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BAGIAN PERTAMA SELEKSI KEMAMPUAN DASAR 
 
  
Naskah soal terdiri dari 100 soal meliputi : 
1. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 30 soal. 
2. Tes Inteligensia Umum (TIU) 35 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. Raja pada masa berkembangnya agama Hindu Buddha di 

Nusantara yang menggunakan Garuda sebagai lambang yang 
diberi nama Garuda Mukha serta sebagai meterai kerajaan ialah 
... 
A. Hayam Wuruk 
B. Ken Arok 
C. Jayabaya 
D. Erlangga 
E. Brawijaya 
 

2. Pada masa demokrasi liberal, Burung Garuda menjadi lambang 
negara RI berdasarkan peraturan pemerintah nomor ... 
A. 62 tanggal 17 oktober 1950 
B. 63 tanggal 17 oktober 1951 
C. 64 tanggal 17 oktober 1951 
D. 65 tanggal 17 oktober 1951 
E. 66 tanggal 17 oktober 1951 

 
3. Tindakan pemerintah Jepang yang secara tidak langsung 

memperkuat ikatan persatuan seperti yang dicita-citakan dalam 
sumpah pemuda adalah ... 
A. Diperkenalkannya sistem Tonarigumi 
B. Pendirian lembaga Keimin Bunka Shidoso 
C. Diizinkannya pengibaran bendera Merah putih 
D. Lagu “Indonesia Raya” diizinkan berkumandang 
E. Diperbolehkannya penggunaan bahasa Indonesia secara 

meluas 
 

4. Alasan pembentukan pemerintahan darurat Republik Indonesia 
di Sumatera adalah ... 
A. Ibukota RI di Yogyakarta dikuasai oleh Belanda 
B. Untuk menghindari hancurnya negara RI 
C. Karena para pemimpin bangsa Indonesia ditangkap Belanda 
D. Untuk memperoleh bantuan luar negeri 
E. Untuk mempermudah pengawasan pemerintahan RI 

 
5. Beberapa faktor pendorong dicetuskannya Sumpah Pemuda 

tahun 1928 adalah sebagai berikut, kecuali ... 
A. Keinginan pemerintah Belanda untuk memerdekakan 

Indonesia  
B. Kesadaran pemuda terpelajar Indonesia untuk merdeka  
C. Manifesto politik Perhimpunan Indonesia 1925 di Belanda 
D. Kesenjangan ekonomi yang sangat mencolok antara rakyat 

biasa dan para bangsawan  
E. Adanya konsolidasi Nasional yang telah dihimpun pada 

Kongres Pemuda I tahun 1926 
 

6. Pancasila sebagai paradigma pembangunan adalah 
pembangunan yang sesuai dengan Pancasila itu sendiri. Yang 
bukan sifat Pancasila sebagai paradigm adalah … 

A. Kekeluargaan  
B. Tidak pragmatis 
C. Tidak ideologis 
D. Menghargai HAM 
E. Prioritas taraf minimum keadilan sosial 

 
7. Pancasila sebagai dasar negara yang tercantum dalam alinea 

keempat pembukaan UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada 
tanggal 18 agustus 1945 dipertegas kembali dengan ... 
A. TAP MPR No XVI/ MPR/1998 
B. TAP MPR No XVII/ MPR/1998 
C. TAP MPR No XVIII/MPR/1998 
D. TAP MPR No XIX/ MPR/1998 
E. TAP MPR No XX/ MPR/1998 
 

8. Salah satu tuntutan reformasi 1998 adalah dilakukan perubahan 
terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 
1945 antara lain kecuali ... 
A. Pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi ditangan MPR 
B. Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden 
C. Adanya pasal-pasal  yang terlalu luwes 
D. Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara 

negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi 
E. Menyahuti tuntutan mahasiswa yang berdemontrasi masa 

reformasi. 
 

9. Berikut yang merupakan perbedaan sistem pemerintahan 
sebelum dan sesudah dilakukan perubahan UUD NRI 1945 
adalah ... 
A. Presiden tidak dapat membubarkan DPR 
B. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan tertinggi 
C. Presiden dibantu oleh para menteri yang diangkat dan 

diberhentikan oleh Presiden 
D. Presiden dan wakil Presiden sebagai satu pasangan dipilih 

secara langsung oleh rakyat 
E. Presiden bersama-sama DPR membentuk UU dan 

menetapkan anggaran pendapatan belanja Negara 
 

10. Tidak semua penduduk didaerah perkotaan memiliki pendidikan 
yang baik sehingga menimbulkan kebodohan dan kemiskinan. 
Hal ini menjadi sasaran bagi kelompok tertentu untuk mendorong 
munculnya isu-isu ketidakadilan yang dapat mengancam 
persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme dan patriotisme. 
Bentuk ancaman ini terjadi dalam bidang ... 
A. Agama 
B. Sosial 
C. Budaya 
D. Politik 
E. Ekonomi 
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11. Pada Pasal 69 Konstitusi Republik Indonesia Serikat 

(KRIS) Presiden dipilih  oleh … 
A. orang-orang yang  dikuasakan oleh  pemerintah daerah-

daerah bagian 
B. anggota Dewan perwakilan rakyat 
C. anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat 
D. rakyat Indonesia secara langsung 
E. ketua Senat dan ketua DPR secara aklamasi  

 
12. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS), di pasal 69 

ayat 3, usia seorang presiden adalah yang telah berusia 
… 
A. 25 tahun 
B. 30 tahun 
C. 35 tahun 
D. 40 tahun 
E. 45 tahun 

 
13. Lembaga yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan 

pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain 
dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan , keluhuran 
martabat serta perilaku hakim disebut ... 
A. Mahkamah Agung 
B. Mahkamah Konstitusi 
C. Mahkamah Syariah 
D. Peradilan Umum 
E. Komisi Yudisial 
 

14. Undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan 
tanggungjawab keuangan negara oleh BPK ialah ... 
A. UU No 22 tahun 1999 
B. UU No 34 tahun 2004 
C. UU No 15 tahun 2004 
D. UU No 14 tahun 2005 
E. UU NO  7 tahun 2017                

 
15. Secara eksternal, sebuah negara memerlukan kerjasama dengan 

negara lain untuk ... 
A. Mengatasi ancaman dalam negeri 
B. Membantu penyelesaian politik dalam negeri 
C. Mengembangkan kedaulatan negara 
D. Mengatasi kudeta yang mengancam pemerintah 
E. Mengatasi  masalah ekonomi suatu negara. 

 
16. Dibawah ini adalah tata urutan peraturan perundang- undangan 

Indonesia sesuai dengan UU no 12 tahun 2011 adalah ... 
A. UUD 1945, UU/perppu, PP, Keppres, Perda 
B. UUD 1945, TAP MPR, UU/ Perppu, PP, Perda 
C. TAP MPR, UUD 1945, UU/Perppu, PP, Permen, Perda 
D. UUD 1945, TAP MPR, UU/ Perppu, PP, Perpres, Perda 
E. UUD 1945, UU/ Perppu, PP< Perpres, Permen, Perda 

 
17. Masa pemerintahana Indonesia yang menganut demokrasi liberal 

adalah periode pemerintahan pada tahun … 
A. 1945 – 1949  
B. 1950 – 1959  
C. 1959 – 1966 
D. 1945 – 1966 
E. 1966 – 1968 

 
 
 
18. Indonesia pernah keluar dari keanggotaan Perserikatan Bangsa 

Bangsa (PBB) pada tanggal … 
A. 28 September 1950 
B. 13 Desember 1957 

C. 7 Januari 1965 
D. 28 September 1966 
E. 27 Maret 1968 

 
19. Salah satu kelebihan dari sistem demokrasi dalam pemerintahan 

adalah ... 
A. Adanya pemilu untuk memilih anggota parlemen sehingga 

setiap individu berhak memberikan suara 
B. Perwakilan rakyat berkewajiban membuat kebijakan untuk 

kepentingan rakyat 
C. Peningkatan jumlah perwakilan rakyat disesuaikan dengan 

kapasitas 
D. Setiap individu mempunyai hak ikut serta dalam menentukan 

kepentingan masyarakat 
E. Penyelesaian masalah negara dilaksanakan melalui jalur 

mufakat 
 

20. Pengaruh revolusi kemerdekaan Indonesia bagi negara-Asia dan 
Afrika  meliputi ... 
A. Berdirinya Konferensi Asia Afrika di Bandung 
B. Banyak negara Asia Afrika yang mengobarkan revolusi 

untuk mencapai kemerdekaan atau terlepas dari 
pemerintahan diktator 

C. Munculnya paham-paham baru dalam kancah politik di Asia 
Afrika 

D. Banyak terjadi aksi perlawanan dalam negeri 
E. Munculnya peran PBB sebagai pemersatu dunia 

 
21. Menurut UUD 1945 pasal 29 ayat 2  negara menjamin tiap-tiap 

penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan 
agama dan kepercayaannya itu, hal ini berarti ... 
A. Setiap WNI mendapat jaminan 
B. Setiap orang diIndonesia dijamin 
C. Orang Indonesia aslilah dijamin 
D. Jaminan diberikan kepada penduduk dewasa 
E. Jaminan diberikan kepada warga asing tertentu 

 
22. Pemilu pertama Indonesia tahun 1955 yang diikuti oleh 29 partai 

politik dibagi menjadi 2 tahapan. Tahapan pertama tanggal 29 
September 1945 adalah untuk memilih … 
A. Dewan Perwakilan Rakyat 
B. Dewan Konstituante 
C. Anggota Senat 
D. Dewan Perwakilan Daerah 
E. Presiden dan Wakil Presiden 

 
23. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, 

diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam 
masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas 
kepresidenan adalah … 
A. Menteri Luar Negeri, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri 

Pertahanan secara bersama-sama. 
B. Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI dan Kepala Kepolisian 

Republik Indonesia secara bersama-sama. 
C. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri 

Pertahanan secara bersama-sama. 
D. Menteri Ekonomi, Menteri Kehutanan, dan Menteri Kelautan 

dan Perikanan secara bersama-sama. 
E. Jaksa Agung, Ketua MPR dan DPR, dan Menteri 

Pertahanan secara bersama-sama. 
 

24. Jika seorang anak dilahirkan dari keturunan bangsa X (Ius 
Sanguinis) namun lahir dinegara Y (ius Soli) maka anak tersebut 
menjadi.... 
A. Repudiasi 
B. Naturalisasi 
C. Stelsel aktif 
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D. Apatride 
E. Bipatride  

 
25. Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas 

hukum. Syarat sebagai negara hukum formal yaitu dengan 
pemahaman mengenai pertanggungjawaban terhadap 
kesejahteraan rakyatnya. Adapun syarat negara hukum yaitu, 
kecuali ... 
A. Diberlakukan pemisahan kekuasaan 
B. Adanya pemerintahan berdasarkan aturan perundangan 
C. Pengakuan terhadap HAM 
D. Efektifitas peran peradilan negara 
E. Memiliki orientasi ideologi terbuka 

 
26. Perangkat kenegaraan dan lembaga negara mempunyai satu 

tujuan yang sama yaitu ... 
A. Melindungi kepentingan rakyat 
B. Menampung berbagai aspirasi rakyat 
C. Meningkatkan kesejahteraan rakyat 
D. Mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan 

UUD 1945 
E. Pelindung dan pengayom rakyat 

 
27. Kontingen Garuda (KONGA) / Pasukan Garuda adalah pasukan 

TNI yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. 
KONGA tahun 1974 dikirim ke … 
A. Mesir 
B. Kongo 
C. Vietnam  
D. Timur Tengah 
E. Pakistan 

 
28. Kalimat yang tidak baku akibat pemakaian kata ulang yang salah 

adalah   
A. Setiap orang tua pasti ingin memberikan pendidikan terbaik 

untuk anak-anaknya. 
B. Relawan itu bahu-membahu mengevakuasi korban pesawat 

jet 100 sukhoi. 
C. Menjelang lebaran harga lauk-pauk dan berbagai sayur-

mayur naik dari harga biasanya. 
D. Ibu Karina mondar-mandir mencari anaknya yang terlambat 

pulang dari sekolah. 
E. Ia belajar setekun-tekunya untuk meraih  impiannya. 

 
BACAAN -1  
 Pemerintah kecolongan dengan adanya proklamasi 
kemerdekaan Negara Federasi Papua Barat (NFRPB). Proklamasi 
NFRPB ini digelar di area Kampus Universitas Cenderawasih Abepura 
Jayapura, Ibukota Provinsi Papua, Selasa (31/7) lalu dengan 
penggeraknya Yoab Stafle beserta 50 pendukungnya. 
 “Kenapa bisa begitu mudahnya dan sangat leluasanya 
proklamasi disintegrasi bangsa itu digelar di lingkungan perguruan 
tinggi. Fungsi intelijen negara kita lemah, tidak berfungsi maksimal 
dan sungguh mengecewakan,” kata Koordinator Aliansi Mahasiswa 
Anti Makar Otis di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/8). Dia 
menambahkan, Proklamasi Papua Barat adalah persekongkolan 
makar dan pemberontakan terencana. Untuk itu ia meminta separatis 
Papua harus dibabat sampai habis hingga ke akar-akarnya. 
 Dia mempertanyakan peran Badan Intelijen Negara (BIN) 
dan Badan Intelijen Keamanan (BIK) Mabes Polri dengan adanya 
kejadian tersebut. “Kenapa BIN dan Badan Intelijen Keamanan Mabes 
Polri bisa kebobolan? Copot BG dan Kepala BIK sekarang juga,” 
pintanya. 

 Aliansi Mahasiswa Anti Makar berencana menggelar aksi 
unjuk rasa di depan istana negara hari ini. Namun rencana tersebut 
batal, lantaran mereka menghormati momen HUT ke-73 
RI.“Alasannya kami ingin menghormati hari kemerdekaan RI 73 yang 
tinggal sebentar lagi sehingga kami batalkan,” kata Otis. 
 
29. Ide pokok bacaan di atas adalah ... 

A. Pemerintah kecolongan Proklamasi Federasi Bapua Barat. 
B. BIN dipertanyakan. 
C. Aliansi Mahasiswa Anti Makar menggelar aksi unjuk rasa. 
D. Kepala BIK dicopot. 
E. Proklamasi Papua Barat adalah persekongkolan makar dan 

pemberontakan terencana. 
 

30. Kata bercetak miring di bawah ini merupakan bentukan kata yang 
salah, kecuali 
A. Untuk merubah cara belajar siswa, dibutuhkan kesabaran, 

keikhlasan, dan keteladanan. 
B. Sabotase itu memporakporandakan semua rencana yang 

telah disusun. 
C. Agar segera berkah, Anda harus menaati orang tua. 
D. Perusahaan Khan mentargetkan produksi naik. 
E. Untuk memeroses LJK siswa diperlukan OMR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAGIAN II :   TES INTELEGENSI UMUM (TIU) 
Jumlah soal   :   35 
Keterangan  :   Dilarang menggunakan alat bantu (Kamus, tabel, Kalkulator, HP, tablet, dsb.) 
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ANALOGI  (31–33) 
 
31. BENSIN : BBM  = … : … 

A. Kuda : Gerobak 
B. Jalan : Raya 
C. Jingga : Pelangi 
D. Kursi : Tamu 
E. Jati : Pohon 

 
32. BERAS : NASI = … : … 

A. Ayam : Goreng 
B. Anggrek : Bunga 
C. Kambing : Satai 
D. Olahraga : Lari 
E. Kuali : Masak 

 
33. PUTIH : SUCI = … : … 

A. Hitam : bahagia 
B. Merah : berani 
C. Hijau : bersih 
D. Kuning : polos 
E. Coklat : gersang 

 
BAHASA INDONESIA (34–38) 
 
34. Penulisan daftar pustaka yang paling tepat adalah... 

A. Situmorang, Mulkan Andika. 2012. Rahasia Guru Idaman. 
Medan. Gramesurga. 

B. Khan Baik Hati Dan Tidak Sombong. 2013. Pengalaman 
Orang Keren Bawaan Lahir. Medan: Adzkia STAN Press. 

C. Merry Donna Simangunsong, Syarif Harahap, dan Khan 
Situmorang. 2019. Tentor Rendah Hati Superteam. Medan: 
Adzkia STAN Bingitz Press. 

D. Situmorang, Mulkan Andika Sukses Dunia Akhirat. 2014. 
Anak Panggoaran. Langkat: Anak Naburju Press. 

E. Khan, Ehm. Risiko Keren Maksimal dan Parlente 
Berpengalaman. 2012. Medan: Penghuni Surga. 

 
Bacaan-1 
 Nielsen menjelaskan, penyebab penurunan konsumsi 
barang rumah tangga karena pelemahan daya beli  pada masyarakat 
menengah ke bawah. Pelemahan daya beli disebabkan turunnya take 
home pay dan sebaliknya biaya kebutuhan hidup meningkat. 
 Penghasilan masyarakat turun karena tak ada kenaikan gaji 
atau kenaikan yang tak signifikan, juga berkurangnya tambahan 
pemasukan dari lembur, ketiadaan komisi atau sumber lainnya. 
Sementara biaya hidup dan pengeluaran meningkat seperti tarif listrik, 
biaya makanan, dan belanja sekolah. 
 Masyarakat pun berhemat dengan mengerem belanja yang 
membuat konsumsi mi instan turun 2,7% dan kopi instan turun 1,5%. 
Sebaliknya, masyarakat memilih membawa bekal makanan dan 
membuat snack sendiri yang terlihat dari peningkatan belanja tepung 
terigu 28,1%, minyak goreng (13,4%) dan susu cair (13,8%). Mereka 
juga memilih produk dalam kemasan kecil (sachet) untuk mengontrol 
penggunaannya. 
 Pengamat, Faisal Basri, dalam tulisan “Transformasi 
Struktural dan Daya Beli” juga memaparkan terjadi penurunan daya 
beli pada kelompok 40% termiskin. Nilai tukar petani sejak November 
2014 hingga Agustus 2017 turun dari 102,87 menjadi 101,60. Khusus 
untuk NTP pangan penurunannya lebih tajam, dari 102,0 menjadi 
98,3. Dia menggarisbawahi, NTP di bawah 100 perlu diwaspadai. 
 Sementara itu, upah riil buruh tani juga merosot 2,49% 
selama kurun waktu November 2014 hingga Agustus 2017. Pada 
kurun waktu yang sama, upah riil buruh bangunan di perkotaan pun 
mengalami penurunan sebesar 2,12%. 
 Di samping itu, Faisal mengatakan ada beberapa indikasi 
penurunan daya beli telah merembet ke kelompok 40% 

berpendapatan menengah, khususnya menengah-bawah dan 
menengah-tengah. Di antaranya akibat pencabutan subsidi listrik 
untuk pelanggar 900 VA. Jumlah mereka sekitar 19 juta. “Akibat 
pencabutan subsidi itu, pengeluaran rerata kelompok ini untuk listrik 
naik tajam dari Rp 80.000 per bulan menjadi Rp 170.000 per bulan,” 
tutur Faisal. 
 Pemerintah pun menyadari mengenai pelemahan daya beli 
masyarakat kelas menengah ke bawah. Pemerintah akan kembali 
menyalurkan dana desa pada 2018 sebesar Rp 60 triliun yang akan 
dikucurkan ke sekitar 74 ribu desa.  Angka ini terus meningkat 
dibanding tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp 47 triliun (2016) 
dan Rp 21 triliun (2015). Berbeda dengan penyaluran sebelumnya, 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana mengaitkan penyaluran 
dana desa 2018 tersebut dengan kewajiban penyerapan tenaga kerja 
setempat. 
 
35. Di bawah ini, manakah yang bukan merupakan opini dalam 

bacaan di atas? 
A. Pemerintah akan kembali menyalurkan dana desa pada 

2018 
B. Dana desa pada 2018 sebesar Rp 60 triliun yang akan 

dikucurkan ke sekitar 74 ribu desa 
C. Faisal mengatakan ada beberapa indikasi penurunan daya 

beli. 
D. Masyarakat akan memilih membawa bekal makanan dan 

membuat snack sendiri. 
E. Presiden Jokowi berencana mengaitkan penyaluran dana 

desa 2018 dengan kewajiban penyerapan tenaga kerja 
setempat. 
 

36. “Seakan-akan mereka itu yakut dan marjan.”  
Gaya bahasa yang terdapat pada teks terjemahan di atas adalah 
A. repetisi dan personifikasi 
B. hiperbola dan personifikasi 
C. repetisi dan metonimia 
D. simile dan personifikasi 
E. simile dan metonimia 

 
37. Kemerdekaan Muslim Rohingya, belum tercapai, diperjuangkan 

oleh mereka sendiri. 
Bagian yang diapit tanda koma adalah 
A. membatasi penyisipan kata/kalimat yang memberi 

penjelasan khusus di luar bangun kalimat 
B. predikat kalimat 
C. bagian yang kurang dikenal 
D. klausa kalimat 
E. anak kalimat 

 
38. Kalimat berikut yang merupakan kalimat majemuk bertingkat 

adalah 
A. Kami belajar bahasa Indonesia semalam. 
B. Tentor baru itu belum bisa beradaptasi. 
C. Beberapa tentor sedang menunggu gajian. 
D. Ibu datang kemarin ketika saya sedang menonton. 
E. Tante menjaga Dilan kemarin sore di rumah. 

 
KEMAMPUAN KUANTITATIF (39–52) 

 

39. 
5000

1

500

1

50

1

5

1
1 −−−− = ... 

A. 
5000

3988
 

B. 
5000

3899
 

C. 
5000

3889
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D. 
5000

3989
 

E. 
5000

3999
 

 

40. ( ) ( )224 42 3: xyyx  = ... 

A. 1 : 3xy 
B. y : 3x 
C. x : 3y  
D. 3xy 

E. yx 3:  

 

41. Jika a = √12 + √5 dan b =  √
12

2
 − 5

2

12 − 5
 maka … 

A. a = b 
B. a = 3b 
C. a > b 
D. a < b 
E. Hubungan a dan b tidak dapat ditentukan 

 

42. Jika p = √4225, q = (17 + 28)2, dan r = 0,23 maka p + q + r = … 
A. 2190,008  
B. 2090,008 
C. 2080,008 
D. 2090,004  
E. 2091,004 

 
43. Jika 12 < 4x < 36 dan –8 < 2y < 16 maka pernyataan yang benar 

adalah ... 
A. –9 < 5x – 3y < 44  
B. –8 < 5x – 3y < 57 
C. –9 < 5x – 3y < 52 
D. –8 < 5x – 3y < 52 
E. –9 < 5x – 3y < 57 

 

44. Jika m = 2 dan n = 3 maka nilai dari 
1

1 −  
1

1 +  (mn)-1

   = ...                   

A. 6 
B. 7 
C. 1/6 
D. 1/7 
E. 6/7 

 
45. Jika diketahui m3n5 = 864  dan mn = 6 maka nilai 4 – 2m = … 

A.   0 
B.   2 
C. 10 
D. –4 
E. –1 

 
 
46. Jika p dan q adalah akar-akar persamaan  

3x2 – 15x – 24 = 0 maka nilai dari p2 + q2 – 8pq = … 
A.  73   
B.  84   
C.  92 
D. 102 
E. 105 

 
47. Berapa banyak angka 3 yang digunakan untuk menuliskan 

semua bilangan mulai dari 300 sampai dengan 400 ? 
A. 120    

B. 119    
C. 118 
D. 117 
E. 115 

 
48. Pada saat kondisi pasar sedang lesu, seorang pedagang 

terpaksa menurunkan harga barang dagangannya 2 tahap yaitu 
25% dan 20%. Setelah kondisi pasar kembali normal, berapa 
persen harga harus dinaikkan agar harga barang dagangannya 
kembali keharga semula ? 
A. 56,25% 
B. 66,67% 
C. 62,50% 
D. 37,50% 
E. 83,33% 

 
49. Pak Farel memiliki satu orang istri dan beberapa anak. Rata-rata 

umur keluarga tersebut adalah 17 tahun. Tanpa salah satu anak 
Pak Farel yang berumur 5 tahun, rata-rata umur keluarga 
tersebut adalah 19 tahun. Berapakah banyaknya anak Pak Farel 
?   
A. 7 orang 
B. 6 orang 
C. 5 orang  
D. 4 orang  
E. 3 orang 

 
50. Sebuah mesin cuci mengalami penurunan harga secara berturut-

turut 20% dan 50%. Berapa persen lagi dinaikkan supaya harga 
mesin cuci tersebut kembali ke harga semula ? 
A. 40,00% 
B. 60,00% 
C. 66.67% 
D. 75,00% 
E. 150,0% 

 
51. Seorang anak bernama Fahrul memasukkan kardus berisi radio 

yang berukuran 6 cm × 7 cm × 8 cm ke dalam kotak besar 
berukuran 28 cm × 72 cm × 96 cm. Berapa jumlah kardus radio 
yang dapat dimasukkan ke dalam kotak tersebut ? 
A. 572 
B. 478 
C. 564 
D. 576 
E. 567 

 
52. Sebotol sirup dapat dibuat 56 gelas minuman jika dilarutkan 

dalam air dengan perbandingan 2 bagian sirup untuk 5 bagian air. 
Berapa gelas minuman yang diperoleh dari sebotol sirup jika 
perbandingan larutannya 1 bagian sirup untuk 4 bagian air? 
A. 180 gelas    
B. 160 gelas     
C. 120 gelas  
D.   80 gelas 
E.   40 gelas 
 

ANALYTICAL REASONING (53–54) 
 
Pak Zainal memiliki enam orang anak yaitu: Anto, Budi, Cinta, Dani, 
Elvan, Farel. Dari yang paling besar usianya anak-anak ini masing-
masing secara berturut-turut menyukai Apel, Bengkoang, Delima, 
Jeruk, Kelapa muda, dan Lengkeng. 
❖ Anto, tidak suka Kelapa muda, lebih besar dari Cinta 
❖ Budi lebih besar daripada Elvan dan Farel 
❖ Budi lebih kecil daripada Dani  
❖ Cinta lebih besar daripada Farel 
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53. Jika Cinta lebih kecil daripada Elvan, apakah kesukaan Farel ? 
A. Bengkoang   
B. Jeruk      
C. Delima 
D. Apel 
E. Lengkeng 
 

54. Diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar, manakah berikut ini 
merupakan urutan yang dimungkinkan ?  
A. Farel, Cinta, Anto, Elvan, Budi, Dani 
B. Farel, Cinta, Anto, Budi, Erwin, Dani 
C. Dani, Anto, Budi, Elvan, Cinta, Farel 
D. Erwin, Cinta, Farel, Anto, Budi, Dani 
E. Farel, Cinta, Anto, Elvan, Dani, Budi 

 
PENARIKAN KESIMPULAN (55–59)  
 
55. Jika laut banyak sampahnya maka ikan tidak nyaman. Jadi … 

A. Jika laut tidak banyak sampahnya maka ikan nyaman  
B. Jika laut banyak sampahnya maka ikan nyaman  

C. Jika ikan nyaman maka laut tidak banyak sampahnya 

D. Jika ikan tidak nyaman maka laut banyak sampahnya 

E. Jika ikan nyaman maka laut banyak sampahnya 

 

56. Jika tarif angkutan umum naik maka banyak penumpang yang 
mengeluh. Ternyata banyak penumpang yang mengeluh. Jadi … 
A. Tarif angkutan umum naik 
B. Tarif angkutan umum stabil 
C. Tarif angkutan umum turun 
D. Hanya tarif angkutan umum yang naik 
E. Tidak dapat disimpulkan 

 
57. Tak satu pun dokter yang tidak ramah. Sebagian perawat adalah 

berjiwa sosial. Jadi ... 
A. Sebagian dokter ramah 
B. Sebagian perawat ramah 
C. Sebagian dokter berjiwa sosial 
D. Semua orang yang ramah adalah dokter 
E. Tidak dapat disimpulkan  

 
58. Semua katak pandai melompat. Sebagian hewan amfibi adalah 

katak. Jadi … 
A. Tak satu hewan amfibi yang pandai melompat 
B. Katak satu-satunya hewan amfibi 
C. Sebagian katak pandai melompat 
D. Sebagian hewan amfibi pandai melompat 
E. Tidak dapat disimpulkan  

 
59. Tak satu pun pelajaran matematika yang tidak sulit. Semua 

pelajaran matematika disukai siswa Adzkia STAN. Jadi .... 
A. Semua yang disukai siswa Adzkia STAN adalah pelajaran 

yang sulit 
B. Semua pelajaran matematika tidak sulit dan disukai  siswa 

Adzkia STAN  
C. Tidak semua pelajaran matematika sulit dan disukai siswa 

Adzkia STAN 
D. Semua pelajaran matematika sulit dan disukai  siswa Adzkia 

STAN  
E. Tidak dapat disimpulkan 

 
POLA BILANGAN (61-65) 

 
60. 14   17   22   29   38   49   62   … 

A. 77 
B. 78 
C. 79 
D. 80 
E. 81 

 
61. 16   18   14   20   12   22   10   24  …  

A. 8 
B. 7 
C. 6 
D. 5 
E. 4 

 
62. 4   5   10   7   9   11   33   29  32   … 

A.   38   
B.   40   
C.   36 
D. 126 
E. 128 

 
63. Y    Q    K     G    … 

A. B    
B. F    
C. C  
D. E 
E. D 

 
64. X    E    W   G    U    I     R    K    N    M   …    … 

F. J   Q 
G. H   P 
H. H   O 
I. I    P 
J. I    O 

 

65. E   V    A    I    S   B    M    P    D   Q    M   H   U    …    …    …  
A. J    Q   X 
B. J   Q   Y 
C. J   P   Y 
D. K   P   Y 
E. K   Q   X  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
66. Saya senang jika rekan saya bisa menjadi rekan kerja yang ...  

A. Mandiri   
B. Senang membantu 
C. Profesional 
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D. Jujur 
E. Penuh dedikasi  
 

67. Hal pertama yang akan saya lakukan saat saya memasuki tempat 
kerja yang baru adalah … 
A. Menyapa rekan kerja baru dan bertanya tentang sistem kerja 

di    tempat tersebut 
B. Mengamati sistem kerja pegawai di tempat kerja tersebut  
C. Menunggu perintah kerja dari atasan   
D. Mencari tahu apa yang harus saya kerjakan   
E. Mempelajari sistem kerja di tempat tersebut dari peraturan 

dan data  
 

68. Yasmin adalah seorang pegawai di pemerintahan Hari ini adalah 
hari terakhir libur lebaran, sehingga Yasmin akan memanfaat 
waktu sebaik-baiknya untuk bersilaturahmi dengan keluarga dan 
melakukan kegiatan yang selama ini tidak bisa ia kerjakan di jam 
kerja. Namun, Yasmin teringat akan tugas kantornya yang belum 
selesai. Sebagai Yasmin, apa yang akan anda lakukan? 
A. Mengerjakannya esok hari saat masuk kerja, karena libur 

adalah hak semua pegawai 
B. Santai saja, karena tugasnya pasti belum diminta oleh 

atasan 
C. Biasanya hari pertama masuk kerja masih sepi jadi saya 

mengerjakannya nanti saja 
D. Memastikan kepada atasan apakah pekerjaan tersebut 

penting atau tidak 
E. Menikmati liburan sepuas-puasnya karena jarang pulang 

kampung 
 
69. Anda pulang kantor menaiki bus umum. Ketika di dalam bus, 

anda melihat aksi pencopet mengambil dompet salah satu 
penumpang bus. Yang anda lakukan adalah ... 
A. Pura-pura tidak mengetahui kejadian 
B. Memberitahu korban secara cepat atas kejadian tersebut 
C. Memberi kode perlahan kepada korban karena takut terjadi 

apa-apa padanya dan yang lainnya 
D. Melwan pencopet dari arah belakang secara tiba-tiba 
E. Melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib 

 
70. Ridwan diminta menyimpan dokumen penilaian kinerja seluruh 

karyawan PT Maju Lancar oleh manajer SDM karena mendadak 
harus pergi, dengan pesan jangan dibuka karena datanya bersifat 
rahasia. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa Anda diberi 
kepercayaan tersebut. Dalam dokumen tersebut memuat data-
data tentang pegawai-pegawai yang akan dipromosikan. Ridwan 
adalah salah satu pegawai yang akan dipromosikan tersebut. 
Jika Anda sebagai Ridwan, tindakan yang akan Anda lakukan 
adalah ... 
A. Melihat dokumen tersebut khusus dokumen yang berkaitan 

dengan diri Anda.  
B. Melihat seluruh dokumen pegawai yang dicalonkan untuk 

promosi sekadar untuk mengetahui saja tanpa memberi tahu 
orang lain.  

C. Tidak membuka dokumen karena sudah dipesan untuk tidak 
membukanya. 

D. Mengajak satu teman yang Anda percaya untuk membuka 
sekedar untuk melihat data Anda tanpa membocorkan 
kepada orang lain.  

E. Menanyakan langsung secara pribadi kepada manajer SDM 
tentang kesempatan Anda untuk dipromosikan.  

 
71. Menurut saya, orang yang kehilangan kesempatan 

mengembangkan usahanya lebih disebabkan karena mereka … 
A. Bertahan pada cara yang telah berjalan   
B. Menunggu bantuan pihak lain   
C. Pikiran bercabang pada usaha lain   

D. Menunda ketika melihat resikonya   
E. Mundur, begitu melihat risikonya   
 

72. Hal yang pertama kali di lakukan ketika saya bangun tidur 
A. Mandi dan berangkat bekerja 
B. Membantu sebisa mungkin pekerjaan ibu 
C. Membersihkan tempat tidur 
D. Membuat tugas  
E. Menggosok gigi 

 
73. Alucard baru diterima kerja di perusahaan yang di idam-

idamkannya selama ini. Dia ingin menjadi karyawan yang disukai 
oleh semua orang, sehingga dia berusaha untuk dapat menjalin 
hubungan baik dengan sesama rekan kerja. Hal ini dapat 
tecermin dalam bentuk… 
A. Membangun relasi yang baik membutuhkan waktu agar bias 

berhasil 
B. Selalu menjalankan semua tugas yang diberikan atasan 
C. Suka meminta tolong kepada rekan kerja saat kita dalam 

kesulitan 
D. Saat kita berhasil naik pangkat  
E. Sering membantu rekan kerja saat dibutuhkan 

 
74. Suatu hari di daerah Anda diadakan musyawarah untuk 

menentukan hari kerja bakti membersihkan selokan di sekitar 
lingkungan anda. Ada yang usul hari minggu dan ada yang usul 
hari sabtu. Abang anda usul hari sabtu karena hari minggu ada 
acara keluarga. Akan tetapi, usul Abang anda tidak diterima. 
Sebagian besar warga ingin hari minggu. Akhirnya kerja bakti 
diputuskan hari minggu. Sikap anda ... 
A. Tetap teguh pendirian melaksanakan kerja bakti pada hari 

sabtu 
B. Meminta maaf karena tidak bisa mengikuti gotong royong 
C. Mengikuti kegiatan kerja bakti setelah acara keluarga 
D. Menunda acara keluarga dan mengikuti kerja bakti 
E. Ikut acara keluarga, karena hari kerja bakti bisa kapan saja 

 
75. Akan ada libur nasional yang jatuh pada hari Selasa. Sudah 

menjadi kebiasaan umum di sebuah instansi pemerintahan, 
tempat Irma kerja, untuk melakukan bolos massal di hari Senin 
dengan alasan hari kejepit nasional. Menurut Anda, yang 
sebaiknya dilakukan oleh Irma adalah ... 
A. Bertanya pada atasan langsung, apakah diizinkan untuk 

bolos massal di hari Senin.  
B. Mempelajari aturan yang berlaku secara nasional dan 

mengikutinya secara konsisten.  
C. Menolak bolos massal di hari Senin karena bertentangan 

dengan nilai-nilai dalam diri sendiri.  
D. Masuk setengah hari di hari Senin, jika kantor sepi maka 

tidak melanjutkan kerja dan memutuskan pulang.  
E. Mengikuti kebiasaan umum untuk bolos massal di hari Senin 

untuk menjaga toleransi dengan rekan kerja yang lain.  
 

76. Pilihlah salah satu yang paling sesuai dengan apa yang Anda 
lakukan saat bekerja ... 
A. Saya berkerja sesuai dengan apa yang ditargetkan pada 

saya.  
B. Saya berkerja datang dan pulang tepat waktu sesuai jam 

kerja.  
C. Saya bersemangat justru ketika menghadapi kesulitan 

dalam bekerja.  
D. Saya menjadi kurang produktif apabila menghadapi 

hambatan dalam bekerja.  
E. Saya melakukan negosiasi apabila mendapatkan target 

yang saya rasa terlalu tinggi.  

 
77. Ketika saya diminta melakukan pekerjaan berat, saya ... 
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A. Menolak diberikan pekerjaan seperti itu   
B. Mempertimbangkan dulu untuk menerimanya   
C. Tetap menerimanya, meskipun tidak suka dengan pekerjaan 

itu   
D. Merasa tertantang melakukan pekerjaan itu   
E. Menyerahkan pekerjaan tersebut kepada orang lain   
 

78. Ketika berkunjung ke kantor klien yang akan Anda audit, Anda 
mendapatkan uang dari klien sebagai pengganti transport, maka 
Anda akan ... 
A. Menerimanya sepanjang tidak diketahui oleh rekan yang 

lain   
B. Mengembalikan dengan halus   
C. Marah karena klien telah berusaha menyogok Anda   
D. Menolak bila disuruh atasan   
E. Menolak karena Anda tahu itu gratifikasi   

 
79. Jika anda adalah seorang dosen pembimbing. Salah seorang 

anak bimbingan anda tidak pernah hadir bimbingan untuk 
konsultasi skripsi karena memiliki permasalahan tertentu. Yang 
harus anda lakukan adalah... 
A. Menguhubunginya lewat surat elektronik/telpon untuk 

menyuruhnya datang bimbingan 
B. Menghubunginya lewat temannya untuk menyuuruh datang 

bimbingan 
C. Menghubunginya lewat telepon untuk menyuruhnya datang 

bimbingan 
D. Mengabaikannya karena itu bukan tanggung jawab anda 
E. Menghubunginya lewat surat elektronik untuk segera 

menyelesaikan skripsinya 
 
80. Wak Geng bekerja pada posisi sebagai penjaga yg mengatur 

antrian boarding pass di bandara. Bandara baru saja 
mengaplikasikan teknologi boarding pass  yang baru dengan 
menggunakan computer. Saat ini kondisi penumpang sedang 
penuh sesak mengantri. Lalu, ada ibu-ibu membawa anak 5 
tahun ikut antrian dan terlihat kebingungan membawa boarding 
pass. Tindakan Wak Geng yang tepat adalah.. 
A. Menyuruhnya ke bagian informasi agar dapat diajarkan cara 

menggunakan boarding pass terbaru tersebut 
B. Mengeluarkan ibu itu dr antrian dan mengajarkan cara 

menggukan boarding pass terbaru tersebut 
C. menujukan meja bagian informasi jika kesulitan menggukan 

boarding pass terbaru tersebut 
D. membantunya dan mengajarkan menggukan boarding pas 

terbaru tersebut dan memanggil teman lain menggunakan 
alat telekomunikasi untk menggantikan tugas menjaga 
antrian 

E. memanggil teman anda menggunkan alat komunikasi untuk 
mengganti mengatur antrian sementara anda mengajarkan 
ke ibu tentang boarding pas tersebut 

 
 

81. Ketika menghadapi kegagalan, saya 
A. Saya merasa itulah kemampuan maksimal saya.  
B. Saya dapat segera bangkit dan memperbaiki kelemahan 

saya.  
C. Saya merasa diri saya kurang mampu dan lebih buruk dari 

orang lain.  
D. Saya membutuhkan waktu lama untuk membangkitkan 

kembali semangat saya.  
E. Saya dapat bangkit kembali asal ada teman atau keluarga 

yang mendukung saya. 
 

82. Jenis tugas yang paling saya sukai adalah 
A. Tugas yang sulit dan menantang.  
B. Tugas yang tidak menyilitkan saya.  

C. Tugas yang sesuai dengan kemampuan saya.  
D. Tugas yang sesuai dengan deskripsi pekerjaan saya.  
E. Tugas yang mudah saya kerjakan agar hasilnya bisa 

maksimal.  
 

83. Sebagai ketua dalam pentas seni anda mendapat laporan bahwa 
bintang tamu acara tersebut mengundurkan diri 1 hari sebelum 
hari H, anda bingung karena tiket terjual habis. Agar acara 
tersebut terselenggara dengan baik, yang akan anda lakukan 
adalah ...   
A. Memberikan bayaran lebih kepada artis tersebut   
B. Mengganti bintang tamu dengan artis lain yang memiliki 

kepopuleran yang lebih   
C. Memundurkan jadwal pentas seni hingga bintang tamu 

tersebut mau tampil   
D. Mendatangi bintang tamu tersebut dan memintanya untuk 

bersikap professional   
E. Mengembalikan ganti rugi tiket pada para calon 

penonton  Sumber Informasi  
 

84. Pada saat saya istirahat jam makan siang di kantor tiba-tiba 
datang costumer ke kantor anda,yang saya lakukan … 
A. Menyuruhnya keluar sebentar 
B. Diam saja 
C. Menyuruhnya duduk  
D. Langsung menanyakan hal yang bisa di bantu 
E. Meminta teman untuk melayaninya 

 
85. Pada ujian kenaikan tingkat yang lalu, saya tidak lolos dan 

hasilnya tidak memuaskan. Agar kali ini hasilnya baik, saya 
akan.... 
A. Berlatih mengerjakan banyak soal agar terbiasa 
B. Rajin berdoa mengharapkan mendapat nilai yang baik 
C. Mengubah cara kerja agar mendapatkan hasil yang 

maksimal 
D. Menggunakan cara kerja yang sama dengan sebelumnya 
E. Rajin berlatih dan berdoa untuk mencapai nilai yang terbaik 

 
86. Roni adalah seorang karyawan yg memiliki dedikasi yg tinggi 

terhadap pekerjaan. Suatu hari Roni dihadapkan dengan 
pekerjaan yg sangat banyak dan semuanya memiliki deadline yg 
sama. Sebagai karyawan yang profesional apa yang anda 
lakukan jika di posisi Roni? 
A. Menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline dengan hasil asal 

asalan  
B. Memilih lembur dengan harapan mendapat tambahan gaji 

berupa uang lembur 
C. Pulang sesuai jadwal dengan meninggalkal setumpuk 

pekerjaan di meja 
D. Melapor pada atasan bahwa anda butuh bantuan karyawan 

lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak tersebut 
E. Membawa tugas tersebut ke rumah dengan harapan di bantu 

istri 
87. Pada hari pertama Sari bekerja sebagai seorang staf pelayanan 

publik, seorang ibu mengomeli Sari karena ia merasa kurang 
cekatan dibandingkan staf yang lain sehingga pelayananpun 
menjadi terlalu lama. Menurut Anda, apa yang seharusnya 
dilakukan Sari ? 
A. Meminta maaf dan mempercepat penyelesaian tugasnya. 
B. Berusaha mengendalikan diri sehingga tidak ikut terbawa 

emosi.  
C. Mengabaikan keluhan itu sehingga tidak mengganggu 

konsentrasinya.  
D. Menjelaskan bahwa pelayanan tersebut membutuhkan 

waktu.  
E. Menjelaskan bahwa hari ini merupakan hari pertama Sari 

bekerja di sana. 
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88. Sebagai seorang abdi negara, saya akan ... 

A. Melaksanakan aturan dan prosedur pelayanan publik yang 
berlaku.  

B. Memilih posisi yang secara langsung berperan dalam 
pelayanan publik.  

C. Memberikan pelayanan pada masyarakat sesuai tuntutan 
pekerjaan saya.  

D. Menginformasikan bentuk layanan yang dapat dimanfaatkan 
masyarakat.  

E. Berusaha memahami kebutuhan masyarakat dalam 
memberikan pelayanan. 

 
89. Jika Anda berkeinginan untuk menjadi orang yang besar, maka 

Anda harus …   
A. Berjiwa besar   
B. Pemaaf   
C. Kreatif   
D. Senang belajar   
E. Berani   
 

90.  Jika ada seorang rekan yang memberikan secara langsung 
berkas-berkas temannya untuk ditindaklanjuti oleh Anda, maka 
Anda akan ...   
A. Menindaklanjutinya karena Anda tidak enak hati dengan 

teman Anda itu   
B. Menindaklanjutinya jika ada imbalan saja   
C. Segera menindaklanjutinya   
D. Memberinya nomor urut seperti klien yang lain   
E. Tidak mempedulikannya   
 

91. Jika anda ditugaskan atasan untuk menghadiri rapat yang 
didalamnya banyak konsultan konsultan yang besar dan anda 
duduk satu meja bersama mereka, apa yang akan anda 
lakukan.... 
A. duduk sambil berbincang mengenai bisnis yang sedang 

dilaksanakan dan menukar pengalamannya 
B. duduk dan mencoba memahami pembicaraan mereka 

supaya tau apakah ada celah untuk bekerja sama 
C. memunggu sebentar supaya mereka menyapa saya terlebih 

dahulu agar mereka mempunyai inisiatif untuk bekerjasama 
dengan saya 

D. mengajak bicara kepada mereka dan langsung 
mengajaknya untuk bekerja sama 

E. mencatat hal hal yang penting supaya pengalaman mereka 
bisa diterapkan untuk mengembangkan perusahaan saya 

  
92. Kerja keras dan cermat merupakan wujud upaya untuk menjadin 

pribadi yang bermanfaat bagi organisasi. Berkaitan dengan hal 
ini tersebut, saya tidak suka....... 
A. Bekerja dengan standar hasil yang tinggi 
B. Pekerjaan yang menumbuhkan kreatifitas baru 
C. Pekerjaan yang memecah belah kekompakan 
D. Pekerjaan yang menantang 
E. Bekerja tanpa mengenal lelah dan pamrih 

 
93. Salah satu pernyataan berikut mencerminkan perilaku saya 

A. Membalas kebaikan orang lain.  
B. Membantu untuk mendapatkan balasan dikemudian hari.  
C. Bantuan untuk orang yang tidak mampu sesuai 

kebutuhannya.  
D. Tidak menaggapi suatu permintaan kalau tidak merasa 

nyaman. 
E. Tidak membantu individu berkebutuhan khusus karena saya 

merasa tidak mampu.  
 

94. Terkait dengan orang-orang di sekitar saya, saya dikenal sebagai 
orang yang … 
A. Mudah tergerak untuk turun tangan.  
B. Jarang bergaul karena saya kurang suka diganggu.  
C. Teguh pada kemauan meskipun orang lain menentang.  
D. Mengerakan orang lain untuk tidak tergantung pada sesama.  
E. Menghindari berkegiatan dengan orang yang tidak 

kompeten.  

 
95. Kondisi kerja yang paling saya harapkan adalah kondisi yang ...   

A. Memotivasi saya untuk bekerja terus menerus   
B. Memberi kesempatan kepada saya untuk mengatualisasikan 

diri  
C. Memberikan kemungkinan promosi jabatan bagi saya  
D. Menyediakan stabilitas pekerjaan kepada saya   
E. Menghasilkan pendapatan tambahan bagi saya   
 

96. Dalam bekerja saya lebih suka … 
A. Mengerjakan sendiri  
B. Dibantu teman 
C. Memakai jasa orang untuk dibayar 
D. Tugas yang ringan 
E. Tugas yang biasa-biasa saja 

 
97. Menjelang Hari Raya Idul Fitri supermarket dipenuhi oleh 

pembeli, sehingga kasir sangat antre. Kebetulan pada saat itu 
Anda buru-buru dan mendapat antrian ke empat. Pada saat akan 
tiba giliran Anda ada seorang kakek-kakek yang hanya membeli 
air mineral dan meminta didahulukan ke kasir karena sedang 
ditunggu cucunya di luar. Apa yang akan Anda lakukan terhadap 
kakek tersebut sementara dibelakang Anda masih ada enam 
orang lagi yang juga mengantri dan si kasir bingung mau berbuat 
apa ? 
A. Membiarkan kakek tersebut dilayani dengan rasa jengkel 

karena ketidakdisiplinanya  
B. Menegur kakek tersebut untuk ikut mengantri di belakang  
C. Mempersilahkan kakek tersebut dan memohon pengertian 

antrian dibelakang Anda  
D. Meminta kasir untuk melayani kakek setelah Anda dengan 

alasan Anda juga buru-buru  
E. Meminta kasir untuk melayani sesuai dengan antrian 

 
98. Saat anda tugas di luar kota, anda sedang telepon dengan istri 

Anda . Tiba-tiba ada orang menanyakan arah jalan kepada Anda, 
maka yang akan Anda lakukan adalah ? 
A. Jika sedang berbicara dengan istri, Anda tidak 

menghiraukan orang lain  
B. Menjawab pertanyaan orang tersebut sambil telepon dengan 

istri Anda  
C. Mengecilkan volume telepon dan menyimak pertanyaan 

orang tersebut  
D. Membiarkan orang tersebut bertanya kepada orang lain  
E. Segera menutup telepon dan menjawab pertanyaan orang 

tersebut 

 
99. Saya dipindahkan secara mendadak ke unit kerja sistem 

informasi yang belum pernah saya tekuni selama ini. Yang saya 
pikirkan adalah 
A. Mengapa karir saya harus dipersulit.  
B. Apakah terdapat alasan politis di balik mutasi kerja saya.  
C. Mungkinkah saya bernegosiasi untuk berpindah ke tempat 

lainnya.  
D. Apa yang harus saya lakukan di tempat kerja yang baru.  
E. Bagaimana saya bisa memahami bidang kerja saya yang 

baru secara cepat.  
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100. Sebagai bagian dari penerapan sistem informasi yang baru, 
setiap pegawai di kantor saya diminta untuk melakukan update 
data pribadi secara online. Tindakan saya adalah 
A. Meminta bantuan pendampingan karena keterbatasan saya 

di bidang teknologi.  
B. Menunggu rekan kerja yang lain untuk melakukan update 

dan mengikuti cara mereka.  
C. Melakukan update sesegera mungkin dengan meminta 

bantuan dari tim sistem informasi.  
D. Mengabaikan pekerjaan tersebut dengan harapan sistem 

tersebut masih dalam percobaan.  
E. Mempelajari cara melakukan update dan data apa saja yang 

harus dimasukan dalam sistem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAGIAN KEDUA SKD MATEMATIKA 
 

1. Hasil dari  =+ ...)1(cos 2 dxxx  

A. Cxxxx ++ cos2sin2
 

B. Cxxxx ++− cos2sin)1( 2
 

C. Cxxxx +−+ cos2sin)3( 2
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D. Cxxxx ++ sin2cos2 22  

E. Cxxxx +−− cos)1(sin2 2  

 

2. Nilai dari ...
5x3

x4

2x

lim

2

2

=
+−

−

→
  

A. – 12 
B. – 6  
C. 0 
D. 6 
E. 12 

 
 

3. Nilai 
2

lim

→x
 ...

82

3

4

2
22

=








−+
−

− xxx
 

A. 
12

7
−  

B. 
4

1
−  

C. 
12

1
−  

D. 
24

1
−  

E. 0 
 
 

4. 
0

lim

→x
...

6cos1

3sin.2
=

− x

xx
 

A. – 1  

B. 
3

1
−  

C. 0 

D. 
3

1
 

E. 1 
 

5. Nilai =−−−+
→

)52(344
lim 2 xxx

x
 adalah 

A. – 6  
B. – 4  
C. – 1  
D. 4 
E. 5 

 

6. Nilai dari ...
2tan

2sin4

0

lim 2

=
→ xx

x

x
 

A. – 8  
B. – 4  
C. 0 
D. 4 
E. 8 

 
 

7. Persamaan Garis singgung kurva y =  3 5 x+ dititik dengan absis 

3 adalah …  
A. 02112 =+− yx  

B. 02312 =+− yx  

C. 02712 =+− yx  

D. 03412 =+− yx  

E. 02712 =+− yx  

 
8. Pada sebuah kertas gambar terdapat 10 titik dengan tidak ada 

tiga titik yang terletak  segaris. Jika Budi ingin membuat segitiga 
dari titik-titik yang ada pada kertas gambar tersebut, banyak 
segitiga yang dapat dibuat adalah …  
A. 40  
B. 72 
C. 120 
D. 240 
E. 720 

 
9. Dari 6 Putra dan 4 putri, akan dipilih 6 orang untuk menduduki 

jabatan ketua, sekrtaris I, sekretaris II, bendahara I, dan 
bendahara II, dengan tidak ada rangkap jabatan. Jika jabatan 
sekretaris I dan bendahara II harus putri, banak cara pemilihan 
yang mungkin adalah …  
A. 12 
B. 180 
C. 840 
D. 4.320 
E. 20.160 

 
10. Dari suatu kelompok diskusi yang terdiriatas 5 pria dan 4 wanita, 

akan dipilih 3 orang secara acak untuk memaparkan hasil 
diskusinya. Banyak cara untuk memilih 2 pria dan 1 wanita 
adalah… 
A. 18 cara 
B. 21 cara 
C. 30 cara  
D. 40 cara  
E. 80 cara  

 
11. Dalam sebuah ujian terdapat 10 soal, dari nomor 1 sampai nomor 

10. Peserta ujian wajib mengerjakan soal 1,3 dan 5 serta hanya 
mengerjakan 8 dari 10 soal yang tersedia. Banyak cara peserta 
ujian memilih soal yang dikerjakan adalah …  
A. 21 
B. 28 
C. 45 
D. 48  
E. 56 

 

12. Diketahui 25)123( 2
3

2
=++ dxxx  nilai ...

2

1
=a  

A. – 4  
B. – 2  
C. – 1  
D. 1 
E. 2 

 
 
 
 
 
 

13. Nilai dari ...)163( 2
2

1
=−+− dxxx  

A. 3 
B. 5 
C. 9 
D. 15 
E. 18 

 

14. Di sebuah toko tersedia 1 lusin lampu, 2 diantaranya rusak. Ada 
3 orang akan membeli masing-masing 1lampu. Peluang pembeli 
ketiga mendapat lampu rusak adalah …  
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A. 
66

1
 

B. 
33

1
 

C. 
22

3
 

D. 
6

1
 

E. 
11

2
 

 

15. Salah satu persamaan garis singgung kurva y = 532 2 +− xx  

pada titik yang berordinat 4 adalah …  
A. 5−= xy  

B. 3−= xy  

C. 1−= xy  

D. 3+= xy  

E. 5+= xy . 
 

16. Diketahui grafik fungsi 732 2 +−= xxy  berpotongan dengan 

garis 14 += xy . Salah satu persamaan garis singgung yang 

melalui titik potong kurva dan garis tersebut adalah …  
A. 75 += xy   

B. 15 −= xy  

C. 5+= xy  

D. 73 −= xy  

E. 53 += xy  
 

17. Diketahui h adalah garis singgung kurva y = 324 23 −+− xxx

pada titik (1, –4). Titik potong garis h dengan sumbu X adalah …  
A. (–3, 0) 
B. (–2, 0) 
C. (–1, 0) 

D. 







− 0,

2

1
 

E. 







− 0,

3

1
 

 

18. Nilai sin + 15cos105 adalah … 

A. )266(
2

1
−−  

B. )23(
2

1
−  

C. )26(
2

1
−  

D. 23(
2

1
+  

E. 26(
2

1
+  

 
19. Diketahui 5/4)cos( =− yx dan 10/3sinsin =yx .  

Nilai tan x . tan y = … 
A. – 5/3 
B. – 4/3 
C. – 3/5 
D. 3/5 
E. 5/3 

 
20. Diketahui tan 3/1tan =− ,dan 65/48cos.cos = ( − ) 

adalah … 

A. 63/65 
B. 33/65 
C. 26/65 
D. 16/48 
E. 16/65 

21. Diketahui 42)( −= xxg dan 
95

37
))((

−

+
=

x

x
xgf  . Nilai dari f(2) = 

… 
A. 0 
B. 1 
C. 2 
D. 4 
E. 5 

 

22. Diketahui fungsi ,5,
5

42
)( 

−

−
= x

x

x
xf g(x) = 3x + 7, Fungsi 

Invers dari ))(( xfg  adalah … 

A. 
x

x
xfg

+−

−
=−

1

235
)()( 1  

B. 
x

x
xfg

+−

+
=−

1

235
)()( 1  

C. 
x

x
xfg

+

+
=−

1

235
)()( 1  

D. 
x

x
xfg

+

−
=−

1

235
)()( 1  

E. 
x

x
xfg

+

−−
=−

1

235
)()( 1  

 
23. Diketahui f(x) = 2 – x dan g(x) = 2x + a + 1. Jika 

))(())(( xfgxgf  = , berapa nilai a ?  

A. – 4  
B. – 2  
C. 0 
D. 2 
E. 4 

 

24. Diketahui 42))(( 11 +−=−− xxfg  dengan 1−f  dan 
1−g  

berturut – turut adalah invers fungsi f  dan g. Jika 
102

2
)(

−

−−
=

x

x
xf  

, ,5x  maka g(6) = …. 

A. 8 
B. 12 
C. 16 
D. 18 
E. 24 
 

25. Diketahui dua fungsi real ||2)( 2 xxxf −= dan 1)( 2 += xxg . 

Jumlah semua nilai x  yang memenuhi persamaan 0))(( =xgf 

adalah … 
A. – 2  
B. 0 
C. 1 
D. 2 
E. 3 

26. Nilai ...cos2sin
0

=


dxxx  

A. – 4/3 
B. – 1/3 
C. 1/3 
D. 2/3 
E. 4/3 

 

27. Hasil dari ...133 2
1

0
=+ dxxx  
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A. 7/2 
B. 8/3 
C. 7/3 
D. 4/3 
E. 2/3 

 

28. Hasil dari ...)1(cos 2 =+ dxxx  

A. Cxxxx ++ cos2sin2  

B. Cxxxx ++− cos2sin)1( 2  

C. Cxxxx +−+ cos2sin)3( 2  

D. Cxxxx ++ sin2cos2 22  

E. Cxxxx +−− cos)1(sin2 2  

 
29. Jika sudut  dan  lancip, sin  = 3/5 dan   = 7/25, maka cos 

( + ) adalah …  

A. 3/4 
B. 5/3  
C. 3/5  
D. 4/5  
E. 5/4  

 
30. Nilai dari cos ++ 160cos80cos40 adalah … 

A. –½ 2  

B. –½  
C. 0 
D. ½ 

E. ½ 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAGIAN KETIGA SKD BAHASA INGGRIS 
 

1. Wita couldn’t get to sleep last night ... 
A. Because it is noisy 

B. Because it was noisy 
C. Because of it is noisy 
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D. Because of it was noisy 
E. Because of she was noisy 

 
2. Cold and other infections ... by consuming vitamin A. 

A. Will be preventing 
B. Can be preventing 
C. Is to be preventing 
D. Can be prevented 
E. Is going to be prevent 

 
3. Unless the flight ..., she will attend the seminar on time. 

A. Is delayed 
B. Were delayed 
C. Will be delayed 
D. Was delayed 
E. Are delayed 

 
4. If there ... a new policy for attending the online seminar, I would 

have been informed. 
A. Were 
B. Has been 
C. Had been 
D. Would be 
E. Was 

 
5. I can’t remember whether .... 

A. She spells my name correctly 
B. She spelling my name correctly 
C. Does she spell my name correctly 
D. Is she spelling my name correctly 
E. She spell my name correctly 

 
6. ... with water, sodium nitrate produces an explosive solution. 

A. When combining 
B. When combines 
C. When combined 
D. When it is combining 
E. When it combined 

 
7. I was sleepy, yet I ... also really hungry. 

A. Am 
B. Were 
C. Would be 
D. Was 
E. Will 

 
8. The discovery of the halftone process in photography in 1881 

made it possible to reproduce photographs in ... books or 
newspapers. 
A. Not any 
B. Neither 
C. Either 
D. Both 
E. With 

 
 
 
 
 

9. My friend said, “Don’t waste your money on cigarettes.” This 
means ... 
A. My friend told me that he didn’t waste my money on 

cigarettes 
B. My friend allowed me to waste my money on cigarettes 
C. My friend asked mw if I had wasted my money on cigarettes 
D. My friend told mw that I didn’t waste my money on 

cigarettes 

E. My friend advised me that I didn’t waste my money on 
cigarettes 

 
10. ... thunder and lightening are produced at the same time, light 

waves travel faster than sound waves do, we see the lightening 
before we hear the thunder. 
A. What 
B. Because 
C. Although 
D. Despite 
E. In spite of 

 
11. Neither the coach nor the players ... with the result. 

A. Are satisfied 
B. Is satisfied 
C. Satisfied 
D. Satisfying 
E. Will satisfy 

 
12. ... finished that puzzle was confusing. 

A. How that little kid was 
B. How that little kid did 
C. How does that little kid  
D. How did that little kid 
E. How that little kid 

 
13. There are a lot of students in the school. Neither of them ... late 

on Monday. 
A. Comes 
B. Come 
C. Came 
D. Is come 
E. Coming 

 
14. Lisa is ... smart that she can answer the most difficult question in 

the examination. 
A. So 
B. Such a 
C. So a 
D. Such as 
E. Such 

 
15. The driver’s carelessness caused the accident.  

The passive form of this sentence is... 
A. The accident is caused by the driver’s carelessness 
B. The accident was caused by the driver’s carelessness 
C. The accident had been caused by the driver’s carelessness 
D. The accident caused by the driver’s carelessness 
E. The accident had caused by the driver’s carelessness 

 
16. The old man ... on the bench was staring at me. 

A. Sitting 
B. Sat 
C. Was sitting 
D. Sits 
E. Was set 

17. It has been the accumulation of years that your parents wait for 
your coming. Which of the following statements has the opposite 
meaning accumulation? 
A. They can not be sure of the total cost yet. 
B. Mia shows her collection of Korean books to her friends 
C. We have only small sum of money  
D. The president has agglomeration of complains against him 
E. She is happy to be a part of this family 

 
18. Nitta never tells her either small problems nor major ones. The 

word major is closest in meaning to ... 
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A. Small 
B. Tiny 
C. Huge 
D. Old 
E. Actual 

 
19. Danny never drives his car with maximum speed. The word 

speed is closest in meaning to ... 
A. Velocity 
B. Volume 
C. Hardness 
D. Slowness 
E. Farness  

 
20. Although the couple has been married for two years, they are 

still ... 
A. Childless 
B. Childness 
C. Childhood 
D. Childish 
E. Childbirth 

 
The most familiar speleothems (from the Greek word 

spelaion for the cave and thema for deposit), the decorative dripstone 
features found in caves, are stalactites and stalagmites. Stalactites 
hang downward from the ceiling of the cave and are formed as drop 
after drop of water slowly trickles through crack on the cave roof. 
Stalagmites grow upward from the floor of the cave, generally as a 
result of water dripping from an overhead stalactite. A column forms 
when a stalactite and a stalagmite grow until they join. A “curtain” or 
“drapery” begins to form on an inclined ceiling when drops of water 
trickle along a slope. 

Natural openings on the surface that lead to caves are called 
sinkholes. or swallow holes. Streams sometimes disappear down 
these holes and flow through the cavern. Rivers may flow from one 
mountain to another through a series of caves . Some caverns have 
sinkholes in their floors. Water often builds up a rim of dripstone 
around the edge of the hole. Dripping water often contains dissolved 
minerals as well as acid. These minerals too will be deposited; and 
they may give rich coloring to the deposits. If minerals in the water 
change, layers of different colors may be formed. 

 
21. Stalagmites are formed by … 

A. drops of water which enter through cracks in the ceiling. 
B. underground rivers which flow through the cave. 
C. water dripping from an overhead stalactite. 
D. water which trickles down a slope. 
E. Water which trickles up a slope  

 
22. Sinkholes are … 

A. the decorative dripstone features found in caves. 
B. natural openings on the surface that lead to caves. 
C. colourful layers of mineral deposits. 
D. Colourless layers of mineral 
E. None of the above 

 
23. Which speleothem grows upward from the floor? 

A. Stalagmites 
B. Stalactites 
C. Sinkholes 
D. Curtains 
E. Stalagmites and curtains 

 
24. An “inclined ceiling” is one which … 

A. is straight. 
B. is crooked. 
C. is slanted. 

D. is wet. 
E. Is dry 

 
25. Which of the following are NOT caused by dripping water? 

A. Stalactites 
B. Stalagmites 
C. Slopes 
D. Curtains 
E. Curtains and slops 
 

Awarded the Nobel prize for physics in 1918, German 
physics Max Planck is best remembered as the originator of the 
quantum theory. His work helped user in a new era in theoretical 
physics and revolutionized the scientific community’s understanding of 
atomic and sub-atomic processes. 

Planck intriduced an idea that led to the quantum theory, 
which became the foundation of twentieth century physics. In 
December 1900, Plnck worked out an equation that described the 
distribution of radiation accurately over the range of low to high 
frequencies. He had developed a theory which depended on a model 
of matter that seemed very strange at the time. The model required 
the emission of electromagnetic radiation in small chunks or particles. 
These particles were later called quantums. The energy associated 
with each quatum is measured by multiplying the frequency of the 
radiation, v, by a universal constant, h. Thus, energy, or E, equals hv. 
The constant, h, is known as Planck’s constant. It is now recognized 
as one of the fundamental constant of the world. 

Planck announced his finding in 1900, but it was years before 
teh full consequences of his revolutionary quantum theory were 
recognized. Throughout his life, Planck made significant contributions 
to optics, thermodynamics and stastistical mechanics, physical 
chemistry, and other fields. In 1930, He was elected president of the 
Kaiser Wilhelm society, which was renamed the Max II. Though deeply 
opposed to the fascist regime of Adolf Hitler, Planck remained in 
Germany throughout the war. He died in Gottingen on October 4, 
1947. 

 
26. In which of the following fields did Max Planck NOT make a 

significant contribution? 
A. Optics 
B. Thermodynamics 
C. Stastistical mechanics 
D. Biology 
E. Sociology 

 
27. The word “revolutionary” as used in paragraph 3, means… 

A. Dangerous 
B. Extremist 
C. Momentous 
D. Militarist 
E. Major 

 
 
 
 

28. It can be inferred from the passage that Planck’s work led to the 
development of which of the following? 
A. The rocket 
B. The atomic bomb 
C. The internal combustion engine 
D. The computer 
E. The atomic bomb and the rocket 

 
29. The particles of electromagnetic radiation given off by matter are 

known as… 
A. Quantums 
B. Atoms 
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C. Electrons 
D. Valences 
E. Protons 

 
30. The word “universal”, as used in paragraph 2 most nearly 

means… 
A. Planetary 
B. Cosmic 
C. Worldwide 
D. Always present 
E. Galaxy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAGIAN KEEMPAT SKD FISIKA 
 

1. Sebuah balok diukur ketebalannya dengan jangka sorong. Skala 
yang ditunjukkan dari hasil pengukuran tampak pada gambar. 
Besarnya hasil pengukuran adalah … 

A. 3,19 cm 
B. 3,14 cm 
C. 3,10 cm 
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D. 3,04 cm 
E. 3,00 cm 
 
 
 

 
2. Kedudukan skala sebuah mikrometer sekrup yang digunakan 

untuk mengukur diameter sebuah bola kecil seperti gambar 
berikut : 
Berdasarkan gambar tersebut dapat dilaporkan diameter bola 
kecil adalah … 
A. 11,15 mm 
B. 9,17 mm 
C. 8,16 mm 
D. 5,75 mm 
E. 5,46 mm 
 
 
 
 

3. Bola A dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan 10m/s. 
Satu detuk kemudian dari titik yang sama bola B dilempar 
vertikal ke atas pada lintasan yang sama dengan 
kecepatan 25m/s. Tinggi yang dicapai bola B saat bertemu 
dengan bola A adalah 
A. 0,20 m 
B. 4,80 m 
C. 5,00 m 
D. 5,20 m 
E. 31,25 m 
 

4. Budi (B) dan Ani (A) bersepeda dengan kecepatan awal masing 
– masing seperti dilukiskan dengan grafik v – t. 
A. 40 
B. 45 
C. 55 
D. 60 
E. 65 

 
 
 
 
 
5. Dua benda A dan B masing-masing bermassa 6 kg dan 2 kg 

diikat dengan tali melalui sebuah katrol seperti gambar. Jika 
gesekan tali dan katrol diabaikan dan g = 10 m s-2, maka besar 
tegangan talinya adalah …. 
A. 20 N 
B. 24 N 
C. 27 N 
D. 30 N 
E. 50 N 

 
 
 
 
 
6. Seseorang dengan massa 60 kg berada dalam lift yang sedang 

bergerak ke bawah dengan percepatan 3 m.s-2. Jika percepatan 
gravitasi bumi 10 m.s-2, maka besar gaya normal yang 
dikerjakan lantai lift terhadap orang tersebut adalah…. 
A. 180 N 
B. 200 N 
C. 340 N 
D. 420 N 
E. 600 N 

 

 
 
 
 
 
7. Dua buah benda bermassa sama bergerak pada satu garis lurus 

saling mendekati seperti pada gambar! 
Jika v2‘ adalah kecepatan benda (2) setelah tumbukan ke kanan 
dengan laju 5 m.s–1, maka besar kecepatan v1 ‘ (1) setelah 
tumbukan adalah….. 
A. 7 m.s−1 
B. 9 m.s−1` 
C. 13 m.s−1 
D. 15 m.s−1 
E. 17 m.s−1 

 
8. Dua benda A dan B bermassa masing-masing 600 kg dan 400 

kg bergerak berlawanan arah saling mendekati. 
 
 
 
 
 
 
Pada suatu saat kedua benda bertumbukan sehingga benda B 
terpental dalam arah berlawanan dengan arah datangnya 
dengan kecepatan 5 m/s. Kecepatan benda A setelah tumbukan 
adalah…A. 6,6 m/s 
B. 6,0 m/s 
C. 4,4 m/s 
D. 1,4 m/s 
E. 0,66 m/s 

 
9. Perhatikan gambar berikut ini! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesin pengangkat mobil hidrolik pada gambar di atas memiliki 
pengisap masing-masing dengan luas A1 = 15 cm2 dan A2 = 600 
cm2. Apabila pada pengisap kecil diberi gaya F1 sebesar 500 N, 
maka berat beban yang dapat diangkat adalah …. 
A. 500 N 
B. 15.000 N 
C. 20.000 N 
D. 25.000 N 

 
10. Budi mendorong gerobak dengan kedua tangganya dan 

membutuhkan gaya sebesar 90 Newton. Apabila luas sebuah 
telapak tangan adalah 150 cm2, maka tekanan yang diberikan 
Budi pada gerobak adalah sebesar …. 
A. 3.000 N/m2 
B. 6.000 N/m2 
C. 8.000 N/m2 
D. 10.000 N/m2 
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11. Sebuah mobil bergerak lurus seperti grafik kecepatan terhadap 
waktu pada gambar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pada interval waktu antara 4 hingga 12 sekon pada grafik di 
atas, jarak yang ditempuh mobil adalah 
A. 20 m 
B. 40 m 
C. 80 m 
D. 120 m 
E. 140 m 
 

12. Potongan aluminium bermassa 200 gram dengan suhu 20oC 
dimasukan ke dalam bejana air bermassa 100 gram dan suhu 
80oC. Jika diketahui kalor jenis aluminium 0,22 kal/g oC dan 
kalor jenis air 1 kal/g oC, maka suhu akhir aluminium 
mendekati… 
A. 20oC 
B. 42oC 
C. 62oC 
D. 80oC 
E. 100oC 

 
13. Air sebanyak 60 gram bersuhu 90oC (kalor jenis air = 1 kal.g-

1.oC-1) dicampur 40 gram air sejenis bersuhu 25oC. Jika tidak 
ada faktor lain yang mempengaruhi proses ini, maka suhu akhir 
campuran adalah… 
A. 15,4 oC 
B.  23,0 oC 
C.  46,0 oC 
D.  64,0 oC 
E.  77,0 oC 

 
14. Balok A yang massanya 5 kg, diletakkan pada bidang datar 

yang licin, balok B yang massanya 3 kg digantung dengan tali 
dan dihubungkan dengan balok A melalui sebuah katrol, jika g = 
10 m/s2 tentukan percepatan balok tersebut! 
A. 3,50 m/s2 
B. 3,75 m/s2 
C. 4,00 m/s2 
D. 5,00 m/s2 
E. 5,25 m/s2 

 
 
 
15. Perhatikan gambar berikut! 

 
 
 
 
 

 
Tekanan terbesar yang diberikan benda terhadap lantai jika massa 
benda 240 gram dan percepatan gravitasinya 10 m/s2 adalah …. 
A. 20.000 N/m2 
B. 2 000 N/m2 
C. 200 N/m2 
D. 20 N/m2 
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SELEKSI KEMAMPUAN DASAR 
TES WAWASAN KEBANGSAAN 

 
1. Kunci  : D 

Airlangga merupakan raja terbesar kerajaan 
Medang Kamulan. Pada masa ia berkuasa 
pemerintahan berjalan baik. Penduduk 
kerajaan Medang menganut agama Hindu 
Waisnawa yang memuja dewa wisnu. Hal ini 
dibuktikan dengan dibuatnya patung 
Airlangga sebagai perwujudan dewa Wisnu 
yang sedang menaiki burung garuda. 
 

2. Kunci  : E 
Pada masa demokrasi liberal, Burung Garuda 
menjadi lambang negara RI berdasarkan 
peraturan pemerintah nomor 66 tahun 1951 
tanggal 17 oktober 1951 
 

3. Kunci  :  E 
Tindakan pemerintah Jepang yang secara 
tidak langsung memperkuat ikatan persatuan 
seperti yang dicita-citakan dalam sumpah 
pemuda, 28 oktober 1928 adalah 
dibolehkannya penggunaaan bahasa 
Indonesia dalam kehidupan sehari-hari 
dimasyarakat. 
 

4. Kunci  : B 
Pada 19 desember 1948, Belanda melakukan 
agresi militer yang kedua dengan menyerbu 
ibukota Jogjakarta sekaligus menangkap 
Presiden Soekarno dan wakil Presiden Bung 
Hatta serta beberapa menteri yang sedang 
mengadakan rapat kabinet dengan tujuan 
menghancurkan eksistensi negara Republik 
Indonesia . kemudian rapat memutuskan 
untuk memberi mandat kepada menteri 
kemakmuran Syafrudin Prawiranegara untuk 
membentuk pemerintah darurat Republik 
Indonesia di Sumatera. Hal ini sesuai dengan 
ketentuan konvensi Montevideo, 1933 yang 
menyatakan suatu negara dikatakan ada 
apabila memiliki suatu pemerintahan. 
 

5. Kunci : A 
Materi : Masa Kebangkitan 
Nasional 
Pembahasan :  
Beberapa faktor pendorong dicetuskannya 
Sumpah Pemuda tahun 1928 adalah sebagai 
berikut: 
- Kesadaran pemuda terpelajar Indonesia 

untuk merdeka  
- Manifesto politik Perhimpunan Indonesia 

1925 di Belanda 
- Kesenjangan ekonomi yang sangat 

mencolok antara rakyat biasa dan para 
bangsawan  

- Adanya konsolidasi Nasional yang telah 
dihimpun pada Kongres Pemuda I tahun 
1926 

 
6. Kunci : A 

Materi : Pancasila 
Pembahasan :  
Pancasila sebagai paradigma dijabarkan 
dalam pembangunan sehingga proses dan 
hasil pembangunan sesuai dengan Pancasila 
yang bersifat: 
1. Pembangunan tidak boleh bersifat 

pragmatis, yaitu pembangunan itu tidak 
hanya mementingkan tindakan nyata 
dan mengabaikan pertimbangan etis.  

2. Pembangunan tidak boleh bersifat 
ideologis, yaitu secara mutlak melayani 
Ideologi tertentu dan mengabaikan 
manusia nyata.  

3. Pembangunan harus menghormati 
HAM, yaitu pembangunan tidak boleh 
mengorbankan manusia nyata 
melainkan menghormati harkat dan 
martabat bangsa.  

4. Pembangunan dilaksanakan secara 
demokratis, artinya melibatkan 
masyarakat sebagai tujuan 
pembangunan dalam pengambilan 
keputusan yang menyangkut kebutuhan 
mereka. 

5. Pembangunan diperioritaskan pada 
penciptaan taraf minimum keadilan 
sosial, yaitu mengutamakan mereka 
yang paling lemah untuk menghapuskan 
kemiskinan struktural. Kemiskinan 
struktural, adalah kemiskinan yang 
timbul bukan akibat malasnya individu 
atau warga Negara, melainkan 
diakibatkan dengan adanya struktur-
struktur sosial yang tidak adil. 
 

7. Kunci  : C 
Pancasila sebagai dasar negara yang 
tercantum dalam alinea keempat pembukaan 
UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada 
tanggal 18 agustus 1945 dipertegas kembali 
dengan TAP MPR nomor XVIII/ MPR /1998. 
 

8. Kunci  : E 
Dalam kurun waktu 1999 -2002, UUD 1945 
mengalami 4 kali perubahan (amandemen) 
yang ditetapkan dalam sidang umum dan 
sidang tahunan MPR yaitu amandemen 
pertama oktober 1999, amandemen kedua 
agustus 2000, amandemen ketiga november 
2001, amandemen keempat 2002. 
 

9. Kunci  : D 
perbedaan sistem pemerintahan sebelum dan 
sesudah dilakukan perubahan UUD NRI 1945 
adalah sebelum amandemen UUD 1945, 
presiden dan Wapres dipilih oleh MPR dan 
setelah dilakukan amndemen maka Presiden 
dan Wapres dipilh dalam satu pasangan 
secara langsung oleh rakyat sesuai dengan 
bunyi pasal 6A amandemen keempat UUD 
NRI 1945 tahun 2002. 
 

10. Kunci  : B 
Tidak semua penduduk didaerah perkotaan 
memiliki pendidikan yang baik sehingga 
menimbulkan kebodohan dan kemiskinan. Hal 
ini menjadi sasaran bagi kelompok tertentu 
untuk mendorong munculnya isu-isu 
ketidakadilan yang dapat mengancam 
persatuan dan kesatuan bangsa, 
nasionalisme dan patriotisme. Bentuk 
ancaman ini terjadi dalam bidang sosial 
 

11. Kunci : A 
Materi : Konstitusi RIS 
Pembahasan :  
Isi Pasal Pada Pasal 69 Konstitusi 
Republik Indonesia Serikat (KRIS) 
Presiden dipilih  oleh orang-orang yang  
dikuasakan oleh  pemerintah daerah-daerah 
bagian. 
 

12. Kunci : B 
Materi : KRIS 
Pembahasan :  
Menurut KRIS pasal 69 ayat 3, usia 
seorang presiden adalah 30 tahun. Isi 
pasal 69 Konstitusi Republik Indonesia Serikat 
(KRIS) adalah: 
(1) Presiden ialah Kepala Negara 
(2) Beliau  dipilih  oleh  orang-orang yang  

dikuasakan oleh  pemerintah 

daerah-daerah bagian  yang 
tersebut  dalam pasal 2. Dalam memilih 
Presiden, orang-orang yang 
dikuasakan itu berusaha mencapai 
kata-sepakat. 

(3) Presiden harus orang Indonesia 
yang telah berusia 30 tahun; Beliau 
tidak boleh  orang yang tidak 
diperkenankan serta dalam  atau 
menjalankan hak-pilih ataupun 
orang yang  telah dicabut haknya 
untuk dipilih. 

 
13. Kunci  : E 

Lembaga yang bersifat mandiri yang 
berwenang mengusulkan pengangkatan 
hakim agung dan mempunyai wewenang lain 
dalam rangka menjaga dan menegakkan 
kehormatan , keluhuran martabat serta 
perilaku hakim disebut Kommisi Yudisial dan 
diatur dalam pasal 24 B ayat 1 
 

14. Kunci  : C 
Untuk menunjang tugasnya, BPK RI didukung 
dengan seperangkat undang-undang 
keuangan negara yaitu UU No. 17 tahun 2003 
tentang keuangan negara, UU No 1 tahun 
2004 tentang perbendaharaan negara dan UU 
No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan 
pengelolaan dan tanggungjawab keuangan 
negara. 
 

15. Kunci  : C 
Secara eksternal, sebuah negara 
memerlukan kerjasama dengan negara lain 
untuk menunjukkan kedaulatan suatu negara. 
 

16. Kunci  : D 
Tata urutan peraturan perundang- undangan 
Indonesia sesuai dengan UU no 12 tahun 
2011 adalah UUD 1945, TAP MPR, UU/ 
Perppu, PP, Perpres, Perda. 
 

17. Kunci : B 
Materi : Demokrasi Liberal 
Pembahasan :  
Masa pemerintahana indoensia yang 
menganut demokrasi liberal adalah periode 
pemeintahan pada tahun 1950 – 1959. 
 

18. Kunci : C 
Materi : Orde Lama 
Pembahasan :  
28 September 1950 = Indonesia masuk PBB, 
13 Desember 1957 = Deklarasi Juanda, 7 
Januari 1965 = Indonesia keluar PBB, 28 
September 1966 = Indonesia kembali masuk 
PBB, 27 Maret 1968 = Soeharto dilantik 
menjadi Presiden ke-2 RI. 
 

19. Kunci  : D 
Prinsip-prinsip yang demokrasai yang 
berdasarkan Pancasila adalah prinsip prinsip 
demokrasi yang berdasrkan pada ketuhanan 
yang maha esa, HAM, kedaulatan rakyat, 
kecerdasan rakyat, pemisahan kekuasaan 
negara, otonomi daerah, supremasi hukum( 
rule of law), peradilan yang bebas, 
kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. 
 

20. Kunci :  B 
Pengaruh revolusi kemerdekaan Indonesia 
bagi negara-Asia dan Afrika  meliputi Banyak 
negara Asia Afrika yang mengobarkan 
revolusi untuk mencapai kemerdekaan atau 
terlepas dari pemerintahan diktator. 
 

21. Kunci  : B 
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Menurut UUD 1945 pasal 29 ayat 2  negara 
menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk 
agama dan beribadah sesuai dengan agama 
dan kepercayaannya itu, hal ini berarti setiap 
orang di Indonesia dijamin kebebasan dan 
kemerdekaaan untuk memeluk dan beribadah 
sesuai dengan keyakinannyamasing-masing. 

22. Kunci : A 
Materi : Demokrasi Liberal 
Pembahasan :  
Pemilu pertama Indonesia tahun 1955 yang 
diikuti oleh 29 partai politik dibagi menjadi 2 
tahapan. Tahapan pertama tanggal 29 
September 1945 adalah untuk memilih Dewan 
Perwakilan Rakyat dan tanggal 15 Desember 
1955 memilih Dewan Konstituante. 
 

23. Kunci : C 
Materi : UUD NRI 1945 
Pembahasan :  
Isi pasal 8 ayat 3 menyatakan bahwa jika 
Presiden dan Wakil Presiden mangkat, 
berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat 
melakukan kewajibannya dalam masa 
jabatannya secara bersamaan, pelaksana 
tugas kepresidenan adalah Menteri Luar 
Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri 
Pertahanan secara bersama-sama. 
Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah 
itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat 
menyelenggarakan siding untuk memilih 
Presiden dan Wakil Presiden dari dua 
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 
yang diusulkan oleh partai politik atau 
gabungan partai politik yang yang pasangan 
calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih 
suara terbanyak pertama dan kedua dalam 
pemilihan umum sebelumnya, samapi 
berakhir masa jabatannya. 
 

24. Kunci  : E 
Jika seorang anak dilahirkan dari keturunan 
bangsa X (Ius Sanguinis) namun lahir 
dinegara Y (ius Soli) maka anak tersebut 
menjadi Bipatride (Memiliki kewaganegaraan 
ganda) 
 

25. Kunci  : E 
Memiliki orientasi ideologi terbuka buakn 
merupakan ciri negara hukum  (rechstaat). 
 

26. Kunci  : D 
Perangkat kenegaraan dan lembaga negara 
mempunyai satu tujuan yang sama yaitu 
mencapai tujuan nasional Indonesia seperti 
yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 
alinea keempat. 
 

27. Kunci : C 
Topik  : Kerjasama 
Internasional 
Pembahasan :  
Kontingen Garuda atau disingkat KONGA 
atau disebut juga Pasukan Garuda adalah 
pasukan Tentara Nasional Indonesia yang 
ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di 
negara lain. Beberapa daftar KONGA adalah: 
- Kontingen Garuda I dikirim pada 8 

Januari 1957 ke Mesir. 
- Kontingen Garuda II dikirim ke Kongo 

pada 1960. 
- Kontingen Garuda III dikirim ke Kongo 

pada 1962. 
- Kontingen Garuda IV dan V dikirim ke 

Vietnam tahun 1973. 
- Kontingen Garuda VI dikirim ke Timur 

Tengah tahun 1973. 

- Kontingen Garuda VII dikirim ke Vietnam 
pada 1974. 

- Kontingen Garuda VIII dikirim dalam 
rangka misi perdamaian PBB di Timur 
Tengah pasca Perang Yom Kippur 
antara Mesir dan Israel. 

 
 
 
 

28. Kunci : C 
Penyelesaian : 
sayur-mayur=sayur-sayuran:berbagai-bagai 
sayur. 
Pilihan E tidak baku karena penggunaan kata 
ulang yang tidak tepat sehingga dalam kalimat 
tersebut terdapat pleonasme. 

 
29. Kunci : A 

Penyelesaian : 
Ide pokok bacaan adalah ide yang mendasari 
terbentuknya bacaan/ wacana. 

 
30. Kunci : C 

Penyelesaian : 
Kata menaati telah memenuhi kaidah yang 
baku sedangkan bentuk tidak bakunya adalah 
mentaati. 
A. merubah seharusnya mengubah 
B. memporak-porandakan seharusnya 
memorak-porandakan 
D. mentargetkan seharusnya menargetkan 
E. memeroses seharusnya 
 

TES INTELEGENSI UMUM 
 

31. Kunci  : E 
Pembahasan : 
Bensin jenis dari BBM sama halnya dengan 
Jati jenis dari pohon 
 

32. Kunci  : C 
Pembahasan : 
Beras bisa dimasak menjadi nasi sama halnya 
dengan kambing bisa dimasak menjadi satai 
 

33. Kunci   : B   
Pembahasan  :    
Putih melambangkan kesucian sama halnya 
merah melambangkan keberanian 
 

34. Kunci : D 
Penyelesaian : 
Sistematika daftar pustaka Na.Ta.Ju.Tem:Pe. 

Selain itu, ejaan dalam penulisan daftar 
pustaka harus sesuai  dengan ejaan 
yang baku. 
 

35. Kunci : D 
Penyelesaian : 
Opini yang tidak terdapat dalam bacaan 
terdapat pada pilihan D (baca paragraf ke-3). 

 
36. Kunci : E 

Penyelesaian : 
Simile adalah gaya bahasa yang 

membandingakn  dua hal yang pada 
hakikatnya berbeda, tetapi sengaja dianggap 
sama. Majas ini ditandai dengan kata bagai, 
bagaikan, seumpama, dan seperti. 
Metonimia ialah gaya bahasa yang 

menggunakan nama barang, orang, hal, atau 
ciri sebagai pengganti barang itu sendiri atau 
dapat juga menyebut pencipta atau 
pembuatnya jika yang kita maksudkan adalah 
ciptaan atau buatannya. 
 

37. Kunci : A 

Penyelesaian : 
Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat 
yang salah satu unsurnya menduduki induk 
kalimat, sedangkan unsur-unsur yang lain 
sebagai anak kalimat.  

 
38. Kunci : D 

Penyelesaian : 
 Tanda koma yang tedapat pada kalimat dalam 
soal berfungsi membatasi penyisipan 
kata/kalimat yang memberi penjelasan 
khusus di luar bangun kalimat 
 

39. Kunci  : C 
Pembahasan : 

5000

1

500

1

50

1

5

1
1 −−−− =

5000

3889  

 
40. Kunci  : C 

Pembahasan : 

( ) ( )224 42 3: xyyx  = x : 3y  

 
41. Kunci  : C 

Penyelesaian : 

a = √12 + √5 dan b =  √
12

2 − 52

12 − 5
 

maka a > b 
 

42. Kunci  : B 
Pembahasan :  

p = √4225 = 65 

q = (17 + 28)2 = 2025 
dan r = 0,23 = 0,008 
maka p + q + r = 2090,008 
 

43. Kunci  : E 
Pembahasan : 
12 < 4x < 36  
= 3 < x < 9 
= 15 < 5x < 45 
 
–8 < 2y < 16 
= –4 < y < 8 
= –12 < 3y < 24 
Maka –9 < 5x – 3y < 57 
 

44. Kunci  : B 
Penyelesaian : 
m = 2 dan n = 3 

1

1 −  
1

1 +  (6)-1

   = 7  

 
45. Kunci : C 

Pembahasan : 
m3n5 = 864  dan mn = 6 
216n2 = 864 maka n = 2 atau n = –2  
Maka m = 3 atau m =  –3 
4 – (–6) = 10 atau 4 – (6) = –2 
 

46. Kunci  : E 
Pembahasan : 
3x2 – 15x – 24 = 0  
maka nilai dari p2 + q2 – 8pq 
= (p + q)2 – 10pq 
= 25 + 80 = 105 
 

47. Kunci  : A 
Penyelesaian : 
Banyak satuannya = 10 
Banyak puluhannya = 10 
Banyak ratusannya = 100 
Maka total 120 
 

48. Kunci  : B 
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Pembahasan : 
Misal harga awal = 100 
Harga setelah diskon = 60 
 
Suapaya kembali ke harga awal dinaikkan 

sebesar %100
60

40
 = 66,67% 

 
 
 

49. Kunci  : C 
Pembahasan : 

( )
1

517
19

−

−
=

n

n
  

19n – 19 = 17n – 5  
2n = 14 
n = 7 
Maka banyak anak Pak Farel 5 orang 
 

50. Kunci  : E 
Penyelesaian : 
Harga setelah diskon = 80% × 50% = 40% 
Maka supaya kembali ke harga semula harus 
dinaikkan 150% 
 

51. Kunci  : C 
Pembahasan : 

Banyak kardus  

= (28 : 7)(72 : 6)(96 : 8) = 576 buah 
 

52. Kunci  : D 
Penyelesaian : 
(2 + 5)

(2 + 8)
 = 

56

x
 maka x = 80 gelas 

 
53. Kunci   : D  

Pembahasan :    

1. A  Kelapa muda, A > C 

2. B > E & F 

3. D > B 

4. C > F 
Karena  E > C maka : A > D > B >  E > C > F 
 

Anak ke- 1 2 3 4 5 6 

Nama Anak A D B  E C F 

Buah L KM J D B A 

 
54. Kunci  : A 

Pembahasan : 

Anak ke- 6 5 4 3 2 1 

Nama Anak F C A  E B D 

Buah A B D J KM L 

 
55. Kunci   : C 

Pembahasan :    
Jika ikan nyaman maka laut tidak banyak 
sampahnya 
 

56. Kunci   : E  
Pembahasan :    
Tidak dapat disimpulkan karena bukan modus 
ponen maupun modus tollen 
 

57. Kunci   : E 
Pembahasan :    
Tidak dapat disimpulkan karena tidak ada 
term middle yang sama 
 

58. Kunci   : D 
Pembahasan :    
Sebagian hewan amfibi pandai melompat 
 

59. Kunci   : D 
Pembahasan  :    
Menjumlhakan : Semua pelajaran matematika 
sulit dan disukai  siswa SMP Adzkia STAN  

 
60. Kunci   : A  

Pembahasan  :    
14   17   22   29   38   49   62   77 
Pola : +3  +5  +7  +9  +11  +13  +15 … 
 

61. Kunci   : A   
Pembahasan  :    
16   18   14   20   12   22   10   24   8 
Pola :  +2  –4  +6  –8  +10  –12  +14 ...  
 

62. Kunci  : E 
Pembahasan : 
4   5   10   7   9   11   33   29  32   128 
Pola  : +1  ×2   –3   +2  ×3   –4   +3  ×4 … 
 

63. Kunci  : D 
Pembahasan : 
Y     Q    K     G    E 
25   17   11    7    5    
Pola : –8  –6  –4  –2   
 

64. Kunci  : E 
Pembahasan : 
X    E    W   G    U    I     R    K    N    M   I    O 
23  5   22   7   20   9   17   11   13   13   8   15  
Pola suku ganjil : –1  –2  –3  –4  –5 … 
Pola suku genap : +2  +2  +2  +2  +2 … 
 

65. Kunci  : C 
Pembahasan : 
E   V    A    I    S   B    M    P    D   Q    M   H   
U    J     P    Y  
5   22   1   9   19   2   13   16   4   17   13   8  
21   10   16  25 
Pola satu :  +4  +4  +4 … 
Pola satu :  –3  –3  –3 … 
Pola satu :  ×2  ×2  ×2 ... 
 

TES KARAKTERISTIK PRIBADI 
 

66. Kunci : C 
ORIENTASI PADA ORANG LAIN 
A. 1 
B. 2 
C. 5 
D. 4 
E. 3 
 

67. Kunci : A 
KEMAMPUAN BERADAPTASI  
A. 5 
B. 2 
C. 4 
D. 3 
E. 1 

 
68. Kunci  : A 

BEKERJA MANDIRI DAN TUNTAS 
A.   5 
B.   3 
C.   2 
D.   4 
E.   1 
 

69. Kunci  : D 
ORIENTASI KEPADA ORANG LAIN 
A.   1 
B.   4 
C.   3 
D.   5 
E.   2 
 

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

 
 

71. Kunci : A 
KREATIVITAS DAN INOVASI  
A. 5 
B. 2 
C. 1 
D. 3 
E. 4 
 
 
 

72. Kunci : C 
ORIENTASI PADA PELAYANAN 
A. 3 
B. 4 
C. 5 
D. 2 
E. 1 

 
73. Kunci  : E 

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

74. Kunci  : D 
ORIENTASI KEPADA ORANG LAIN 
A.   3 
B.   1 
C.   4 
D.   5 
E.   2 

 
 

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

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

 
77. Kunci : D 

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

 
78. Kunci : B 

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

 
79. Kunci  : A 

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

80. Kunci  : D 
ORIENTASI KEPADA ORANG LAIN 
A.   2 
B.   3 
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C.   1 
D.   5 
E.   4 

 
81. Kunci  : B 

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

 
 

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

 
83. Kunci : D 

KEMAUAN DAN KEMAMPUAN BELAJAR 
BERKELANJUTAN 
A. 4 
B. 1 
C. 2 
D. 5 
E. 3 
 

84. Kunci : D 
ORIENTASI PADA PELAYANAN 
A. 1 
B. 2 
C. 4 
D. 5 
E. 3 

 
85. Kunci  : E 

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

86. Kunci  : D 
MANDIRI DAN TUNTAS 
A.   2 
B.   1 
C.   3 
D.   5 
E.   4 

 
87. Kunci  : A 

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

 
 

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

 
89. Kunci : D 

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

90. Kunci : D 
ORIENTASI PADA PELAYANAN 
A. 3 
B. 1 

C. 2 
D. 5 
E. 4 

 
91. Kunci  : A 

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

 
92. Kunci  : C 

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

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

 
94. Kunci  : A 

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

 
95. Kunci : B 

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

96. Kunci : A 
MANDIRI DAN TUNTAS 
A. 5 
B. 4 
C. 3 
D. 2 
E. 1 

 
97. Kunci  : C 

ORIENTASI KEPADA ORANG LAIN 
A.   4 
B.   1 
C.   5 
D.   3 
E.   2 
 

98. Kunci  : E 
ORIENTASI KEPADA ORANG LAIN 
A.   2 
B.   3 
C.   4 
D.   1 
E.   5 

 
99. Kunci  : E 

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

 

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

 

MATEMATIKA 
 

1. Kunci  : B 
Pembahasan : 
Dalam penyelasaian soal ini akan 
menggunakan integral parsial 

u = dxxdux 212 =+  

dv = cos x dx  v = sin x 

 u dv = uv –  v du  

= sin x ( −+ dxxxx 2sin)12  

Parsial lagi 
m = 2x  dm = 2 dx 

dn = sin x dx   n = –cos x 

= sin x (

)2cos)cos(2()12

−−−−+ dxxxxx  

= sin x )1( 2 +x – (–2x cos x + 2 sin x ) + C 

= sin x )1( 2 +x  + 2x cos x – 2 sin x + C 

= sin x )1( 2 +x + 2x cos x + C 

 
2. Kunci : D 

Pembahasan  :  

=

+−

−

→ 53

4

2

lim

2

2

x

x

x
 

53

53
.

53

4

2

lim

2

2

2

2

++

++

+−

−

→ x

x

x

x

x
 

    

=   
2

lim

→x )5(9

)53)(4(
2

22

+−

++−

x

xx
 

=   
2

lim

→x
 

2

22

4

)53)(4(

x

xx

−

++−
 

=   
2

lim

→x
  )53( 2 ++ x  

= )523 2 ++  

=  6  
  
3. Kunci : D 

Pembahasan  :  

2

lim

→x
 









−+
−

− 82

3

4

2
22 xxx

 

= 
2

lim

→x 










−+
−

−+ )2)(4(

3

)2)(2(

2

xxxx
 

= 
2

lim

→x 










+−+

+−+

)4)(2)(2(

)2(3)4(2

xxx

xx
 

= 
2

lim

→x
 











+−+

−−

)4)(2)(2(

)2(

xxx

x
 

= 
2

lim

→x 








++

−

)4)(2(

1

xx
 

= 










++

−

)42)(22(

1
 

= 
24

1
−   

 
4. Kunci  : D  

Pembahasan :  

0

lim

→x
=

− x

xx

6cos1

3sin.2

 

0

lim

→
=

x x

xx

3sin21(1

3sin.2
2−−
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= 
0

lim

→x x

xx

3sin2

3sin.2
2−

 

= 
0

lim

→x xx

xx

3sin.3sin.2

3sin.2
 

= 
0

lim

→x x

x

3sin.2

2
 

= 
0

lim

→x 3

1

3sin x

x
 

 
 

5. Kunci : E 
Pembahasan  : 

=−−−+
→

)52(344
lim 2 xxx

x
 

= 22 )52(344
lim

−−−+
→

xxx
x

 

= 25204344
lim 22 +−−−+
→

xxxx
x

 

= 
42

)20(4 −−
 

= 
2.2

204+
 

= 
4

24
 

= 6 
  

6. Kunci : E 
Pembahasan  :  

xx

x

x 2tan

2sin4

0

lim 2

→
 

= 
xx

xx

x 2tan

22sin4

0

lim

→
 

= 4
0

lim

→x x

x

xx

x

2tan

2sin

0

lim
.

2sin

→
 

= 4.2.1 = 8  
 
 

7. Kunci : A 
Pembahasan  :  

3

1

)5( xy += \ 

Untuk absis 2)35(3 3

1

=+=→ y  

Diperoleh titik singgung : (3 , 2) 

3

2
3

1

)5(3

1
)(')5()(

x

xfxxf

+

=→+=  

12

1

)35(3

1
)3('

3

2
=

+

== fm  

Persamaan garis singgung di titik (3 , 2) 

dengan gradien m = 
12

1
adalah  

)3(
12

1
2 −=− xy  

3)2(12 −=−= xy  

32412 −=− xy  

02112 =+− yx  

 
8. Kunci : C 

Pembahasan :  
Untuk membuat segitiga diperlukan 3 titik. 
Jadi, banyak segitiga yang dapat dibuat dari 
10 titik (tidak segari) adalah C(10,3) = 120 
 

9. Kunci : E 
Pembahasan  :  

Banyak cara memilih 2 putri (bendahara I 
dan sekretaris I) dari 4 putri adalah P(4 , 2) 
Karena 2 putri telah terpilih, tersisa 6 putra 
dan 2 putri (8 orang) yang akan menduduki 4 
jabatan yang tersisa, dengan banyaknya 
pilihan P(8 , 4) 
Jadi, banyak cara yang mungkin adalah 
P(4 , 2)  P(8 , 4) = 20.160 

 
10. Kunci : D 

Pembahasan  : 
Banyak cara memilih 2 pria dan 1 wanita dari 
5 dan 4 wanita adalah  
C (5 , 2)    C(4 , 1)  = 40  

11. Kunci : A 
Pembahasan  : 
Banyak cara siswa mengerjakan 8 dari 10 
soal yang tersedia dengan syarat 3 buah soal 
tertentu wajib dikerjakan adalah :  

21
!5)!.57(

!77
5

310
38 =

−
==−

− CC  

 
12. Kunci : D 

Pembahasan  :  

3232
3

2
|)123( axxxdxxx ++=++  

)()333(25 2323 aaa ++−++=  

25392723 −++=++ aaa  

01423 =−++ aaa  

0)7)(2( 2 =++− aaa  

2=a  atau 072 =++ aa  

Jadi 1
2

1
=a   

 
13. Kunci : D 

Pembahasan  : 

dxxx )163( 2
2

1
−+−  

=[
2

1
23 ]3 −−+ xxx  

= )11.31()22.32( 2323 −+−−+  

= 18 – 3  
= 15 
 

14. Kunci  : D  
Pembahasan  : 
1 lusin = 12 buah  
2 rusak maka 10 bagus  
Peluang pembeli ketiga mendapat lampu 
rusak :  
Bagus – Bagus – Rusak 

66

9

10

2

11

9

12

10
=  

Bagus – Rusak – Rusak  

66

1

10

1

11

2

12

10
=  

Rusak – Bagus – Rusak  

66

1

10

1

11

10

12

2
=  

Jadi, peluang pembeli ketiga mendapat 
lampu rusak adalah :  

6

1

66

11

66

1

66

1

66

9
==++  

 
15. Kunci  : D 

Pembahasan  :  

532 2 +−= xxy  

Untuk ordinat 4 maka  

5324 2 +−= xx  

0132 2 =+− xx  

0)1)(12( =−− xx  

2

1
=x  atau 1=x  

Untuk 45
2

1
3

2

1
2

2

1
2

=+







−








=→= yx  

Untuk ( ) ( ) 4513121
2

=+−=→= yx  

Diperoleh titik singgung :  

A 







4,

2

1
dan B(1, 4) 

34)(532)( 2 −=→+−= xxfxxxf   

=Am 13
2

1
4

2

1
' −=−








=








f  

13)1(4)1(' =−== fmB  

Persamaan garis singgung di titik A 







4,

2

1

dengan gradien =Am  – 1 adalah  









−−=−

2

1
14 xy  

2

9
+−= xy  

Persamaan garis singgung di titik B (1, 4) 

dengan gradien =Bm  1 adalah  

)1(14 −=− xy  

3+= xy  

 
16. Kunci  : B  

Pembahasan : 
Titik potong kurva dan garis diperoleh dari 
persamaan  

14732 2 +=+− xxx  

0672 2 =+− xx  

0)2)(32( =−− xx  

2

3
=x atau x = 2 

Untuk 71
2

3
4

2

3
=+








=→= yx  

Untuk ( ) 91242 =+=→= yx  

Diperoleh titik potong kurva dan garis :  









7,

2

3
dan (2, 9)  

34)(732)( 2 −=→+−= xxfxxxf  

Gradien garis singgung dititik 







7,

2

3
adalah  

33
2

3
4

2

3
=−








=








= fm  

Jadi, PGS dititik 







7,

2

3
adalah  









−=−

2

3
37 xy  

2

9
37 −=− xy  

2

5
3 += xy  

 
Gradien garis singgung di titik (2, 9) adalah 

53)2(4)2( =−== fm  

Jadi, PGS di titik (2, 9) adalah 

)2(59 −=− xy  

1059 −=− xy  

15 −= xy  

 
17. Kunci  : E 

Pembahasan  :  
titik singgung : (1, –4) 
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283)(324)( 223 +−=→−+−= xxxfxxxxf

32)1(8)1(3)1( 2 −=+−== fm  

Persamaan gairs singgung dititik (1, –4) 
dengan gradien m = –3 adalah  
y – (–4))= –3(x–1) 
y + 4 = –3x + 3  

Titik potong sumbu -x 0= y  

3340 +−=+ x  

13 −=x  

3

1
−=x  

Diperoleh titik potong sumbu -x : 







− 0,

3

1
 

18. Kunci  : E 
Pembahasan  :  

++=+ 15cos)1590(sin15cos105sin  

+=+ 15cos15sin15cos105sin  

=+ 15cos215cos105sin  

)3045(cos215cos105sin −=+  

)30sin45sin30cos45(cos215cos105sin +=+









+=+

2

1
.2

2

1
3

2

1
.2

2

1
215cos105sin  

2
2

1
6

2

1
15cos105sin +=+  

( )26
2

1
15cos105sin +=+  

 
19. Kunci  : D 

Pembahasan  :  

5/4)cos( =− yx  

5/4sinsincoscos =+ yxyx  

10/35/4coscos −=yx  

2/1coscos =yx  

)cos/).(sincos/(sintan.tan yyxxyx =  

)cos/).(cossin/(sintan.tan yxyxyx =  

)2/1/()10/3(tan.tan =yx  

)2)(10/3(tan.tan =yx  

10/6tan.tan =yx  

5/3tan.tan =yx  

 
20. Kunci : E 

Pembahasan  : 

tan 3/1tan =−   

3/1)cos/(sin)cos/(sin =− 
 

→ samakan penyebut  

3/1)cos./(cos)sin.coscos.(sin =−  a

3/165/48/)}{sin( =−   

)65/48(3/1)(sin =−  

65/16)(sin =−   

 
21. Kunci  : D 

Pembahasan  :  

Diketahui 42)( −= xxg , sehingga 

))(())(( xgfxgf =  

= )42( −xf  

= 
95

37

−

+

x

x
 

Agar, )42()2( −= xff terpenuhi, maka 

haruslah persamaan 422 −= x berlaku, 
sehingga nilai x = 3. Selanjutnya,  

9)3(5

3)3(7
)4)3(2(

−

+
=−f  

4)2( =f  

Jadi, nilai dari f(2) adalah 4 
 

22. Kunci  : A 
Pembahasan : 

Akan dicari ))(( xfg  sebagai berikut.  

))(( xfg  = ))(( xfg  

= 








−

−

x

x
g

5

42
 

= 7
5

42
3 +









−

−

x

x
 

= 
x

x

x

x

−

−
+

−

−

5

)5(7

5

126
 

=
x

x

−

+−

5

23
 

Misalkan y = ))(( xfg  , maka diperoleh 

x

x
y

−

+−
=

5

23
 

235 +−=− xxyy  

)1(235 yxy +−=−  

y

y
yfgx

+−

−
== −

1

235
)()( 1  

Jadi, diperoleh  

x

x
xfg

+−

−
=−

1

235
)()( 1  

 
23. Kunci  : B 

Pembahasan : 
Informasi pada soal memberikan  

))(())(( xfgxgf  =  

))(())(( xfgxgf =  

)2()12( xgaxf −=++  

124)12(2 ++−=++− axax  

51 +=+− aa  

42 =− a  

2−=a  

Jadi, nilai a adalah – 2  
 

24. Kunci  : B 
Pembahasan : 
Diketahui bahwa  

42)()())(( 111 +−== −−− xxgfxfg   

Misalkan yxgf =− )()( 1 , maka diperoleh  

42 +−= xy  

xy 24 −=−  

2

4 y
x

−
 

Jadi, diperoleh 
2

4
))(())((

x
xgfxgf

−
==  

Sekarang, misalkan g(x) = y, dan diketahui 

juga f(x) = 
102

2

−

−−

x

x
, maka didapat  

2

4
)(

x
yf

−
=  

2

4

102

2 x

y

y −
=

−

−−
 

40108242 −++−=−− xyxyy  

3610)210( −=+− xxy  

x

x
xgy

210

3610
)(

+−

−
==  

Jadi, 12
2

24

)6(210

36)6(10
)6( ==

+−

−
=g  

 
25. Kunci : B 

Pembahasan : 
Diketahui  

||2)( 2 xxxf −=  

1)( 2 += xxg  

Dengan demikian,  

))(())( xgfxgf =  

)1( 2 += xf  

|1|2)1( 222 +−+= xx  

Karena ekspresi 12 +x  definit positif untuk 

setiap x , maka tanda mutlak dapat langsung 
dihilangkan. Selanjutnya, kita peroleh 

)1(2)1())(( 222 +−+= xxxgf   

)2)1)((1( 22 −++ xx (difaktorkan) 

)1)(1( 22 −+ xx  

Persamaan ,0))(( =xgf  yakni )1( 2 +x

)1( 2 −x = 0 hanya terpenuhi jika 012 =−x , 

yaitu 1=x  

Dengan demikian,  
 x1 + x2 = 1 + (– 1)=0 
Jadi, jumlah semua nilai x yang memenuhi 

persamaan 0))(( =xgf     

Adalah 0  
 

26. Kunci  : D 
Pembahasan : 

= dxxx cos2sin
0



dxxxx coscossin2
0


 

= dxxx 2

0
cossin2



 

Misal u = cos x → du = – sin x dx 

)(2 2

0
duu −



   

= 
0

3 |
3

1
u−  

Substitusi u = cos x 

= 
0

3 |cos
3

1
x−  

= 0cos
3

1
)(cos

3

1 33 +−   

= 33 1.
3

1
)1(

3

1
+−−  

3

1

3

1
+=  

=
3

2
 

 

27. Kunci  : C 
Pembahasan : 

...133 2
1

0
=+ dxxx  

Misal u = dxxdux 63 2 =+  

= 
2

1

0

du
u  

= duu 2/1
1

0 2

1

  

= 1
0

2/3

3

2

2

1
u  

Substitusi u = 13 2 +x , sehingga diperoleh  

= 1
0

2/32 )13(
3

1
+x  

= 2/322/32 )103(
3

1
)113(

3

1
+−+  

=
3

1
8 –

3

1
.1 

=
3

7
  

 

28. Kunci : B 
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Pembahasan : 
Dalam penyelesaian soal ini akan 
menggunakan integral parsial  

dxxduxu 212 =+=  

dv = cos x dx  v=sin x 

 −= duvuvdvu  

=sin x −+ dxxxx 2sin)1( 2  

Parsial lagi  
m = 2x  dm = 2 dx  

dn = sin x dx  n =  –cos x  

= sin x 

−−−−+ )2cos)cos(2()1( 2 dxxxxx  

= sin x Cxxxx ++−−+ )sin2cos2()1( 2  

= sin x Cxxxx +−++ sin2cos2)1( 2  

= sin x Cxxx ++− cos2)1( 2

 
29. Kunci  : C 

Pembahasan : 
cos ( +  ) = cos  cos   -sin  sin   

karena cos   dan cos belum diketahui, 

maka kita harus mencarinya terlebih dahulu. 
Dari identitas trigonometri

,1cossin 22 =+ yx diperoleh.  

1cossin 22 =+  

1cos)5/3( 22 =+   

15/91cos2 −=  

25/16cos2 =  

5/4cos =  

1cossin 22 =+   

1cos)25/7( 22 =+   

49/625-1cos2 =  

25/765cos2 =  

24/25cos =  

 sinsincosc)cos( −=+ os  

)25/75/3()25/245/4()cos( −=+   

21/125-96/125)cos( =+   

125/75)cos( =+   

5/3)cos( =+   

 
30. Kunci : C 

Pembahasan : 
agar lebih mudah, tentukan masing – masing 
terlebih dahulu  

)1030cos(40cos +=  

−= 10sin30sin10cos30cos40cos  

−= 10sin2/110cos.32/140cos  

)1090cos(80cos −=  

+= 10sin90sin10cos90cos80cos  

+= 10sin110cos.080cos  

= 10sin80cos  

)10150cos(160cos −=  

−= 10sin150sin10cos150cos160cos  

−−= 10sin2/110cos.32/1160cos  

Maka diperoleh  

=++ 16008040cos
 

)10sin2/110cos.32/1(10sin10sin2/110cos.32/1 −−++−=

=++ 16008040cos  
−+−= 10sin2/110sin10sin2/1   

)10sin10sin16008040cos −=++
 

016008040cos =++  
 

BAHASA INGGRIS 
 

1. Kunci  : B 
Pembahasan : 
Because + S + P, tensesnya dalam bentuk 
Simple Past  yang ditandai dengan 
keterangan waktu last night  
 

2. Kunci  : D 
Pembahasan : 
Kalimat disoal pasif  ditandai dengan subject 
benda yang dikenai pekerjaan. Maka yang 
sesuai dengan rumus kalimat pasif tobe + V3 
adalah opsi D. 
 

3. Kunci  : A 
Pembahasan : 
Conditional sentence type 1 
If + S + V1, S + will + V1 
 
 
 
 

4. Kunci  : C 
Pembahasan : 
Conditional sentence type 3 
If + S + had + V3/been, S + would + have + 
V3/been 
 

5. Kunci  : A 
Pembahasan : 
Noun clause : Q.word + S + P 
 

6. Kunci  : C 
Pembahasan : 
When/while + Ving, S+P 
Dalam participle, Ving (aktif) dan V3 (pasif). 
Kalimat berbentuk pasif karena mengacu 
pada subject benda yaitu Sodium Nitrate. 
 

7. Kunci  : D 
Pembahasan : 
Karena soal dalam bentuk S. Past, maka 
jawabannya juga harus dalam bentuk S. Past 
 

8. Kunci  : C 
Topik  : parallelism 
Pembahasan : 
Either ... Or ... 
Neither ... Nor ... 
 

9. Kunci  : E 
Pembahasan : 
Makna yang paling tepat terdapat di opsi  E 
 

10. Kunci  : C 
Pembahasan : 
Kalimat di atas mengandung makna contrast 
(pertentangan) dalam topik adv. Clause. 
Maka jawaban yang tepat adalah although + 
S + P 
 

11. Kunci  : A 
Pembahasan : 
Concordance 
Neither + S1 + Nor + S2 -> P merujuk 
kepada S2 
 

12. Kunci  : E 
Pembahasan : 
Noun Clause. Question Word + S + P 
 

13. Kunci : A 
Pembahasan : 
Neither + Of + N jamak + P tunggal. Kalimat 
ini dalam bentuk S. Present, ditandai dengan 
every Monday 
 

14. Kunci  : A 
Pembahasan : 

Pola So + Adj  + that 
 

15. Kunci  : B 
Pembahasan : 
Passive formnya adalah S + tobe + V3 + By 
+ O 
 

16. Kunci  : A 
Pembahasan : 
Kalimat ini sudah memiliki predicate yaitu 
was, maka kata kerja yang dibutuhkam 
adalah bentuk participle (Ving) 
 

17. Kunci  : E 
Pembahasan : 
Accumulation : kumpulan 
Collection : kumpulan 
Sum  : kumpulan 
Agglomeration : kumpulan 
Part  :  bagian 
 

18. Kunci  : C 
Pembahasan : 
Major : besar 
Small : kecil 
Tiny  : kecil 
Huge  : sangat besar 
Old  : tua 
Actual : nyata 
 

19. Kunci  : A 
Pembahasan : 
Velocity : kecepatan 
Volume : volume 
Hardness : kekerasan 
Slowness : kelambatan 
Farness : kejauhan 
 

20. Kunci  : A 
Pembahasan : 
Jawaban yang paling tepat adalah childless 
(tidak punya anak) 
 

21. Kunci  : C 
Pembahasan : 
Lihat paragraf 1, kalimat ketiga 
 

22. Kunci  : B 
Pembahasan : 
Lihat paragraf 2 kalimat pertama 
 

23. Kunci  : C 
Pembahasan : 
Lihat paragraf 1, kalimat ketiga 
 

24. Kunci  : C 
Pembahasan : 
Lihat paragraf 1 
 

25. Kunci  : C 
Pembahasan : 
Lihat paragraf 1 
 

26. Kunci  : D 
Pembahasan : 
Apabila Anda membaca dengan cermat 
beberapa paragraf di atas, maka Anda dapat 
menemukan jawaban nomor satu pada 
paragraf terakhir dimana menyatakan empat 
bidang yang dikontribusikan oleh Planck dan 
bidang biologi tidak disebut dalam paragraf 
tersebut sebagai kontribusi dari planck 
 

27. Kunci  : C 
Pembahasan : 
Dapat dilihat penemuan Planck bersifat positif 
sehingga Anda memerlukan kata yang 
memiliki sifat positif dari ke empat opsi 
tersebut.  Oleh karena itu, “revolutionary” 
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memiliki arti yang hampir sama dengan 
“momentous”. 
 

28. Kunci  : B 
Pembahasan : 
Paragraf pertama menyatakan hasil karya 
Plank memberi jalan ditemukannya bom atom 
dan bukan merupakan ke dalam penemuan-
penemuan lain yang diakibatkan oleh 
percobaan Plank seperti yang disebutkan 
dalam paragraf “revolutionized the scientific 
community’s understanding of atomic and 
sub-atomic processes. 
 

29. Kunci  : A  
Pembahasan : 
Bacaan diatas secara langsung menyatakan 
bahwa partikel dari elektornagnetik 
radiasi  dinamakan quantums. 
 
 
 

30. Kunci  : D  
Pembahasan : 
Dari opsi jawaban pada soal tersebut maka 
“always present” yang memiliki kesesuaian 
arti dengan “universal” sebab opsi jawaban 
yang lain berkaitan dengan istilah geografi 
atau astronomi yang membuatnya tidak 
sesuai apabila disamakan dengan arti 
“universal”. 
 

FISIKA 
 

16. Kunci  : A 
Pembahasan : 
Skala utama  = 3,1 cm 
Skala nonius  = 9   0,01  =  0,09 cm 

Tebal balo  k  = 3,1 cm  +  0,09 cm  = 3,19 
cm 

 
17. Kunci : C 

Pembahasan : 
Skala utama =  8 mm 
Skala putar   = 16   0,01 mm  =  0,16 mm 
Diameter bola adalah 8 mm + 0,16 mm = 
8,16 mm 
 

18. Kunci : 
Pembahasan : 
Saat dua buah benda bertemu, dapat 
dipastikan perpindahannya adalah sama (st1 

= st2) 
Maka, 

⇔S0 + v0 . t + ½ . a . t2  = S0 + v0 . t + ½ . a 

. t2 

⇔10 . t +1/2 (−10) t2  = 25 .( t −1) + 1/2 
(−10) (t − 1)2 

⇔10 t − 5t 2 = 25t – 25 – 5 (t−1)2 

⇔10 t − 5t2  =  25t  –  25 −5t2  + 10t − 5 

⇔10t  = 35t  − 30 

⇔25t  = 30 

⇔t = 30 / 25  = 6/5  = 1,2s 

Untuk mencari tinggi benda B, maka waktu 
harus dikurangi 1 sekon karena waktu 1,2 
sekon adalah waktu benda A untuk bertemu 
dengan benda B. 

Sb  =  S0 + v0 . t + ½ . A . t2 

Sb  =  25.0,2 + 12 ( − 10)  (0,2)2 

Sb  =  5 −  5   0,04 

Sb  =  5 −  0,2 

Sb  =  4,8m 

 
19. Kunci : D 

Pembahasan : 

Kapan = t . . . . ? 
t = 2 . 5  = 10 
dimana  = s . . . . ? 
aA  = 2/5  = 0,4 m/s2 
aB  = 8/5  = 1,6 
SA  =  vo . t + ½ a t2  
SA  =  4.10 + ½ 0,4 102  =  40 + 20  =  60 m 

 
20. Kunci : D 

Pembahasan : 
Diketahui : 
mA = 6 kg, mB  = 2 kg, g = 10 m/s2 
wA = mA g = (6 kg) (10 m/s2)  =  60 kg m/s2 
wB = mB g = (2 kg) (10 m/s2)  =  20 kg m/s2 
Ditanya : gaya tegangan tali  (T) ? 

 
wA > wB karenanya sistem bergerak 
berlawanan arah putaran jarum jam 
(mA bergerak ke bawah, mB bergerak ke). 
Hukum II Newton : 
ΣF  =  m a 
wA  – wB  =  (mA + mB) a 
60 – 20 =  (6 + 2) a 
40 =  (8) a 
A   =  40 / 8 =  5 m/s2 
Tegangan tali ? 
mA bergerak ke bawah 
wA  –  TA  =  mA a 
60  –  TA  =  (6) (5) 
60  –  TA  =  30 
TA = 60  – 30 
T2 = 30 Newton 
mB bergerak ke atas 
TB – wB = mB a 
TB – 20 = (2) (5) 
TB – 20 = 10 
TB = 10 + 20 
T1 = 30 Newton 

Tegangan tali (T)  = 30 Newton. 
 

21. Kunci : D 
Pembahasan : 
Diketahui : 
Massa (m) = 60 kg 
Percepatan orang dan lift (a) = 3 m/s2 
Percepatan gravitasi (g) = 10 m/s2 
Gaya berat (w) = m g = (60) (10) = 600 
Newton 
Ditanya : gaya normal (N) 
Jawab : 
Terdapat dua gaya yang bekerja pada orang 
di dalam lift yakni gaya berat (w) dan gaya 
normal yang dikerjakan lantai lift pada orang 
(N). Terdapat tiga besaran vektor yakni gaya 
berat, gaya normal dan percepatan lift, di 
mana gaya berat berarah ke bawah, gaya 
normal berarah ke atas, percepatan lift 
berarah ke bawah. Besaran vektor yang 
berarah ke bawah dipilih bertanda positif dan 
besaran vektor berarah ke atas dipilih 
bertanda negatif. 
∑F = m a 
W  –  N  =  (60) (3) 
600  –  N  = 180 
N =  600  – 180 
N =  420  Newton 
 

22. Kunci : C 
Pembahasan : 
Diketahui : 
Massa kedua benda sama = m 
Kecepatan benda 1 sebelum tumbukan (v1) = 
8 m/s 
Kecepatan benda 2 sebelum tumbukan (v2) = 
10 m/s 
Kecepatan benda 2 setelah tumbukan (v2‘) = 
5 m/s 

Ditanya : Kecepatan benda 1 setelah 
tumbukan (v1‘) 
Jawab : 
Ini adalah tumbukan lenting tidak sempurna. 
v1‘ dihitung menggunakan hukum kekekalan 
momentum : 
m1 v1+ m2 v2 = m1 v1’ + m2 v2’ 
m ( v1 + v2 ) = m ( v1’ + v2 ’) 
v1 + v2 = v1’ + v2’ 
8 + 10 = v1’ + 5 
18 = v1’ + 5 
v1’ = 18-5 
v1’ = 13 m/s 
 

23. Kunci : A 
Pembahasan : 
Gunakan hukum kekekalan momentun 
m1 v1 +  m2 v2 = m1 v1’ + m2 v2’ 
600 . 10 + 400 (–20) = 600 . v1’ + 400 . 5 
6000 – 8000 = 600 v1’  + 2000 
600 v1’ = –2000 – 2000 = – 4000 
v1’ = – 4000/600 = – 6,6 m/s (negatif 
menunjukkan arah kekiri) 
 

24. Kunci  : C 
Pembahasan  : 
Hukum Pascal : 
F1/A1 = F2/A2 
F2 = (F1/A1)   A2 
F2 = (500/15)  600 

F2 = 20.000 N (C) 
 

25. Kunci : A 
Pembahasan  : 
Dik : F = 90 N, A = 2  150 cm2 = 300 cm2 = 

0,03 m2 
Dit : P = …. ? 
Jawab : 
Tekanan yang diberikan adalah : 
P = F/A 
P = 90/0,03 
P = 3000 N/m2 (A) 

 
26. Kunci : E 

Pembahasan : 
Untuk mencari jarak tempuh, kita hanya perlu 
mencari luas bidangnya saja, yaitu 
L= (alas + tutup) . t/2 
L=(6 + 8). 20/2 
L=14 .10 
L=140m 

 
27. Kunci : C 

Pembahasan : 
Diketahui : 
Massa aluminium = 200 gram 
Suhu aluminium = 20oC 
Massa air = 100 gram 
Suhu air = 80oC 
Kalor jenis aluminium = 0,22 kal/g oC 
Kalor jenis air = 1 kal/g oC 
Ditanya : suhu akhir aluminium 
Jawab : 
Aluminium berada di dalam air sehingga 
suhu akhir aluminium = suhu akhir air. 
Kalor yang dilepas air bersuhu lebih tinggi (Q 
lepas) = kalor yang diserap aluminium 
bersuhu lebih rendah (Q serap) 
mair c (ΔT) = maluminium c (ΔT) 
(100) (1)(80 – T)  =  (200) (0,22) (T – 20) 
(100) (80 – T) =   (44) (T – 20) 
8000 – 100T = 44T – 880 
8000 + 880 = 44T + 100T 
8880 = 144T 
T = 62oC 
 

28. Kunci   : D 
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Pembahasan 
Diketahui : 
Massa air 1 (m1)  =  60 gram 
Suhu air 1 (T1)  =  90oC 
Massa air 2 (m2)  =  40 gram 
Suhu air 2 (T2)  =  25oC 
Kalor jenis air (c)  = 1 kal.g-1.oC-1 
Ditanya : suhu akhir campuran 
Jawab : 
Kalor yang dilepas air bersuhu tinggi (Q 
lepas) = kalor yang diserap air bersuhu 
rendah (Q serap) 
m1 c (ΔT)  = m2 c (ΔT) 
(60) (1) (90 – T)  =  (40) (1) (T – 25) 
(60) (90 – T) = (40) (T – 25) 
5400 – 60T = 40T – 1000 
5400 + 1000 = 40T + 60T 
6400 = 100T 
T = 6400/100 
T = 64oC 
 

29. Kunci : B 
         Pembahasan 

Diketahui : 
Bidang datar licin. 
Massa balok A (mA) = 5 kg 
Massa balok B (mB) = 3 kg 
Percepatan gravitasi (g) = 10 m/s2 
Berat balok B (wB) = mB g = (3)(10) = 30 
Newton 
Ditanya : Percepatan balok (a) 
Jawab : 
Bidang datar licin sehingga tidak ada gaya 
gesek yang menghambat gerakan balok A. 
Gaya yang menggerakan sistem balok 
adalah gaya berat balok B. 
ΣF = m a 
wB = (mA + mB) a 
30 = (5 + 3) a 
30 = 8 a 
a = 30 / 8 
a = 3,75 m/s2 

 

30. Kunci  : B 
Pembahasan  : 
Tekanan terbesar diperoleh pada luas 
penampang yang paling kecil, dimana benda 
dalam posisi berdiri (vertikal), sehingga : 
A = 4 cm   3 cm 

A = 12 cm2 
A = 0,0012 m2 
P = F/A 
P = (m a) / A 
P = (0,24  10) / 0,0012 

P = 2.000 N/m2 (B) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


