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BAGIAN I : SKD (TWK, TIU, TKP) 
Jumlah soal : 100 (TWK = 30 soal, TIU = 35 soal, TKP = 35 soal) 
Waktu : 90 menit 
Penilaian : TWK dan TIU (Benar dikali 5, salah dan kosong dikali 0); TKP memakai interval 1 sampai 5 
Skor Minimal : TWK = 65, TIU = 80, TKP = 126 

TES WAWASAN KEBANGSAAN 
 

 

1. Pancasila dianggap sebagai sublimasi dari pandangan hidup dan 

nilai-nilai budaya yang mampu menyatukan bangsa Indonesia 

dengan keberagaman suku, ras, bahasa, dan agama, sehingga 

keberadaannya dapat menjaga setiap kearifan lokal yang ada di 

dalam masyarakat. Berikut yang termasuk dari ciri kearifan lokal 

suatu masyarakat adalah... 

A. Mempunyai kemampuan mengakomodasi budaya luar. 
B. Menerima setiap perkembangan kebudayaan. 
C. Terus melakukan inovasi dalam tradisi adat istiadat. 
D. Menjaga batas-batas wilayah NKRI. 
E. Mampu menyatukan budaya lokal dan budaya asing. 

 
2. Pancasila merupakan sebuah kekuatan ide yang berakar dari 

bumi Indonesia untuk menghadapi nilai-nilai dari luar. Melalui 

Pancasila, moral sosial, toleransi, dan kemanusiaan, bahkan juga 

demokrasi bangsa Indonesia terbentuk. Berikut ini yang tidak 

menunjukkan sikap demokrasi dalam bernegara adalah... 

A. Mempunyai rasa integritas dan kejujuran. 

B. Menerima dengan lapang dada hasil pemilihan umum. 

C. Ikut dalam pemilihan pengurus organisasi masyarakat. 

D. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan 

pribadi. 

E. Memecahkan masalah negara dengan jalan musyawarah 

mufakat. 

 
3. Bentuk kesenjangan budaya akibat masuknya unsur-unsur 

globalisasi yang terjadi secara tidak merata dan tidak serempak 
disebut … 
A. Konflik 
B. Egoisme 
C. Cultural Lag 
D. Chauvinism 
E. Etnosentrisme 

 
4. Berikut faktor yang dapat melunturkan rasa nasionalisme pada 

kalangan pemuda adalah… 
A. Timbulnya rasa patriotisme 
B. Timbulnya etnosentrisme 
C. Timbulnya Chauvinism 
D. Maraknya berita Hoax 
E. Bersikap demokratis 

 
5. Indonesia termasuk negara yang memiliki keberagaman suku, 

budaya dan Agama. Perbedaan cara pandang dan pendapat 
terhadap budaya yang dimiliki atau diakui dapat menunjukan 
perilaku etnosentrisme pada masyarakat. Berikut dampak positif 
dari adanya etnosentrisme bagi bangsa adalah… 
A. Meningkatkan semangat patriotisme 

B. Munculnya berbagai macam aliran politik 

C. Menimbulkan contoh konflik sosial antar suku, agama, ras dan 

juga golongan 

D. Menghambat proses asimilasi dan integrasi 

E. Menghambat proses asimilasi atau pertukaran budaya 

 
6. Perhatikan pernyataan berikut ! 

1. Mematuhi dan mentaati peraturan negara 

2. Mengikuti pelatihan bela negara 

3. Menciptakan kerukunan umat beragama 

4. Menjunjung ideologi bangsa 

5. Disiplin menjalankan tugas sebagai ASN 
 

Pernyataan di atas yang termasuk contoh sikap nasionalisme 
ialah…. 
A. 1, 2, 3 
B. 1, 2, 5 
C. 1, 3, 4 
D. 2, 3, 4 
E. 2, 3, 5 

 
7. Contoh sikap yang didasari nasionalisme salah satunya adalah 

aktif dalam pembangunan Nasional. Banyak hal yang dapat kita 

lakukan untuk mengisi pembangunan saat ini salah satunya yaitu 

seperti ... 

A. Belajar dengan baik dengan harapan bisa bermanfaat untuk 
bangsanya. 

B. Melakukan pekerjaan yang tidak melanggar hukum. 
C. Berteman dengan semua orang tanpa membedakan. 

D. Membayar pajak tepat pada waktunya. 

E. Ikut serta kegiatan gotong royong di lingkungan. 

 
8. Rasa nasionalisme tumbuh pertama kali di Indonesia disebabkan 

karena adanya… 

A. Transisi rakyat ke masa industri 

B. Rasa memiliki antara sesama rakyat 

C. Keinginan untuk merdeka dan bebas dari penjajahan 

D. Masuknya pengaruh Eropa ke Asia 

E. Gerakan orang-orang bumi Putera terpelajar 

 
9. Secara konsep, nasionalisme Indonesia menjadi bagian dari 

sistem nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu pada bagian 

sila… 

A. Ketuhanan yang Maha Esa 

B. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab 

C. Persatuan Indonesia 

D. Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan 

Dalam Permusyawaratan dan Perwakilan 

E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

NASKAH SOAL 
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10. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi 
tetap satu. Asas Bhinneka Tunggal Ika terdiri atas… 
A. Agama, keyakinan, suku, bangsa, adat, kedaerahan, dan 

ras 
B. Masyarakat, individu, kelompok dan negara 
C. Pemerintahan, jabatan, wilayah, politik, dan budaya 
D. Norma, asas, prinsip dan hakikat 
E. Personal, kelompok, dan negara 

 
11. Nilai sebagai pelaksanaan umum dari nilai dasar dalam filsafat 

pancasila disebut sebagai nilai… 

A. Nilai kerohanian 

B. Nilai praksis 

C. Nilai dasar 

D. Nilai Instrumental 

E. Nilai vital 

 
12. Proses pembentukan bangsa dan negara membutuhkan identitas- 

identitas untuk menyatukan masyarakat bangsa dan negara 

bersangkutan. Faktor-faktor yang diperkirakan menjadi identitas 

bersama suatu bangsa salah satunya primordial. Dibawah ini yang 

termasuk faktor primordial adalah… 

A. Kesamaan Agama 
B. Kepemimpinan tokoh 
C. Persepsi masyarakat 
D. Kelembagaan 
E. Bahasa 

 
13. Pembagian kekuasaan di Indonesia merupakan bentuk dari 

konsep kesatuan dalam mengatasi suatu permasalahan… 

A. Politik 

B. Ekonomi 

C. Globalisasi 

D. Budaya 

E. Ketatanegaraan 

 
14. Sikap rasisme dan konflik kesukuan sekarang ini masih sering 

menjadi permasalahan. Faktor yang menyebabkan permasalahan 

tersebut adalah… 

A. Lemahnya jati diri bangsa 

B. Kurangnya jaminan HAM 

C. Tinggi proses demokrasi 

D. Kurangnya kebijakan pemerintah 

E. Ketidakadilan pembangunan 

 
15. Permasalahan intoleransi terhadap agama dan berkeyakinan 

dalam kehidupan sehari-hari masih sering terjadi. Salah satu 

usaha yang dapat dilakukan dengan perbaikan… 

A. Pendidikan dan norma 

B. Hukum dan norma 

C. Agama dan kebangsaan 

D. Politik dan kebangsaan 

E. Politik dan hukum 

16. Implementasi pilar kebangsaan memiliki tujuan untuk 

mewujudkan… 

A. Indonesia adil dan makmur 
B. Semangat nasionalisme secara universal 
C. Nilai-nilai dasar negara 
D. Perwujudan persatuan dan kesatuan 
E. Sistem pemerintahan yang stabil 

17. Dalam Sistem Integritas Nasional, lembaga legislatif, eksekutif, 

kehakiman, sektor publik, sektor keuangan, dan penegak hukum 

berperan sebagai … 

A. Atap 

B. Rangka 

C. Pondasi 

D. Pilar 

E. Alas 

 
18. ASN yang berintegritas haruslah bertindak konsisten sesuai 

dengan nilai-nilai kebijakan organisasi dan kode etik profesi. Nilai 

Utama yang harus dimiliki leh ASN sebagai pelayanan publik 

adalah… 

A. Kedisiplinan 

B. Rasa Tanggung Jawab 

C. Rela Berkorban 

D. Kepedulian 

E. Kejujuran 

 
19. Sikap diskriminasi terhadap suatu ras tertentu merupakan 

pelanggaran terhadap sila ke … 

A. Ketuhanan yang Maha Esa 

B. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab 

C. Persatuan Indonesia 

D. Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan 

Dalam Permusyawaratan dan Perwakilan 

E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

20. Amandemen UUD 1945 telah mengalami perubahan sebanyak 
empat kali sehingga menyebabkan beberapa perubahan 
termasuk perubahan tugas, fungsi dan kewajiban beberapa 
lembaga negara salah satunya adalah MPR. Di bawah ini yang 
termasuk perubahan tugas dan wewenang MPR setelah 
Amandemen adalah… 
A. MPR menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 
B. MPR bertugas memilih Presiden dan Wakil Presiden 
C. Bertugas melantik presiden dan wakil presiden 
D. Keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota 

DPD yang dipilih melalui pemilihan umum 
E. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar 

 
21. Perhatikan beberapa pernyataan berikut! 

1. Suka melakukan perbuatan dalam rangka mewujudkan 
kemajuan dan keadilan sosial 

2. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. 
3. Tidak bersikap rasis terhadap pemeluk agama yang berbeda 

4. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan 
kewajiban antara sesama manusia. 

5. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa. 

 
Dari beberapa poin di atas sikap yang menunjukkan pengamalan 
Pancasila sila ke V ditunjukkan pada nomor… 
A. 1 dan 5 

B. 2 dan 4 

C. 3 dan 5 

D. 1 dan 4 

E. 1 dan 2 

22. Berikut ini yang bertentangan dengan pengamalan sila ke 
persatuan indonesia adalah… 
A. Mengunggulkan produk daerah sendiri 

B. Melakukan suap saat terjaring razia kendaraan 

C. Menghalang-halangi orang lain untuk beribadah 

D. Mengunggulkan daerah sendiri dan menganggap daerah lain 

rendah 

E. Melanggar kesepakatan hasil musyawarah 
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23. Berperilaku sombong dan menilai orang lain dari kekayaan serta 
kedudukannya merupakan pelanggaran sila … 
A. Ketuhanan yang Maha Esa 

B. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab 

C. Persatuan Indonesia 

D. Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam 

Permusyawaratan dan Perwakilan 

E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

 
24. Setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda. Negara 

Indonesia yang memiliki dasar negara yaitu Pancasila sehingga 
menganut sistem ekonomi Pancasila. Berikut yang diperbolehkan 
dalam sistem ekonomi pancasila adalah … 
A. Melakukan praktek persaingan bebas 

B. Pengembangan kreativitas 

C. Pengawasan dari pemerintah secara mutlak 

D. Melakukan monopoli perdagangan 

E. Menimbun sembako demi keuntungan 

 
25. Guna mewujudkan lembaga peradilan yang bebas maka dibentuk 

Tim terpadu oleh pemerintah untuk mengkaji lembaga eksekutif 
dan yudikatif. Hal ini menunjukkan ciri utama dari… 
A. Pemerintahan demokratis 

B. Pemerintahan sosialis 

C. Negara yang berdaulat 

D. Negara hukum 

E. Pemerintahan republik 
 

26. Ketimpangan yang paling dominan dan dapat memicu perpecahan 
serta mengancam integrasi nasional bangsa Indonesia adalah 
ketimpangan… 

A. Kode Etik dan pedoman perilaku 
B. Kebijakan rekrutmen dan promosi 
C. Pengelolaan akhir masa kerja 
D. Kebijakan gratifikasi dan hadiah 
 E.   Pengumuman harta kekayaan  

 
28. Menurut Pasal 1 UUD 1945 setelah amandemen MPR tidak lagi 

melakukan sepenuhnya kedaulatan rakyat, karena… 
A. Kedaulatan berada di tangan rakyat 

B. Kedaulatan sepenuhnya dilakukan melalui Pilpers langsung 

C. Kedaulatan berada di tangan presiden terpilih 

D. Kedaulatan berada di tangan legislatif 

E. Kedaulatan ada di penegak hokum 

 
29. Dampak negatif dari penyelenggaraan keputusan berdasarkan 

suara terbanyak adalah… 
A. Menimbulkan pihak-pihak yang harus kalah untuk 

menerima keputusan 
B. Keputusan yang diambil tidak berdasarkan pada 

kemufakatan 
C. Pengambilan keputusan berlawanan dengan nilai-nilai 

Pancasila 
D. Hasil keputusan tidak menunjukkan adanya kebulatan atau 

kesepakatan pendapat 
E. Memunculkan prinsip bahwa yang kuat nantinya yang akan 

menerima kemenangan 
 

30. Berikut ini yang termasuk cara untuk membendung 
berkembangnya paham radikalisme adalah… 
A. Membentuk komunitas-komunitas sesuai strata sosial 

B. Menekan jumlah impor dan meningkatkan jumlah ekspor 

C. Melakukan pembangunan di pusat ibukota saja 

D. Mengawasi setiap ajaran agama yang berlaku di wilayah 

NKRI 

E. Minimalisir kesenjangan sosial di seluruh wilayah NKRI 
 

 

27. Sistem Integritas Nasional (SIN) adalah sistem yang berlaku 
secara nasional dalam rangka pemberantasan korupsi secara 
terintegrasi yang melibatkan semua pilar penting bangsa. Hal-hal 
yang harus dipedomani dalam sistem integritas terbagi dalam dua 
komponen penting, yaitu komponen utama atau inti (core) dan 
komponen pendukung (complement). Di bawah ini yang termasuk 
ke dalam komponen pendukung adalah… 

A. Pendidikan 
B. Pembangunan 
C. Kesejahteraan 
D. Persamaan hak 
E. Penjamin kesehatan 
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TES INTELIGENSIA UMUM 
 

 

KOSAKATA 

31. INSIDENTAL 
A. Kejadian yang berulang 

B. Masa tenggang 

C. Sewaktu-waktu 

D. Kejadian yang tak terduga 

E. Masa lalu 

 
SINONIM 

32. PRAKTISI 
A. Pengawal 

B. Pelaksana 

C. Penanggungjawab 

D. Perintis 

E. Pemimpin 

 
ANTONIM 

33. HALIM 
A. Lemah lembut 

B. Rendah hati 

C. Kasar 

D. Tinggi hati 

E. Hina 

 
ANALOGI 

34. Tajam : tumpul = … : … 
A. Jernih : bersih 

B. Penuh  : sepi 

C. Kuat : tenaga 

D. Fiksi : nyata 

E. Baju : celana 

 
35. Batak : Sumatera Utara = ... : ... 

A. Rencong : Aceh 

B. Denpasar : Bali 

C. Minangkabau : Sumatera Barat 

D. Tifa : Papua 

E. Tokecang :Jawa Barat 

 
KEMAMPUAN KUANTITATIF 

36. Jika 1 
2 

: 
1 

× 0,8 = 
𝑥 

, maka nilai 𝑥 = … 
3   5 6 

A. 40 

B. 32 

C. 20 

D. 10/3 

E. 5/2 

 
37. Diketahui 𝐴 = 𝐵 dan 𝐵 = 𝐶. Perbandingan nilai A, B, dan C 

3 5 

adalah … 
A.   3 : 4 : 5 

B.   4 : 8 : 5 

C.   3 : 6 : 5 

D.   2 : 5 : 4 

E.   2 : 6 : 5 

38. Harga 5 kg tepung merk X adalah Rp 47.500,00. Jika Boas ingin 
membeli 2000 gram tepung tersebut, maka jumlah uang yang 
harus dibayarkannya adalah … 
A.   Rp 19.500,00 

B.   Rp 19.000,00 

C.  Rp 17.000,00 

D.  Rp 16.500,00 

E.   Rp 12.000,00 

 
39. Jika √𝑥2 + 2𝑥 + 3 = 2, maka nilai 𝑥 + 1 = … 

A. 2 

B. 3 
 

 

C. √2 
 

 

D. √3 
E. 4 

 
40. 1 + 3 + 5 + … + 97 + 99 = … 

A.  2500 

B.  2440 

C.  2112 

D.  2000 

E.  1920 

 
41. Bilangan berikut ini yang habis dibagi 9 adalah … 

A.  229.174 

B.  227.225 

C.  143.332 

D.  176.123 

E.  280.908 

 
42.    

0,875   
= ⋯

 
0,0625 

A.  1/4 

B.  2/7 

C. 10 

D. 12 

E. 14 

 
43. 542 − 462 = ⋯ 

A.  1.200 

B.  1.120 

C.  960 

D.  800 

E.  740 

 
44. 20212 − 2020 × 2021 = ⋯ 

A.  2021 

B.  2020 

C.  2019 

D. 1 

E. -1 

 

45. Jika √4𝑥 − √4𝑥 − √4𝑥 − ⋯ = 7, maka nilai x yang 

memenuhi adalah … 
A. 18 

B. 10 

C. 14 
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D. 21 

E. 28 

 
46. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 orang pekerja dalam 

waktu 20 hari. Apabila pekerjaan tersebut diharuskan selesai 
dalam waktu 15 hari, maka banyak pekerja yang harus ditambah 
adalah … 
A. 4 orang 

B. 6 orang 

C. 8 orang 

D. 14 orang 

E. 16 orang 

 
47. Umur Beti empat tahun lebih muda dari umur Bella tetapi enam 

tahun lebih tua dari umur Bento. Jika umur Bento tiga tahun 
mendatang adalah 17 tahun. Berapakah umur Bella setahun 
yang lalu? 
A. 21 

B. 22 

C. 23 

D. 24 

E. 25 

 
48. Panjang sisi-sisi segitiga siku-siku membentuk barisan 

aritmatika. Jika kelilingnya 36 cm, maka panjang sisi terpendek 
dari segitiga tersebut adalah ... 
A. 12 cm 

B. 10 cm 

C. 9 cm 

D. 8 cm 

E. 6 cm 

 
49. Seorang pejalan kaki dapat menempuh jarak 18 km dalam waktu 

1 jam. Kecepatan rata-rata orang tersebut berjalan adalah … 
A. 5 m/s 

B. 10 m/s 

C. 15 m/s 

D. 18 m/s 

E. 20 m/s 

 
50. Nilai Poppy 20% lebih tinggi daripada nilai Mimi, maka berapa 

persen nilai Mimi lebih rendah daripada nilai Poppy? 
A. 16,67% 

B.  331% 

C.  45% 

D.  50% 

E.  65% 

 
PENARIKAN KESIMPULAN 

51. Seorang vlogger makanan mengunjungi lima restoran, yaitu 
restoran J, K, L, M, dan N dengan ketentuan dia dapat berkunjung 
ke restoran M jika telah ke L dan N. Restoran N tidak dapat 
dikunjungi sebelum mengunjungi restoran J. Restoran kedua 
yang harus dikunjungi adalah K. 
Restoran pertama yang harus dikunjungi adalah ... 

A. Restoran J 

B. Restoran K 

C. Restoran L atau N 

D. Restoran M 

E. Restoran N 

52. Bryan memiliki bola lebih banyak dari Jenni. Rado memiliki bola 
tiga kali bola Jenni, namun kurang dua dari bola Meldi. Anak yang 
memiliki jumlah bola paling sedikit adalah ... 
A. Bryan 

B. Jenni 

C. Rado 

D. Meldi 

E. Rado dan Jenni 

 
53. Jika Frans lulus kuliah dengan IPK cumlaude maka ia diterima 

bekerja di perusahaan A. Jika Frans diterima bekerja di 
perusahaan A maka Ayahnya akan membelikan Frans sebuah 
sepeda motor. Kenyataannya, Frans tidak dibelikan sepeda 
motor oleh ayahnya. Jadi ... 
A. Frans lulus kuliah dengan IPK cumlaude 

B. Frans tidak lulus kuliah dengan IPK cumlaude 

C. Frans tidakditerima bekerja di perusahaan A 

D. Frans diterima bekerja di perusahaan A 

E. Tidak dapat disimpulkan 

 
54. Jika seorang artis dapat bernyanyi dengan suara merdu maka 

banyak penggemar yang akan mengikuti akun media sosialnya. 
Anita memiliki banyak penggemar dan banyak pengikut di akun 
media sosialnya. Jadi … 
A. Anita adalah artis berbakat 

B. Anita adalah seorang penyanyi yang memiliki banyak 

penggemar di akun media sosialnya 

C. Tak seorang pun penyanyi yang tidak bersuara merdu 

D. Anita bukan seorang artis 

E. Tidak dapat disimpulkan 

 
55. Semua pegawai toko X mendapatkan bonus tambahan di akhir 

tahun. Sebagian pegawai toko X mendapat cuti liburan di akhir 
tahun. 
A. Semua pegawai toko X mendapatkan bonus tambahan dan 

mendapat cuti liburan di akhir tahun 

B. Ada pegawai toko X mendapatkan bonus tambahan dan 

mendapat cuti liburan di akhir tahun 

C. Pegawai toko X yang mendapat cuti liburan akan mendapat 

bonus tambahan 

D. Sebagian orang mendapat bonus tambahan karena bekerja 

lembur di akhir tahun 

E. Tidak dapat disimpulkan 

 
56. Semua siswa SMA memiliki kesempatan untuk mengikuti tes 

masuk Perguruan Tinggi Negeri. Semua siswa SMA wajib 
memiliki kartu identitas. Anggun sudah memiliki kartu identitas 
berupa KTP. 
A. Anggun mengikuti tes masuk PerguruanTinggi 

B. Anggun adalah siswa SMA yang sudah memiliki kartu 

identitas 

C. Tak seorangpun siswa SMA yang tidak memiliki KTP 

D. Anggun belum tentu mengikuti tes masuk Perguruan Tinggi 

E. Sebagian siswa SMA memiliki kartu identitas dan mengikuti 

tes masuk Perguruan Tinggi 

 
57. A A B D G … … 

A. N  O 

B. N  P 

C. M  S 

D. K  P 

E. O  Q 

6 

 

 

58. Z B U G P L … ... 
A. K  Q 

B. K  R 

C. J  H 

D. J  J 

E. L  I 

 
59. 2 3 6 3 4 8 5 … … 

A.   6 10 

B.   6 12 

C.   8 12 

D.   12 15 

E.   12 16 

 
60. 76 47 29 18 11 7 4 … 

A. 3  

B. 4  

C. 5  

D. 2  

E. 1  

61. 11 16 22 29 37 46 ... ... 
A. 50 55  

B. 50 60  

C. 51 61  

D. 55 60  

E. 56 67  

 
 
 
 
 

 
62. 

 

Gambar selanjutnya adalah … 

 
A. 

 

B. 
 

C. 

 
 

D. 

 

 
E. 

 

 

 
63. 

 

A. 
 

 
B. 

 

 
C. 

 

 
D. 

 

 
E. 

 

 

 
64. 

 
A. 

 
 

 
B. 
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C. 

C. 

 
 
 

D. 
 

  D. 

E. 

 
65. 

E.
 

A. 

 
B. 
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TES KARATERISTIK PRIBADI 
 

66. Anwar adalah seorang manager di sebuah perusahaan. 
Beberapa bulan belakangan Anwar memperhatikan bahwa ada 
salah seorang karyawan yang tidak dapat bekerja dengan baik, 
bahkan menghambat aktivitas di perusahaan, banyak pekerjaan 
terlantar bahkan terkadang jika dikerjakannya pun hasilnya tidak 
optimal. Perusahaan telah memberi kesempatan beberapa kali 
untuk perbaikan dan memberi pelatihan, namun tidak ada 
perubahan yang berarti. Anwar seharusnya.... 
A. Memberi kesempatan terus sampai ia bisa berubah 

menunjukkan performa terbaiknya, meski mengganggu 

kinerja perusahaan 

B. Memberikan kesempatan karena setiap karyawan berhak 

atas hal tersebut 

C. Terpaksa mencari penggantinya agar kinerja perusahaan 

kembali membaik 

D. Memberhentikannya dan memastikan semua keputusan saya 

terdokumentasi 

E. Memberhentikan karyawan yang bermasalah tersebut karena 

tidak bekerja dengan baik 

 
67. Suatu ketika Anda dimarahi atasan karena terlambat 

menyerahkan laporan kerja, sehingga Anda dinilai kurang 
bertanggung jawab dan membuat image Anda buruk ditengah 
karyawan lainnya. Sedangkan Anda terlambat menyerahkan 
laporan dikarenakan printer yang akan Anda gunakan 
bermasalah, sikap Anda sebaiknya.... 
A. Meminta maaf dan tidak akan mengulanginya lagi 

B. Minta maaf dan menjelaskan bahwa kesalahan tersebut 

bukan karena Anda melalaikannya 

C. Menjelaskan bahwa printer yang akan Anda pakai untuk 

mencetak laporan bermasalah 

D. Minta maaf dan menjelaskan jika keterlambatan Anda karena 

printer perusahaan yang bermasalah 

E. Tidak terima karena seharusnya perusahaan juga 

memfasilitasi semua sarana penunjang kerja karyawan 

 
68. Kita hidup di negara yang memiliki ragam kepercayaan, budaya 

dan adat istiadat yang berbeda. Di perusahaan Anda juga terdiri 
dari orang yang berbeda latar belakang dan kepercayaan. 
Banyak karyawan muslim yang mengeluhkan sulitnya beribadah 
karena ketersediaan tempat atau pada jam untuk beribadah 
mereka harus piket dan tetap bekerja, sikap Anda.... 
A. Akan memfasilitasi tempat untuk beribadah mereka di 

lingkungan perusahaan 

B. Mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik 

perusahaan dan dicarikan solusinya 

C. Karena pemilik perusahaan seorang non muslim, maka itu 

sudah menjadi aturan yang harus dipatuhi karyawan 

D. Memberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada 

karyawan 

E. Bersifat toleran dan menyediakan semua fasilitas ibadah 

karyawan 

 
69. Dalam dunia kerja, Anda akan bertemu dengan orang-orang dari 

latar belakang yang berbeda. Terkadang ada orang yang cuek 
dan tidak mau tahu, ada juga yang sangat aktif mengkritik dan 
menyuarakan pendapatnya terhadap Anda. Sikap Anda.... 
A. Bersikap terbuka terhadap kritik atau masukan 

B. Menjadikan kritik sebagai masukan yang membangun agar 

Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi 

C. Saya jadikan kritikan sebagai bahan evaluasi diri 

D. Berusaha menerima setiap kritikan yang dilontarkan untuk 

Anda 

E. Memahami karakter setiap orang yang Anda temui 

 
70. Suatu hari Anda akan mengadakan audit di perusahaan cabang 

yang lokasinya cukup jauh. Di tengah perjalanan mobil yang 
Anda kendarai mengalami kecelakaan padahal mobil tersebut 
dipinjam dari rekan Anda. Untuk memperbaiki mobil tersebut 
Anda harus mengeluarkan uang yang cukup banyak. Setelah 
mobil selesai diservis, Anda melanjutkan perjalanan. Ketika akan 
pulang, pimpinan perusahaan cabang memberikan Anda 
sejumlah uang, sikap Anda.... 
A. Menerima uang transport tersebut jika tidak diketahui oleh 

rekan lainnya 

B. Mengembalikan uang transport secara tegas dan halus 

C. Menolak karena Anda tahu itu bentuk gratifikasi 

D. Menolak karena disuruh atasan untuk bekerja dengan jujur 

dan bebas KKN 

E. Marah karena pimpinan perusahaan cabang telah berusaha 

menyogok 

 
71. Banyak karyawan dari perusahaan yang Anda pimpin tiba-tiba 

mengundurkan diri, diantaranya merupakan karyawan yang 
berprestasi dan memiliki kinerja yang baik. Anda tahu bahwa 
kebanyakan alasan pengunduran diri karyawan adalah karena 
perusahaan tidak memberi kesempatan untuk mengembangkan 
diri, disisi lain keuangan perusahaan sedang tidak 
memungkinkan untuk hal tersebut, sedangkan jika hal ini terus 
dibiarkan akan berdampak buruk dan merugikan perusahaan 
Anda karena kehilangan SDM yang bagus, sikap Anda.... 
A. Memberikan karyawan kesempatan untuk mengembangkan 

diri dengan cara mengikutkan seminar 

B. Memberikan karyawan kesempatan pengembangan diri 

dengan mengikutkan pelatihan 

C. Semua perusahaan ingin karyawannya berkembang tapi 

karena kondisi keuangan yang tidak mendukung hal ini tidak 

dapat terhindarkan 

D. Pimpinan sendiri harus memberikan pembekalan tersebut 

agar karyawan bisa mengembangkan dirinya ke arah yang 

lebih baik 

E. Pemilik perusahaan harusnya lebih peka terhadap karyawan 

dan memfasilitasi pengembangan diri mereka 

 
72. Ketika Anda berhasil dalam menyelasaikan tugas, Anda 

biasanya.... 
A. Tidak perlu lagi berusaha 

B. Terus berusaha sekuat tenaga 

C. Untuk tugas selanjutnya, akan mengerjakan dengan lebih 

baik lagi 

D. Tidak puas dan berusaha lebih baik lagi 

E. Berusaha sekedarnya 

 
73. Bagaimana Anda bersikap terhadap sebuah permasalahan? 

A. Just do it. Lakukan saja untuk menyelesaikannya 

B. Mempertimbangkan terlebih dahulu dengan memikirkannya 

C. Meminta pendapat untuk mencari solusi 

D. Menambah informasi, mempertimbangkan dan eksekusi 

E. Melakukan sebisa mungkin sambil berpikir cara terbaik 
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74. Anda percaya bahwa seorang ASN adalah dia yang.... 
A. Amanah 

B. Pintar 

C. Siap ditempatkan dimana saja 

D. Tenang masa depannya 

E. Melayani dengan ikhlas 

 
75. Untuk mengurangi penyebaran virus corona, perusahaan Anda 

menginstruksikan bahwa mulai bulan besok setiap karyawan 
bekerja dari rumah dengan menggunakan aplikasi yang telah 
disediakan. Anda merasa agak kesulitan dengan kebijakan 
tersebut karena Anda belum begitu mahir menggunakannya. 
Sikap Anda.... 
A. Protes kepada atasan, karena banyak cara lain yang bisa 

dilakukan selain hal itu 

B. Mengikuti saja karena tidak ada pilihan lain 

C. Mempelajari dari berbagai sumber agar mengerti cara 

menggunakannya 

D. Meminta rekan yang sudah mengerti untuk mengajari Anda 

E. Merasa kesal namun tetap melakukannya karena tidak ada 

pilihan lain 

 
76. Virus corona yang terus mewabah di seluruh dunia memaksa kita 

untuk lebih menerapkan kebiasaan hidup bersih. Protokol 
kesehatan tetap harus diperhatikan oleh semua orang. Termasuk 
Anda yang bekerja di bidang pelayanan masyarakat. Suatu ketika 
Anda sedang melayani seorang konsumen. Ia menolak untuk 
memakai masker dengan alasan ia tidak terbiasa dengan hal itu. 
Sebaiknya Anda.... 
A. Tetap melayaninya karena itu memang tugas saya 

B. Diam saja dan kemudian lanjut melayaninya karena banyak 

orang yang sedang mengantri untuk dilayani juga. 

C. Memberi pengertian kepada konsumen tersebut pentingnya 

memakai masker, terutama disaat wabah sekarang ini 

D. Membujuknya agar mau memakai masker 

E. Mencoba membujuknya jika tidak berhasil minta bantuan 

kepada rekan lain 

77. Anda bekerja di sebuah perusahaan air minum daerah. Sudah 
berhari-hari air di lingkungan tempat tinggal Anda mati. Warga 
mengeluh kesulitan air kepada Anda. Padahal di rumah Anda pun 
air juga mati dan Anda juga kesulitan dengan hal itu. Namun Anda 
tidak bekerja di bagian yang mengurusi hal itu. Yang Anda 
lakukan.... 
A. Menelepon ke call center karena Anda bukan bagian yang 

mengurusinya 

B. Membiarkan kejadian tersebut karena Anda bukan bagian 

yang mengurusinya 

C. Meminta maaf atas terjadinya kejadian tersebut karena 

merasa bagian dari perusahaan air tersebut 

D. Melaporkan kepada bagian yang mengurusi terkait hal itu di 

kantor agar diselesaikan dan dicari solusinya 

E. Turut bertanggung jawab dan mencari tahu penyebabnya 

sehingga dapat berfungsi seperti semula 

 
78. Di kantor Anda biasanya senang memberikan bantuan terhadap 

sesama rekan kerja dalam berbagai permasalahan yang mereka 
hadapi. Biasanya hal apa yang akan Anda lakukan saat rekan 
Anda memerlukan bantuan? 

A. Anda akan langsung memberikan bantuan sesuai dengan 

kemampuan Anda dengan begitu dapat meringankan beban 

mereka 

B. Anda akan membantu mereka, akan tetapi biasanya Anda 

akan selesaikan dulu permasalahan Anda, baru setelah itu 

membantu 

C. Anda bertanya dulu mengenai permasalahan yang mereka 

hadapi jika memungkinkan saya akan membantu 

D. Anda akan membantu tetapi terlebih dahulu Anda akan 

berpikir cukup lama untuk mencarikan solusi yang tepat atas 

permasalahan mereka 

E. Anda bertanya dahulu jika mampu Anda akan membantu 

tentunya terlebih dahulu mengerjakan pekerjaan Anda. 

 
79. Sudah beberapa bulan ini perusahaan menginstruksikan 

karyawannya untuk work from home (WFH) karena adanya 
wabah korona. Pemerintah pun juga melarang setiap warganya 
untuk melakukan kegiatan di luar rumah jika tidak terlalu penting. 
Rasa bosan mulai menghampiri Anda yang sudah terbiasa 
melakukan kegiatan di lapangan. Yang Anda lakukan.... 
A. Mengajak kawan lama untuk bertemu dan berkumpul karena 

ini saat yang tepat karena Anda memiliki banyak waktu luang 

B. Mengikuti arahan perusahaan dan pemerintah 

C. Tetap dirumah dan mengisi waktu dengan kegiatan yang 

bermanfaat 

D. Menurut saya mustahil untuk tetap dirumah untuk waktu yang 

cukup lama 

E. Saya merasa baik-baik saja jika keluar rumah 

 
80. Semakin sulitnya perekonomian saat sekarang ini membuat 

banyak orang kehilangan pekerjaan. Beberapa orang di 
lingkungan tempat tinggal Anda kesulitan keuangan karena 
perusahaan tempat mereka bekerja tidak beroperasi lagi. 
Untungnya Anda tidak merasakan hal itu. Perusahaan tempat 
Anda bekerja justru sedang berkembang pesat. Bulan ini Anda 
mendapatkan gaji yang lumayan besar dari biasanya. Dalam 
kondisi seperti ini saya akan.... 
A. Seharusnya mereka mencari pekerjaan baru untuk dapat 

memenuhi kebutuhannya 

B. Saya menanyakan kenapa hal itu bisa terjadi kepada mereka 

C. Menyisihkan sebagian uang lebih yang saya punya untuk 

membantu orang yang benar-benar membutuhkan 

D. Saya harus lebih giat lagi menabung karena bisa saja suatu 

hari saya mengalami hal serupa 

E. Berusaha mencarikan pekerjaan baru untuk mereka yang 

tidak bekerja 

81. Tahun ini perusahaan tempat Anda bekerja berkembang pesat. 
Hal ini tidak dapat dicapai tanpa kerja keras dari semua pihak. 
Pimpinan pun berencana untuk membuka cabang baru untuk 
lebih memajukan perusahaan. Untuk itu perusahaan memerlukan 
beberapa karyawan yang handal untuk dapat bekerja di kantor 
cabang. Anda termasuk sebagai salah satu kandidat untuk 
ditempatkan di cabang baru. Sikap Anda.... 
A. Saya tidak merasa khawatir dan siap untuk ditempatkan 

dimana saja 

B. Setiap karyawan perusahaan harus siap dengan perubahan 

seperti itu 

C. Perusahaan harus mencari orang lain yang lebih handal 

selain saya 

D. Saya harus tegas menolak mutasi ini 

E. Saya menanyakan alasan pimpinan melakukan hal tersebut 

82. Rekan kerja Anda baru saja dipindahkan ke divisi lain. Ia merasa 
canggung karena belum terbiasa dengan tugas yang baru. Ia 
mengeluhkan hal itu kepada rekan Anda yang lain dan Anda 
mengetahui hal itu. Sebagai orang yang bertanggung jawab 
dalam hal peningkatan kualitas kerja karyawan yang Anda 
lakukan adalah.... 
A. Mengembalikannya ke divisi lama 

B. Menyuruh rekan yang lebih senior untuk membimbingnya 
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C. Menyarankannya untuk mengikuti pelatihan 

D. Memberikan beberapa buku panduan agar dapat 

membantunya dalam bekerja 

E. Biarkan saja karena lama-kelamaan ia akan terbiasa 
 

83. Tahun ini karena penjualan perusahaan melebihi target yang 
ditentukan, perusahaan memberikan fasilitas liburan untuk 
beberapa karyawan yang terpilih. Anda termasuk salah satunya. 
di tengah liburan Anda memperhatikan salah seorang rekan Anda 
tampak sedih karena kehilangan dompet dan ia tidak punya uang. 
Kebetulan saat itu Anda mempunyai uang lebih. Yang Anda 
lakukan.... 
A. Menyuruh rekan lain untuk meminjamkan uang 

B. Menanyakan berapa uang yang ia butuhkan 

C. Menasehatinya supaya lebih hati-hati 

D. Meminjamkan sebagian uang yang saya punya 

E. Memberikannya setengah dari uang yang saya punya 

 
84. Akhir minggu ini Anda sudah berjanji kepada istri dan anak untuk 

menghabiskan waktu di kampung halaman sembari mengunjungi 
mertua Anda. Namun beberapa hari ini Anda kurang sehat 
sehingga banyak laporan yang seharusnya sudah selesai namun 
saat ini masih terbengkalai. Pimpinan meminta laporan itu 
dikumpulkan dalam minggu ini. Sebaiknya Anda.... 
A. Tetap berangkat ke kampung halaman karena tidak ingin 

mengecewakan keluarga 

B. Mohon pengunduran waktu kepada pimpinan sehingga Anda 

bisa pulang kampung dengan tenang 

C. Mengerjakannya laporan tersebut secepat mungkin 

D. Menyicil laporan tersebut disetiap waktu luang Anda sehingga 

bisa selesai tepat waktu 

E. Berusaha agar laporan bisa selesai dan rencana yang telah 

dibuat bisa dijalankan 

 
85. Sudah beberapa hari ini Anda mendengar rumor bahwa Anda 

dianggap lalai karena sering tidak di tempat pada saat jam kerja. 
Beberapa karyawan terlihat memandang sinis kepada Anda. 
Semakin lama hal ini membuat Anda semakin tidak nyaman. 
Yang Anda lakukan.... 
A. Tetap berusaha bekerja dengan baik karena Anda tahu rumor 

tersebut tidaklah benar 

B. Marah karena merasa diperlakukan tidak adil 

C. Menjelaskan kepada rekan kerja bahwa Anda telah bekerja 

dengan baik 

D. Tidak terlalu memikirkan hal tersebut 

E. Mengadukan hal tersebut kepada pimpinan 

 
86. Anda bekerja di salah satu bank terkemuka di kota Anda. Suatu 

hari seorang nasabah datang ingin membuat rekening baru. Anda 
pun menjelaskan jenis rekening yang ada serta kelebihan dan 
kekurangannya. Namun nasabah Anda tersebut terlihat agak 
lambat mengerti dibandingkan orang pada umumnya. Anda 
sudah menjelaskan lebih dari sekali namun tetap saja ia terlihat 
kurang puas. Semakin lama antrian dibank tersebut semakin 
banyak. Yang Anda lakukan.... 
A. Berusaha tetap tenang dan melanjutkan sampai ia mengerti 

B. Menjelaskan lagi dengan bahasa yang lebih sederhana 

supaya ia lebih mengerti 

C. Semua nasabah sama sehingga harus dilayani dengan baik 

D. Merasa tertekan karena ini kali pertama saya menghadapi 

nasabah yang seperti ini 

E. Meminta rekan lain yang menangani nasabah tersebut 

87. Disaat wabah seperti sekarang ini banyak hal yang telah 
berubah. Mulai dari kebiasaan sehari-hari sampai pekerjaan di 
kantor. Seperti absensi, yang biasanya dilakukan saat berada di 
kantor, namun saat wabah ini absensi boleh dilakukan lewat 
aplikasi di hp masing-masing ketika Anda berada dimana saja 
namun Anda tetap diminta masuk ke kantor paling lambat jam 10 
pagi. Menanggapi hal ini Anda akan.... 
A. Tidak masalah dengan perubahan tersebut dan tetap masuk 

kantor sesuai jadwal 

B. Saya selalu berusaha mengisi absen tepat waktu walaupun 

terkadang saya terlambat ke kantor 

C. Saya mengisi absen tapi jarang ke kantor namun saya selalu 

menyelesaikan tugas tepat waktu 

D. Saya mengisi absen dan sesekali ke kantor karena formalitas 

saja 

E. berusaha masuk kantor sesuai dengan aturan 

 
88. Anda ditempatkan dalam tim yang mana salah seorang dalam tim 

tersebut sering berbeda pendapat dengan Anda. 
A. Meminta pimpinan mempertimbangkan lagi supaya tim tidak 

menjadi terpecah 

B. Saya mencari cara agar bisa tetap bekerja dengan baik di 

dalam tim tersebut 

C. Meminta anggota tim untuk mengikuti arahan Anda dan 

mengabaikan rekan tersebut 

D. Pasrah saja karena tim sudah diputuskan 

E. Ikut saja keputusan kelompok 

 
89. Pada perusahaan tempat Anda bekerja sedang terjadi sebuah 

masalah yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam 
meyelesaikan tugasnya. Anda sebagai atasan sudah mencoba 
berpikir dan memandang masalah tersebut secara objektif dan 
menganalisis setiap karyawan yang dapat terpengaruh atas 
masalah tersebut, kemudian yang Anda lakukan seharusnya.... 
A. Meminta mereka untuk berpartisipasi lebih baik lagi dan petuh 

terhadap semua kebijakan yang diambil. 

B. Menyuruh mereka mematuhi semua kebijakan dan meminta 

penyelesian dari masalah tersebut. 

C. Meminta masukan dari mereka dan membuat keputusan. 

D. Membuat keputusan secepatnya dan memberitahu karyawan 

divisi akan hal tersebut, agar tidak kaget. 

E. Meminta masukan dari mereka, melakukan revisi seperlunya, 

dan kemudian mengajak mereka turut mengimplementasikan 

rencana yang telah disepakati bersama. 

 
90. Anda bangun lebih cepat dan bisa berangkat lebih awal ke kantor. 

Hari ini merupakan hari yang penting karena Anda harus 
mengadakan rapat dengan beberapa klien. Saat berangkat ke 
kantor tanpa sengaja Anda terpeleset di genangan air sehingga 
sepatu dan celana Anda kotor. Maka Anda.... 
A. Marah 

B. Pulang dan tidak masuk kerja 

C. Biasa saja 

D. Pulang membersihkan sepatu dan celana 

E. Tetap melanjutkan perjalanan dan membersihkan sepatu dan 

celana di kantor 

 
91. Beberapa minggu terakhir perusahaan menerima proyek yang 

cukup besar. Anda sebagai pimpinan sudah menunjuk beberapa 
orang untuk bekerja di dalam tim. Namun, ada beberapa anggota 
tim yang terlihat kurang serius dalam bekerja. Padahal proyek ini 
cukup penting bagi perkembangan perusahaan nantinya. Sikap 
Anda.... 
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A. Memarahinya karena tidak mengindahkan perintah Anda 

sebagai atasan padahal itu adalah proyek penting 

B. Berhenti mempercayainya sejak kejadian pertama hingga 

selanjutnya 

C. Melaporkan hal itu kepada pemilik perusahaan agar 

mendapat hukuman agar dia paham dengan tugasnya di 

masa yang akan datang. 

D. Berani berkata tegas dengan menegurnya agar bertanggung 

jawan 

E. Tidak cepat percaya dengannya jika diserahkan lagi tugas 

untuk kedepannya. 

 
92. Terdapatnya himbauan dari pemerintah untuk ASN supaya ikut 

membantu penanganan covid-19 di daerah masing-masing 
dengan iuran sebanyak 50.000 rupiah yang di ambil dari gaji 
setiap bulannya. Anda dalam menyikapi hal ini.... 
A. Tidak masalah dan bersedia ikut membantu 

B. Mencari tahu alasan diterapkankannya hal ini 

C. Menolaknya karena merasa alasan tersebut kurang tepat 

D. Jika rekan lain setuju, saya pun akan setuju 

E. Ikut membantu karena tidak ada pilihan lain 

 
93. Ekonomi semakin terpuruk sejak covid-19 semakin meluas. 

Banyak yang terkena dampak dari keterpurukan ini. Tidak 
terkecuali perusahaan tempat Anda bekerja. Banyak karyawan 
yang dirumahkan dan beberapa lainnya belum menerima gaji 
selama tiga bulan terakhir. Pendapat saya dalam kondisi seperti 
ini adalah.... 
A. Saya tidak merasa khawatir dan akan tetap bekerja 

diperusahaan ini 

B. Setiap perusahaan pasti pernah mengalami kesulitan 

keuangan 

 
C. Perusahaan harus segera bertindak untuk mengatasi 

masalah ini 

D. Saya mulai mencari pekerjaan sampingan sembari tetap 

bekerja diperusahaan saat ini 

E. Sebelum keadaan semakin memburuk saya akan segera 

mencari pekerjaan baru. 

 
94. Hasan melakukan pelanggaran yang fatal berkaitan dengan SOP 

perusahaan yang hampir memakan korban. Padahal selama ini 
Hasan bekerja dengan cukup baik. Anda sebagai pimpinan.... 
A. Memecatnya karena telah melakukan pelanggaran berat 

B. Mencari informasi tentang pelanggaran yang dilakukannya 

kemudian mengambil tindakan 

C. Mencari informasi tentang pelanggaran yang dilakukan 

kemudian menentukan langkah selanjutnya 

D. Memberikan nasehat dan memanggilnya, kemudian bicara 

empat mata 

E. Mengumpulkan seluruh pimpinan devisi untuk menentukan 

sikap 

 
95. Anda bekerja di bidang pelayanan. Hari ini cukup melelahkan 

karena Anda merasa kurang enak badan. Ketika jam pulang, 
Anda akan menutup loket pelayanan tiba-tiba datang seorang 
konsumen yang marah kepada Anda karena pelayanan yang 
kurang baik, bahkan ia sampai meneriaki Anda, yang Anda 
lakukan.... 
A. Menahan emosi dan menjawab pertanyaannya karena sudah 

tugas Anda untuk melayani 

B. Tetap tersenyum dan mendengarkan keluhannya 

C. Menasehatinya agar dibicarakan baik-baik 

D. Meminta maaf dan mendengarkan keluhannya 

E. Berusaha tidak marah meskipun diteriaki dan tetap melayani 

kebutuhannya 

 
96. Saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu 

yang sangat ketat. Anggota tim kerjamemperlihatkan sikap tidak 
peduli dengan tugas yang diemban. Sikap saya adalah... 
a. Bekerja sendiri yang dalam menyelesaikan tugas 
b. Mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius dari 

tim kerja 

c. Melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi 

d. Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk 

menyelesaikannya 

e. Menasehati mereka agar sadar akan penyelesaian tugas 

yang diembannya 

97. Saya dipercayakan pimpinan menjadi perwakilan perusahaan 
untuk presentasi laporan tahunan kantor selama 10 hari di luar 
pulau,dan harus berangkat pagi ini juga.dan pada saat yang 
bersamaan istri saya baru saja melahirkan anak pertama tiga jam 
yang lalu, maka apa yang akan saya lakukan 

a. Menolak tawaran tersebut karena saya masih berbahagia 

atas lahirnya anak saya 

b. Menerima tawaran tersebut dengan konsekuensi 

mempercepat kepulangan saya 

c. Langsung berangkat tanpa pikir panjang 

d. Meminta pendapat istri saya 

e. Memastikan kondisi istri saya jika memungkinkan saya akan 

langsung berangkat 

 
98. Ketika pulang dari kantor ditengah perjalanan saya melihat 

seorang ibu sedang copet seorang wanita cantik dan 
menawan,maka hal apa yang kan saya lakukan 
a. Menelepon pihal yang berwajib 
b. Tidak mau tahu, karena bisa membahayakan saya 

c. Langsung menghampiri ibu tersebut 

d. Langsung membantu ibu tersebut 

e. Memanggil orang sekitar untuk membantu 

 
99.  Anda sudah 5 tahun menjadi seorang pimpinan suatu divisi,tiba 

tiba atasan menurunkan jabatan Anda menjadi karyawan 
biasa.maka apa yang akan kamu lakukan 
a. Menerima keputusan atasan tersebut 
b. Memprotes secara lembut kebijakan atasan tersebut 

c. Mencoba bersabar 

d. Memberitahu sahabat saya dikantor tentang kebijakan 

atasan tersebut 

e. Meminta maaf kepada atasan 

 
100. Ketika saya sampai di parkiran kantor, saya melihat sepeda 

motor rekan kerja yang selama ini saya tidak senangi dibocorkan 
seorang pemuda yang tidak di kenal,maka apa yang akan Anda 
lakukan 

a. Masuk kantor dan memberitahu kejadian tersebut kepada 
rekan tersebut 
b. Menanyakan perihal mengapa pemuda tersebut 

melakukannya 

c. Menegur pemuda tersebut 

d. Membiarkannya karena saya tidak senang kepadanya 

e. Memberitahu rekan kerja tersebut ketika dia sudah 

bertanya kepada saya 
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BAGIAN II : SKB (MATEMATIKA, BAHASA INGGRIS, FISIKA) 
Jumlah soal : 75 (MM = 30, B. INGG = 30, FISIKA = 15) 
Waktu : MM = 40 MENIT, B. INGG = 30 MENIT, FISIKA = 20 MENIT 
Penilaian : Benar dikali 5, salah dan kosong dikali 0 
Skor Minimal : 1/3 dari skor total (MM = 50, B.ING = 50, FISIKA = 25) 

MATEMATIKA 
 

 

1. Jika 32𝑥−𝑦 = 
1 

dan 2𝑥+𝑦 = 8 maka 𝑥2 − 𝑦 = ⋯ 7. Grafik fungsi 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 6𝑥 + 𝑎 + 1 mempunyai sumbu 
27 

A. 27 

B. 23 

C. 21 

D. 19 

E. 16 
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simetri 𝑥 = 3. Nilai maksimum fungsi tersebut adalah ... 

A. 13 

B. 9 

C. 7 

D. 5 

E. 3 

2. Bentuk sederhana dari (√4
√3

√16) 

A. 32 

B. 28 

C. 16 

D. 12 

E. 4 

adalah ...  
8. Diketahui 𝑓(𝑥) = 2𝑥 − 5 , (𝑓𝜊𝑔)(𝑥) = 10𝑥 + 9 maka 

𝑔(𝑥) = ⋯ 

A.    3𝑥 + 7 

B.    3𝑥 − 7 

C.    5𝑥 + 7 

D.    5𝑥 − 7 

E.    3𝑥 + 5 
3. 2log 16 + 3log 81 + 5log 25 + 6log 36 = ⋯ 

A. 18 

B. 16 

C. 14 

D. 12 

E. 10 

 
4. Persamaan kuadrat 𝑥2 − 3𝑝𝑥 + 18 = 0 mempunyai akar-akar 

𝛼 dan 𝛽. Jika 𝛼2 + 𝛽2 = 45 nilai 𝑝 yang memenuhi adalah ... 

A. ±9 

B. ±3 

C. −3 

D. −9 

E. −5 

5. Akar-akar persamaan 𝑥2 − 6𝑥 − 12 = 0 adalah 𝛼 dan 𝛽. 

Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya (
 3 

+
 3 

dan (𝛼𝛽) 

 
9. Diketahui 𝑓(𝑥) = 𝑥3 dan 𝑔(𝑥) = 3𝑥 − 4. Nilai 

(𝑔−1𝜊𝑓−1)(8) = ⋯ 

A. −2 

B. 0 

C. 2 

D. 4 

E. 8 

 

10. Jika turunan pertama dari 𝑓(𝑥) = 
𝑥2−4 

adalah 𝑓′(𝑥) maka 
√𝑥 

𝑓′(4) = ⋯ 

A.    3,50 

B.    3,25 

C.   3,00 

D.   2,75 

E.    2,50 

adalah ... 

A.    2𝑥2 + 27𝑥 − 36 = 0 

B.    2𝑥2 + 27𝑥 − 18 = 0 

C.    2𝑥2 + 21𝑥 − 36 = 0 

D.    2𝑥2 − 21𝑥 − 18 = 0 

E.    2𝑥2 − 18𝑥 − 18 = 0 

𝛼 𝛽 

11.   Diketahui  fungsi 𝑓(𝑥) = (2𝑥 + 5)2  dan     𝑔(𝑥) = 3𝑥2 − 

4𝑥 − 5. Jika ℎ(𝑥) = 𝑓(𝑥) − 3𝑔(𝑥), turunan pertama ℎ′(𝑥) 

adalah ... 

A.    −10𝑥 + 32 

B.    −10𝑥 − 32 

C.    10𝑥 + 32 

D.    10𝑥 − 32 

6. Jika grafik fungsi 𝑦 = (3𝑝 − 3)𝑥2 − 3𝑝𝑥 + 3 menyinggung 

sumbu X, nilai 𝑝 yang memenuhi adalah... 

A. 8 

E. 10𝑥 + 16 

 
12.   Diketahui  matriks  𝐴 = [

3 −5
] , 𝐵 = [

−1 6 
] dan 𝐶 = 

B. 6 2 −3 2 −4 

C. 4 

D. 2 
E. 1 

𝐵𝐴. Matriks 𝐶−1 adalah invers matriks 𝐶, maka 𝐶−1 adalah ... 

A.   
1 

[
2 13 

8   2 9 

B.   
1 

[
2 13 

]
 

8   2 −9 

C.   
1 

[
−2 13 

]
 

8     2 −9 

] 
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∫ 

D.   
1 

[
−2 −13 E. Budi juara satu di kelas 

8     2 −9 

E.   
1 

[
−2 −13 

8   −2 −9 
19. Ingkaran dari “Semua perempuan bisa memasak” adalah ... 

A. Tidak semua perempuan bisa memasak 

13. Diketahui matriks M, sehingga 
𝑎 𝑏 

 

𝑎 𝑏 

B. Semua perempuan tidak bisa memasak 

C. Ada perempuan yang tidak bisa memasak 
𝑀 × [ 

𝑐 𝑑 
] = [ ] 

−𝑎 + 𝑐 −𝑏 + 𝑑 D. Ada perempuan yang bisa memasak 

Determinan matriks M adalah ... 

A. 2 

B. 1 

C. 0 

D. −1 

E. −2 

 
14. Jika    Jangkauan    dari    data    terurut:     (𝑥 − 1), (2𝑥 −   

1), 3𝑥, (5𝑥 − 3), (4𝑥 + 3), (6𝑥 + 2) adalah 28, mean data 

tersebut adalah ... 

E. Tidak semua perempuan yang tidak bisa memasak 

 
20. Diketahui 3(𝑥2 + 𝑝𝑥 + 2)𝑑𝑥 = 

3 
. Nilai 𝑝 yang memenuhi 

0 2 

adalah ... 

A. −5 

B. −4 

C. −3 

D. −2 

E. −1 

A.    20,5 

B.    19,5 

C.   18,5 

D.   17,5 

E.    16,5 

 
15. Diketahui 10 bilangan genap berurutan. Jika kuartil bawah 

bilangan tersebut adalah 42 maka mediannya adalah... 

A. 43 

B. 45 

C. 47 

21. Diketahui 𝑓(𝑥) = 

⋯ 

A.    1 𝑥3 − 15 
3 

B.    1 𝑥3 − 12 
3 

C.    1 𝑥3 − 9 
3 

D.    1 𝑥3 − 7 
3 

E.    1 𝑥3 − 5 
3 

𝑥 
𝑡2 𝑑𝑡. Jika 𝑓(2) = −

 19 
maka 𝑓(𝑥) = 

𝑎 3 

D. 49 

E. 51 

 
16. Diketahui suku ke-3 dan suku ke-7 suatu barisan aritmatika 

berturut-turut adalah 28 dan 44. Jumlah 30 suku pertama deret 

tersebut adalah ... 

A.    1.700 

B.    1.740 

C.   1.940 

D.   2.140 

E.    2.340 

 
17. Seutas tali dipotong menjadi 8 bagian yang panjangnya 

membentuk barisan geometri. Panjang tali terpendek adalah 2 

cm dan terpanjang 256 cm. Panjang tali semula adalah ... 

A.    502 

B.    508 

C.   510 

D.   512 

E.    515 

 
18. Diketahui premis-premis berikut: 

(1) Jika Bayu datang terlambat maka ia tidak akan naik kelas 

(2) Bayu naik kelas atau ia dimarahi ibunya 

(3) Budi tidak dimarahi oleh ibunya 

Kesimpulan yang sah dari ketiga premis diatas adalah... 

A. Budi naik kelas 

B. Budi tidak naik kelas 

C. Budi datang terlambat 

D. Budi tidak datang terlambat 

22. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik (-2,5) dan melalui titik 

(3, -7) adalah ... 

A.    𝑥2 + 𝑦2 − 4𝑥 − 10𝑦 − 140 = 0 

B.    𝑥2 + 𝑦2 − 4𝑥 + 10𝑦 + 140 = 0 

C.    𝑥2 + 𝑦2 − 4𝑥 − 10𝑦 + 140 = 0 

D.    𝑥2 + 𝑦2 + 4𝑥 + 10𝑦 − 140 = 0 

E.    𝑥2 + 𝑦2 + 4𝑥 − 10𝑦 − 140 = 0 

 
23. Persamaan lingkaran dengan pusat (-3, 2) dan menyinggung 

garis 3𝑥 − 4𝑦 − 8 = 0 adalah ... 

A.    𝑥2 + 𝑦2 + 6𝑥 − 4𝑦 − 12 = 0 

B.    𝑥2 + 𝑦2 − 6𝑥 − 4𝑦 − 12 = 0 

C.    𝑥2 + 𝑦2 − 6𝑥 + 4𝑦 − 12 = 0 

D.    𝑥2 + 𝑦2 − 6𝑥 − 4𝑦 + 12 = 0 

E.    𝑥2 + 𝑦2 + 6𝑥 + 4𝑦 + 12 = 0 

 
24. Dalam suatu kelompok diskusi yang beranggotakan 6 pria dan 4 

wanita, akan dipilih 3 orang secara acak untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya. Banyaknya cara memilih 2 

pria dan 1 wanita adalah... 

A. 125 

B. 60 

C. 54 

D. 32 

E. 26 

 
25. Sebuah kantong berisi 6 bola merah dan 5 bola putih, dari dalam 

kantong diambill 4 bola sekaligus secara acak. Banyak cara 

berbeda terambil paling sedikit 2 bola putih adalah ... 

A. 425 

] 

] 

∫ 

14 

 

 

B.    335 

C.   215 

D.   165 

E.    105 

 
26. Suku banyak (𝑥4 − 2𝑥3 − 2𝑥2 + 𝑥 − 1) dibagi oleh (𝑥2 − 

𝑥 − 6) sisanya adalah... 

A. 2𝑥 − 17 

B.    2𝑥 + 17 

C.    −2𝑥 + 17 

D.    −2𝑥 − 17 

E.    −3𝑥 − 17 

A. 8 

B. 4 

C. 0 

D. −4 

E. −8 

 
29. 

sin 30° ∙ cos 30°− tan 30° 
= ⋯

 
tan 30°−cos 30° 

A.    1/2 

B.    1/3 

C.   1/4 

D.   1/5 

E.    1/6 
 

27. lim 1−𝑥 
= ⋯

 30. Diketahui segitiga ABC siku-siku di titik C. Jika cos A = 2/3 maka 
𝑥→1 2−√𝑥2+3 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5 

sin A adalah ... 

A. 1 √5 
5 

 
 

B.    1 √5 
4        

C.    1 √5 
3 

 
 

D.    1 √5 
28. lim (1−2𝑥)3 

= ⋯ 
2     

 
 

𝑥→∞ (𝑥−1)(2𝑥2+𝑥+1) E. √5 
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BAHASA INGGRIS 
 

31. Mr.Desmund … to his office everyday. 

A. walk 

B. walks 

C. is walking 

D. walked 

 
32. When you talked to her on the phone last night, … 

A. I was actually stood behind you 

B. I stood behind you 

C. I was actually standing behind you 

D. I had stood behind you 

 
33. As soon as the lockdown stops, I … on a long vacation. 

A. go 

B. am going to go 

C. will be going 

D. will have gone 

 
34. The most … differences between men and women are only their 

physical appearance and their way of thinking. 

A. significant 

B. signify 

C. significantly 

D. signified 

 
35. My mother had a … bag when she was young. 

A. lovely tiny round leather 

B. tiny round lovely leather 

C. lovely round tiny leather 

D. leather tiny round lovely 

 
36. Neither Mary nor Amanda … a vacation this summer. 

A. are going to have 

B. are going to has 

C. is going to has 

D. is going to have 

 
37. PKN STAN does not open the new student requirement this year 

and … 

A. neither is STMKG 

B. STMKG isn’t neither 

C. neither does STMKG 

D. so does STMKG 

 
38. Amy: “Can I borrow your Harry Potter novels, Reeds?” 

Reeds : “I’m sorry. The books were … by my cousin yesterday.” 

A. borrow 

B. borrowing 

C. being borrowed 

D. borrows 

 
39. My mother had her kebaya … by the best tailor in town. 

A. sew 

B. sewed 

C. sewn 

D. sewing 

 
40. He would prefer to a novel rather than … a movie. 

A. to watch 

B. watches 

C. watch 

D. to watches 

 
41. It was … who found the lost cat yesterday. 

A. She 

B. Her 

C. Them 

D. They 

 
42. The man … lives next door is apparently a famous artist. 

A. who 

B. which 

C. whom 

D. whose 

 
43. Angelina Jolie, … , also has one child adopted from Vietnam. 

A. two of whose children are twins 

B. two of whom children are twins 

C. two of who children are twins 

D. two of which children are twins 

 
44. The teacher talks … fast that we can’t understand what she says. 

A. so 

B. very 

C. totally 

D. really 

 
45. My mother doesn’t allow me to go to the mall … I finish my 

homework first. 

A. If 

B. So 

C. Unless 

D. Furthermore 

 
46. Korean people are … in three different seasons. 

A. accustomed to live 

B. accustomed to lives 

C. accustomed to lives 

D. accustomed to living 

 
47. The teacher said that all of us should … hard if we really want to 

pass the upcoming final test because it’s going to be a hard one. 

A. study 

B. studying 

C. studies 

D. studying 

 
48. I am delightful … the recent news about our proposal to all of you. 

A. announce 

B. announcing 
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C. to announce 

D. to announcing 

 
49. Last night, when I was on my way back home, I saw someone … 

my neighbor’s house quietly. 

A. entered 

B. entering 

C. enters 

D. enter 

 
50. If you study hard, then you … to pass the test. 

A. will be able 

B. would be able 

C. would have been able 

D. will be 

 
51. … your paper on time, the professor wouldn’t have scolded you 

like that. 

A. If you had submit 

B. Had you been submitted 

C. Had you submitted 

D. If you have submitted 

 
52. I wish you … a happy marriage life ahead. 

A. would have 

B. would had 

C. have 

D. had 

 
53. The manager insists that the meeting … now. 

A. run 

B. runs 

C. is running 

D. was running 

 
54. andra is … her mother. 

A. as beauty as 

B. as beautiful as 

C. so beautiful that 

D. as beautiful that 

 
55. Mia is … than Ria. 

A. more beautiful 

B. beautifuler 

C. most beautiful 

D. more beauty 

 
56. There is a big riot happening in the center of the New York City. 

A. a 

B. in 

C. of 

D. the 

 
57. Shinta prefers watching Korean drama than cleaning her room. 

A. prefers 

B. watching 

C. than 

D. cleaning 

 
58. This mafnificent dress was made manually by hand. 

A. was 

B. made 

C. manually 

D. by hand 

. 

59. My brother he has two expensive guitar which he kept in his 

cupboard. 

A. brother 

B. he 

C. which 

D. kept 

 
60. I was an alumni from the most prestigious university in my 

country. 

A. was 

B. an 

C. alumni 

D. the 
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F I S I K A 
 

1. Dua buah vektor masing-masing memiliki panjang 10 cm 

dan 20 cm. Bila resultan kedua vektor 10√3 cm, sudut apit 

keduavektor adalah .... 

A.    300 

B.    600 

C.   900 

D.   1200 

E.    1500 

 
2. Suatu kapasitor keping sajajar memiliki kapasitas 2 Pf. Jika 

jarak kedua keping 1,77 cm, luas permukaan keping sejajar 

adalah ... 

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

 
3. Pada dua kutub magnet yang terpisah pada jarak tertentu 

berkerja gaya tolak-menilak sebesar F. Bila jarak kedua 

kutub magnet diubah menjadi dua kali semula, maka besar 

gaya tolak menolaknya adalah ... 

A. 0,25 F 

B. 0,5 F 

C. 1 F 

D. 2 F 

E. 4 F 

 
4. Penghantar PQ yang panjangnya 1 m di hubungkan 

dengan hambatan 4Ω kemudian digerakkan dengan 

kecepatan 50m/s. Agar energi yang dihasilkan pada 

hambatan sebesar 4 watt setiap sekon, besar induksi 

magnetnya adalah.. 

A.    0,04 T 

B.    0,08 T 

C.    0,12 T 

D. 0,4 T 

E. 0,8 T 

 
5. Clarisa menjatuhkan benda dari gedung bertingkat tanpa 

kecepatan awal. Seorang temannya mengukur waktu benda 

sampai jatuh ke tanah, hasilnya 2 sekon. Jika percepatan 

gravitasi di tempat itu 9,8 𝑚/𝑠2. Maka tinggi gedung adalah 

... 

A. 4,9 m 

B. 9,8 m 

C.    11,8 m 

D.    19,6 m 

E.    39,2 m 

 
6. Sebuah balok yang massanya 6 kg meluncur kebawah pada 

sebuah papan licin yang dimiringkan 30o dari lantai. Jika 

jarak lantai dengan balok 10 m dan besarnya gaya gravitasi 

di tempat 10 𝑚/𝑠2. Maka tentukan waktu yang diperlukan 

balok untuk sampai di lantai. 

A. 1 s 

B. 2 s 

C. 3 s 

D. 6 s 

E. 8 s 

 
7. Seorang siswa melemparkan bola kasti dengan jauh 

lemparan 200 m. Anggap jauh lemparan ini merupakan jauh 

lemparan maksimum yang dapat dicapai. Berapa kelajuan 

awal lemparan? 

A.    44,3 m/s 

B.    43,3 m/s 

C.    42,5 m/s 

D. 41 m/s 

E. 40,3 m/s 

 
8. Dua buah benda langit masing-masing bermassa 1000 kg 

mula-mula dalam keadaan diam dan terpisah pada jarak 10 

m.  Tentukanlah  percepatan  awal  kedua  benda tersebut. 

(𝐺  = 6,67 𝑥 10−11 𝑁 
𝑚2 

) 
𝑘𝑔2 

A.    6,65 x 10−4 𝑚/𝑠2 

B.    6,67 x 10−4 𝑚/𝑠2 

C.    6,65 x 10−6 𝑚/𝑠2 

D.    6,67 x 10−6 𝑚/𝑠2 

E. 6,67 x 10−10 𝑚/𝑠2 

 
9. Seutas senar yang panjangnya 80 cm dan diameterna 1 cm 

𝜋 

ditarik oleh gaya 140 N. Jika modulus elastisnya 2,0 x 1011 

N/m2, berapa tegangannya? 

A.    2,8 𝑥 107𝑁/𝑚2 

B.    2,8 𝑥 106𝑁/𝑚2 

C.    1,76 𝑥 107𝑁/𝑚2 

D.    1,76 𝑥 106𝑁/𝑚2 

E. 1,6 𝑥 107𝑁/𝑚2 

 
10. Mobil pertama bermassa dua kali mobil kedua, tetapi energi 

kinetiknya setengah kali mobil kedua. Ketika mobil kedua 

menambah kelajuannya dengan 5,0 m s-1, energi kinetik 

keduanya menjadi sama. Berapakah kelajuan awal mobil 

pertama? 
 

 

A. 3 2 𝑚/𝑠 
4        

B. 
2 

√2 𝑚/𝑠 
4 

 
 

C. √2 𝑚/𝑠 
 

 

D. 5 2 𝑚/𝑠 
2        

E. 3√2 𝑚/𝑠 

 
11. Sebuah benda bermassa 4 kg mula-mula diam, kemudian 

bergerak lurus dengan percepatan 3 m s-2. Berapakah 

besarnya usaha yang diubah menjadi energi kinetik selama 

2 sekon? 

A. 62 J 

B. 70 J 
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C. 72 J 

D. 74 J 

E. 84 J 

 
12. Dua buah benda A dan B masing-masing bermassa m. 

Keduanya jatuh bebas dari ketinggian h dan 2h meter. Jika 

A menyentuh tanah dengan kecepatan v, berapakah energi 

kinetik B ketika menyentuh tanah? 

A.    1 𝑚𝑣2 
4 

B.    1 𝑚𝑣2 
2 

C. 𝑚𝑣2 

D.    3 𝑚𝑣2 
2 

E.    2 𝑚𝑣2 

 
13. Sebuah kursi bermassa 5,6 kg memiliki empat kaki. Luas 

penampang tiap kaki 2 x 10-3 m2. Berapakah tekanan kursi 

terhadap lantai (g = 10 m/s2)? 

A.    7𝑥103 𝑃𝑎 

B.    8𝑥103 𝑃𝑎 

C.    9𝑥103 𝑃𝑎 

D.    7𝑥104 𝑃𝑎 

E. 8𝑥104 𝑃𝑎 

 
14. Sebuah batu yang volumenya 0,5 m3 tercelup seluruhnya ke 

dalam zat cair dengan massa jenis 1,5 g/cm3. Jika 

percepatan gravitasinya 10 m/s2, tentukan gaya ke atas 

terhadap batu oleh air. 

A.    7200 N 

B.    7250 N 

C.    7300 N 

D.    7400 N 

E.    7500 N 

 
15. Sebuah pompa air 100 Watt menyedot air dari kedaam 9 

meter. Air disalurkan oleh pompa melalui sebuah pipa dan 

ditampung dalam senuah bak berukuran 0,5 m3. Bak 

tersebut penuh setelah dialiri selama 15 menit. Tentukan 

efesiensi pompa tersebut 

A. 20 % 

B.    30% 

C.   40% 

D.   50% 

E.    60% 
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KUNCI DAN PENYELESAIAN 

 Paham liberalisme yang dianut oleh negara-negara barat 

 

1. Kunci : A 

TES WAWASAN KEBANGSAAN yang memberikan dampak negatif bagi kehidupan 
bangsa. 

Materi: Pancasila 
Pembahasan: 
Kearifan Lokal memiliki ciri-ciri, 
Diantaranya : 
 Mempunyai kemampuan mengendalikan. 

 Merupakan benteng untuk bertahan dari pengaruh budaya 
luar. 

 Mempunyai kemampuan mengakomodasi budaya luar. 

 Mempunyai kemampuan memberi arah perkembangan 
budaya. 

 Mempunyai kemampuan mengintegrasikan atau 
menyatukan budaya luar dan budaya asli. 

 
2. Kunci : C 

Materi: Pancasila 

Pembahasan: 

Beberapa contoh sikap demokrasi dalam bernegara antara lain: 

 Mempunyai rasa integritas dan kejujuran.

 Menerima dengan lapang dada hasil pemilihan umum.

 Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan 
pribadi

 Memecahkan masalah negara dengan jalan musyawarah 
mufakat.

 Ikut dalam pemilihan pengurus organisasi masyarakat 
merupakan contoh sikap demokrasi dalam lingkungan sekitar.

 
3. Kunci : E 

Materi: Nasionalisme 
Pembahasan: 
Bentuk kesenjangan budaya akibat masuknya unsur-unsur 
globalisasi yang terjadi secara tidak merata dan tidak serempak 
disebut sebagai cultural lag. Cultural Lag (ketertinggalan budaya), 
adalah suatu kondisi yang mana terjadi sebuah perbedaan taraf 
kemajuan diantara berbagai bagian di dalam suatu kebudayaan 
karena adanya yang bisa tumbuh dengan cepat dan lambat. 

 

4. Kunci : B 
Materi: Nasionalisme 
Pembahasan: 
Beberapa faktor yang dapat melunturkan rasa nasionalisme pada 
kalangan dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal. 
1) Faktor Internal 

 Pemerintahan pada Zaman reformasi yang jauh dari 
harapan para pemuda membuat mereka kecewa pada 
kinerja pemerintahan di negeri ini. 

 Demokratisasi yang melewati batas etika sopan dan 
santun juga maraknya unjuk rasa yang dilakukan oleh 
kalangan remaja dan mahasiswa. 

 Timbulnya etnosentrisme yang menganggap sukunya 
lebih baik dari suku-suku yang lainnya membuat para 
pemuda lebih mengagungkan daerah atau sukunya 
sendiri dari pada persatuan dan kesatuan bangsa 
Indonesia 

2) Faktor Eksternal 

 Cepatnya arus globalisasi yang berimbas pada moral 
pemuda bangsa Indonesia yang menyebabkan mereka 
lebih memilih kebudayaan negara lain dibandingkan 
dengan kebudayaan bangsa sendiri. 

5. Kunci : A 
Materi: Nasionalisme 
Pembahasan: 
Adapun dampak dari adanya etnosentrisme diantaranya yaitu: 

Dampak Positif 

1) Meningkatkan semangat patriotisme. 

2) Menjaga keutuhan dan kestabilan kebudayaan. 

3) Meningkatkan rasa cinta tanah air. 

4) Menjaga rasa persaudaraan. 

5) Menimbulkan sikap tolong-menolong yang menimbulkan 

sama rasa. 

 
Dampak Negatif 

1) Menimbulkan contoh konflik sosial antar suku, agama, ras 

dan juga golongan. 

2) Munculnya berbagai macam aliran politik. 

3) Menghambat proses asimilasi dan integrasi. 

4) Mengurangi keobjektifan ilmu pengetahuan. 

5) Menghambat proses asimilasi atau pertukaran budaya yang 

berbeda satu sama lain. 

 
6. Kunci : C 

Materi: Nasionalisme 
Pembahasan: 
1) Mematuhi dan mentaati peraturan negara 
2) Menciptakan kerukunan umat beragama 
3) Menjunjung ideologi bangsa 
4) Menciptakan Kerukunan Umat Beragama 
5) Menggunakan Produk dalam Negeri 
6) Memelihara Nilai-nilai Luhur 

 
7. Kunci : A 

Materi: Pilar Negara 
Pembahasan: 
Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mengisi 
pembangunan seperti halnya: 

 Seorang siswa belajar dengan baik dengan harapan kelak 
apa yang ia pelajari bisa bermanfaat untuk bangsanya.

 Masyarakat yang sadar akan fungsi pemilu sehingga 
mengunakan hak pilihnya dan mengikuti kegiatan pemilu 
dengan tertib agar didapatkan pemimpin yang kompeten;

 Mahasiswa yang kritis dan tanggap memberi masukan 
kepada pemerintah terkait masalah yang sedang terjadi di 
dalam negeri termasuk penyalahgunaan wewenang

 
8. Kunci : C 

Materi: Nasionalisme 
Pembahasan: 
Rasa nasionalisme tumbuh pertama kali di Indonesia disebabkan 

karena adanya keinginan untuk merdeka dan bebas dari 

penjajahan. 

9. Kunci : C 
Materi: Nasionalisme 
Pembahasan: 
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Nasionalisme Indonesia menjadi bagian dari sistem nilai yang 

terkandung dalam Pancasila, yaitu pada bagian sila Ke III yang 

mencerminkan : 

 Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan 

bangsa apabila diperlukan.

 Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.

 Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan 

bertanah air Indonesia.

 
10. Kunci : A 

Materi: Bhinneka Tunggal Ika 
Pembahasan: 
Asas Bhinneka Tunggal Ika terdiri atas agama, keyakinan, suku, 

bangsa, adat, kedaerahan, dan ras. 

 
11. Kunci : D 

Materi: Pancasila 
Pembahasan: 
Nilai instrumental merupakan nilai sebagai pelaksanaan umum 

dari nilai dasar. Umumnya berbentuk norma sosial dan norma 

hukum. 

 
12. Kunci : E 

Materi: Identitas Nasional 
Pembahasan: 
Faktor primordial ini meliputi: ikatan kekerabatan (darah) dan 

keluarga, kesamaan suku bangsa, daerah asal, bahasa, dan adat 

istiadat. 

 
13. Kunci : E 

Materi: Pilar Negara 
Pembahasan: 
Pembagian kekuasaan di Indonesia merupakan bentuk dari 

konsep kesatuan dalam mengatasi suatu permasalahan 

ketatanegaraan. 

 
14. Kunci : A 

Materi: Bhineka Tunggal Ika 

Pembahasan: 

Sikap rasisme dan konflik kesukuan sekarang ini masih sering 

menjadi permasalahan. Faktor yang menyebabkan permasalahan 

tersebut adalah masih lemahnya jati diri anak bangsa sehingga 

masih sering menganggap rendah suku atau ras lain. 

 
15. Kunci : A 

Materi: Pilar Negara 

Pembahasan: 

Permasalahan intoleransi terhadap agama dan berkeyakinan 

dalam kehidupan sehari-hari masih sering terjadi. Salah satu 

usaha yang dapat dilakukan dengan perbaikan Agama dan 

Kebangsaan. 

 
16. Kunci : A 

Materi: Pilar Negara 

Pembahasan: 

Implementasi pilar kebangsaan memiliki tujuan untuk mewujudkan 

Nilai-nilai dasar negara yang meliputi: nilai Ketuhanan, 

Kemanusiaan, Persatuan , Kerakyatan dan Keadilan. 

 
17. Kunci : D 

Materi: Pilar Negara 

Pembahasan: 

Sistem Integritas Nasional terdiri atas 3 (tiga) bagian utama, yaitu: 

1) pondasi, pilar/tiang penyangga, dan atap. Pondasi terdiri atas 

sistem politik, sosial, ekonomi, dan budaya. 

2) Pilar atau tiang penyangga terdiri atas badan/lembaga 

legislatif, eksekutif, kehakiman/peradilan, sektor publik, 

sektor keuangan, penegak hukum, komisi pemilihan umum, 

komisi ombudsman, badan audit, organisasi anti korupsi, 

partai politik, media massa, masyarakat madani, dan dunia 

usaha. 

3) Atap merupakan hasil akhir yang dicapai berupa integritas 
Nasional. 

 
18. Kunci : E 

Materi: Integritas 

Pembahasan: 

ASN yang ber integritas adalah ASN yang menjunjung tinggi 

kejujuran, selalu mematuhi aturan, menjaga kode etik, 

memegang teguh nilai-nilai luhur, dan tidak menjual nama 

jabatan dan institusi untuk keuntungan pribadi. 

 
19.  Kunci : B 

Materi: Pancasila 

Pembahasan: 

Sikap diskriminasi terhadap suatu ras tertentu merupakan 

pelanggaran terhadap sila ke II yaitu kemanusiaan yang adil dan 

beradab. Pancasila sila kedua yang berbunyi "Kemanusiaan yang 

adil dan beradab" telah menegaskan bahwa semua orang itu 

memiliki hak dan martabat yang sama antara satu sama lain. 

20. Kunci : B 
Materi: Pancasila 

Pembahasan: 

Dahulu MPR berkedudukan sepenuhnya selaku pemegang 

kedaulatan rakyat, ini setelah amandemen kedudukan tersebut 

tidak lagi dimiliki oleh MPR, sehingga karenanya membawa 

implikasi atas perubahan tersebut sebagai berikut: 

1. MPR tidak lagi memilih Presiden dan Wakil Presiden. Kini 
Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan 
langsung oleh rakyat (pasal 6 ayat (1) UUD 1945). 

2. MPR tidak lagi menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara 
(GBHN). Dan karena Presiden dan Wakil Presiden dipilih 
secara langsung, tentu GBHN telah dipersiapkan oleh calon 
Presiden dan calon Wakil Presiden yang dikampanyekan pada 
rakyat menjelang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 
untuk dilaksanakan kelak bila terpilih menjadi Presiden dan 
Wakil Presiden. 

3. Keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD 
yang dipilih melalui pemilihan umum (pasal 22 E ayat(2) UUD 
1945). Susunan, kedudukan dan tugas masing-masing diatur 
lebih lanjut dalam Undang-Undang. 

4. MPR kini hanya memiliki tiga kekuasaan yaitu : 

a) Mengubah dan menetapkan UUD (pasal 3 ayat (1) UUD 
1945). 

b) Melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan 
oleh rakyat (pasal 3 ayat (2) UUD 1945). 

c) Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam 
masa jabatannya menurut UUD (pasal 3 ayat (3) UUD 
1945). 

 

21.  Kunci : E 

Materi: Pancasila 

Pembahasan: 

Sikap diskriminasi terhadap suatu ras tertentu merupakan 

pelanggaran terhadap sila ke II yaitu kemanusiaan yang adil dan 

beradab. Pancasila sila kedua yang berbunyi "Kemanusiaan yang 
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adil dan beradab" telah menegaskan bahwa semua orang itu 

memiliki hak dan martabat yang sama antara satu sama lain. 

 
22.  Kunci : D 

Materi: Pancasila 

Pembahasan: 

Hal yang bertentangan dengan sila Persatuan Indonesia salah 

satunya adalah lebih mengunggulkan daerah sendiri dan 

merendahkan daerah lain 

 
23. Kunci : D 

Materi: Pancasila 

Pembahasan: 

Berperilaku sombong dan menilai orang lain dari kekayaan serta 

kedudukannya merupakan pelanggaran sila Kemanusiaan yang 

Adil dan Beradab. 

 
 

24. Kunci : B 

Materi: Pilar Negara 

Pembahasan: 

Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila dimana 

kepemilikan individu diakui dan individu dibebaskan dalam 

berkreativitas. Sehingga dalam sistem ekonomi Pancasila sangat 

dilarang adanya melakukan praktek persaingan bebas, 

pengawasan dari pemerintah secara mutlak, melakukan monopoli 

perdagangan dan menimbun sembako demi keuntungan. 

 

25. Kunci : A 
Materi: Pilar Negara 

Pembahasan: 

Tim terpadu untuk mengkaji lembaga eksekutif dan yudikatif 

sebagai ciri utama dari pemerintahan yang demokratis. 

 
26. Kunci : B 

Materi: Pilar Negara 
Pembahasan: 
Ketimpangan yang paling dominan dan dapat memicu perpecahan 
serta mengancam integrasi nasional bangsa Indonesia adalah 
ketimpangan dalam bidang pembangunan. Karena dengan 
adanya ketimpangan pembangunan tiap daerah akan 
memunculkan adanya diskriminasi, rasa iri, marah, dan 
ketidakpuasan sehingga memicu terjadinya konflik yang akan 
mengakibatkan terancamnya integrasi bangsa 

 

27. Kunci : B 
Materi: Integritas 
Pembahasan: 
Komponen pendukung sistem integritas terdiri atas: (a) kebijakan 
rekrutmen dan promosi; (b) pengukuran kinerja; (c) sistem dan 
kebijakan pengembangan SDM; (d) pengadaan dan kontrak 
dengan efisiensi. 

 
Komponen utama meliputi: (a) kode etik dan pedoman perilaku; 

Menurut Pasal 1 UUD 1945 setelah amandemen MPR tidak lagi 
melakukan sepenuhnya kedaulatan rakyat, karena kedaulatan 
ada di tangan rakyat. 

 
29. Kunci : E 

Materi: Pilar Negara 
Pembahasan: 
Dampak negatif dari penyelenggaraan keputusan berdasarkan 
suara terbanyak adalah memunculkan prinsip bahwa yang kuat 
nantinya yang akan menerima kemenangan. 

 

30. Kunci : E 
Materi: Radikalisme 
Pembahasan: 
Yang termasuk cara untuk membendung berkembangnya paham 
radikalisme antara lain: 
1) Meningkatkan pemahaman keagamaan 
2) Membentuk komunitas-komunitas damai di lingkungan 

sekitar 
3) Menyebar virus damai di dunia maya 
4) Menjaga persatuan dan kesatuan 
5) Minimalisir kesenjangan sosial 

 
 
 

 
TES INTELIGENSIA UMUM 

 

31. Kunci :C 
Penyelesaian : 

Insidental = sewaktu-waktu 

 
32. Kunci : B 

Penyelesaian : 

Praktisi = pelaksana 

 
33. Kunci : C 

Penyelesaian : 

Halim = lemah lembut 

Lawan kata Halim adalah kasar 

 
34. Kunci :D 

Penyelesaian : 

Lawan kata tajam adalah tumpul 

Lawan kata fiksi adalah nyata 

 
35. Kunci :C 

Penyelesaian : 

Suku Batak berasal dari Sumatera Utara 

Suku Minangkabau berasal dari Sumatera Barat 

 
36. Kunci : A 

Penyelesaian : 

(b) pengumuman harta kekayaan; (c) kebijakan gratifikasi dan 
hadiah; (d) pengelolaan akhir masa kerja; (e) saluran pengaduan 

1 
2 

: 
1 

3   5 
× 0,8 = 

5 
× 

5 
× 

4 

3 1 5 

dan whistler blower; (f) pelatihan/ internalisasi integritas; (g) 
𝑥 

= 
20 

, maka nilai 𝑥 = 40 
6 3 

evaluasi eksternal integritas; (h) pengungkapan isyu integritas. 
 

28. Kunci : A 

Materi: Pilar Negara 
Pembahasan: 

37. Kunci : E 
Penyelesaian : 

1 6 

𝐴 = 𝐵 dan 𝐵 = 𝐶 
3 5 
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Maka 𝐴: 𝐵: 𝐶 = 
1 

𝐵: 𝐵: 
3 

5 
𝐵 semua dikali 6 

6 
46. Kunci :A 

Penyelesaian : 
𝐴: 𝐵: 𝐶 = 2: 6: 5 

 
38. Kunci : B 

Penyelesaian : 

1 kg = 1000 gram 

Perbandingan senilai 
5000 𝑔𝑟𝑎𝑚  

= 
47.500 

2000 𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑥 

 
 
 
 
 
 
 
 

𝑥 = 19.000 

Banyak pekerja yang diperlukan 

𝑛 = 
12 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔×20 ℎ𝑎𝑟𝑖 

= 16 orang
 

15 ℎ𝑎𝑟𝑖 

Tambahan pekerja = 16 – 12 = 4 orang 

 
47. Kunci :C 

Penyelesaian : 

Sekarang 
Bento = 17 -3 = 14 tahun 

Maka jumlah uang yang harus dibayarkannya adalah 19.000 

 
39. Kunci : C 

Penyelesaian : 
 

 

√𝑥2 + 2𝑥 + 3 = 2 persamaannya dikuadratkan 
 

𝑥2 + 2𝑥 + 3 = 4 
 

(𝑥 + 1)2 + 2 = 4 
 

(𝑥 + 1)2 = 2 , maka (𝑥 + 1) = √2 

40. Kunci : A 
Penyelesaian : 

1 + 3 + 5 + … + 97 + 99 = 𝑛2 

𝑛 = 
99+1 

= 50 

Beti = 14 + 6 = 20 tahun 

Bella = 20 + 4 = 24 tahun 

Setahun yang lalu umur Bella = 24 – 1 = 23 tahun 

 
48. Kunci :C 

Penyelesaian : 

Panjang sisi-sisi segitiga siku-siku yang membentuk barisan 

aritmatika adalah 3x, 4x, 5x. 

Keliling = 3x + 4x + 5x = 12x = 36 

x= 3, maka sisi terpendek = 3x = 3 (3) = 9 cm 

 
49. Kunci : A 

Penyelesaian : 

s = 18 km = 18000 m 

t = 1 jam = 3600 s 
2 

1 + 3 + 5 + … + 97 + 99 = 502 = 2500 
𝑠 

𝑣 = = 
𝑡 

18000 𝑚 
= 5𝑚/𝑠

 
3600 𝑠 

 

41. Kunci : E 
Penyelesaian : 

280.908 habis dibagi 9 

 
42. Kunci : E 

Penyelesaian : 
0,875 7⁄ 

50. Kunci : A 
Penyelesaian : 

Nilai 𝑃 = 
120 

𝑀 
100 

𝑀  = 
100 

𝑃 nilai Mimi kurang 20 dari 120 
120 

Lebih rendah 20 × 100% = 16,67% 
120 

= 1 
8 

0,0625 
7 

⁄16 
16 51. Kunci :A 

=    × = 14 
8 1 

 

43. Kunci : D 
Penyelesaian : 

542 − 462 = (54 + 46)(54 − 46) 

Penyelesaian : 
 

Urutan 1 2 3 4 5 

Restoran J K L/ 

N 

L/ 

N 

M 

 

 

 
44. Kunci : A 

= 100 × 8 = 800 52. Kunci :B 
Penyelesaian : 

Bryan > Jenni 

Penyelesaian : 

20212 − 2020 × 2021 = 2021(2021 − 2020) 

Rado = 3 Jenni 

Meldi = Rado + 2 = 3 Jenni + 2 
 

 
 
 

45. Kunci : C 
Penyelesaian : 

 

 
= 2021 

53. Kunci : B 
Penyelesaian : 

Silogisme 

𝑃  → 𝑄 

𝑄  → 𝑅 
 

∴ 𝑃 → 𝑅 
Modus Tollens 

√4𝑥 − √4𝑥 − √4𝑥 − ⋯ = 7 persamaan dikuadratkan 

4𝑥 − √4𝑥 − √4𝑥 − ⋯ = 49 

4𝑥 − 7 = 49; 𝑥 = 14 

𝑃 → 𝑅 

  ~𝑅  

∴ ~𝑃 

 
54. Kunci : E 
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Penyelesaian : 

𝑃 → 𝑄 

𝑄 
 

∴ Tidak dapat disimpulkan 

 
55. Kunci : B 

Penyelesaian : 

Kedua premis dijumlahkan. 

Semua + sebagian = Sebagian 

 
Ada pegawai toko X mendapatkan bonus tambahan dan 

mendapat cuti liburan di akhir tahun 

 
56. Kunci : D 

Penyelesaian : 

Semua + semua = semua/sebagian 

Semua siswa SMA wajib memiliki kartu identitas dan 

memiliki kesempatan untuk mengikuti tes masuk Perguruan 

Tinggi Negeri. 

Anggun sudah memiliki kartu identitas berupa KTP. 

∴ Term yang sama bersifat khusus, sehingga Anggun belum 

tentu mengikuti tes masuk Perguruan Tinggi. 

 
57. Kunci : D 

Penyelesaian : 
 

 

 
58. Kunci : A 

Penyelesaian : 
 

 
 
 
 
 

 
59. Kunci : B 

Penyelesaian : 
 

 

 
60. Kunci : A 

Penyelesaian : 

Selisih dua suku sebelumnya 

76-47 = 29 

47-29 = 18 

29-18 = 11 

18-11 = 7 

11-7 = 4 

7-4 = 3 

 
61. Kunci : E 

Penyelesaian : 

 

 

 
62. Kunci : E 

Penyelesaian : 

Gambar selanjutnya adalah gambar E. setiap gambar dirotasi 900 

ke kanan. Dan setiap unsur garis (di dalam) dan kotak (di luar) 

bertambah satu. 

 
63. Kunci : D 

Penyelesaian : 

Pencerminan gambar yang tepat adalah gambar D. 

 
64. Kunci : B 

Penyelesaian : 

Gambar yang sama adalah gambar B. 

 
65. Kunci : C 

Penyelesaian : 

Gambar yang sama adalah gambar C. 

 
 

 
TES KARAKTERISTIK PRIBADI 

 
66. Kunci : D 

Profesionalisme 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 5 

E. 4 

 
67. Kunci : D 

Profesionalisme 

A. 2 

B. 3 

C. 4 

D. 5 

E. 1 

 
68. Kunci : B 

Sosial Budaya 

a. 3 

b. 5 

c. 1 

d. 2 

e. 4 

 
69. Kunci :A 

Profesionalisme 

a. 5 

b. 4 

c. 3 

d. 2 

e. 1 

 
70. Kunci : C 

Profesionalisme 

a. 1 
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b. 4 c. 5 

d. 3 

e. 2 

 
71. Kunci : D 

Profesionalisme 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 5 

e. 4 

 
72. Kunci : C 

Profesionalisme 

a. 1 

b. 4 

c. 5 

d. 3 

e. 2 

 
73. Kunci : D 

Profesionalisme 

a. 1 

b. 4 

c. 2 

d. 5 

e. 3 

 
74. Kunci : E 

Pelayanan Publik 

A. 4 

B. 3 

C. 2 

D. 1 

E. 5 

 
75. Kunci : C 

TIK 

A. 2 

B. 3 

C. 5 

D. 4 

E. 1 

 
76. Kunci : C 

Pelayanan Publik 

a. 2 

b. 1 

c. 5 

d. 4 

e. 3 

 
77. Kunci : A 

Pelayanan Publik 

A. 5 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 1 

78. Kunci : C 
Jejaring Kerja 

A. 3 

B. 2 

C. 5 

D. 1 

E. 4 

 
79. Kunci : C 

Sosial dan Budaya 

a. 1 

b. 4 

c. 5 

d. 2 

e. 3 

 
80. Kunci : C 

Sosial dan Budaya 

a. 2 

b. 1 

c. 5 

d. 4 

e. 3 

 
81. Kunci : A 

Jejaring Kerja 

a. 5 

b. 4 

c. 2 

d. 1 

e. 3 

 
82. Kunci : D 

Jejaring Kerja 

a. 2 

b. 3 

c. 4 

d. 5 

e. 1 

 
83. Kunci : D 

Jejaring Kerja 

a. 3 

b. 4 

c. 1 

d. 5 

e. 2 

 
84. Kunci : E 

Profesionalisme 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

 
85. Kunci : A 

Jejaring Kerja 

a. 5 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 1 

 
86. Kunci : B 

Pelayanan Publik 

a. 3 

b. 5 

c. 4 

d. 2 

e. 1 

 
87. Kunci : A 

Profesionalisme 

a. 5 

b. 3 

c. 2 

d. 1 

e. 4 

 
88. Kunci : B 

Jejaring Kerja 

a. 1 

b. 5 

c. 2 

d. 4 

e. 3 

 
89. Kunci : E 

Jejaring Kerja 

A. 3 

B. 1 

C. 4 

D. 2 

E. 5 

 
 

 
90. Kunci : D 

Jejaring Kerja 

A. 2 

B. 1 

C. 3 

D. 5 

E. 4 

 
91. Kunci : D 

Jejaring Kerja 

A. 3 

B. 2 

C. 4 

D. 5 
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Integritas 

A. 3 

B. 4 

C. 5 

D. 1 

E. 2 

E. 1 

 

 
92. Kunci: A 

Jejaring Kerja 

a. 5 

b. 2 

c. 1 

d. 3 

e. 4 

 
93. Kunci : D 

Profesionalisme 

A. 2 

B. 4 

C. 3 

D. 5 

E. 1 

E. 5 

 
95. Kunci : D 

Pelayanan Publik 

A. 4 

B. 3 

C. 1 

D. 5 

E. 2 

 
96. Kunci : D 

 
 
 
 
 
 
 

97. Kunci : E 

 
98. Kunci : D 

Pelayanan Publik 
 

 
99. Kunci:A 

Mengendalikan diri 

 
100. Kunci : C 

 

94. Kunci : E Integritas 

Profesionalisme A.    1 

A. 3 B.    2 

B. 2 C.   3 

C. 1 D.   4 

D. 4 E.    5 

A. 5 

B. 1 

C. 4 

D. 2 

E. 3 

A. 2 

B. 1 

C. 4 

D. 5 

E. 3 

Bekerjasama dalam kelompok 

A. 1 

B. 3 

C. 2 

D. 5 

E. 4 
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MATEMATIKA 
 

 
1. Kunci: A 

Pembahasan: 

 32𝑥−𝑦 = 
1 
27 

32𝑥−𝑦 = 3−3 

2𝑥 − 𝑦 = −3 ...(1) 

 
 
 
 

 
7. Kunci: B 

 
𝑝2 − 4𝑝 + 4 = 0 

(𝑝 − 2)2 = 0 

𝑝  = 2 

 2𝑥+𝑦 = 8 
2𝑥+𝑦 = 23 

𝑥 + 𝑦 = 3 ...(2) 

Eliminasi persamaan (1) dengan (2), diperoleh: 

𝑥 = −6 

Maka 𝑦  = 9 
𝑥2 − 𝑦  = (−6)2 − 9 = 27 

Pembahasan: 

𝑦  = 𝑎𝑥2 + 6𝑥 + 𝑎 + 1 ...(1) 

Sumbu simetri 𝑥 = 3 
𝑏 

− 
2𝑎 

= 3 

𝑎 = −1 

Substitusi (𝑎 = −1) ke persamaan (1), diperoleh: 
2 

 
2. Kunci: E 

𝑦 = −𝑥 

Nilai maksimum = − 
(𝑏2−4𝑎𝑐)

 
4𝑎 

+ 6𝑥 

Pembahasan: 
    12 

(√4
√3

√16) 

 
 
 

12 
 

 

= 163∙4∙2 

 
 
= 22 = 4 

 
 

8. Kunci: C 

Pembahasan: 

= − 
(62−4(−1)(0) 

= 9
 

4(−1) 

3. Kunci: D  (𝑓𝜊𝑔)(𝑥) = 10𝑥 + 9 

Pembahasan: 
2log 16 + 3log 81 + 5log 25 + 6log 36 

= 2log 24 + 3log 34 + 5log 52 + 6log 62 

= 4 + 4 + 2 + 2 

 𝑓(𝑔(𝑥)) = 10𝑥 + 9 

2(𝑔(𝑥)) − 5 = 10𝑥 + 9 

𝑔(𝑥) = 5𝑥 + 7 

= 12 9. Kunci: C 
  Pembahasan: 

4. Kunci: B 

Pembahasan: 

𝑥2 − 3𝑝𝑥 + 18 = 0 

 𝛼 + 𝛽 = 3𝑝 

 𝛼𝛽 = 18 

(𝑓 𝜊𝑔)(𝑥) =  𝑓(𝑔(𝑥)) =  𝑓(3𝑥 − 4) 

= (3𝑥 − 4)3 

Misal : 𝑦  = (𝑓 𝜊𝑔)(𝑥) 

𝑦  = (3𝑥 − 4)3 
 

 3√𝑦 + 4 
  𝛼2 + 𝛽2 = 45 

(𝛼 + 𝛽)2 − 2𝛼𝛽  = 45 
(3𝑝)2 − 2 × 18 = 45     

𝑥 = 

Sehingga : 

= (𝑓 𝜊𝑔)−1(𝑦) 
3 

 3 
8 + 4 

 
 

5. Kunci: A 

Pembahasan: 

𝑝 = ±√9 = ±3 (𝑓 𝜊𝑔)−1(8) = 
√  

= 2 
3 

 
10. Kunci: B 

Pembahasan: 
𝑥2 − 6𝑥 − 12 = 0 

 𝛼 + 𝛽  = 6 

 𝛼𝛽  = −12 

𝑥2 − 4 
𝑓(𝑥) =    

√𝑥 
3       

= 𝑥3/2 − 4𝑥−1/2 

 
2√𝑥 

3 3 3(𝛼 + 𝛽) 
+ = 

3(6) 3 
= = − 

𝑓′(𝑥) = 
2 

√𝑥 +  
 

𝑥2 

𝛼 𝛽 𝛼𝛽 −12 2 
 

 3  2√4 13 
Persamaan kuadrat baru : 𝑓′(4) = √4 + 2 = = 3,25 

𝑥2 − (− 
3

 
2 

3 
− 12) 𝑥 + ( 

2 

 
(−12)) = 0 

2 4 4 
 

11. Kunci: A 
2𝑥2 + 27𝑥 − 36 = 0 

 
6. Kunci: D 

Pembahasan: 

Suatu fungsi kuadrat menyinggung sumbu X maka 

𝐷 = 0 

𝑏2 − 4𝑎𝑐 = 0 

(−3𝑝)2 − 4(3𝑝 − 3)(3) = 0 

Pembahasan: 

ℎ(𝑥) = 𝑓(𝑥) − 3𝑔(𝑥) 

= (2𝑥 + 5)2 − 3(3𝑥2 − 4𝑥 − 5) 

= −5𝑥2 + 32𝑥 + 40 

Maka: 

ℎ′(𝑥) = −10𝑥 + 32 
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[ 

 

 
12. Kunci: E 

256 = 2𝑟7 

𝑟 = 2 
𝑎(𝑟𝑛 − 1) 

Pembahasan: 
𝐶  = 𝐵𝐴 = [

−1 6 
] [

3 −5
] = [ 

9 −13
 

𝑆8 = 
 

 

(𝑟 − 1) 
2(28 − 1) 

 

2 −4   2 −3 −2 2 
]
 

𝑆8 = = 510 

𝐶−1 = 1 
 

 

(9)(2) − (−13)(−2) 

2 13 

2 9 
]
 

(2 − 1) 

 
18. Kunci: D 

= 
1  −2 −13 

 
 

Pembahasan: 

8 
 

13. Kunci: B 

[ ] 
−2 −9 

Premis (1) : 𝑃 → 𝑄 

Premis (2): ~𝑄 ∨ 𝑅 ≡ 𝑄 → 𝑅 

Pembahasan: 

𝑀 × [
𝑎 𝑏

] = [ 
𝑎 𝑏 

] 

Sehingga : 

𝑃 → 𝑄 

𝑐 𝑑 −𝑎 + 𝑐 −𝑏 + 𝑑 𝑄 → 𝑅 
 

 

|𝑀| |
𝑎 𝑏

| = | 
𝑎 𝑏 

| 
𝑐 𝑑 −𝑎 + 𝑐 −𝑏 + 𝑑 

|𝑀|(𝑎𝑑 − 𝑏𝑐) = −𝑎𝑏 + 𝑎𝑑 + 𝑏𝑎 − 𝑏𝑐 

|𝑀|(𝑎𝑑 − 𝑏𝑐) = 𝑎𝑑 − 𝑏𝑐 

|𝑀| = 1 

 
14. Kunci: D 

Pembahasan: 

Jangkauan: 

𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛 = 22 
(6𝑥 + 2) − (𝑥 − 1) = 28 

𝑥 = 5 

Data menjadi: 4, 9, 15, 22, 23, 32 
4 + 9 + 15 + 22 + 23 + 32 

∴ 𝑃 → 𝑅 

  ~𝑅  

∴ ~𝑃 (Modus tollens) 

 
19. Kunci: C 

Pembahasan: 

Ingkaran dari “Semua perempuan bisa memasak” adalah “Ada 

perempuan yang tidak bisa memasak” 

 
20. Kunci: C 

Pembahasan: 
3 

∫(𝑥2 + 𝑝𝑥 + 2)𝑑𝑥 = 
3

 
2 

mean = 
6

 

15. Kunci:C 

= 17,5 0 

1 
[ 
3 

1 3 𝑝 
 

  

 
𝑥3 + 

 
2 

𝑝 3 3 
𝑥2 + 2𝑥] = 

2 0 2 
3 

 
 Pembahasan: 

Misal 10 bilangan genap berurutan adalah: 
( (3) 

3 + 
2 

(3) + 2(3)) − 0 = 
2

 

a   b   c   d   e   f   g   h   i    j 

maka kuartil bawah = c = 42 

sehingga d = 44 , e = 46 , f = 48 
Median = 

46+48 
= 47 

 

 
 

21. Kunci: C 

Pembahasan: 
𝑥 

𝒑 = −𝟑 

2 
𝑓(𝑥) = ∫ 𝑡2 𝑑𝑡 = 

1
 

𝑥 

𝑡3] = 
1 

𝑥3 − 1 
𝑎3 

16. Kunci: E 
Pembahasan: 

3 
𝑎 

(  ) 
1   3 1 3 

 
  

𝑎 3 3 

19 
 

 

𝑈𝑛 = 𝑎 + (𝑛 − 1)𝑏 
𝑓 2 = 

3 
2 − 

3 
𝑎    = − 

3
 

19 
 𝑈3 = 𝑎 + (3 − 1)𝑏 

28 = 𝑎 + 2𝑏 ...(1) 

8 − 𝑎3  = − 
3 

𝑎  = 3 
 𝑈7 = 𝑎 + (7 − 1)𝑏 

44 = 𝑎 + 6𝑏 ... (2) 

Eliminasi persamaan (1) dan (2), di peroleh: 

 

𝑓(𝑥) = 
1 

𝑥3 − 
3 

1 
33 = 

3 

1 
𝑥3 − 9 

3 

𝑏 = 4 

Substitusi 𝑏 = 4 ke persamaan (1), di peroleh: 

𝑎  = 20 

Maka: 

22. Kunci: E 

Pembahasan: 

(𝑥 − 𝑎)2 + (𝑦 − 𝑏)2 = 𝑟2 
(𝑥 + 2)2 + (𝑦 − 5)2 = 𝑟2 .....(1) 

𝑆𝑛 

𝑛 
=  (2𝑎 + (𝑛 − 1)𝑏) 

2 
30 

Substitusi (3, -7) ke persamaan (1): 

(3 + 2)2 + (−7 − 5)2 = 𝑟2 

𝑆30 = (2(20) + (30 − 1)(4)) 
2 𝑟 = 13 

𝑆30 = 2.340 

 
17. Kunci: C 

Pembahasan: 

Sehingga Persamaan lingkaran yang berpusat di (−2, 5) dan 

jari-jari 13 adalah 

(𝑥 + 2)2 + (𝑦 − 5)2  = 132 

𝑥2 + 4𝑥 + 4 + 𝑦2 − 10𝑦 + 25 = 169 

[ 

28 

 

 

 
 

 
 

 𝑈8 = 𝑎𝑟7 𝒙𝟐 + 𝒚𝟐 + 𝟒𝒙 − 𝟏𝟎𝒚 − 𝟏𝟒𝟎 = 𝟎
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23. Kunci: A 

 
= lim 

1 − 𝑥 
2 

 
 

2 + √𝑥2 + 3 
∙ 

2 𝑥→1 2 − √𝑥 + 3 2 + √𝑥 + 3 
Pembahasan: 

Jarak P(-3, 2) pada garis 3𝑥 − 4𝑦 − 8 = 0 adalah sama 

dengan jari-jari lingkaran, maka: 

 
= lim 

𝑥→1 

 
 

(1 − 𝑥)(2 + √𝑥2 + 3) 
 

 

4 − (𝑥2 + 3) 
 

 𝑥 ∙ 𝑎 + 𝑦 ∙ 𝑏 + 𝑐 (1 − 𝑥)(2 + √𝑥2 + 3) 
 

 

𝑟 = | 
1

 
1 

|
 

√𝑎2 + 𝑏2 

= lim 
𝑥→1 (1 − 𝑥)(1 + 𝑥) 

 
 

(−3) ∙ 3 + 2 ∙ (−4) − 8 
= |    | 

√(3)2 + (−4)2 

𝑟 = 5 

Jadi, persamaan lingkaran dengan 𝑃(−3,2) dan 𝑟 = 5 adalah 

: 

2 + √12 + 3 
= 

1 + 1 
= 𝟐 

28. Kunci: D 

Pembahasan: 
(1 − 2𝑥)3 

(𝑥 − 𝑥1)2 + (𝑦 − 𝑦1)2  = 𝑟2 
(𝑥 + 3)2 + (𝑦 − 2)2  = 52 

lim 
𝑥→∞ (𝑥 − 1)(2𝑥2 + 𝑥 + 1) 

𝒙𝟐 + 𝒚𝟐 + 𝟔𝒙 − 𝟒𝒚 − 𝟏𝟐 = 𝟎 = lim 
𝑥→∞ 

(1 − 4𝑥 + 4𝑥2)(1 − 2𝑥) 
 

 

2𝑥3 − 𝑥2 − 1 

24. Kunci: E 

Pembahasan: 

𝐶6  ∙ 𝐶4 = 
6! 

∙ 
4!

 
 

 
 
 
 

= 60 

= lim 
𝑥→∞ 

 

 
= lim 

−8𝑥3 + 12𝑥2 − 6𝑥 + 1 
 

 

2𝑥3 − 𝑥2 − 1 
−8𝑥3 + 12𝑥2 − 6𝑥 + 1 

𝑥3 
 

2 1 4! ∙ 2! 3! ∙ 1! 𝑥→∞ 2𝑥3 − 𝑥2 − 1 

𝑥3 

25. Kunci: C 

Pembahasan: 

Kemungkinan bola yang terambil : 
 2 putih dan 2 merah 

−8 + 0 − 0 + 0 
= 

2 − 0 − 0 
= −4 

 
𝐶5 ∙ 𝐶6 = 5! 6! 

∙ 
 

 
= 150 

29. Kunci: A 
Pembahasan: 

2 2 3! ∙ 2! 4! ∙ 2!  
1 1 1 1   1 

   

 
   3 putih dan 1 merah sin 30° ∙ cos 30°− tan 30°  

 
 

  ∙ √3− √3 (  −  )√3 1 
 

 
 = 2 2 3         =  4   3 = 

   5! 6! tan 30°−cos 30° 1 1 √3− √3 1 1 ( − )√3 
𝐶5 ∙ 𝐶6 = ∙ = 60 

  

3 2 3   2 

 

 4 putih 

3 1 2! ∙ 3! 5! ∙ 1!  
30. Kunci: C 

𝐶5 = 
5! 

= 5 
4 4! ∙ 1! 

Banyaknya cara berbeda terambil paling sedikit 2 bola putih 

adalah 150 + 60 + 5 = 215 

 
26. Kunci: C 

Pembahasan: 

𝑥2 − 𝑥 + 3 

𝑥2 − 𝑥 − 6 𝑥4 − 2𝑥3 − 2𝑥2 + 𝑥 − 1 

𝑥4 − 𝑥3 − 6𝑥2  
  

−𝑥3 + 4𝑥2 + 𝑥 − 1 

−𝑥3 + 𝑥2 + 6𝑥 
 

  

3𝑥2 − 5𝑥 − 1 

3𝑥2 − 3𝑥 − 18 
  

−2𝑥 + 17 

Pembahasan: 

B Karena cos A = 2/3 

Maka AB = 3 dan AC = 2 
 

  

𝐵𝐶 = √𝐴𝐵2 − 𝐴𝐶2 = √32 − 22 
 

 

C A 𝐵𝐶 = √5 
 

 

sin A = 
𝐵𝐶 

= 
√5 

= 
1 

√5 
𝐴𝐶 3 3 

Sisanya adalah −2𝑥 + 17 

27. Kunci: B 

Pembahasan: 
1 − 𝑥 

lim    
𝑥→1 2 − √𝑥2 + 3 

2 
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BAHASA INGGRIS 
 

31. Kunci: B 

Pembahasan: 

 Formula :   , and 

neither+aux+S/S+aux+not+either. 

 adverbial clause of conditions namun 

artinya tidak tepat. 

Simple present tense yang menyatakan 

kebiasaan   ditandai   oleh  keterangan 

 
38. 

 
Kunci: C 

 
46. 

 
Kunci: D 

waktu everyday. Formula :  Pembahasan:  Pembahasan: 

S+V1/be+O/C. Karna subjectnya 

adalah orang ketiga tunggal maka 

jawaban yg tepat adalah b.walks. 

 Passive voice dalam bentuk past 

continuous. Formula : 

were+being+V3. 

 
 

 
47. 

Gerund setelah phrase tertentu. 

Formula : S+tobe+accustomed 

to+Ving. 

Kunci: A 

32. Kunci: C 

Pembahasan: 

Past continuous tense yang ditandai 

39. Kunci: C 

Pembahasan: 

Causative word dalam bentuk passive 

 Pembahasan: 

Formula : modals (should)+inf/be. 

dengan keterangan waktu last night 

dan penggunaan when+s.past, past 

continuous 

(S+was/were+Ving+O/C). 

 
 

 
40. 

ditandai adanya pola by. Formula : 

Had+O+V3. 

 
Kunci: C 

48. Kunci: C 

Pembahasan: 

Formula : adjective (delightful)+to inf. 

 
33. Kunci: B 

 Pembahasan: 

Formula : S+would prefer to+inf+rather 

49. Kunci: B 

Pembahasan: 

Pembahasan: 

Simple future tense penggunaan as 

 than+inf.  Participle   active   setelah   kata  kerja 

panca indera/tertentu. Formula : 

soon as. Formula : as soon 

as+s.present, s,future (terencana). 

Formula : S+tobe+going to+V1+O/C. 

41. Kunci: A 

Pembahasan: 

Setelah tobe pronoun harus kembali ke 

 

 
50. 

S+kata kerja tertentu+O+Ving+O/C. 

 
Kunci: A 

 
34. Kunci: A 

 subject pronoun dengan syarat diikuti 

oleh adjective clause. 

 Pembahasan: 

Conditional sentence type I. Formula : 

Pembahasan: 

Most adalah adverb dan differences 

 
42. 

 
Kunci: A 

 If+s.present, s.future 

(S+will+V1/be+O/C). 

adalah   noun.   Jadi   yang dibutuhkan 

untuk   melengkapi   kalimat  ini adalah 

 Pembahasan: 

Jika subject kalimat berupa orang dan 
 

51. 

 
Kunci: C 

adjective, maka jawaban yang tepat  setelah (…) diikuti oleh predikat maka  Pembahasan: 

adalah a.significant yang merupakan  itu adalah bentuk adjective clause of  Conditional sentence type III 

hasil pembentukan kata 

signify(verb)+cant=significant 

(adjective forming). 

 
35. Kunci: A 

Pembahasan: 

Dalam MAO (Multiple Adjective Order) 

urutan yang tepat adalah Determiner- 

opinion-size-shape-material. 

 
36. Kunci: D 

Pembahasan: 

Dalam concordance negative dengan 

dua subject, predikat mengikuti 

subject kedua. Karna subject kedua 

adalah oramg ketiga tunggal maka 

yang tepat adalah pilihan d. 

 
37. Kunci: C 

Pembahasan: 

Kalimat pertama berbentuk negative 

dengan auxiliary does. Maka kalimat 

kedua juga harus dalam bentuk sama. 

person. Jawaban yang tepat adalah 

who. 

 
43. Kunci: A 

Pembahasan: 

Jika ada jumlah tertentu dalam kalimat 

maka kita gunakan adjective clause of 

quantity. Formula : 

jumlah+of+whose/whom/which. Karna 

object kalimat merupakan bagian dari 

subject yang merupakan orang, maka 

jawaban yang tepat adalah a. 

 
44. Kunci: A 

Pembahasan: 

Adverbial clause of result. Formula : 

so+adj/adv+that+S+P. Maka jawaban 

yang tepat adalah a.so. 

 
45. Kunci: C 

Pembahasan: 

Adverbial clause of conditions. 

Unless+S2+P2. If juga merupakan 

penghilangan If. Diberlakukan invertion 

di pola ini. 

Aux(had)+S(you)+P(submitted). 

 
52. Kunci: A 

Pembahasan: 

Future Subjunctive ditandai dengan 

adanya Subjunctive words (wish)+S 

(you)+would/could+V1. 

 
53. Kunci: A 

Pembahasan: 

Subjunctive That clause. Insist+that+S 

(the meeting)+inf/be. 

 
54. Kunci: B 

Pembahasan: 

Positive degree of comparison 

(perbandingan setara). Formula : 

S1+tobe+as+adj/adv+as+S2. 

 
55. Kunci: A 

Pembahasan: 
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Comparative degree of comparison 

ditandai dengan adanya kata than. 

Formula : 

S1+tobe+more+adjective(lebih dari 1 

suku kata)+than+S2. 

58. Kunci: D 

Pembahasan: 

Redundancy of words. Jika sudah ada 

manually tidak perlu lagi ada by hand. 

 
59. Kunci: B 

Pembahasan: 

Redundancy of pronoun. Jika sudah 

ada brother tidak perlu ada he lagi. 

 
60. Kunci: C 

Pembahasan: 

Alumni adalah bentuk jamak dari noun 

alumnus. Karna “I” adalah subject 

tunggal jadi noun yang dipakai 

seharusnya “alumnus”. 

56. Kunci: D 

Pembahasan: 

Di depan nama kota tidak perlu 

menggunakan artikel. 

57. Kunci: C 

Pembahasan: 

Pasangan dari prefer adalah to. 
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FISIKA 
 

61. Kunci: D 

Pembahasan : 

Dik : 𝑉1 = 10 𝑐𝑚 

4 = 𝐵 ∙ 1 ∙ 50 ∙ 1 
4 

𝐵 = 
50 

= 0,08 𝑇 

68. Kunci:E 

Pembahasan 

Dik : 𝑚1 

 

 
= 𝑚2 

 
 
 

= 𝑚 = 

𝑉2 = 20 𝑐𝑚 
 

 

𝑅12 = 10 √3𝑐𝑚 
Dit : 𝜃 

 
65. Kunci:D 

Pembahasan 

1000 𝑘𝑔 

𝑟 = 10 𝑚 

𝐺 = 6,67 𝑥 10−11 𝑁 
𝑚2 

) 
 

𝑅12 = 
 

 

Dik : 𝑣𝑜 = 0 
𝑔 = 9,8 𝑚/𝑠2 Dit : a 

𝑘𝑔2 

√𝑉2 + 𝑉2 + 2𝑉1 ∙ 𝑉2 ∙ 𝐶𝑜𝑠 𝜃 𝑭 𝒎𝟏𝒎𝟐 
 1 2    

10 √3 = 
 

 

Dit : h 
𝑡 = 2𝑠 𝒂 = 

𝒎 
 F= G 

𝒓𝟐 
𝑚  𝑚 

√102 + 202 + 2(10)(20) ∙ 𝐶𝑜𝑠 𝜃 
      2 ℎ = 𝑣𝑜𝑡 + 

1 
𝑔𝑡2 

 F=G 1 2
 

𝑟2 

10002 
(10 √3) = 100 + 400 + 2 

1 𝑚2 
2 

 
  

= 6,67 𝑥 10−11 
 

 

102 

400 cos 𝜃 
300 = 500 + 400 cos 𝜃 

= 0 + 
2 

(9,8 
𝑠

 
= 19,6 𝑚 

) (2𝑠) = 6,67 𝑥 10−7𝑁 
 𝑎 = 

𝐹
 

400 cos 𝜃 = −200 
1 

𝑚 
6,67 𝑥 10−7 

cos 𝜃 = − 
2 

= 1200 = 
1000 

 
62. Kunci: D 

Pembahasan : 

Dik : 𝐶 = 2𝑝𝐹 = 2𝑥 10−12 𝐹 

66. Kunci:B 

Pembahasan 

Dik : 𝑔 = 10 𝑚/𝑠2 

𝑠 = 10 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 

 

 
69. Kunci:C 

Pembahasan 

= 6,67 𝑥 10−10 

𝑑 = 1,77 𝑐𝑚 = 

1,77 𝑥 10−2 

𝑚 = 6 𝑘𝑔 Dik : 𝑙𝑜 = 80 𝑐𝑚 = 

80 𝑥 10−2𝑚 
Dit :  

𝜺𝒐𝑨 
𝑑 = 

1 
𝑥 10−2𝑚 

𝜋 

𝑪 = 
 

𝐴 = 

 
 

𝒅 
𝐶𝑑 

=
 

𝜀𝑜 

 

2 𝑥 10−12(1,77 𝑥 10−12) 
 

 

8,85 𝑥 10−12 

𝐹  = 140 𝑁 

Dit : 𝝈 = 
𝑭  

=    
𝑭

 
𝑨 𝟏

𝝅𝒅𝟐 
𝟒 

= 0,4 𝑥 10−12𝑚2 = 
40 𝑐𝑚2m 

140 
= 

1  1 2 
 

63. Kunci: A 

Pembahasan  : 

Dik : 𝐹1    = 𝐹 

𝑟1    = 𝑟 
𝑟2 = 2𝑟 

∑𝑭𝒙 = 𝒎 ∙ 𝒂 

𝑚𝑔 sin 𝜃 = 𝑚𝑎 

𝑎 = 𝑔 sin 𝜃 

= (10 𝑚/𝑠2)(sin 30) 
𝑚2 1 = (10  
𝑠  

) ( ) 

4 𝜋 (𝜋 𝑥10−2) 

(140)(4) (
22

) 

= 7 
10−4 

= 1760 𝑥104 = 1,76 𝑥107𝑁 

/𝑚2 

Dit : 𝐹2  𝑚 𝑚 
2 

= 5 𝑚/𝑠2 70. Kunci:D 

𝐹1 = 𝐹 = 𝑘 1 2 
𝑟2 

Maka waktu yang diperlukan 

balok untuk sampai ke lantai 

Pembahasan 
Dik : 𝑚 

 
= 2𝑚 

𝐹 = 𝑚1𝑚2 
 

 

1 = (𝑘 
 

 𝑚1𝑚2 
1 2 ) 

 
 

 2 (2𝑟)2 4 𝑟2 adalah ... 𝐸𝐾1 = 
2 

𝐸𝐾2 

Sehingga besar gaya tolak 𝑠  =  𝑣  𝑡 +   𝑎𝑡  𝑣 = 0 
 

∆𝑉 = 5 𝑚/𝑠 

menolaknya 1 𝐹 
4 

𝑜 2 
 

 

𝑡 = √
2𝑠 

= 
 

 

𝑜 
 

 

2(10𝑚) 
= 2 s

 
 

 

𝐷𝑖𝑡 = 𝑣1 
Keadaan pertama 

 
64. Kunci:B 

𝑎 √
(5

 𝑚2 
) 

𝑠 1 
𝐸𝐾1 = 

2 
𝐸𝐾2 

Pembahasan : 

Dik : 𝑙 = 1𝑚 𝑣 = 
 

67.  Kunci:A : 

1 
𝑚1𝑣1

2 = 
2 

1 1 
( 𝑚2𝑣2

2) 
2 2 

50 𝑚/𝑠 Pembahasan 2𝑚  𝑣 2 
1 

2
 

 
 

𝑅 = 4Ω 𝑃 = Dik : 𝑅𝑚𝑎𝑥 = 200𝑚 
2 1 = ( 

2 
𝑚2𝑣2 ) 

4 𝑤𝑎𝑡𝑡 

Dit : B 

𝑽𝟐 
𝑷 = 

 

𝑔 = 9,8 𝑚/𝑠2 

Dit : 𝑣0
2 = ⋯ 

𝑣0
2 

 
 

4𝑣1
2 = (𝑣2

2) 

𝑣2 = 2𝑣1 

Keadaan kedua pada saat 
menambah kelajuan 

𝑹    
 

 

𝑅𝑚𝑎𝑥 = 
𝑔 ′ ′

 
𝑉 = √𝑃𝑅 = √4 ∙ 42 𝑣 2 = (200)(9,8) 𝐸𝐾2 = 𝐸𝐾1 

𝜀  = 𝑉  = 𝐵 ℓ sin 90 0  
  

𝑣0 = √1960 = 44,3 𝑚/𝑠 

1 
𝑚2(𝑣2 

2 
+ ∆𝑣)2 = 

1 
𝑚 (𝑣 

2 1 1 

+ ∆𝑣)2 

1 
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𝑚2(2𝑣1 + ∆𝑣)2 = 2𝑚2(𝑣1 

+ ∆𝑣)2 

4𝑣1
2 + 25 + 20𝑣1 

= 2𝑣1
2 + 50 

+ 20𝑣1 

72. Kunci:C 

Pembahasan 

Dik : ℎ𝐴 = ℎ ; ℎ𝐵 = 2ℎ 

Dit : 𝐸𝐾𝐵 = ⋯ 
 

  

𝑣𝐴  √2𝑔ℎ𝐴 √ℎ 
 

 

74. Kunci:E 

Pembahasan 

Dik : 𝑉 = 0,5 𝑚3 

𝜌 = 1500 𝑘𝑔 𝑚−3 

Dit : 𝐹𝐴 

2𝑣1
2 = 25 

= 
𝐵 √2𝑔ℎ𝐵 

= 
√2ℎ 𝐹𝐴 = 𝜌𝑔𝑣 

 
𝑣1 = √ 

25𝑥2 

2𝑥2 

5       
= 

2 
√2 𝑚/𝑠 

𝑣𝐴 
 

𝑣𝐵 

1 
= 

√2   

= 1500 𝑥 10 𝑥 0,5 𝑁 = 

7500 𝑁 

 
71. Kunci:C 

Pembahasan 

Dik : 𝑚 = 4 𝑘𝑔 

𝑣0 = 0 

𝑎 = 3 𝑚/𝑠 

𝑡 = 2 𝑠 

Dit : W 

𝑣𝐵 = 𝑣√2 
Maka energi kinietik B adalah 

𝐸𝐾 = 
1 

𝑚𝑣 2 
𝐵 2 𝐵 

1  2 

= 
2 

𝑚(𝑣√2) 

= 𝑚𝑣2 

 
73. Kunci:A 

75. Kunci:D 

Penyelesaian 

Dik : 𝑃1 = 100 𝑤𝑎𝑡𝑡 ; ℎ = 

9𝑚 ; 𝑉 = 0,5m3 ; 

𝑡 = 15 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 = 900 𝑠 

Dit : Efesiensi 

Efesiensi ɳ = 
𝑑𝑒𝑏𝑖𝑡 𝑎𝑖𝑟 𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘 

= 
𝑃2 

1 1 Pembahasan 
 

  

𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃1 

𝑤 = 
𝑚𝑣2

2 − 𝑚𝑣1
2

 
 𝑃2 = 𝜌 𝑄 𝑔 ℎ  𝑄 = 

2 2 Dik : 𝑚 = 5,6 𝑘𝑔 ; 𝑔 = 10 𝑚/ 𝑉 0,5 5 −3 
 

   𝑣2 = 𝑣𝑡 = 𝑣𝑜 + 𝑎𝑡 
= 0 + (3)(2) = 6 𝑚/ 

𝑠2 
 

Dit : p 

= = 𝑥 10 
𝑡 900 9 

( )    
5 

−3    ( )( ) 
 

 𝑠 𝐹 = 𝑚𝑔 = (5,6)(10) = 56 𝑁 
𝑃2 = 1000 ( 

9 
𝑥 10 ) 10 9 

Usaha sama dengan perubahan 

energi kineti 
𝐴 = (4)(2𝑥10−3 𝑚2)𝜌 = 

𝐹
 
𝐴 

= 50 𝑤𝑎𝑡𝑡 

 ɳ =
 𝑃2 𝑥 100% = 

𝑃 

𝑤 = 
1 2 

2 
𝑚𝑣2 

1 2 

− 
2 

𝑚𝑣1 

56 𝑁 
= 

8 𝑥10−3 

1 
50 

100% = 50% 
100 

1 2 

𝑤  = 
2 

(4)(6) − 0 = 72 𝐽 = 7𝑥103 𝑃𝑎 

𝑣 


