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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 65. 
2. TIU minimal 80. 
3. TKP minimal nilai 126. 

 
 
 
 
 

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

 
1. Sidang resmi BPUPKI ke dua dengan tujuan untuk membahas 

rancangan undang-undang dasar (RUUD) dilaksanakan pada 
tanggal ... 
A. 29 Mei s/d 1 Juni 1945 
B. 22 Juni s/d 14 Juli 1945 
C. 10 s/d 17 Juli 1945 
D. 18 s/d 22 Agustus 1945 
E. 17 Agustus 1945 
 

2. Dibawah ini adalah tokoh yang mengkritik bunyi sila pertama 
dari hasil piagam Jakarta yaitu … 
A. Ir.soekarno 
B. A. A Maramis 
C. Moh. Hatta 
D. Moh. Hasan 
E. Mr. Kasman singodimedjo 
 

3. Dibawah ini tokoh yang dijuluki sebagai Bapak penggali 
Pancasila Indonesia yaitu ... 
A. Agus Salim 
B. Moh. Hatta 
C. Ir. Soekarno 
D. Radjiman Widyo Diningrat 
E. Mr. Kasman singodimedjo 
 

4. Bagian dari UUD 1945 sebelum diadakan amandemen terdiri 
dari ... 
A. Pembukaan dan batang tubuh 
B. Pembukaan, batang tubuh dan pasal-pasal 
C. Batang tubuh dan pasal-pasal 
D. Pembukaan,Batang tubuh dan penjelasan 
E. Pembukaan dan pasal-pasal 
 

5. Bagian dari UUD 1945 terdapat dalam UUD 1945 tepatnya pada 
pasal ... 
A. Aturan peralihan ayat 2 
B. Aturan tambahan pasal 2 
C. Aturan tambahan ayat 2 
D. Aturan peralihan pasal 2 
E. Pasal 1 ayat 1 
 

6. Isi dari Pasal 29 UUD 1945 merupakan wujud pengamalan sila 
ke ... 
A. Satu 
B. Dua 
C. Tiga 
D. Empat 
E. Lima 
 

7. Batasan laut teritorial Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 
s/d 13 Desember 1957 dihitung dari garis pantai dengan konsep 
pulau demi pulau yang terpisah pisah yaitu sepanjang ... 
A. 3 mil 
B. 6 mil 
C. 7 mil 
D. 10 mil 
E. 12 mil 
 

8. Pernyataan presiden Soekarno pada bulan Februari 1957 yang 
berpandangan bahwa sistem parlementer tidak sesuai dengan 
kepribadian bangsa Indonesia dikenal dengan ... 
A. Dekrit presiden 
B. Ideologi presiden 
C. Keputusan presiden 
D. Konsepsi presiden 
E. Ketetapan presiden 
 

9. Pemberontakan DI/TII salah satu penyebab kabinet Ali 
Sastroamidjojo turun. Pemberontakan tersebut merupakan 
pelanggaran dari sila ke ... 
A. Satu 
B. Dua 
C. Tiga 
D. Empat 
E. Lima 
 

10. Bhinneka tunggal Ika dan Garuda ditetapkan sebagai semboyan 
dan lambang negara Indonesia berdasarkan peraturan 
pemerintah yaitu ... 
A. Nomor 40 tahun 1958 
B. Nomor 40 tahun 1951 
C. Nomor 66 tahun 1958 
D. Nomor 66 tahun 1951 
E. Nomor 41 tahun 1946 
 

11. Indonesia memiliki beragam suku dan budaya. Keinginan untuk 
mempelajari setiap budaya yang ada di Indonesia karena 
bangga berbangsa dan bernegara Indonesia merupakan 
perwujudan dari sila ke ... 
A. Satu 
B. Dua 
C. Tiga 
D. Empat 
E. Lima 
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12. Cara pandang tentang diri dan lingkungannya berdasarkan 
Pancasila dan UUD 1945 yang berbhineka tunggal Ika adalah ... 
A. Nasional 
B. Nusantara 
C. Wawasan nasional 
D. Wawasan kebangsaan 
E. Wawasan Nusantara 
 

13. Sifat ketahanan Nasional satu dalam bidang wilayah, 

ideologi,bangsa dan politik yaitu ... 

A. Dinamis 
B. Kewibawaan 
C. Percaya diri 
D. mawas kedalam dan keluar negeri 
E. Manunggal 
 

14. Pasal 27 ayat 3 merupakan perwujudan dari           nilai 
Pancasila yaitu sila ke ... 
A. Satu 
B. Dua 
C. Tiga 
D. Empat 
E. Lima 
 

15. Dibawah ini beberapa identitas nasional Indonesia kecuali ... 
A. Atheis 
B. Multikultural 
C. Demokrasi 
D. Negara hukum 
E. Berbhineka tunggal Ika 
 

16. Lembaga yang memiliki wewenang untuk mengusulkan calon 
hakim agung dan dapat diberhentikan oleh presiden 
berdasarkan persetujuan DPR yaitu ... 
A. Mahkamah Agung 
B. Komisi Yudisial 
C. Mahkamah Konstitusi 
D. Pengadilan umum 
E. Kepolisian 
 

17. Hak presiden untuk memberhentikan penyelidikan dalam 
sebuah kasus pidana disebut hak ... 
A. Grasi 
B. Rehabilitasi 
C. Angket 
D. Amnesti  
E. Abolisi 
 

18. Lembaga yang dibentuk setelah adanya perubahan ketiga dan 
setingkat dengan Mahkamah Agung yaitu ... 
A. Mahkamah Konstitusi 
B. Komisi Yudisial 
C. Pengadilan Umum 
D. Dewan Pertimbangan Agung 
E. Dewan Perwakilan Rakyat 
 

19. Rakyat Indonesia wajib menjual hasil panen rempah-rempah 
kepada VOC dengan harga yang sangat murah merupakan 
kebijakan VOC yang dikenal dengan ... 
A. Ekstirpasi 
B. Verplichte Leverantie 
C. Contingenten 
D. Pelayaran hongi 
E. Octroi 
 

20. Rakyat Indonesia mengenal sistem sewa tanah pada tahun 
1811-1816 dibawah pimpinan gubernur jenderal yaitu ... 
A. H. William Daendels 
B. Jansen 
C. Cornelis Dr Houtman 
D. Pieter Both 
E. Thomas Stamford Raffles 
 

21. Perpindahan penduduk dari pulau Jawa ke pulau Sumatra untuk 
dijadikan kuli kontrak perkebunan Belanda. Hal ini terjadi pada 
masa ... 
A. VOC 
B. Cultuur stelsel 
C. Politik etis 
D. Penduduk Jepang 
E. Imperialisme Inggris 
 

22. "Darmo Kondo" adalah harian yang digunakan untuk 
menyuarakan kegiatan sebuah organisasi pada masa 
pergerakan nasional. Adapun nama organisasi tersebut yaitu ... 
A. Budi Utomo 
B. Indische Partij 
C. Sarekat Islam 
D. PNI 
E. Muhammadiyah 
 

23. Dibawah ini adalah organisasi modern berdiri pada tahun 1912  
yang kemudian terpecah menjadi dua dan salah satunya 
beraliran komunis yaitu ... 
A. Budi Utomo 
B. Indische Partij 
C. Sarekat Islam 
D. PNI 
E. Muhammadiyah 
 

24. Suluh Indonesia (Sulindo) merupakan harian mingguan yang 
dimiliki oleh organisasi pada masa pergerakan nasional yaitu ... 
A. Budi Utomo 
B. Indische Partij 
C. Sarekat Islam 
D. PNI 
E. Muhammadiyah 
 

25. Kabinet pada masa demokrasi liberal yang salah satu penyebab 
berakhirnya dikarenakan terjadinya peristiwa Tanjung Morawa 
adalah kebinet ... 
A. Natsir 
B. Sukiman 
C. Wilopo 
D. Ali Sastroamidjojo 
E. Burhanuddin Harahap 
 

26. Konferensi Meja Bundar yang akhirnya menjadikan RIS 
berdaulat dilaksanakan di ... 
A. Jakarta 
B. Bandung 
C. London 
D. Deenhag 
E. Medan 
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27. Ir.Soekarno dan Mohammad Hatta dilepaskan dari tawanan 
Belanda pada masa Agresi militer Belanda yang ke dua 
merupakan isi dari perjanjian ... 
A. Linggarjati 
B. Kali jati 
C. Renville 
D. Roem Royen 
E. KMB 
  

28. Sebuah organisasi regional yang berdirinya karena ingin meniru 
kesuksesan Jepang dalam     bidang industri yang memiliki 
kemajuan sangat pesat adalah ... 
A. ASEAN 
B. KAA 
C. OPEC 
D. OKI 
E. APEC 
 

29. Indonesia ikut serta dalam kerjasama internasional baik dalam 
bentuk kerjasama bilateral, regional maupun multilateral. Hal ini 
menggambarkan bahwa Indonesia mewujudkan nilai Pancasila 
yaitu sila ke ... 
A. Satu 
B. Dua 
C. Tiga 
D. Empat 
E. Lima 
 

30. Indonesia ikut mengecam tindakan Israel yang terus menerus 
mengadakan penyerangan kepada Palestina. Hal ini sesuai 
dengan nilai sila ke ... 
A. Satu 
B. Dua 
C. Tiga 
D. Empat 
E. Lima 
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BAGIAN II :   TES INTELEGENSIA UMUM (TIU) 
Jumlah soal   :   35 
Keterangan  :   Dilarang menggunakan alat bantu (Kamus, tabel, Kalkulator, HP, tablet, dsb.) 

 
KOSAKATA 

31. ENTITAS 
A. Satuan yang berwujud 
B. Menyatakan suatu jumlah 
C. Hasil dari pengolahan 
D. Kualitas suatu karya 
E. Pendalaman pemahaman 
 

32. DIFERENSIASI 
A. Turunan hasil 
B. Perbedaan pendapat 
C. Perbuatan membedakan 
D. Perbandingan hasil 
E. Pembanding pikiran 

 
SINONIM 
 
33. RISKAN = ... 

A. Kendali 
B. Tanggungan 
C. Akibat 
D. Aman 
E. Berbahaya 

 
ANTONIM 
 
34. KENTARA >< ... 

A. Kering 
B. Kacau 
C. Abstrak 
D. Wujud 
E. Tampak 

 
ANALOGI 
 
35. TIMUR : UTARA= … : … 

A. Barat Laut : Barat Daya 
B. Timur Laut : Tenggara 
C. Mata Angin : Arah 
D. Tenggara : Selatan 
E. Selatan : Timur Laut 
 

36. BABAK : DRAMA = ... : ... 
A. Rugi : Bangkrut 
B. Bungkus : Slof 
C. Hemat : Boros 
D. Alas : Tegel 
E. Teralis : Jeruji 
 

37. POROS : RODA  = ... : ... 
A. Orbit : Bumi 
B. Pusat : Sekitar 
C. Kuat : Lemah 
D. Matahari : Planet 
E. Sumbu : Bola 
 

38. PEDAGOGIK : PENDIDIKAN= ... : ... 
A. Kimia : Campuran 
B. Biologi : Ekosistem 
C. Patologi : Penyakit 
D. Filsafat : Ide 
E. Sastrawan : Sastra 

KEMAMPUAN KUANTITATIF 
 

39. Hasil dari
22

81

27
:

48

32















 adalah… 

A. – 1  
B. 0 
C. 1 
D. 2 
E. 4 
 

40. Hasil dari %333,8125,00576,0   adalah ... 

A. 0,00025 
B. 0,0025 
C. 0,025 
D. 0,25 
E. 2,5 
 

41. Jika x adalah 33,33% dari 99 dan y = 37,5% dari 160, maka nilai  
(x + y + 1)2 =  ... 
A. 2.500 
B. 6.400 
C. 10.000 
D. 14.400 
E. 16.900 
 

42. Jika 
3

1024
1024m

 
dan 

3

1024
n

 
maka … 

A. m < n 
B. m > n 
C. 2m = n2 
D. m = 3n 
E. m = n 
 

43.   %508
8

2
44:16

3 42
 = ... 

A. –14  
B. –2 
C. 241 
D. 253 
E. 256 
 

44. Sabiya membeli sebuah gamis di suatu pusat perbelanjaan. 
Ternyata di barisan gamis yang dibeli Sabiya tertera diskon 
20%. Karena berbelanja pada hari minggu, Sabiya kembali 
mendapat potongan harga langsung yaitu Rp.50.000,00. Jika 
Sabiya hanya membayar Rp. 110.000,00 di kasir, maka harga 
awal gamis tersebut saat dipajang adalah ... 
A. Rp. 160.000,00 
B. Rp. 170.000,00  
C. Rp. 180.000,00  
D. Rp. 190.000,00 
E. Rp. 200.000,00 
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45. Beni berangkat ke sekolah pukul 06.30 mengendarai sepeda 
motor dengan kecepatan 45 km/jam. Karena buku PR Beni 
tertinggal, pada pukul 06.50 Ray yang merupakan abang dari 
Beni berusaha menyusul menggunakansepeda motor dengan 
kecepatan 75 km/jam. Jika Ray mampu menyusul Ray sebelum 
sampai ke sekolah, pukul berapa saat mereka bertemu ? 
A. 06.55 
B. 07.00 
C. 07.10 
D. 07.20 
E. 07.25 
 

46. Elmeera berangkat dari kota A dengan kecepatan 60 km/jam 
dan tiba di kota B setelah 3 jam. Setelah sampai di Kota B 
Elmeera kembali lagi ke kota A dan menempuh perjalanan 
dengan waktu 6 jam, karena perjalanan pulang banyak titik 
kemacetan. Jika jalur perjalanan pergi dan pulang di anggap 
sama, maka kecepatan rata-rata Elmeera terhadap seluruh 
perjalanan adalah... 
A. 40 km/jam 
B. 45 km/jam 
C. 50 km/jam 
D. 55 km/jam 
E. 60 km/jam 
 

47. Seorang pemborong mempekerjakan 12 orang tukang yang 
bekerja selama 4 hari, ternyata mereka akan mampu 
menyelesaikan 36 lemari. Jika ternyata pemborong tersebut 
mendapatkan pesanan baru sebanyak 108 lemari untuk 
diselesaikan selama 3 hari, maka banyak tukang yang 
dibutuhkan adalah … 
A. 12 
B. 24 
C. 36 
D. 48 
E. 60 
 

48. Sabiya dan Elmeera adalah kakak beradik. Perbandingan usia 
Sabiya dan Elmeera lima tahun yang akan datang adalah 5 : 4. 
Sedangkan perbandingan usia Sabiya dan Elmeera lima tahun 
yang lalu adalah 3 : 2. Maka perbandingan usia mereka 
sekarang adalah... 
A. 6 : 7 
B. 5 : 6 
C. 6 : 5 
D. 5 : 4 
E. 4 : 3 

 
PENARIKAN  KESIMPULAN 

 

49. Semua siswa pandai bahasa Inggris. Sebagian siswa pandai 
bahasan Arab. Jadi… 
A. Sebagian siswa pandai bahasa arab dan tidak bahasa 

inggris 
B. Semua siswa pandai bahasan Inggris dan bahasa arab 
C. Semua siswa yang tidak pandai bahasa Arab pandai 

bahasa Inggris 
D. Sebagian siswa pandai bahasa Inggris namun tidak bahasa 

Arab 
E. Tidak dapat disimpulkan 
 

50. Tak satupun anak muda yang tidak pintar. Sementara yang 
pintar akan menjadi orang yang berhasil.Jadi… 
A. Semua yang pintar akan berhasil 
B. Sebagian anak muda akan  berhasil 
C. Sebagian yang berhasil adalah anak muda 
D. Tak satupun anak muda yang akan berhasil 
E. Tidak dapat disimpulkan 

51. Semua siswa berprestasi mendapat beasiswa kuliah di luar 
negeri. Sebagian Lulusan SMA tidak mendapat beasiswa kuliah 
di luar negeri. Jadi… 
A. Sebagian Lulusan SMA adalah siswa berprestasi karena 

dapat beasiswa 
B. Semua siswa Lulusan SMA tidak berprestasi 
C. Sebagian Lulusan SMA bukan siswa berprestasi 
D. Semua Lulusan SMA tidak siswa berprestasi 
E. Sebagian yang mendapat beasiswa kuliah di luar negeri 

adalah siswa berprestasi 
 

52. Semua siswa Adzkia memiliki semangat yang tinggi untuk 
belajar. Semua siswa Adzkia akan menggapai cita-citanya. 
Jadi... 
A. Semua siswa Adzkia memiliki semangat yang tinggi untuk 

belajar dan tidak akan menggapai cita-citanya 
B. Sebagian siswa Adzkia yang memiliki semangat tinggi akan 

menggapai cita-citanya 
C. Sebagian siswa Adzkia memiliki semangat yang tinggi 

untuk belajar dan akan menggapai cita-citanya 
D. Semua siswa Adzkia akan menggapai cita-citanya jika 

memiliki semangat yang tinggi 
E. Sebagian siswa Adzkia akan menggapai cita-citanya 
 

53. Jika rajin berolahraga maka badan akan sehat. Jika badan 
sehat maka hidup akan bahagia. Pak Sule termasuk yang malas 
untuk berolahragakarena terlalu lelah dengan pekerjaannya. 
Jadi... 
A. Pak Sule badannya sehat 
B. Pak Sule badannya tidak sehat 
C. Pak Sule hidupnya tidak akan bahagia 
D. Pak Sule hidupnya tetap bahagia karena rajin bekerja 
E. Tidak dapat disimpulkan 
 

54. Faaiza adalah anak yang sangat dimanja oleh ayahnya. 
Ayahnya akan memberikan hadiah jika mendapat rangking 3 
besar. Jika ayahnya memberikan hadiah maka bundanya akan 
marah karena terlalu dimanja. Ternyata saat ini Bunda Faaiza 
sedang marah. Jadi... 
A. Faaiza tidak mendapat ranking 3 besar 
B. Faaiza mendapat ranking 3 besar 
C. Faaiza diberikan hadiah oleh ayahnya 
D. Faaiza sedih karena dimarahi bundanya 
E. Tidak dapat disimpulkan 
 

55. Jika sedang lapar maka bayi akan menangis. Jika bayi 
mengangis maka akan digendong oleh ibunya. Jadi... 
A. Jika bayi tidak lapar maka tidak akan digendong oleh 

ibunya 
B. Jika sedang lapar atau tidak digendong oleh ibunya 
C. Jika tidak digendong oleh ibunya maka bayi tidak sedang 

lapar 
D. Jika sedang lapar atau bayi digentong oleh ibunya 
E. Jika digendong oleh ibunya maka bayi sedang lapar 
 

BARISAN ANGKA DAN HURUF 
 

56. 1   2   5   11   23  … 
A. 40 
B. 41 
C. 43 
D. 45 
E. 47 
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57. 1   2   5   3   4   5   5   6   5   ...   ... 
A. 7   8 
B. 6   7 
C. 5   5 
D. 7   6 
E. 8   7 
 

58. 1   4   4   10   9   16   16   ...   ... 
A. 20   22 
B. 22   25 
C. 21   23 
D. 13   12 
E. 25   24 

 
59. J   N   L   P   N   ...   ...  

A. R   O 
B. R   P 
C. P   R 
D. R   S 
E. K   N 
 

60. A   A   B   C   D   E   H   ...   … 
A. G   P 
B. G   J 
C. F   H 
D. H   I 
E. F   P 
 

61. Z   Y   Y   Y   X   Y  …   … 
A. W   X 
B. Y   Y 
C. Y   W 
D. W   Y 
E. Y   Z 
 

ANALYTICAL REASONING 
 

Seorang siswa diwajibkan mengikuti les tambahan di sekolahnya 
setiap hari senin sampai sabtu, dimana satu hari 1 mata pelajaran. 
Kode mata pelajarannya yakni: E, F, G, H, I, dan J. Masing-masing 
mata pelajaran harus ditempuh sesuai dengan urutan berikut:Mata 
pelajaranJ boleh diambil sebelum mata pelajaran F namun tak boleh 
sebelum E. Mata pelajaran harus diambil pada hari kedua dari 
seluruh hari yg harus les.Mata pelajaran H harus diambil tepat 
setelah mengambil mata pelajaran G. 

 
62. Jika mata pelajaran J diambil pada hari Jum’at, maka H diambil 

pada hari... 
A. Senin 
B. Selasa 
C. Rabu 
D. Kamis 
E. Jum’at 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pada sebuah jalan terdapat 8 ruko berurutan dengan kode awal ruko 
yaitu P, Q, R, S, T, U, V, dan W. Jika ruko tersusun dari barat ke 
timur dengan urutan seperti berikut: 
 P berada di barat U dan S 
 U berada di timur R namun di barat Q 
 V berada di ujung barat jalan dan persis di sebelahnya T 
 P berada di barat W 

 
63. Jika diurutkan dari barat ke timur, maka urutan yang sesuai 

adalah ... 
A. P,  R,  U,  W,  Q,  S,  T,  V 
B. P,  R,  U,  Q,  W,  S,  V,  T 
C. W,  R,  U,  P,  Q,  S,  T,  V 
D. U,  R,  P,  W,  S,  Q,  T,  V 
E. P,  R,  Q,  W,  U,  S,  T,  V 
 

Dalam sebuah pertemuan Rapat, 8 orang mengadakan rapat yang 
pesertanya adalah Abas, Beti, Cinta, Dion, Erik, Fariz, Gaza, dan 
Hendi. Dalam rapat tersebut mereka duduk menglilini meja bundar, 
dimana: 
 Cinta dan Dion duduk tepat berhadapan 
 Hendi duduk 2 kursi terpisah dari Abas 
 Erik duduk berhadapan dengan Abas 
 Fariz duduk diantara Hendi dan Cinta 

 
64. Bila Fariz dipisahkan 2 kursi dengan Beti, pernyataan di bawah 

ini yang benar adalah... 
A. Fariz dan Gaza dipisahkan oleh 2 kursi 
B. Fariz dan Abas duduk berseberangan 
C. Cinta duduk di antara Fariz dan Abas 
D. Gaza duduk di dekat Hendi 
E. Dion dan Cinta duduk berseberangan 
 

Pada suatu jamuan makan malam, 8 orang eksekutif muda (Bento, 
Desi, Lisa, Lenni, Zion, Mimi, Ray, dan Tedy) duduk mengelilingi 
meja bundar, dimana: 
 Zion duduk berhadapan dengan Bento 
 Lenni dan Lisa duduk tepat berhadapan 
 Tedy duduk 2 kursi terpisah dari Bento 
 Mimi duduk diantara Tedy dan Lisa 

 
65. Berdasarkan kondisi tersebut, pernyataan di bawah ini yang 

pasti benar adalah... 
A. Mimi dan Ray dipisahkan oleh 2 kursi 
B. Mimi dan Bento berseberangan 
C. Desi dan Tedy duduk berhadapan 
D. Lisa duduk di sebelah Zion 
E. Bento terpisah satu kursi dengan Mimi 
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BAGIAN III :   TES KARAKTERISTIK PRIBADI (TKP) 
Jumlah soal   :   35 
Keterangan  :   Dilarang menggunakan alat bantu (Kamus, tabel, Kalkulator, HP, tablet, dsb.) 

 
66. Saya memiliki rekan sekantor yang sedang kesulitan ekonomi 

karena harus menebus biaya operasi persalinan istrinya. Rekan 
saya telah mencoba meminjam uang kepada atasan namun 
tidak berhasil. Semua rekan yang lain juga tidak dapat 
membantu karena memiliki kebutuhan masing-masing. Rekan 
saya meminta tolong kepada saya sebagai bendahara untuk 
dapat meminjamkan uang perusahaan tanpa sepengetahuan 
atasan dengan menjaminkan cicin pernikahannya. Sikap saya 
… 
A. Kondisinya sangat memprihatinkan, saya harus 

menolongnya. 
B. Menyuruhnya untuk mencoba membujuk atasan lagi untuk 

meminjamkannya uang 
C. Melaporkan pada atasan bahwa rekan saya berniat 

meminjam uang perusahaan 
D. Menyarankan rekan saya untuk mencoba mencari pinjaman 

dari pihak lain 
E. Menolaknya karena harga cincin pernikahan tersebut tidak 

sebanding dengan jumlah pinjaman 
 

67. Pernah suatu hari tanpa sengaja saya melihat kemesraan 
sekertaris dan atasan saya di suatu ruangan. Namun pada saat 
itu saya tidak yakin dan membiarkannya saja. Agar tidak terjadi 
kesalahfahaman, saya menanyakan langsung kepada sekertaris 
tentang hubungan mereka. Di luar dugaan, ternyata sekertaris 
tersebut mengakui bahwa mereka memiliki hubungan khusus 
meskipun ia tahu bahwa atasannya telah memiliki keluarga dan 
berani mengambil resiko. Sikap saya … 
A. Tidak ingin tahu lebih jauh dan tidak ingin terlibat dengan 

kisah asmara mereka 
B. Menasehati sekertaris tersebut tentang hubungan terlarang 

tersebut 
C. Ini kesempatan saya untuk meminta naik jabatan atau 

rahasia mereka akan terbongkar 
D. Memberi tahu istri atasan bahwa atasan saya memiliki 

pacar di kantor 
E. Menegur sekertaris bahwa hubungan asmara di satu kantor 

itu melanggar aturan 
 

68. Barusan saja saya mendapatkan pesan chat dari anak saya 
yang mengatakan bahwa ia butuh printer untuk mencetak tugas 
sekolahnya dan dikumpulkan besok. Kebetulan printer di rumah 
sedang rusak. Anak saya meminta tolong agar dapat mencetak 
tugasnya di kantor saya. Maka tindakan saya adalah… 
A. Menggunakan printer kantor dengan kertas HVS saya 

sendiri 
B. Menggunakan printer dan kertas kantor, karena yang 

dicetak tidaklah banyak 
C. Mencetaknya di warung fotocopy terdekat 
D. Menyuruh anak untuk mencetaknya sendiri di tempat lain 
E. Memperbaiki printer di rumah dan mencetaknya di rumah 

saja 
 

69. Atasan anda memanggil anda untuk diamanahkan menjadi 
supervisor sebuah tim teknisi yang sedang melakukan 
perawatan mesin pabrik. Jam sudah menunjukkan saatnya 
istirahat dan makan siang. Namun para teknisi mengatakan 
sangat tanggung untuk berhenti mengerjakan tugasnya saat ini 
dan akan istirahat setelah pekerjaannya selesai. Tindakan yang 
akan anda lakukan adalah … 
A. Para teknisi sangat loyalitas dalam bekerja, maka saya 

biarkan saja. 

B. Menanyakan kepada atasan apakah diizinkan untuk 
meneruskan pekerjaan dan menunda pekerjaan mereka. 

C. Tetap menyuruhnya berhenti untuk istirahat dan 
melanjutkan pekerjaannya setelah jam istirahat selesai 

D. Membiarkan saja mereka bekerja dan mengatakan pada 
mereka jam istirahat tetap  tidak dapat diubah 

E. Membiarkan mereka bekerja dan menulis dalam laporan 
bahwa mereka bekerja mengikuti waktu sesuai aturan 

 
70. Bella merupakan SPG yang paling cantik di  toko ini. Banyak 

pelanggan lelaki yang tertarik dilayani olehnya dan akhirnya 
membeli barang yang ditawarkannya. Hal itu juga yang 
membuat Bella selalu mencapai target penjualannya. Menurut 
anda, hal yang dilakukan Bella adalah … 
A. sebuah loyalitas dalam bekerja karena selalu melayani 

pelanggan dengan baik 
B. Sebuah keberuntungan memiliki paras yang cantik hingga 

memudahkannya dalam bekerja 
C. Mencemarkan nama baik toko karena menggunakan 

kecantikannya dalam bekerja hingga memberikan persepsi 
yang buruk di mata orang lain 

D. Curang karena selalu menggoda pelanggan pria dengan 
kecantikannya 

E. Memberikan peluang kepada pelanggan lelaki yang 
bermaksud tersembunyi selain membeli produk 

 
71. Perusahaan menunjuk saya untuk mengikuti seminar tentang 

interpreneur di hari minggu. Seminar ini akan dilangsungkan 
dari pagi hingga sore hari. Menurut saya … 
A. Saya akan mengikutinya, karena keinginan saya untuk 

menambah potensi diri sangat besar 
B. Hari libur adalah waktunya istirahat, saya tidak ingin ikut 
C. Pasti saya ikut, karena sertifikat yang dikeluarkan dapat 

menambah nilai di cv saya nantinya 
D. Saya akan mengikutinya setengah hari, karena banyak 

pekerjaan rumah yang harus saya selesaikan 
E. Saya akan mengikutinya, dengan menambah potensi diri 

maka karir saya juga akan naik nantinya  
 

72. Presentasi kali ini akan menentukan kenaikan karir saya. 
Semua bahan presentasi telah saya persiapkan dengan 
matang. Benar saja, presentasi saya berjalan dengan sangat 
baik. Para direksi juga sangat mengapresiasi hasil presentasi 
saya. Pendapat saya … 
A. Hal ini adalah wajar karena persiapan saya yang sangat 

sempurna 
B. Mencapai suatu prestasi adalah suatu kewajiban bagi diri 

saya 
C. Saya melakukannya karena saya sangat menginginkan 

naik jabatan. 
D. Sebuah kebahagiaan bagi saya dapat memberikan yang 

terbaik untuk para direksi. 
E. Saya sangat bertanggung jawab atas pekerjaan saya 

sehingga dapat mencapai prestasi yang saya inginkan. 
 

73. Saya memiliki perpustakaan kecil di rumah saya. Saya sangat 
suka membaca buku, hal ini dikarenakan … 
A. Orang tua saya selalu menyediakan buku-buku cerita sejak 

saya kecil 
B. Sejak kecil hobi saya adalah membaca 
C. Buku adalah jendela dunia, banyak ilmu didalamnya 
D. Membaca buku di waktu luang sangat bermanfaat 
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E. Membaca buku adalah hobi yang mulai ditinggalkan, oleh 
sebab itu saya harus mempertahankannya 

 
74. Menurut saya untuk meraih kesuksesan salah satu caranya 

adalah dengan bekerja. Oleh karena itu saya akan … 
A. Bekerja keras  
B. Bekerja dengan disiplin dan berusaha yang terbaik 
C. Selalu lembur untuk menyelesaikan pekerjaan 
D. Mengatasi semua orang yang menghalangi upaya saya 
E. Bekerja tanpa istirahat 
 

75. Hari ini atasan saya mendadak tidak bisa hadir karena musibah 
yang dialami keluarganya. Saya sebagai sekertaris ditunjuk oleh 
beliau untuk menggantikan tugas beliau untuk hari ini saja. 
Padahal hari ini ada pertemuan penting dengan klien dari luar 
negeri. Sikap saya … 
A. Membatalkan pertemuan dengan klien hari ini karena saya 

takut mengambil keputusan 
B. Menunda pertemuan hingga ada kepastian kapan atasan 

kembali ke kantor 
C. Menemui klien tersebut dan membahas tentang proyek 

yang akan dijalankan tanpa memberi keputusan dahulu 
D. Menanyakan kepada atasan apakah pertemuan tersebut 

tetap akan dilaksanakan atau ditunda saja 
E. Tetap melakukan pertemuan dengan klien dan saya yang 

akan memberi keputusan sebagai pengganti atasan 
 

76. Beberapa karyawan tidak masuk hari ini dikarenakan sedang 
cuti. Ternyata di kantor ada beberapa pekerjaan yang harus 
diselesaikan saat itu juga, sedangkan tugas tersebut 
seharusnya dikerjakan oleh rekan anda yang sedang cuti. 
Karena mendesak, atasan menyuruh saya yang 
mengerjakannya. Saat diberikan tugas di luar kemampuan saya, 
saya akan … 
A. Menolak karena itu bukan bidang saya 
B. Mengerjakannya semampu saya 
C. Belajar mengerjakannya agar dapat menyelesaikan tugas 

dengan baik 
D. Menolak karena takut akan menjadi sebuah masalah untuk 

perusahaan  
E. Mencoba dahulu dan mungkin menyerah di tengah jalan 

jika tidak mampu lagi 
 

77. Hari ini ketua OSIS memerintahkan saya untuk membuat 
laporan keuangan dana yang telah dikumpulkan untuk acara 
pentas seni sekolah. Beliau meminta besok laporan itu 
diserahkan, namun saya ragu bisa menyelesaikannya karena 
hari ini saya sibuk dengan acara keluarga. Maka yang saya 
lakukan adalah … 
A. Malam ini saya harus bergadang untuk menyelesaikan 

laporan tersebut 
B. Meminta ketua OSIS agar pengumpulan laporan ditunda 

hingga lusa 
C. Saya kerjakan semampunya, selesai atau tidak nanti saja 

saya pikirkan 
D. Mengatakan pada ibu bahwa saya tidak dapat membantu di 

acara keluarga demi mengerjakan laporan 
E. Saya akan mengerjakan besok pagi di sekolah agar bisa 

dibantu dengan teman lainnya 
 

78. Pagi ini saya pergi ke kantor lebih awal karena saya tidak suka 
terburu-buru. Di tengah perjalanan ada seorang nenek yang 
tiba-tiba mengangkat tangannya dengan maksud meminta 
waktu untuk beliau menyebrang jalan. Sikap saya … 
A. Turun dari mobil dan menuntun nenek tersebut 

menyebrang 

B. Mempersilahkan nenek tersebut menyebrang tanpa turun 
dari mobil 

C. Memanggil petugas terdekat dan menyuruhnya untuk 
menuntun nenek tersebut 

D. Mengabaikan nenek tersebut dan melanjutkan perjalanan 
ke kantor 

E. Membunyikan klakson mobil agar nenek tersebut berjalan 
menyebrang lebih cepat 

 
79. Besok adalah ulang tahun pernikahan saya dan istri. Saya dan 

istri sudah merancang jauh-jauh hari dan sudah memesan hotel 
dan tiket pulang pergi agar dapat merayakannya di luar kota. 
Tetapi saya bingung bukan main karena besok saya mendapat 
tugas mendadak untuk mengikuti rapat kantor. Sebaiknya saya 
… 
A. Datang ke kantor sebentar lalu minta izin pulang lebih awal 
B. Tetap tidak masuk kantor tanpa izin karena sudah membeli 

tiket ke luar kota 
C. Reschedule ulang hotel dan tiket transportasi dan meminta 

pengertian istri 
D. Tidak ikut dalam rapat karena sudah terlanjur janji dengan 

istri 
E. Izin sebentar untuk tidak ikut rapat, karena ada acara 

bersama istri yang tidak bisa ditunda. 
 

80. Ketika pengurusan surat dan berkas di kantor kecamatan 
daerah tempat saya tinggal, saya merasa senang karena 
dilayani dengan cepat dan penuh keramahan. Menurut saya hal 
ini disebabkan oleh … 
A. Karena saya telah memberikan sejumlah uang agar berkas 

saya dikerjakan dengan cepat 
B. Saya kenal baik dengan pegawainya sehingga berkas saya 

lebih dahulu diselesaikan  
C. Pegawai di sini menjaga kualitas pelayanan terbaik agar 

masyarakat terlayani dengan maksimal  
D. Saya orang terpandang, itu sebabnya pelayanannya 

dipercepat  
E. Pegawai PNS di sini memang terkenal memungut biaya 

jasa sehingga pelayanannya baik  
 

81. Anak sulung saya hari ini pulang telat tanpa memberikan kabar 
kepada saya. Sudah saya coba telpon dan chat namun 
sepertinya handphonenya tidak aktif. Padahal saat ini saya 
harus pergi ke rumah orang tua saya karena keperluan 
mendadak. Tindakan saya adalah … 
A. Menitipkan kunci rumah ke tetangga saya 
B. Menyimpan kunci rumah di bawah pot bunga 
C. Mengirim pesan chat, mudah-mudahan saja nanti 

dibacanya 
D. Dia akan menghubungi saya nanti jika dia mencari saya 
E. Saya akan mengusahakan agar tidak pergi terlalu lama dan 

pulang lebih awal 
 

82. Pola komunikasi Anda dengan orang lain adalah sebagai berikut 
… 
A. Argumentasi  
B. Himbauan  
C. Pertanyaan  
D. Diskusi  
E. Perintah  

 
83. Berbeda dari pelanggan saya biasanya, kali ini anak seorang 

anak berkebutuhan khusus berbelanja di toko saya. Anak 
tersebut tidak dapat berbicara dengan jelas, hanya komunikasi 
dengan isyarat tangan. Ketika membayar belanjaan uang yang 
ia berikan berlebih, sepertinya anak tersebut juga tidak pandai 
berhitung. Sikap saya… 
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A. Menyuruh anak itu menyimpan uangnya karena pelanggan 
kali ini sangat spesial 

B. Mengembalikan uangnya yang berlebih, menerima 
uangnya sesuai harga belanjaannya saja 

C. Memberikan diskon karena saya apresiasi keberaniannya 
berbelanja 

D. Saya memberikan nota pembelian dan mengembalikan 
lebihan uang yang diberikannya 

E. Menerima saja sejumlah uang yang diberikannya 
 

84. Restoran anda akan tutup 15 menit lagi, anda juga harus segera 
pulang ke rumah karena sudah janji sama anak. Tiba-tiba ada 
pelanggan datang sekeluarga memesan makanan dan berniat 
makan di tempat. Sikap anda … 
A. Meminta maaf kepada pelanggan karena tidak bisa makan 

di tempat karena restoran akan segera tutup 
B. Meminta maaf kepada pelanggan karena tidak menerima 

pelanggan lagi karena akan segera tutup 
C. Menerima pelanggan dan memberi tahu pelanggan bahwa 

restoran akan segera tutup dalam 15 menit 
D. Menyarankan untuk membeli makanan dibungkus dan 

dibawa pulang 
E. Menerima pelanggan dan tetap menunggu mereka hingga 

selesai makan 
 

85. Sudah 3 bulan anda bekerja sebagai resepsionis di lembaga 
konsultan tenaga kerja. Seorang klien datang dan komplain 
mengatakan telah memasukkan berkas untuk di proses sejak 
tahun lalu, padahal saat itu anda belum bekerja di situ. Yang 
anda lakukan adalah … 
A. Meminta klien bersabar karena mungkin memang belum 

ada pekerjaan yang cocok untuk beliau 
B. Menjelaskan bahwa anda pegawai baru dan tidak 

mengetahui tentang berkas beliau 
C. Mencoba mengecek berkas tersebut ke bagian divisi yang 

mengatur ketenagakerjaan 
D. Meminta rekan anda yang lebih senior untuk menangani 

klien tersebut 
E. Meyakinkan klien bahwa lembaga ini terpercaya dan pasti 

akan memberi kabar jika memang ada kerjaan yang cocok 
untuk beliau 

 
86. Rama adalah mitra ojek online dan juga seorang ayah. Ketika 

Rama menjemput penumpang, tiba-tiba ia ditelpon oleh istrinya 
untuk segera pulang karena anaknya sakit dan harus dibawa ke 
rumah sakit. Tujuan penumpang dan rumah Rama berbeda 
arah. Maka yang harus Rama lakukan adalah … 
A. Membatalkan orderan penumpang dan menjelaskan 

alasannya 
B. Tetap mengantarkan penumpang hingga tujuannya, 

kemudian pulang ke rumah 
C. Menanyakan pendapat penumpang 
D. Meminta penumpang mencari ojek lain  
E. Mengantarkan penumpang ke pangkalan ojek terdekat 
 

87. Liburan kali ini saya membawa keluarga saya berkumpul di 
rumah orang tua saya bersama keluarga saudara saya yang 
lainnya. Ketika saya sedang mengobrol dengan saudara yang 
lain, saya mendengar anak saya menangis kesakitan karena 
pipinya yang digigit oleh salah satu keponakan hingga 
menyebabkan luka dalam. Keponakan saya sama sekali tidak 
menunjukkan rasa bersalah dan diam saja ketika ditanya 
kenapa menggigit pipi anak saya. Maka sikap saya … 
A. Mengadukan keponakan saya kepada orang tuanya dan 

menuntutnya ke pihak berwajib. 
B. Menyuruh anak saya untuk tidak bermain dengan 

keponakan saya lagi. 

C. mengobati luka anak saya dan membiarkannya bermain 
lagi, sebab perkelahian biasa terjadi pada anak-anak. 

D. Memberi tahu orang tua keponakan saya bahwa anaknya 
melakukan tindakan bully terhadap anak saya. 

E. Mengobati luka anak saya dan memantau dengan siapa 
dan bagaimana anak saya bermain. 

 
88. Anda merupakan seorang yang memberikan loyalitas tinggi 

terhadap perusahaan tempat anda bekerja. Namun pada hari ini 
anda dipanggil atasan untuk diberhentikan sementara, 
sedangkan rekan anda yang bekerja dengan setengah hati 
masih tetap dipekerjakan. Sikap anda … 
A. Menerima dan menunggu atasan memanggil untuk bekerja 

kembali 
B. Menanyakan alasan kenapa diberhentikan secara 

mendadak 
C. Melakukan aksi demo menuntut keadilan 
D. Melamar pekerjaan lain dengan segera  
E. Langsung mengundurkan diri karena perusahaan tidak 

memberi kejelasan 
 

89. Ketika anda sedang berbelanja di mall, anda melihat seorang 
ibu sedang kerepotan membawa 4 anak yang masih kecil-kecil 
sambil berbelanja. Menurut anda … 
A. Ibu tersebut tidak mengerti sistem keluarga berencana dan 

tidak mengenal alat kontrasepsi 
B. Seharusnya suami ibu tersebut ikut berbelanja dan 

mendampingi si ibu menjaga anak-anak mereka 
C. Ibu tersebut sangat tangguh, mampu menjaga anak-

anaknya kemanapun ia pergi 
D. Seharusnya ibu tersebut tidak membawa anak-anaknya 

ketika berbelanja 
E. Ibu tersebut membutuhkan bantuan pengasuh untuk 

menjaga anak-anaknya 
 

90. Saya diterima di perusahaan baru dengan posisi yang lebih 
tinggi yaitu sebagai wakil atasan. Tidak seperti di perusahaan 
sebelumnya, di perusahaan ini mengharuskan pegawainya 
untuk memakai pakaian jas selama bekerja. Sedangkan saya 
bukan orang yang nyaman memakai jas. Sikap saya … 
A. Menggunakan jas pada saat bekerja dan melepaskannya 

saat istirahat. 
B. Memberi saran ke atasan bahwa peraturan berpakaian di 

perusahaan ini perlu dirubah 
C. Membeli jas yang menurut saya paling nyaman dipakai 

untuk bekerja. 
D. Mengikuti aturan saja walau saya kurang nyaman memakai 

jas. 
E. Asal ada kompensasi lebih yang tidak nyaman akan 

menjadi terasa nyaman 
 

91. Peraturan baru di kota saya melarang penggunaan kantong 
plastik di setiap tempat perbelanjaan, bahkan di warung 
sekalipun. Hal ini membuat saya repot ketika saya belanja dan 
lupa membawatas kain. Sikap saya terhadap hal ini adalah … 
A. Sangat merepotkan karena tidak mudah untuk mengubah 

kebiasaan masyarakat 
B. Membeli tas kain ketika lupa membawanya saat sedang 

berbelanja 
C. Membiasakan diri membawa tas kain meskipun tidak 

sedang keluar untuk berbelanja 
D. Tidak banyak berbelanja ketika lupa membawa tas kain 
E. Tidak jadi berbelanja apabila lupa membawa tas kain. 
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92. Sejak masuk kuliah, saya harus merantau dan jauh dari orang 
tua karena letak kampus saya yang berada di ibu kota. Selama 
merantau saya dikirim uang biaya hidup oleh orang tua saya 
sebulan sekali di awal bulan, tidak seperti pada masa sekolah 
yang selalu diberi uang jajan seminggu sekali. Pada awal 
pengiriman jumlah uang tersebut sangat banyak dan cukup 
untuk makan di restoran mahal yang saya inginkan selama ini. 
Namun saya juga ragu apakah saya bisa mengatur sisa uang 
bulanan saya jika saya belanjakan makan di restoran tersebut. 
Sikap saya … 
A. Membuat perician pengeluaran dan menahan diri terlebih 

dahulu karena takut akan ada pengeluaran yang tidak 
terduga 

B. Menahan diri hingga akhir bulan, jika memang ada sisa  
saya akan makan di restoran mahal 

C. Mumpung di ibu kota tidak ada salahnya mencicipi 
makanan enak 

D. Gaya hidup saya harus sama seperti teman-teman kampus 
lainnya yang selalu belanja mahal dan makan makanan 
mewah 

E. Setelah makan di restoran mahal saya akan mengatur sisa 
keuangan agar mencukupi kebutuhan bulan ini 

 
93. Beberapa anggota tim saya sangat sulit untuk diandalkan. 

Anggota tim saya yang selalu bermasalah tersebut umurnya 
jauh lebih tua di atas saya. Sikap saya sebagai ketua tim adalah 
… 
A. Memberi hukuman kepada anggota yang bermasalah  
B. Mencari tahu bagaimana menyiasati untuk mengkoordinir 

anggota yang umurnya yang lebih tua 
C. Menasehati anggota dengan cara tidak menggurui mereka 
D. Mengeluarkan mereka dari tim karena mereka tidak bisa 

diandalkan 
E. Mengalah saja karena umur saya jauh lebih muda. 
 

94. Dalam grup whatsapp keluarga, sering kali ada yang 
menyebarkan pesan hoax. Saya khawatir keluarga yang lain 
ada yang terpengaruh dengan pesan-pesan hoax tersebut. 
Sikap yang saya lakukan adalah … 
A. Saya akan mengecek dan memberitahukan kebenaran 

setiap pesan berantai yang disampaikan di grup keluarga 
B. Memberitahu di grup untuk selalu mengecek kebenaran 

pesan berantai sebelum menyebarkannya di grup keluarga 
C. Saya memilih keluar dari grup whatsapp  keluarga 
D. Menyarankan keluarga agar tidak perlu menyebarkan 

pesan berantai apapun di grup whatsapp 
E. Saya akan lebih jarang mengecek pesan dari grup media 

social keluarga 
 

95. Ibu saya meminta saya membuatkan akun Instagram karena 
teman-temannya yang lain telah memiliki akun Instagram. 
Hanya saja, handphone yang dimiliki ibu saya tidak mendukung 
untuk penggunaan aplikasi tersebut. Maka yang akan saya 
lakukan adalah … 
A. Memberi pengertian pada ibu bahwa Instagram perlu 

menggunakan handphone yang lebih canggih 
B. Menyuruh ibu membeli handphone baru yang lebih canggih 
C. Menunda membuatkan akun Instagram hingga ibu memiliki 

handphone baru 
D. Membuatkan ibu akun Instagram melalui handphone saya 
E. Membuatkan ibu akun Instagram di handphone adik atau 

kakak 
 

96. Saya dan adik saya telah ditentukan tugas membersihkan 
rumah oleh ibu. Saya mencuci piring sedangkan adik menyapu 
rumah. Namun sering kali adik tidak melaksanakan tugasnya 
dengan alasan lantai tidak kotor. Maka sikap saya… 

A. Melaporkan hal ini kepada ibu karena adik sering bolos 
menyapu 

B. Menjanjikan hadiah jika adik disiplin mengerjakan tugas 
menyapu. 

C. Menanyakan alasan kenapa adik sering malas menyapu 
D. Menegur adik bahwa tugas tetap harus dilaksanakan 
E. Saya akan mengerjakan pekerjaan adik jika dia tidak mau 

mengerjakannya 
 

97. Manajer marketing memberi tugas kepada saya dan rekan saya 
untuk membuat ide periklanan produk baru perusahaan kami 
untuk ditayangkan di digital marketing. Ide yang digunakan 
hanya salah satu dari ide kami, dan si pembuat ide akan 
diberikan bonus sebagai reward. Sikap saya … 
A. Berdiskusi kepada rekan saya untuk menggabungkan ide 

menjadi satu, lalu bonus akan dibagi dua 
B. Saya akan mencari referensi untuk membuat ide yang lebih 

menarik dari rekan kerja saya 
C. Mengajak rekan untuk membuat ide iklan bersama dan 

membuat lebih dari satu kreativitas 
D. Meminta atasan agar saya saja yang membuat ide untuk 

iklan digital marketing. 
E. Berdiskusi tentang ide periklanan dengan rekan kerja, 

namun mengerjakan ide iklan dengan kreativitas dan hasil 
masing-masing. 

 
98. Pamela diberikan tugas oleh wali kelas untuk mengajak teman 

sekelas membersihkan dan mendekorasi kelas untuk 
memenangkan perlombaan kebersihan kelas tahun ini. Yang 
seharusnya Pamela lakukan ialah … 
A. Mengajak teman semua untuk bergantian mengerjakan 

tugas membersihkan kelas. 
B. Mengiming-imingkan hadiah agar teman sekelas semangat 

membersihkan kelas 
C. Mengkoordinir teman sekelas dan melaporkan kepada wali 

kelas bagi yang tidak ikut andil 
D. Mengajak dan berdiskusi dengan teman sekelas tentang 

pembagian tugas membersihkan kelas 
E. Patungan dengan teman sekelas untuk membayar orang 

membersihkan kelas selama pertandingan kebersihan 
kelas 

 
99. Tim anda diberikan pekerjaan baru meskipun pekerjaan 

sebelumnya belum selesai, sikap anda adalah … 
A. Meminta atasan untuk menambah anggota tim 
B. Membagi tugas dengan adil 
C. Memaksa anggota tim untuk lembur 
D. Mengerjakannya secepat mungkin 
E. Menolak pekerjaan baru 
 

100. Salah satu asisten rumah tangga anda meminta izin untuk cuti 
lebih lama dari biasanya karena orang tuanya sakit. Namun 
ternyata menimbulkan kecemburuan terhadap asisten lain dan 
menuntut agar jumlah hari cuti mereka juga disamakan seperti 
asisten yang izin tersebut. Sikap anda … 
A. Menambahkan hari cuti semua asisten biar adil 
B. Memberikan jumlah cuti yang sama apabila asisten yang 

lain juga mengalami hal yang sama 
C. Memberikan tambahan cuti kepada asisten yang izin 

tersebut dengan syarat memotong gaji yang akan datang 
D. Memberhentikan asisten yang izin tersebut karena 

menimbulkan kecemburuan terhadap asisten lain 
E. Memberi ketegasan terhadap asisten yang lain bahwa 

tambahan cuti tanpa alasan yang penting tidak dibenarkan 

 
 


