D. 75 km/jam 
E. 70 km/jam 

 

47. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 24 pekerja 
dalam 36 hari. Setelah dikerjakan selama 15 hari, 
pekerjaan terhenti selama 4 hari. Setelah itu 
pekerjaan tersebut dilanjutkan dengan tambahan 
pekerja sebanyak 4 orang, maka pekerjaan 
tersebut akan selesai … 
A. Terlambat 2 hari 
B. Terlambat 1 hari 
C. Tepat waktu 
D. Lebih cepat 1 hari 
E. Lebih cepat 2 hari 

 

48. Harga 1 kg jeruk adalah Rp48.000,00. Berat setiap 
jeruk adalah sama. Enam belas buah jeruk 
beratnya  1 kilogram.  Setiap pembelian setengah 
kilogram jeruk mendapat bonus 1 buah gratis. 
Untuk mendapatkan 9 buah jeruk, maka seorang 
pembeli harus membayar … 
A. Rp 18.000,00 
B. Rp 21.000,00 
C. Rp 24.000,00 
D. Rp 27.000,00 
E. Rp 30.000,00 
 

49. Pak Mahir bisa membuat 24 guci dalam 8 jam. Jika 
Pak Mahir dan Pak Malo bekerja bersama, bisa 
menghasilkan 240 pasang  guci dalam 48 jam. Jika 
Pak Malo bekerja sendiri selama 6 jam, maka 
banyak guci yang ia hasilkan adalah … 
A. 20 buah 
B. 18 buah 
C. 15 buah 
D. 12 buah 
E. 10 buah 

 

50. Perbandingan umur Aan dan umur Baihaqi adalah 
5 : 3. Jika tiga tahun lalu umur Aan adalah 2 kali 
umur Baihaqi, maka jumlah umur keduanya empat 
tahun lagi adalah … 
A. 30 tahun 
B. 32 tahun 
C. 34 tahun 
D. 36 tahun 
E. 40 tahun 

 

51. Dalam acara makan malam yang terdiri dari kakek, 
nenek, ayah, ibu, Ali, Bahri, Chairul dan Dawiyah 
pada sebuah meja berbentuk persegi panjang 
saling berhadapan masing-masing empat orang 
pada setiap sisinya. Kakek dan nenek harus duduk 
bersebelahan. Ayah dan Ibu duduk bersebelahan 
atau berhadapan. Dawiyah adalah cucu 
kesayangan nenek, sehingga harus duduk di 
samping nenek. Dawiyah harus disuapi ibu 
sehingga Dawiyah harus tepat berhadapan dengan 

Ibu. Jika Ali dan Bahri duduk bersebelahan, maka 
pernyataan yang benar adalah … 
A. Ali duduk berhadapan Kakek 
B. Bahri duduk berhadapan Nenek 
C. Bahri duduk di samping Ibu 
D. Chairul duduk berhadapan Ayah 
E. Ali duduk di samping Ayah 

 

52. Enam orang mahasiswa duduk berurutan dalam 
suatu presentasi makalah dari kiri ke kanan bangku 
1 sampai 6. Aulia tidak bersebelahan dengan Bahar 
atau Choiri. Daud duduk di dekat Choiri. Aulia 
duduk di dekat Elmi dan Elmi duduk di sebelah 
Daud. Bahar tidak ingin didahului Fatur dan Fatur 
bersebelahan dengan Aulia. Choiri duduk di urutan 
terakhir. Siapakah yang duduk di urutan pertama? 
A. Bahar  
B. Aulia  
C. Elmi 
D. Daud 
E. Choiri 

 
53. Seorang ibu kesulitan mengatur tempat duduk 4 

orang anaknya dalam satu yang berada tepat di 
belakang supir. Dina tidak mau duduk di samping 
Ani. Dina marah jika tidak duduk paling pinggir. 
Cindy harus duduk di samping Ani. Bida mau duduk 
dimana saja. Susunan cara duduk yang dapat 
benar adalah … 
A. Dina, Ani, Bida, Cindy 
B. Bida ,Dina, Ani, Cindy 
C. Dina , Bida, Ani ,Cindy 
D. Ani, Bida, Dina, Cindy 
E. Ani, Bida, Cindy, Dina 

 

54. Seorang guru TK membariskan delapan anak yaitu 
Dini, Eni, Fifi, Gina, Heni, Iin, Jeni, dan Kiki di 
lapangan sebelum  berangkat pawai berkelompok 
dalam 2 baris dan saling berpegangan tangan. Fifi 
berpegangan tangan dengan Iin. Dini bepegangan 
tangan dengan Gina. Fifi berada di antara Eni dan 
Heni. Eni lebih suka berada di posisi paling depan 
sehingga ia akan memaksakan harus di depan, 
sebaliknya Heni lebih memilih di posisi paling 
belakang. Jika Jeni berpegangan tangan dengan 
Eni, maka … 
A. Kiki di barisan kedua 
B. Kiki di barisan ketiga 
C. Kiki berpegangan tangan Heni 
D. Kiki tepat di depan atau belakang Dina 
E. Kiki tepat di depan atau belakang Gina 

 

55. Sebuah bus pariwisata super eksekutif yang hanya 
terdiri dari 8 kursi selain kursi supir dimana 4 di 
sebelah kiri dan 4 sebelah kanan dan sejejar serta 
kursi kiri dan kanan dipisahkan oleh gang untuk 
menuju kursi belakang. Kursi Dani, Edi, Fatih dan 
Gani secara berturut di sisi yang sama. Di sisi yang 
lain berturut-turut adalah Kursi Sani, Tina, Umi, dan 
Vina. Kursi Dani dan Sani bersebelahan. Jika Vina 
ingin bertukar kursi dengan Edi, dan Gani bertukar 
kursi dengan Tina, maka Kursi siapakah yang 
sekarang terletak di sebelah Kursi Vina? 
A. Edi 
B. Dani 
C. Fatih 
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D. Gani 
E. Sani 

 

56. Tak satupun pegawai yang tidak disiplin. 
Sementara guru tidak disiplin. Jadi, 
A. Sebagian pegawai adalah guru 
B. Sebagian guru bukan pegawai 
C. Ada pegawai yang tidak disiplin 
D. Semua pegawai bukan guru 
E. Mungkin ada pegawai adalah guru 

 

57. Semua angsa berwarna berbulu putih. Semua 
angsa berenang di air. Hewan A berwarna berbulu 
putih dan tidak berenang di air. Jadi,  
A. Hewan A adalah angsa 
B. Hewan A bukan angsa 
C. Hewan A mungkin angsa 
D. Ada angsa yang tidak berenang di air 
E. Ada angsa yang berwarna putih dan berbulu 

lebat 
 

58. Semua tentara berani mati. Semua tentara 
berwajah sangar. Ucok adalah tentara yang 
tampan, jadi … 
A. Ucok berani mati dan tidak berwajah sangar 
B. Ucok berani mati dan berwajah sangar 

C. Ucok tidak berani mati dan tidak berwajah 
sangar 

D. Ucok tidak berani mati dan berwajah sangar 
E. Ucok bukan tentara yang berwajah sangar 
 

59. Semua mangga muda berasa asam. Semua yang 
berasa asam disukai wanita hamil. Jadi, … 
A. Semua mangga muda tidak disukai wanita 

hamil 

B. Ada mangga muda yang tidak disukai wanita 

hamil 

C. Beberapa mangga muda yang disukai wanita 

hamil  

D. Semua wanita hamil menyukai mangga muda 

E. Ada wanita hamil yang menyukai mangga muda 

 
60. Jika matahari terbit maka ayam jantan berkokok. 

Jika ayam jantan berkokok, maka Ibu terbangun. 
Jika ibu terbangun, maka ia buka jendela. Ternyata 
ibu membuka pintu kamar. Jadi, … 
A. Tidak dapat disimpulkan 
B. Matahari terbit 
C. Matahari tidak terbit 
D. Ayam jantan tidak berkokok 
E. Ayam jantan berkokok 

 
 
TES FIGURAL 
 
61.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          A         B        C                   D      E 
  
62.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        A                   B      C     D    E 
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63. Gambar yang berbeda adalah … 

 

 

 

 

 

 

 

           A      B     C            D          E 

 

64. Gambar selanjutnya ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
                 A                          B                               C                                  D                              E 
 
 
65. Lajutan gambar yang sesuai ...  

 
 
          = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

            A                                   B                                  C                                  D                                  E  
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                  

 

Halaman 8 dari 13 Halaman 

Tryout Nasional 01 

BAGIAN III  :   TES KARAKTERISTIK PRIBADI (TKP) 
Jumlah soal  :   35 
Keterangan  :   Dilarang menggunakan alat bantu (Kamus, tabel, Kalkulator, HP, tablet, dsb.) 
 

 
66. Anda diminta atasan untuk mendampinginya di 

sebuah acara pertemuan sepulang kerja secara 
mendadak, anda sudah berjanji dengan istri untuk 
menemaninya cek kandungan ke Rumah Sakit Ibu 
dan Anak, maka sikap anda … 
A. Pulang dengan diam-diam tanpa 

sepengetahuan atasan 
B. Berpura-pura sakit agar diizinkan untuk segera 

pulang 
C. Menghubungi istri saya  dan menjelaskan agar 

naik taksi saja 
D. Menuruti permintaan atasan, karena yakin istri 

memaklumi 
E. Meminta izin atasan untuk mengantar istri saya 

terlebih dahulu, kemudian mendampingi atasan 
pergi ke acara tersebut 

 
67. Anggi sedang mengikuti ujian calon ASN, waktu 

tersisa yang disediakan tinggal sepuluh menit lagi 
padahal ada beberapa soal yang belum 
diselesaikan oleh Anggi, maka sikap anda jika 
sebagai Anggi: 
A. Saya akan berusaha menutupi kecemasan 

saya 
B. Saya tidak ingin memikirkannya 
C. Memikirkan apa yang saya rasakan 
D. Merasa gelisah, khawatir tidak bisa 

menyelesaikan sampai waktu habis 
E. Mengerjakan soal tersisa sampai waktu habis 
 

68. Siang ini anda menerima panggilan untuk proses 
rekrutment pada sebuah perusahaan. Ketika anda 
berangkat untuk mengikuti rekrutment tersebut di 
tengah perjalanan anda melihat kerumunan orang 
di pinggir jalan dan ternyata telah terjadi 
kecelakaan dengan korban tabrak lari, sedangkan 
anda harus sesegera mungkin sampai 
diperusahaan untuk memulai seleksi, maka sikap 
anda ... 
A. Mengabaikannya karena harus mengikuti tes 

yang akan dimulai sebentar lagi 
B. Tetap melanjutkan perjalanan setelah yakin ada 

orang lain yang menolong 
C. Mengejar pelaku tabrak lari dan memintanya 

untuk bertanggungjawab atas perbuatannya 
D. Menolongnya, kemudian membawanya ke 

rumah sakit atau kantor polisi 
E. Tetap melanjutkan perjalanan agar tepat waktu 

mengikuti tes pekerjaan 
 

69. Beberapa tahun lagi anda akan memasuki usia 
pensiun dari salah satu instansi pemerintahan 
tempat anda bekerja selama ini. Tanggung jawab 
anda untuk mengabdi bagi negarapun telah selesai. 
Sekarang anda memasuki babak baru dimana tidak 
lagi terikat dengan pekerjaan dan pengabdian 
terhadap negara. Hal apa yang akan anda 
rencanakan untuk selanjutnya ketika waktu itu telah 
tiba ... 
A. Memiliki warisan harta yang berguna bagi anak 

dan cucu saya kelak ketika waktu tersebut tiba 

B. Beristirahat saja setiap hari di rumah menikmati 
hari tua saya bersama keluarga 

C. Saya membuka usaha kecil-kecilan di rumah 
sambil menghabiskan hari tua saya dnegan 
anak dan cucu-cucu saya 

D. Membuka lapangan kerja buat orang terdekat 
dan yang membutuhkan pekerjaan karena 
zaman sekarang sukit mendapatkan pekerjaan 

E. Memiliki tanah di berbagai tempat strategis 
untuk investasi masa tua saya dan keluarga 

 
70. Anda menginstruksikan anggota tim anda untuk 

membuat laporan kepada pimpinan, ternyata draft 
laporan tim anda ditolak karena kurang visible, 
maka sikap Anda … 
A. Segera melakukan perbaikan atas draft laporan 

dan mengajukannya kembali 
B. Menerima penolakan dan berusaha 

memperbaiki 
C. Mencari alasan seperti sedikitnya waktu untuk 

mengerjakannya 
D. Menerima penolakan tetapi tidak melakukan 

tindak lanjut 
E. Menyalahkan semua anggota tim yang 

mengerjakannya 
 

71. Anda adalah ASN melalui jalur CPNS resmi suatu 
instansi yang dikepalai kerabat Anda. Belakangan 
diketahui bahwa ternyata Anda tidak lulus dan 
orang tua menggunakan jalur belakang untuk 
meluluskan Anda. Padahal selama ini Anda selalu 
aktif memerangi korupsi kolusi dan nepotisme di 
perusahaan kementrian anda, sikap anda ... 
A. Menyesali perbuatan, tetap tenang dan tidak 

gegabah karena sulit memecat ASN 
B. Menyesali perbuatan dengan bersedekah 

membantu korban bencana dan aktif di 
organisasi kemanusiaan 

C. Menasehati orang tua dan melaporkan pada 
pihak berwenang 

D. Meminta maaf dan melapor ke pihak 
berwenang 

E. Mengakui kecurangan orang tua di depan 
semua orang, dan menunggu keputusam 
instansi 

 
72. Dalam rangka merayakan ulang tahun anak rekan 

kerja anda yang sangat dekat dengan anda. Rekan 
anda mengundang anda dan miminta anda untuk 
datang ke acara ulang tahun anak nya tersebut 
yang akan di adakan besok malam di sebuah 
restoran cepat saji tidak jauh dari kontrakan anda. 
Anda tahu persis sudah pasti akan diadakan pesta 
untuk anak-anak yang sangat meriah. Padahal 
anda sendiri sangat tidak menyukai anak-anak, 
maka yang anda lakukan ... 
A. Hadir sebentar saja, memberikan kado dan 

segera pulang untuk menghargai undangannya 
B. Menelpon dan memohon maaf karena tidak 

akan hadir dan member kado di lain 
kesempatan 
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C. Datang dan memberi kado dan mengikuti acara 
sampai selesai 

D. Tidak datang tanpa konfirmasi apapun karena 
jika datang akan merasa sangat terganggu 
dengan keberadaan anak – anak 

E. Datang dengan ekspresi yang tidak 
menyenangkan karena banyak anak – anak 

 
73. Ari merupakan mahasiswi program profesi sebuah 

perguruan tinggi negeri di Jakarta, saat menduduki 
bangku kuliah Ari merupakan perantauan karena 
daerah asal Ari adalah kota Pematang Siantar, 
sejak Ari menginjakkan kaki ke Jakarta dia 
menjumpai orang-orang yang sangat individualis 
dan tidak jarang Ari merasa benar-benar seorang 
diri di Jakarta padahal dia banyak menemui orang-
orang baru di sana, jika anda sebagai Ari maka 
anda akan melakukan ... 
A. Sering menelpon keluarga yang berada di 

Pematang Siantar 
B. Mencari tempat tinggal yang banyak ditempati 

oleh mahasiswi perantauan lain 
C. Membentuk komunitas para perantauan yang 

mengadu nasib di Jakarta 
D. Berusaha untuk individualis juga walaupun ini 

sangat berat 
E. Mengatakan kepada orang tua bahwa Ari ingin 

pindah kuliah saja 
 

74. Nova adalah ketua OSIS di sekolahnya, dia sudah 
menjadwalkan untuk rapat dengan rekan-rekan 
pengurus OSIS lain pukul 14.00 WIB hari ini karena 
ada program kerja yang akan dibahas, tiba-tiba di 
waktu yang bersamaan ada jam tambahan 
pelajaran Matematika di kelas Nova, sikap Nova ... 
A. Sebagai ketua Nova berhak membatalkan rapat 
B. Meminta wakil ketua untuk memimpin rapat 

dengan pengurus lain 
C. Meminta maaf dengan pengurus lain dan 

menjelaskan keadaan sebenarnya  
D. Izin kepada guru matematika agar tetap dapat 

mengikuti rapat 
E. Meminta maaf kepada pengurus OSIS dan 

menunda rapat esok hari 
 

75. Anda adalah seorang teknisi pada sebuah 
perusahaan teknologi terkemuka. Suatu hari terjadi 
kerusakan mesin yang sangat vital pada kantor 
cabang perusahaan rekanan anda, dan harus 
diselesaikan segera. Saat itu bertepatan anda 
sedang mengerjakan perbaikan pada mesin di 
kantor lain yang jaraknya sangat jauh. Maka Anda 
akan … 
A. Meminta kantor untuk menugaskan teknisi lain 

yang sedang tidak melakukan pekerjaan 
B. Segera menyelesaikan pekerjaan saya dan 

menuju ke sana untuk memperbaikinya 
C. Menuju ke sana untuk memperbaikinya segera 
D. Menghubungi rekan teknisi yang dekat dengan 

lokasi mesin dan memintanya untuk 
memperbaikinya 

E. Menuju kesana untuk memperbaikiny dan 
meminta teman untuk menyelesaikan pekerjaan 
yang sedang saya kerjakan saat ini 

 
76. Anda saat ini sebagai wedding organizer, kebetulan 

anda mendapatkan klien yang meminta acara 

resepsi pernikahannya bertemakan budaya asal 
mereka yang menurut anda susah untuk 
mendapatkan baju dan alat – alat lainnya karena 
sangat jauh dari tempat tinggal anda, maka yang 
anda lakukan ... 
A. Menyarankan mereka untuk menggunakan baju 

adat tempat tinggal saat ini saja agar lebih 
mudah didapatkan 

B. Menyarankan mereka untuk menggunakan 
pakaian nasional saat resepsi pernikahan  

C. Memenuhi semua permintaan mereka untuk 
menggunakan budaya asal mereka dalam 
pernikahan 

D. Memenuhi semua permintaan mereka untuk 
menggunakan budaya asal mereka dalam 
pernikahan dengan syarat semua baju dan alat 
dipersiapkan mereka sendiri 

E. Menghubungi rekan wedding organizer dari 
daerah asal mereka untuk membantu saya 

 
77. Roni merupakan petugas pemeriksa barang yang 

akan dikirim di pelabuhan Belawan, rutinitas Roni 
adalah memeriksa barang-barang yang akan 
dikirim melalui pelabuhan Belawan, pada suatu hari 
ada seseorang yang ingin mengirim hewan ternak 
melalui pelabuhan tersebut, tetapi tidak memiliki 
surat kesehatan hewan yang merupakan salah satu 
persyaratan. Selanjutnya Roni melakukan 
pemeriksaan kepada hewan tersebut dan ternyata 
hewan terseut merupakan pembawa penyakit 
menular dan harus dimusnahkan, jika anda sebagai 
Roni maka ... 
A. Langsung memusnahkan hewan tersebut 

sesuai prosedur 
B. Memusnahkan hewan tersebut dan 

mengupayakan ganti rugi untuk pemiliknya 
C. Melaporkan kepada atasan terkait kasus ini 
D. Menginformasikan kepada pemilik hewan 

tersebut bahwasanya ini harus dimusnahkan 
dan tidak bisa dikirim 

E. Meminta kepada pemilik untuk membawa 
kembali hewannya dengan syarat harus segera 
dimusnahkan 

 
78. Anda bekerja pada sebuah perusahaan yang 

bergerak dibidang jasa keuangan, posisi anda saat 
ini sebagai Customer Service, saat anda sedang 
bertugas ada seorang pelanggan datang untuk 
mengajukan pembukaan rekening baru tetapi dia 
tidak membawa syarat-syarat yang lengkap, 
padahal dia datang dari tempat yang sangat jauh, 
sikap anda ... 
A. Menolak dan memintanya kembali saat syarat-

syarat sudah lengkap 
B. Melihat syarat-syarat apa yang kurang, 

barangkali masih bisa dibukakn rekening 
C. Berkonsultasi dengan atasan untuk melihat 

apakah ada kebijakan untuk dibukakan 
rekening 

D. Langsung membukakan rekening karena 
kurangnya syarat merupakan hal yang biasa 

E. Langsung membukakan rekening karena 
kasihan dia sudah datang dari jauh 

 
79. Teman dekat anda ingin meminjam mobil untuk 

keperluannya yang sangat penting, tetapi anda tahu 
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bahwasanya dia tidak memiliki surat izin 
mengemudi, maka anda akan ... 
A. Menolak permintaannya dengan alasan mobil 

akan saya gunakan 
B. Meminjamkannya walaupun perasaan cemas 
C. Ragu untuk meminjamkannya 
D. Memenuhi permintaannya 
E. Menolak permintaanya karena harus mematuhi 

peraturan 
 

80. Anda memiliki seorang tetangga yang sering 
berdebat dengan anda karena memiliki pandangan 
politik yang berlawanan dengan anda, suatu hari 
tetangga anda tersebut datang ke kantor anda 
karena membutuhkan pelayanan untuk mengurus 
administrasi, maka sikap anda ... 
A. Meminta rekan saya untuk melayaninya 
B. Memanfaatkan kesempatan ini untuk 

menyusahkan urusannya 
C. Membuat dia menunggu untuk mendapatkan 

pelayanan 
D. Melayaninya seperti biasa saya melayani orang 

lain 
E. Berpura-pura tidak melihatnya dan 

mengabaikannya 
 

81. Semua teman-teman satu ruangan anda akan 
keluar menjelang jam istirahat untuk merayakan 
ulang tahun salah satu teman anda dan mereka 
tidak akan kembali ke kantor lagi, maka anda akan 
... 
A. Demi kebersamaan saya akan ikut 
B. Saya akan ikut bergabung setelah jam kantor 

selesai 
C. Ragu untuk ikut 
D. Ikut pergi tapi langsung pulang ke rumah 
E. Ikut hanya saat jam istirahat saja 

 
82. Salah satu rekan kerja anda melangsungkan acara 

pernikahannya, kebetulan acara tersebut diadakan 
pada hari kerja dan mengundang seluruh personil 
di kantor anda, dalam rangka menghadiri acara 
tersebut atasan anda menyuruh untuk menutup 
pelayanan dan mengajak seluruh personil kantor 
untuk menghadiri acara pernikahan rekan kerja 
anda tersebut. Yang anda lakukan adalah … 
A. Menolak ide atasan dengan keras karena 

banyak yang membutuhkan pelayanan 
B. Menerima saja dan ikut pergi ke acara 

pernikahan 
C. Ikut ke acara pernikahan sebenar kemudian 

kembali ke kantor untuk melayani pelanggan 
D. Meminta izin kepda atasan untuk 

melaksanakan pelayanan terlebih dahulu 
kemudian menyusul ke tempat pesta 

E. Mengajak teman untuk tetap melaksanakan 
pelayanan dan tidak menghadiri pesta 

 
83. Anda bekerja di sebuah perusahaan multinasional 

yang ditempatkan di bagian pelayanan, saat anda 
bekerja dan sedang banyak antrian tiba-tiba datang 
seorang bapak yang membutuhkan pelayanan, 
setelah anda ketahui tujuannya ternyata bapak 
tersebut salah masuk antrian seharusnya beliau 
antri ke bidang lain di kantor anda, yang anda 
lakukan adalah … 

A. Menutup pelayanan sebentar dan 
mengantarkan bapak tersebut ke bidang lain 
sesuai kebutuhannya 

B. Memintanya untuk segera ke ruangan yang 
diperlukan, karena saya harus segera melayani 
antrian lain  

C. Meminta teman menggantikan tugas saya dan 
mengantarkan bapak tersebut ke tempat yang 
diperlukan 

D. Meminta tolong kepada teman yang sedang 
tidak melayani pelanggan untuk mengantarkan 
bapak tersebut 

E. Memberinya petunjuk jalan ke arah ruang 
pelayanan yang dibutuhkan 

 
84. Rosti adalah petugas kebersihan di sebuah kantor, 

saat Rosti sedang membersihkan kantor tiba-tiba 
datang seorang ibu tergesa- gesa yang meminta 
pelayanan, padahal jam pelayanan sudah tutup. 
Jika anda sebagai Rosti maka akan melakukan … 
A. Melayaninya sebaik mungkin sesuai 

keperluannya 
B. Menjelaskan kalau jam pelayanan sudah tutup 

dan memintanya untuk datang keesokan 
harinya 

C. Segera mencari orang yang mungkin bisa 
membantu melayaninya 

D. Membiarkannya dan pura-pura tidak melihatnya 
E. Melapor kepada atasan adanya kejadian 

tersebut 
 

85. Saya ditugaskan untuk meracik obat khusus di 
ruang apoteker, rekan saya yang bertugas sebagai 
pengantar obat ingin mengetahui resep tersebut. 
Respon saya ... 
A. Berusaha menghindari rekan yang membujuk 

untuk mengetahui resep tersebut 
B. Dengan bangga saya akan menceritakan 

kepada teman sejawat saya resep dan 
khasiatnya 

C. Memberitahu anggota keluarga tentang obat 
khusu tersebut 

D. Tidak akan membocorkan resep kareba bukan 
wewenang saya 

E. Diam saja 
 
86. Anda merupakan seorang karyawan baru di 

perusahaan tempat anda bekerja saat ini, 
perusahaan tersebut memiliki tingkat disiplin dan 
aturan yang cukup ketat dimana setiap karyawan 
diminta untuk mampu bekerja cepat dan 
menyelesaikan semua tugas dan pekerjaan dengan 
baik demi tercapainya target-target perusahaan, 
sebagai karyawan baru tentu saja anda belum 
terlalu terbiasa dengan hal tersebut, dalam 
melakukan semua pekerjaan anda di kantor hal apa 
yang anda lakukan ... 
A. Lebih suka jika bekerja dengan suasana 

kelompok dan saling bertukar pikiran 
B. Lebih suka bekerja sendiri dan fokus untuk 

menyelesaikan pekerjaan yang diemban 
C. Melibatkan teman p teman dalam setiap hal-hal 

kecil terkait pekerjaan yang ada 
D. Tekun, teliti, dan bekerja sampai semua 

pekerjaan dapat cepat diselesaikan 
E. Lebih suka pekerjaan yang memberikan saya 

kebebasan waktu yang lebih fleksibel 
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87. Noval sedang membuat laporan mingguan untuk 
diserahkan kepada atasannya sore ini, hal ini sudah 
menjadi rutinitas Noval setiap menjelang weekend, 
walaupun begitu Noval tetap membutuhkan waktu 
yang cukup lama untuk menyelesaikannya karena 
laporan yang harus diserahkan harus benar-benar 
detail sehingga Noval harus tetap fokus 
menyelesaikannya, saat sedang asyik 
mengerjakannya tiba-tiba listrik di kantor padam. 
Maka sikap anda sebagai Noval ... 
A. Memberikan informasi kepada atasan bahwa 

pengerjaan laporan mengalami kendala 
B. Marah dan kecewa karena sedang 

bersemangat menyelesaikannya 
C. Tetap tenang dan menunggu listrik menyala 

kembali 
D. Atasan pasti sudah mengetahui masalah ini 

sehingga tidak masalah jika telat menyerahkan 
laporan 

E. Tetap tenang dan mencari solusi untuk 
mengerjakan laporan 

 
88. Anda ditugaskan oleh atasan mensosialisasikan 

kebijakan baru perusahaan ke luar kota, atasan 
anda meminta agar anda bisa sosialisasi di 
beberapa kota secara estafet dalam waktu lima 
hari, atasan anda menginstruksikan agar berangkat 
esok hari, sementara sejak kemaren malam sampai 
hari ini anak anda masih di rawat secara intensif di 
Rumah Sakit karena didiagnosa penyakit typus, 
maka sikap anda ... 
A. Terus terang ke atasan bahwasanya anak saya 

sedang dirawat di Rumah Sakit  
B. Menunggu esok hari dan berdoa agar anak 

saya bisa pulang dari rumah sakit sehingga 
saya bisa melaksanakan tugas dari atasan 

C. Meminta agar rekan saya yang menggantikan 
pekerjaan ini 

D. Tetap berangkat bertugas meminta istri agar 
menjaga anak 

E. Meminta dokter memberikan obat yang paling 
bagus agar besok bisa pulang dari rumah sakit 

 
89. Akhir-akhir ini seluruh dunia dihebohkan dengan 

Covid-19 atau Corona Virus, bermula dari negeri 
tirai bambu dan saat ini penyebarannya dengan 
sangat cepat bahkan sudah ke tanah eropa, di Asia 
Covid-19 ini menjadi berita wajib setiap hari bahkan 
setiap saat ada saja perkembangan terutama dari 
jumlah Korban yang semakin meningkat, di 
Indonesia sendiri korban terinfeksi virus ini setiap 
hari bertambah, saat ini sudah puluhan bahkan bisa 
saja mencapai angka ratusan. Banyak negara yang 
sudah mulai menutup pintu masuk dan keluarnya 
warga dari negara lain dan hal ini bisa saja sangat 
berdampak di ekonomi negara- negara yang 
terjangkit dan bisa saja perekonomian dunia juga 
akan semakin anjlok seiring dengan semakin 
naiknya angka korban Covid-19. Jika anda sebagai 
pimpinan sebuah perusahaan  maka anda akan 
melakukan ... 
A. Membebaskan karyawan walaupun mereka 

ingin ke luar negeri, tetapi setelah pulang 
diberikan waktu untuk bekerja dari rumah 
selama 14 hari 

B. Seluruh karyawan akan diperiksa kesehatannya 
agar dapat diketahui segera apakah ada yang 
terjangkit Covid-19 

C. Merumahkan semua karyawan sampai Covid-
19 benar-benar hilang dari Indonesia 

D. Menghimbau seluruh karyawan agar tidak 
bepergian ke luar negeri, jikalaupun terpaksa 
harus berangkat karena mendesak setelah 
kembali mereka wajib dikarantina selama 14 
hari 

E. Seluruh yang terjadi termasuk penyakit 
kedatangannya sudah ditetapkan oleh sang 
pencipta, sehingga tidak perlu takut yang 
berlebihan 

 
90. Rekan-rekan di kantor saya sangat kompleks 

pemikirannya, sehingga beberapa kali terjadi 
masalah antar rekan lain, jika ada suatu maslah 
biasanya rekan-rekan kantor mencari saya untuk ... 
A. Meminta pertimbangan 
B. Curhat 
C. Tifak ada yang mencari 
D. Menenangkan hati 
E. Mencarikan solusi 
 

91. Saat anda mengemukakan sebuah pendapat yang 
mana kelompok anda tidak setuju dengan pendapat 
tersebut, apakah yang akan anda lakukan jika 
perdebatan sudah mulai terjadi bahkan dengan 
atasan anda juga ... 
A. Saya akan tetap mempertahankan pendapat 

saya 
B. Saya akan menyimak pendapat orang lain 

terlebih dahulu 
C. Saya akan berpikir ulang dan mencari jalan 

tengah 
D. Saya akan mengalah 
E. Saya akan mengumpulkan teman terlebih 

dahulu baru menyuarakan pendapat saya 
 

92. Pada  sebuah kegiatan Siska mendapatkan tugas 
dari panitia dan harus bekerjasama dengan 
rekannya yang bernama Dini, dulu Dini pernah 
bermasalah dengan Siska dimana saat mereka 
bekerja dalam satu ruangan yang sama Dini terlalu 
banyak bicara sementara Siska harus fokus dan 
butuh ketenangan dalam bekerja, jika anda menjadi 
Siska maka ... 
A. Mengajukan keberatan tetapi akhirnya 

menerima keputusan panitia 
B. Protes keras dan meminta agar bekerja sendiri 

saja 
C. Keberatan dan meminta ditempatkan dengan 

orang yang cocok menurut saya 
D. Menerima keputusan panitia dan berusaha 

memperbaiki hubungan dan memahami Dini 
E. Menolak tugas yang diberikan 
 

93. Anda dan tim anda baru saja dipindahkan ke 
ruangan kerja yang baru selesai direnovasi, di 
ruangan tersebut masih kotor dan berdebu, maka 
yang anda dan tim lakukan adalah … 
A. Bergotong royong membersihkan ruangan 
B. Meminta tolong cleaning service  untuk 

membersihkan ruangan 
C. Menunggu sampai ruangan bersih dan dapat 

digunakan dengan layak 
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D. Langsung menempati ruangan dan langsung 
bekerja 

E. Mengandalkan seorang anggota dan cleaning 
service untuk segera membersihkan 

 
94. Menurut saya fungsi utama dari perlunya 

membangun system jejaring kerja yang baik di 
kantor adalah … 
A. Supaya kita mendapatkan perhatian yang luas 

dari masyarakat 
B. Sebagai upaya untuk mendapatkan jalan keluar 

alternative saat rencana kerja tidak berjalan 
baik 

C. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi 
pekerjaan 

D. Unruk meringankan beban atasan 
E. Untuk meningkatkan keuntungan 
 

95. Di perusahaan tempat anda bekerja selalu 
memberikan beasiswa untuk melanjutkan 
pendidikan kepada karyawan yang berprestasi dan 
yang pastinya pendidikan ini harus berkaitan 
dengan pekerjaan/ jabatan yang diemban. Tahun 
ini anda merupakan salah satu pegawai yang 
terpilih untuk mendapatkan beasiswa tersebut 
tetapi beasiswa yang diberikan kantor hanya untuk 
separuh biaya saja, namun pada saat ini kondisi 
ekonomi anda sedang memprihatinkan, maka anda 
akan … 
A. Terpaksa melepaskan kesematan tersebut 

karena kondisi ekonomi yang tidak 
memungkinkan 

B. Meminta kantor untuk menunda waktu belajar 
saya sampai saya memiliki tabungan yang 
cukup 

C. Berkomunikasi terlebih dahulu dengan keluarga 
bisa saja kemungkinan mendapatkan bantuan 
biaya 

D. Mengambil kesempatan tersebut dan mencari 
uang tambahan di luar jam kerja 

E. Meminta kantor untuk membiayai seluruh biaya 
pendidikan dengan dipotong gaji saya 

 
96. Hari ini anda bekerja nyaris tidak ada gangguan 

sehingga bisa lebih fokus dalam bekerja, disore hari 
pada saat jam kerja normal tersisa 2 jam lagi 
seluruh pekerjaan anda telah selesai, maka sikap 
anda … 
A. Mumpung masih di kantor  dan ada fasilitas 

internet maka saya akan mengakses situs 
jaringan sosial  

B. Setelah lelah bekerja hari ini saya rasa tidak 
ada salahnya saya mengobrol dengan rekan-
rekan lain untuk sekedar mengisi waktu luang 

C. Saya lebih suka membaca tabloid infotainment 
D. Saya pergunakan untuk chatting dengan kawan 

lama 
E. Saya pergunakan untuk membaca buku-buku 

pengembangan diri 
 

97. Anda diminta atasan anda membantunya akhir 
pekan ini di kantor untuk menyelsesaikan beberapa 
tugas penting. Namun dalam perjalanan menuju ke 
kantor, kenderaan yang anda tumpangi tiba-tiba 
rusak sehingga harus diperbaiki terlebih dahulu, 
dan ternyata membutuhkan waktu beberapa menit 
agar bisa digunakan lagi, sedangkan atasan anda 

menelpon anda berulang kali meminta anda segera 
datang ke kantor karena anda sangat 
dibutuhkannya … 
A. Berusaha secepatnya kekantor dengan 

mencoba untuk berjalan kaki 
B. Menunggu kendaraan sampai selesai diperbaiki 

dan meminta atasan menunggu 
C. Meminta bantuan atasan di kantor agar segera 

dijemput di lokasi kerusakan kenderaan yang  
anda tumpangi 

D. Berjalan kaki sambil berusaha mencari 
tumpangan untuk ke kantor 

E. Meminta pengemudi kenderaan yang anda 
tumpangi untuk memperbaiki kenderaannya 
dengan cepat 

 
98. Anda ditugaskan oleh atasan ke luar kota dengan 

teman kantor anda, pada saat masih bertugas dan 
tersisa dua hari lagi tiba-tiba istri teman anda 
tersebut melahirkan sehingga beliau harus segera 
pulang walaupun jadwal tugas masih tersisa dua 
hari lagi, maka anda akan ... 
A. Menemani teman saya pulang dan 

menghentikan tugas tersebut 
B. Menghubungi atasan untuk meminta 

kebijakannya 
C. Menyelesaikan tugas tersebut dan membiarkan 

teman anda pulang terlabih dahulu 
D. Ikut pulang dan berkomitmen akan 

menyelesaijan tugas tersebut di lain waktu 
E. Memaksa teman saya untuk menyelesaikan 

tugas sampai selesai lalu pulang 
 

99. Suatu hari anda dan teman-teman sepakat untuk 
pergi ke perpustakaan kota bersama-sama guna 
mencari buku untuk mengerjakan tugas sekolah. 
Anda dan seorang teman anda sudah menunggu 
selama 1 jam di tempat yang telah disepakati, 
namun ada dua orang teman anda yang lain datang 
terlambat dan mengatakan bahwa mereka 
membantu seorang ibu-ibu yang terserempet mobil 
dan si pengemudi pergi meninggalkannya begitu 
saja. Maka yang anda lakukan adalah … 
A. Menyuruh mereka pulang saja karena sudah 

tidak bisa menempati janji dan menghargai 
orang lain 

B. Menyuruh mereka untuk duduk dan 
menanyakan permasalah yang terjadi dan 
kondsi mereka 

C. Memberitahu mereka bahwa lain kali mereka 
tidak akan ditunggu, jika tidak memberikan 
kabar sama sekali 

D. Merasa kesal dan kecera kareja sudah 
menunggu lama dan menyuruh mereka pulang 
saja dan saya langsung ke perpusatakaan 

E. Mengajak mereka ke perpusatakaan kota untuk 
melupakan peristiwa yang baru saja terjadi 

 
100. Covid-19 merupakan hal yang ditakuti oleh 

kebanyakan orang akhir-akhir ini, terlebih semakin 
banyaknya korban dan penyebarannya yang 
massive ke seluruh penjuru dunia, di Indonesia 
sendiri Virus ini juga sangat ditakuti karena begitu 
cepatnya tersebar ke seluruh penjuru negeri. 
Masyarakat terlihat panik, terlebih lagi sulitnya 
didapat masker dan hand sanitizer yang sudah 
menjadi barang langka di Indonesia, kalaupun 
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didapat maka harus merogoh kantong yang tidak 
sedikit untuk memilikinya, terkait kejadian ini maka 
saya akan melakukan … 
A. Tetap menjalani  aktifitas seperti biasa 

walaupun tidak memakai masker dan 
pembersih tangan 

B. Lebih berhati-hati jika bertemu orang lain dan 
mengupayakan tidak ada sentuhan fisik 

C. Segala penyakit pasti ada penawarnya, dan 
saya yakin ini akan segera berakhir 

D. Membentuk tim untuk mencari penimbun 
masker dan hand sanitizer lalu melaporkannya 
ke pihak yang berwajib 

E. Saya akan memanfaatkan tisu basah untuk 
menjadi masker dan alcohol sebagai pembersih 
kuman di tangan. 
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TES WAWASAN KEBANGSAAN 
 

1. Kunci : A 
Materi : UUD 1945 
Pembahasan :  
Presiden sebagai kepala pemerintahan 
memiliki kekuasaan antara lain mengangkat 
dan memberhentikan menteri Negara.  

 
2. Kunci : E 

Materi : Tata Negara 
Pembahasan :  
Kabinet yang menteri-menterinya berasal dari 
beberapa parti politik yang menguasasi 
mayoritas kursi di DPR disebut Kabinet 
Koalisi.  
 

3. Kunci : C 
Materi : Tata Negara  
Pembahasan :  
Dalam sejarah ketatanegaraan RI yang sering 
kali berubah dari masa ke masa adalah 
sistem pemerintahan.  
 

4. Kunci : D 
Materi : Orde Baru 
Pembahasan :  
Pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah 
Orde Baru antara lain demokrasi Pancasila 
dijalankan secara otoritarian. 
 

5. Kunci : B 
Materi : Kerjasama Internasional 
Pembahasan :  
Landasan kerja sama antar bangsa bagi 
Indonesia adalah semua negara bebas 
menentukan nasib sendiri.   

 
6. Kunci : C 

Materi : Kerjasama Internasional 
Pembahasan :  
Tujuan politik luar negeri Indonesia yang 
digagas oleh Muh Hatta antara lain 
memperoleh barang yang diperlukan dari luar 
negeri untuk kemakmuran. 

 
7. Kunci : A 

Materi : Bhinneka Tunggal Ika 
Pembahasan :  
Faktor pendorong timbulnya globalisasi 
antara lain kemajuan iptek terutama informasi 
dan komunikasi.  
 

8. Kunci : B 
Materi : Bhinneka Tunggal Ika 
Pembahasan :  
Perubahan pranata sosial akibat adanya 
globalisasi adntara lain pasar tradisonal 
diganti dengan supermarket.  

 
9. Kunci : B 

Materi : Kerjasama Internasional 
Pembahasan :  
Di bawah ini yang termasuk sumber hukum 
internasional adalah perjanjian internasional.   

 
10. Kunci : E 

Materi : Kerjasama Internasional 
Pembahasan :  
Sesuai dengan asas-asas PBB setiap 
pertikaian internasional harus dilakukan 
dengan cara damai tanpa kekerasan. 

 
11. Kunci : C 

Materi : Kerjasama Internasional 
Pembahasan :  
Tugas mahkamah arbitrase lebih menitik 
beratkan pada masalah perselisihan hukum.  

 

12. Kunci : D 
Materi : Integritas 
Pembahasan :  
Menurut Plato keadilan moral adalah 
keadilan yang didasarkan pada 
keselarasan antara hak dan kewajiban.  

 
13. Kunci : D 

Materi : Sejarah Pancasila 
Pembahasan :  
PPKI adalah badan yang menetapkan 
Pancasila sebagai falsafah Negara 
Republik Indonesia. 

 
14. Kunci : B 

Materi : Pancasila 
Pembahasan :  
Kedudukan Pancasila dalam Pembukaan 
UUD 1945 adalah sebagai dasar negara.  

 
15. Kunci : E 

Materi : Pancasila 
Pembahasan :  
Fungsi Pancasila dalam hidup berbangsa 
adalah sebagai pandangan hidup.  

 
16. Kunci : E 

Materi : Pancasila 
Pembahasan :  
Bentuk nilai instrumental ideologi 
Pancasila adalah UUD 1945 dan 
peraturan perundangan.  

 
17. Kunci : B 

Materi : Pancasila 
Pembahasan :  
Rumusan tentang tujuan negara Republik 
Indonesia harus bersumber pada 
Pancasila. 

 
18. Kunci : D 

Materi : Pancasila 
Pembahasan :  
Segala sikap dan tindakan sehari-hari 
harus dijiwai nilai-nilai Pancasila, 
mengingat kedudukan Pancasila sebagai 
pandangan hidup.  
 

19. Kunci : C 
Materi : Pancasila 
Pembahasan :  
Nilai-nilai yang terkandung dalam 
Pancasila meliputi nilai religius, adat 
istiadat dan kebudayaan.  

 
20. Kunci : A 

Materi : Pancasila 
Pembahasan :  
Fungsi utama ideologi bagi suatu bangsa 
dan negara adalah mempersatukan, 
dengan semboyan kesatuan dalam 
perbedaan.  

 
21. Kunci : C 

Materi : Pancasila 
Pembahasan :  
Pancasila sebagai paradigma 
pembangunan, artinya Pancasila 
dijadikan acuan dasar kegiatan 
pembangunan.  

 
22. Kunci : E 

Materi : UUD NRI 1945 
Pembahasan :  
Isi dari pasal 24 A ayat 4 adalah Ketua 
dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih 
dari dan oleh hakim agung. *** 

 
 

23. Kunci : E 
Materi : Kerjasama 
Internasional 
Pembahasan :  
Negara-negara pendiri OPEC 
(Organization of Petroleum Exporting 
Countries) adalah sebagai berikut; Irak, 
Iran, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. 

 
24. Kunci : C 

Materi : Demokrasi Liberal 
Pembahasan :  
Pemilihan Umum pertama Indonesia tahun 
1955 yang diadakan untuk memilih 
anggota DPR dan Konstituante 
dimenangkan oleh partai yang secara 
berurutan adalah PNI, Masyumi, NU, dan 
PKI. 

 
25. Kunci : B 

Materi : Bhinneka Tunggal Ika 
Pembahasan :  
Asimiliasi adalah proses percampuran dua 
budaya atau lebih yang membentuk 
kebudayaan baru yang sifatnya melebur.  

 
26. Kunci : E 

Materi : Bela Negara 
Pembahasan :  
Sistem pertahanan dan keamanan 
nasional memiliki sistem kinerja bahwa 
segala bentuk serangan yang 
mengakibatkan salah satu wilayah negara 
kesatuan adalah bentuk penyerangan 
terhadap seluruh wilayah NKRI.  

 
27. Kunci : B 

Materi : Bela Negara 
Pembahasan :  
Arah pandang wawasan nusantara dalam 
aspek perwujudan kesatuan dan persatuan 
berdarkan prinsip prinsip integrasi nasional 
kehidupan alamiah atau sosial merupakan 
cara pandang ke dalam.  

 
28. Kunci : C 

Materi : Bhinneka Tunggal Ika 
Pembahasan :  
Heterogenitas masyarakat Indonesia 
merupakan salah satu penghambat 
terbentuknya integritas nasional. 
 

29. Kunci  : B 
Pembahasan  : 
Makna kata yang identik dengan mangrove 
adalah  hutan bakau (KBBI) 

 
30. Kunci : A 

Pembahasan  : 
Inti dari suatu kalimat terdapat pada 
jabatan subjek (S) dan predikat (P) bisa 
ikut Objek ataupun tidak. Suatu jabatan 
kalimat (subjek dan objek) dapat 
diperpanjang dengan menambahkan 
keterangan tambahan. Oleh sebab itu, 
untuk mengetahui inti dari suatu jabatan 
kalimat, hilangkan keterangan tambahan 
pada kalimat tersebut. Bisa juga dengan 
melihat jabatan S dan P pada kalimat 
tersebut. 
Berikut ini analisis jabatan kalimat tersebut. 
Keterangan : Sebagai warga negara yang 
baik 
Subjek : masyarakat 
Predikat : harus memiliki 
Objek : kepedulian yang tinggi 
Keterangan : terhadap kelestarian 
lingkungan hidup sekitarnya sesuai dengan 
kemampuan masing-masing. 
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TES INTELEGENSIA UMUM 
 

31. Kunci  : D 
Pembahasan  : 
Tidak berharta disebut miskin seperti  
Tidak berilmu disebut bodoh 
 

32. Kunci  :  B 
Pembahasan :  
Ke bioskop  untuk menononton  seperti  
Ke warung untuk belanja 

 
33. Kunci  :  D 

Pembahasan :  
Deodoran untuk menghilangkan Bau seperti 
Antiseptik menghilangkan kuman 
 

34. Kunci  :  B 
Pembahasan :  
Pedagang  bekerja di Pasar 
Montir bekerja di Bengkel 

 
35. Kunci  :  C 

Pembahasan : 

Pola :  2, +1,  2, +1, …  
 

36. Kunci  :  B 
Pembahasan : 

Pola :  2, –1 ,  2, –1, … 
 
37. Kunci  :  A 

Pembahasan :  

Pola  1,  2,  3,  4, … 
 

38. Kunci  :  B 
Pembahasan :  
Pola 1: –1 , –2, –3, –4, … 
Pola 2: +1, +2, +3,  + 4 
 

39. Kunci  :  E 
Pembahasan :   
Pola : bilangan kuadrat 
 

40. Kunci  :  A 
Pembahasan :  

Pola :  2, –3,  2, –3, … 
 

41. Kunci  :  C 
Pembahasan : 

4:56,212 = 12 + (1,6 :4) 

12 + 0,4 = 12,4 
 

42. Kunci  :  B 
Pembahasan :  

4

1

8

3
:

16

9
x →

4

5

4

1

3

8

16

9
x  

75,1
4

1

6

3
y →

4

10

4

7

4

1

4

2
y  

Jadi 

4
10

4
5


y

x
→

2

1


y

x
 → 2x = y 

 
43. Kunci  :  C 

Pembahasan :  

4

32

12

11
3

3

2 


 xx
 (kali 12) 

4(x + 2) – 36 = 11 – 3(2x + 3) 
4x + 8 – 36 = 11 – 6x – 9  
10x = 30 → x = 3 

 
44. Kunci  :  D 

Pembahasan :  
456  x 456 – 456   457 + 567   568 – 567 
  567  
= 456 (456 – 457) + 567 (568 – 567) 
= 456 ( –1) + 567 (1) 

= – 456 + 567 = 
A. –220 
B. –110 
C. 0 
D. 111 
E. 220 

  
45. Kunci  :  C 

Pembahasan :  
A = (– 2)2 → A = 4 
B = (2) – 2 → B = 1/4  
C = (– 1)3 → C = – 1 
3A – 4B + 5C = 3 (4) – 4(1/4) + 5(– 1)  
 = 12 – 1 – 5 = 6  

 
46. Kunci  :  C 

Pembahasan :  

S1 = S2 → V1   t1 = V2   t2 
60   t = V2   (75%t) → V2 = 80 km/jam 

 
47. Kunci  :  B 

Pembahasan :  
Sisa pekerjaan : 24   (36 – 15) = (24 + 
4)   t  
t = 18 hari setelah libur 
sisa hari seharusnya = 36 – 15 – 4 = 17 
hari lagi 
jadi terlambat 1 hari 
  

48. Kunci  :  C 
Pembahasan :  

buahah /000.3
16

000.48
jeruk 1 arg   

Beli 1/2 kg dapat 8 ditambah bonus 1 
buah jeruk 
Jadi pembeli hanya bayar 8 x 3.000= 
Rp24.000 
 

49. Kunci  :  D 
Pembahasan :  

guci/jam 3
jam 8

guci 24
mahirV  

guci/jam 5
jam 48

guci 240
gabunganV  

Jadi VMalo = 5 – 3 = 2 guci/jam 
Smalo = 2 x 6 = 12 guci 

 
50. Kunci  :  B 

Pembahasan :  
A : B = 5 : 3 → 3A = 5B 
A – 3 = 2 (B – 3) → A = 2B – 3 (substitusi 
ke Pers 1) 
3 (2B – 3) = 5B  B = 9 dan A = 15 
(A + 4) + (B + 4) = (15 + 4) + (9 + 4) = 32 

 
51. Kunci  : D 

Pembahasan :  

Kakek Nenek Dawiyah Chairul  

Ali/Bahri Ali/Bahri Ibu Ayah  

 
52. Kunci  :  A 

Pembahasan :  

Bah
ar  

Fat
ur  

Aul
ia  

El
mi  

Da
ud  

Cho
iri  

 
53. Kunci  :  D 

Pembahasan :   
Ani, Bida, Dina, Cindy 

 
54. Kunci  :  C 

Pembahasan :  

Eni  Jeni  

Dini/Gina Dini/Gina 

Fifi  Iin  

Heni  Kiki  

 

 

55. Kunci  :  D 
Pembahasan :   
 
 
 
 
 
 

Dani  Sani  

VINA GANI 

Fatih  Umi 

TINA EDI 

 
56. Kunci  :  B 

Pembahasan :  
Tak satupun pegawai yang tidak disiplin 
(obversi) 
Semua pegawai disiplin 
Sementara guru tidak disiplin 

  Sebagian guru bukan pegawai 
 

57. Kunci  :  B 
Pembahasan :  
Semua angsa berwarna berbulu putih. 
Semua angsa berenang di air. 
(dijumlahkan) 
Semua angsa berbulu putih dan berenang 
di air  
Hewan A berwarna berbulu putih dan tidak 
berenang di air 
Hewan A bukan angsa 
 

58. Kunci  :  B 
Pembahasan :  
Semua tentara berani mati.  Semua tentara 
berwajah sangar. (dijumlahkan) 
Semua tentara berani mati dan berwajah 
sangar 
Ucok adalah tentara yang tampan, jadi  
Ucok berani mati dan berwajah sangar 
 

59. Kunci  :  E 
Pembahasan :  
Semua mangga muda berasa asam.  
Semua yang berasa asam disukai wanita 
hamil.  
Semua mangga muda disukai wanita hamil 
(konversi) 
Ada wanita hamil yang menyukai 
mangga muda 

 
60. Kunci  :  C 

Pembahasan :  
Jika matahari terbit maka ayam jantan 
berkokok. Jika ayam jantan berkokok, 
maka Ibu terbangun. Jika ibu terbangun, 
maka ia membuka jendela.  
Jika matahari terbit maka ibu buka 
jendela 
Ternyata ibu membuka pintu kamar 
(bukan jendela) 
Jadi, Matahari tidak terbit 

 
61. Kunci  :  E 

Pembahasan :  
Diputar 180o 

 
62. Kunci  :  B 

Pembahasan :  
Diputar 180o 
 

63. Kunci  :  C 
Pembahasan :  
Hanya gambar C yang berbeda 
 

64. Kunci  :  B 
Pembahasn  : 
Kotaknya = 52 , 42, 32, 22 
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65. Kunci  :  C 
Pembahasan :  
Persegi diputar ke kanan 
Panah berubah arah berlawanan 
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TES KARAKTERISTIK PRIBADI 
               

66. Kunci  : E 
Profesionalisme 
A. 1 
B. 2 
C. 4 
D. 3 
E. 5 

 
67. Kunci  : E 

Bekerja mandiri dan tuntas 
A. 4 
B. 3 
C. 2 
D. 1 
E. 5 

 
68. Kunci  : E 

Orientasi pada oranglain 
A. 3 
B. 4 
C. 1 
D. 2 
E. 5 
 

69. Kunci  : C 
Semangat Berprestasi 
A. 2 
B. 1 
C. 5 
D. 4 
E. 3 

 
70. Kunci  : A 

Kemampuan menggerakkan dan 
mengkoordinir orang lain 
A. 5 
B. 2 
C. 2 
D. 3 
E. 1 

 
71. Kunci  : E 

Profesionalisme dan Integritas 
A. 1 
B. 2 
C. 4 
D. 3 
E. 5 

 
72. Kunci  : C 

Kemampuan beradaptasi 
A. 3 
B. 2 
C. 5 
D. 1 
E. 4 

 
73. Kunci  : B 

Kemampuan beradaptasi dan sosial budaya 
A. 3 
B. 5 
C. 4 
D. 2 
E. 1 

 
74. Kunci  : B 

Kemampuan mengggerakkan dan 
mengkoordinir orang lain 
A. 2 
B. 5 
C. 3 
D. 1 
E. 4 

 
 

 
 

75. Kunci  : D 
Jejaring kerja 
A. 4 
B. 3 
C. 1 
D. 5 
E. 2 

 
76. Kunci  : E 

Jejaring kerja 
A. 2 
B. 1 
C. 4 
D. 3 
E. 5 

 
77. Kunci  : A 

Pelayanan Publik 
A. 5 
B. 4 
C. 3 
D. 2 
E. 1 

 
78. Kunci  : C 

Pelayanan public 
A. 4 
B. 3 
C. 5 
D. 2 
E. 1 

 
79. Kunci  : E 

Profesionalisme  
A. 4 
B. 3 
C. 2 
D. 1 
E. 5 

 
80. Kunci  : D 

Pelayanan public 
A. 4 
B. 1 
C. 3 
D. 5 
E. 2 

 
81. Kunci  : E 

Orientasi pada orang lain dan 
Profesionalisme 
A. 2 
B. 4 
C. 3 
D. 1 
E. 5 

 
82. Kunci  : D 

Orientasi pelayanan 
A. 2 
B. 1 
C. 4 
D. 5 
E. 3 

 
83. Kunci  : D 

Pelayanan public 
A. 1 
B. 3 
C. 2 
D. 5 
E. 4 

 
84. Kunci  : C 

Pelayanan Publik 
A. 3 
B. 4 
C. 5 
D. 1 

E. 2 
 

85. Kunci  : D 
Integritas Diri 
A. 3 
B. 1 
C. 2 
D. 5 
E. 4 

 

86. Kunci  : D 
Bekerja mandiri dan tuntas 
A. 3 
B. 4 
C. 2 
D. 5 
E. 1 

 

87. Kunci  : A 
Bekerja mandiri dan tuntas 
A. 5 
B. 1 
C. 2 
D. 3 
E. 4 

 

88. Kunci  : D 
Profesionalisme  
A. 1 
B. 4 
C. 2 
D. 5 
E. 3 

 

89. Kunci  : D 
Orientasi pada orang lain 
A. 4 
B. 3 
C. 2 
D. 5 
E. 1 

 

90. Kunci  : E 
Kreatifias dan inovasi 
A. 3 
B. 2 
C. 1 
D. 4 
E. 5 

 

91. Kunci  : D 
Kemampuan bekerjasama dalam 
kelompok 
A. 1 
B. 4 
C. 3 
D. 5 
E. 2 

 

92. Kunci  : D 
Kemampuan beradaptasi/ bekerjasama 
dalam kelompok 
A. 4 
B. 2 
C. 3 
D. 5 
E. 1 

 
93. Kunci  : A 

Kemampuan beradaptasi 
A. 5 
B. 4 
C. 2 
D. 1 
E. 3 

 

94. Kunci  : C 
Jejaring Kerja  
A. 1 
B. 3 
C. 5 
D. 2 
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Tryout Nasional 01 

E. 4 
 
 

95. Kunci  : D 
Kemampuan belajar berkelanjutan 
A. 1 
B. 3 
C. 4 
D. 5 
E. 2 

 
96. Kunci  : E 

Kemampuan belajar berkelanjutan 
A. 2 
B. 1 
C. 3 
D. 4 
E. 5 

 
97. Kunci  : D 

Kemampuan beradaptasi 
A. 4 
B. 1 
C. 2 
D. 5 
E. 3 

 
98. Kunci  : C 

Bekerja mandiri dan tuntas 
A. 1 
B. 4 
C. 5 
D. 2 
E. 3 

 
99. Kunci  : B 

Kemampuan mengendalikan diri 
A. 2 
B. 5 
C. 3 
D. 1 
E. 4 

 
100. Kunci  : E 

Kreatifitas dan Inovasi 
A. 1 
B. 3 
C. 2 
D. 4 
E. 5 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


