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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. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana 

Aksi Bela Negara 2018-2019, tahap pertama dari Rencana 
Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019 tersebut 
meliputi hal-hal berikut, kecuali ..… 
A. sosialisasi  
B. internalisasi 
C. harmonisasi 
D. sinkronisasi 
E. evaluasi 

 
2. Dalam masa reses sidang BPUPKI, terbentuk Panitia 8 dan 

Panitia 9 dengan tugas yang sudah ditentukan. Panitia 8 
bertugas untuk mengumpulkan usulan dari para anggota 
untuk sidang II BPUPKI. Nama berikut bukan anggota 
Panitia 8 ..... 
A. R Otto Iskandardinata 
B. M.S. Kartohadikoesoemo 
C. Ki Bagoes Hadikoesoemo 
D. K.H. Wachid Hasyim 
E. Mr. Ahmad Soebardjo 

 
3. Bangsa Indonesia terdiri dari ratusan juta penduduk yang 

tentu sangat sulit untuk disatukan. Sering kali terdapat sifat 
ego pada masing-masing pribadi yang menimbulkan 
perpecahan di dalamnya. Sila ini mengajarkan kita untuk 
menghilangkan sifat egoisme, dan mendahulukan 
kepentingan bangsa Indonesia. Sila yang dimaksud ini 
adalah sila ..... 
A. Ketuhanan Yang Maha Esa 
B. Kemanusiaan yang adil dan beradab 
C. Persatuan Indonesia 
D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 

dalam permusyawaratan/perwakilan 
E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

 
4. Berani dalam membela kebenaran dan pada saat kita 

memaknai isi dari sila ini, maka kita harus menegakkan 
keadilan dan kebenaran di dalam hidup kita. Untuk itu kita 
tidak boleh bertindak semena-mena pada orang lain. 
Sebaliknya jika ada orang yang bersikap semena-mena 
terhadap kita, kita harus memiliki sikap membela diri dan 
tidak boleh menerimanya begitu saja. Sila yang dimaksud 
ini adalah sila ..... 
A. Ketuhanan Yang Maha Esa 
B. Kemanusiaan yang adil dan beradab 
C. Persatuan Indonesia 
D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 

dalam permusyawaratan/perwakilan 
E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

 
5. Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945 memuat dua 

cita-cita pokok yang selanjutnya dijabarkan dalam pasal-
pasal UUD NRI 1945 itu sendiri. Cita-cita yang dimaksud 
adalah, kecuali .... 
A. Wetbook 

B. Staatsidee 
C. Reichtsidee 
D. Cita-cita hukum  
E. Cita-cita kenegaraan  
 

6. Perhatikan kutipan pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 
1945 berikut ini; 
Allah SWT membuat peta dunia, menyusun peta dunia. 
Kalau kita melihat peta dunia, kita dapat menunjukkan 
dimana “kesatuan-kesatuan? Di situ. Seorang anak kecil 
pun - jikalau ia melihat peta dunia - ia dapat menunjukkan 
bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. 
Pada peta itu dapat ditunjukkan satu kesatuan gerombolan 
pulau-pulau di antara 2 lautan yang besar, Lautan Pasifik 
dan Lautan Hindia, dan di antara benua, yaitu Benua Asia 
dan Benua Australia. Seorang anak kecil dapat 
mengatakan, bahwa pulau-pulau Jawa, Sumatera, Bomeo, 
Selebes, Halmahera, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku dan 
lain-lain pulau kecil di antaranya, adalah satu kesatuan. 
Demikan pula tiap-tiap anak kecil dapat melihat pada peta 
bumi, bahwa pulau-pulau Nippon yang membentang pada 
pinggir timur Benua Asia sebagai golfbreker atau 
penghadang gelombang lautan Pasifik, adalah satu 
kesatuan. 
Sikap Soekarno yang terlihat dari kutipan pidato di atas 
adalah sikap ..... 
A. rela berkorban demi bangsa 
B. mengutamakan kepentingan bersama  
C. integritas dan anti penjajahan 
D. pro pada pemerintahan jepang 
E. menunjukkan pengetahuan geografi yang luas 
 

7. Bila dilihat dari Aspek Alamiah Trigatra, maka dari gatra 
kondisi geografis negara Indonesia, yang merupakan 
negara kepulauan dan berada di persimpangan dunia mau 
tidak mau akan ikut juga merasakan wabah Covid -19. 
Kondisi negara yang banyak pulau bisa cukup 
menguntungkan untuk mencegah berkembangnya Covid-
19 dari satu pulau ke pulau lainnya selama bisa diatur 
dengan baik. Dari gatra kekayaan alam, pemanfaatannya 
akan terkendala dan tentunya tidak akan banyak bisa 
dinikmati masyarakat apabila Covid-19 tidak segera 
dihentikan. 
Untuk memperoleh manfaat dari Trigatra sebagai Aspek 
Alamiah, maka yang terpenting adalah pengendalian salah 
satu aspek trigatra tersebut sebagai langkah antisipasi 
Covid-19 ..... 
A. Aspek politik 
B. Aspek ekonomi 
C. Aspek demografi 
D. Aspek sumber daya alam 
E. Aspek pertahanan keamanan  
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 8. Perhatikan pernyataan berikut ini! 

1) Adanya hambatan untuk mencapai tujuan bersama 
dalam masyarakat 

2) Sumber dari masalah sosial merupakan akibat dari 
suat gejala sosial di masyarakat 

3) Adanya hubungan antarmasyarakat yang 
menghambat pembangunan 

4) Adanya pihak yang menetapkan suatu gejala sosial 
tergantung dari karakteristik masyarakatnya 

5) Organisasi sosial tidak dapat mengatur hubungan 
antarwarga dalam menghadapi ancaman dari luar 

6) Tidak adanya kesesuaian antara nilai sosial dengan 
tindakan sosial. 

Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi ukuran masalah 
sosial di masyarakat ditunjukkan oleh nomor …. 
A. 4, 5, 6 
B. 1, 2, 3 
C. 2, 3, 4 
D. 1, 3, 5 
E. 2, 4, 6 

 
9. Perhatikan pernyataan berikut. 

1) Dapat memisahkan pendapat pribadi dari kenyataan 
2) Pikiran dan pendapatnya didasarkan pada logika 
3) Berikan bukti atau fakta yang dapat mendukung 

pernyataan tersebut. 
4) Analisis setiap masalah. 
Perbedaan antara pemikiran skeptis dan analitis dapat 
dilihat dalam pernyataan .... 
A. 1 dan 2 
B. 2 dan 3 
C. 3 dan 4 
D. 1 dan 5 
E. 2 dan 5 
 

10. Dalam keadaan tertentu, Majelis Permusyawaratan Rakyat 
(MPR) dapat mengeluarkan ketetapan yang bersifat 
beschikking yakni seperti hal berikut ..... 
A. Melantik Presiden dan Wakil Presiden setelah adanya 

hasil Pemilihan Presiden langsung oleh KPU. 
B. Menetapkan Wakil Presiden menjadi Presiden apabila 

Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak 
dapat melakukan kewajibannya dalam masa 
jabatannya. 

C. Melakukan sidang paling sedikit 1 kali dalam masa 5 
tahun di ibukota negara. 

D. Mengambil keputusan dengan suara terbanyak dalam 
setiap pengambilan keputusan. 

E. Menjadi lembaga negara yang terdiri dari Dewan 
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. 

 
11. Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan 

pemerintahan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan 
hal berikut, kecuali ..... 
A. sosial budaya  
B. luas daerah 
C. jumlah penduduk 
D. keadaan geografi 
E. tingkat pendapatan masyarakat di daerah 

 
12. Bhinneka Tungga Ika adalah semboyan bangsa Indonesia 

yang juga diatur dalam UUD 1945 pada pasal 36A. 
Pengertian Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda 
tapi tetap satu jua terlihat dalam implementasi pasal-pasal 
berikut, kecuali ..... 

A. Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang 
mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen 
dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan 
sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi 
yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi 

di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil 
Presiden. 

B. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada 
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya 
bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap 
Undang-Undang Dasar, memutus sengketa 
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 
diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus 
pembubaran partai politik dan memutus perselisihan 
tentang hasil pemilihan umum. 

C. Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  
penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing-
masing  dan untuk beribadat menurut agamanya dan 
kepercayaannya itu. 

D. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai 
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur 
dalam undang-undang. 

E. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah 
sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara 
dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya 
ditetapkan dengan undang-undang. 

 
13. Pasal 18B ayat 2 UUD NRI 1945 berbunyi, “Negara 

mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya 
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” dan ini 
merupakan salah satu pemenuhan identitas nasional yakni 
..... 
A. Lambang negara 
B. Semboyan negara  
C. Nasionalisme bangsa 
D. Geopolitik bangsa 
E. Konstitusionalisme 

 
14. Norma sebagai ketentuan yang mengatur tingkah laku 

manusia dalam masyarakat, dan sanksi yang paling nyata 
diterima oleh orang yang melanggar norma adat dan norma 
kebiasaan dalam masyarakat adalah ..... 
A. dikenai denda pembayaran tertentu 
B. dihukum dengan hukuman penjara  
C. perasaan tersiksa oleh hati nuraninya 
D. merasa bersalah dan dikejar perasaan dosa 
E. dicemoohkan dan dikucilkan masyarakat  

  
15. Korupsi adalah penyakit masyarakat, bertentangan dengan 

nilai-nilai agama dan merupakan tindakan pelanggaran 
hukum. Salah satu peran masyarakat dalam memberantas 
korupsi di Indonesia adalah ..... 
A. bekerja sama dengan jaksa memberikan perlindungan 

pelaku korupsi 
B. memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi 

tindak pidana korupsi  
C. bersama-sama dengan polisi menghilangkan barang 

bukti tindak korupsi  
D. memberitahu bahwa KPK akan menyelidiki tindak 

korupsi di kantornya  
E. bekerja sama dengan penegak hukum membuat 

undang-undang anti korupsi 
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 16. Dalam hal lambang negara Indonesia, pada tanggal 10 

Januari 1950 dibentuk Panitia Teknis yang ditugaskan oleh 
Presiden Soekarno untuk merencanakan, merancang dan 
merumuskan gambar lambang negara, yang dinamakan 
..... 
A. Panitia Delapan 
B. Panitia Sembilan 
C. Panitia Pembangunan 
D. Panitia Lencana Negara 
E. Panitia Lambang Negara 

 
17. Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap diadakan 

Pemilihan Umum (pemilu) pertama di Indonesia. Pemilu ini 
dilaksanakan pada tahun 1955 dan diikuti oleh 29 partai 
politik. Empat partai pemenang pemilu tersebut secara 
berurutan adalah … 
A. PNI, Masyumi, NU, PKI 
B. PKI, NU, PNI, Masyumi 
C. NU, PNI, Masyumi, Murba 
D. PNI, NU, PKI, Masyumi 
E. PNI, Masyumi, PSI, PKI 

 
18. Lembaga yang menjalankan pemerintahan daerah dan 

melaksanakan tugas mengatur rumah tangga daerahnya 
saat Indonesia baru merdeka adalah … 
A. Komite Nasional Indonesia Daerah 
B. Komite Nasional Indonesia Merdeka 
C. Komite Nasional Perbantuan Daerah 
D. Komite Daerah 
E. Komite Daerah Perbantuan Nasional 

 
19. Ada tiga ajaran penting dari Ki Hajar Dewantara, yaitu: Ing 

Ngarso Sun Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, dan Tut 
Wuri Handayani yang kemudian menjadi moto Kementerian 
Pendidikan Indonesia. Arti dari moto Tut Wuri Handayani 
adalah ..... 
A. pendidikan adalah kunci kesuksesan 
B. di depan (pimpinan) harus memberi teladan 
C. di tengah memberi bimbingan 
D. di belakang memberi dorongan 
E. pendidikan arah hidup 

 
20. Salah satu dampak positif pendudukan Jepang di 

Indonesia adaIah … 
A. Terjadinya perkembangan bahasa Jepang yang 

sangat pesat 
B. Digunakannya bahasa Indonesia sebagai bahasa 

resmi dalam pemerintahan dan sekolah 
C. Terbentuknya masyarakat pekerja yang bernama 

romusha 
D. Banyaknya anggota Heiho yang ditugaskan ke Iuar 

negeri sehingga mereka mempunyai pengalaman 
E. Terjadinya pengurangan penduduk dalam jumlah 

besar di berbagai daerah 
 

21. Salah satu pergolakan yang terjadi di tanah air yang 
berkaitan dengan  ideologi adalah pemberontakan G-30 
S/PKI 1965. Penyebab terjadinya pemberontakan ini 
adalah sebagai berikut, kecuali ... 
A. PKI ditutup dan dibubarkan oleh Belanda 
B. PKI masih mendapat dukungan dari masyarakat 

Indonesia 
C. PKI keluar sebagai salah satu partai pemenang 

pemilu1955 
D. Tuntutan PKI agar membentuk biro khusus ditentang 

oleh TNI-AD 
E. Tuntutan PKI agar dibentuk angkatan kelima ditentang 

oleh Angkata Darat 
 

22. Salah satuk keberhasilan Revolusi Hijau yang diterapkan di 
Indonesia pada masa Orde Baru, masa Presiden Soeharto 
adalah ditandai dengan ... 
A. swa sembada beras 
B. peningkatan ekspor beras 
C. pembangunan agro industri 
D. pembangunan waduk untuk irigasi 
E. mendiversifikasi bahan makanan pokok rakyat 

 
23. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 dengan 

ditanda tanganinya deklarasi Bangkok oleh lima negara. 
Peran Indonesia dalam ASEAN tersebut adalah sebagai 
berikut 
kecuali ... 
A. Menjadi penengah dalam konflik Kamboja dan 

Vietnam 
B. Berpartisipasi dalam ajang olahraga di kawasan Asia 
C. Beberapa kali menjadi tuan rumah KTT ASEAN 
D. Menjadi penengah antara MNFL dan Filipina 
E. Mencegah terjadinya perang dingin  
 

24. Indonesia telah beberapa kali mengganti sistem 
pemerintahan. Sistem pemerintahan pada masa demokrasi 
Liberal tahun 1950 – 1959 adalah … 
A. Parlementer  
B. Monarki absolut 
C. Parelemneter semu dan Presidensial 
D. Perdana menteri dan Monarki 
E. Parlementer dan monarki 

 
25. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia 

(Formappi) Lucius Karus menilai wacana masa jabatan 
Presiden hingga tiga periode tidaklah tepat. Lucius 
mengatakan wacana tersebut berbahaya bagi demokrasi di 
Indonesia. Lucius menuturkan sebagai sebuah sistem, 
wacana masa kepemimpinan presiden tiga periode dinilai 
bisa menghambat regenerasi. Pihaknya mengatakan 
seharusnya sistem yang ada saat ini diperkuat. Sebagai 
sebuah sistem, demokrasi menjamin regenerasi dan 
kesinambungan pemimpin termasuk Presiden. 
Wacana di atas kaitannya dengan demokrasi sangat erat 
dengan Pancasila. Demokrasi terbentuk karena konsistensi 
sebuah sistem yang kuat. Maka idealnya sebuah sistem 
yang kuat dan kokoh mencerminkan ... 
A. Sila ke 1 
B. Sila ke 2 
C. Sila ke 3 
D. Sila ke 4 
E. Sila ke 5 
 

26. Norma merupakan salah satu instrumen yang dapat 
dijadikan pedoman hidup dalam memenuhi kebutuhan 
sosial karena ... 
A. mengatur berbagai aktifitas 
B. menimbulkan keyakinan diri yang amat kurang 
C. mengembangkan nilai persatuan dan patriotisme 
D. mengungkapkan rasa estetika 
E. mengembangkan prinsip benar salah 

 
27. “Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, 

kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan 
independensinya diatur dengan undang-undang” adalah 
hasil amandemen yang ketiga dan pasal ini terdapat dalam 
... 
A. pasal 23 
B. pasal 23 A 
C. pasal 23 B 
D. pasal 23 C 
E. pasal 23 D 
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 28. Kemajemukan masyarakat Indonesia merupakan potensi 

yang memperkaya budaya nasional, tetapi juga dapat 
mengancam persatuan nasional karena ... 
A. semua penduduk memiliki kedudukan sama di mata 

hukum 
B. wilayah Indonesia yang terdiri atas banyak pulau 
C. hubungan kerja sama antarkelompok masyarakat 

berjalan dengan harmonis 
D. masyarakat majemuk terdiri atas berbagai kelompok 

kultural 
E. perbedaan etnis tidak membedakan kedudukan warga 

negara 
 

29. Cermati kalimat-kalimat berikut! 
1. Berwisata di Anyer sangat menyenangkan. 
2. Chairil sudah mencintai seni sejak  kecil. 
3. Setahun yang lalu ayah bekerja sebagai pilot. 
4. Masyarakat menikmati kebebasannya dalam 

berkampanye. 
5. Museum Bahari perlu mendapat perhatian pemerintah. 
Frasa nominal terdapat dalam kalimat nomor ... 
A. (1) 
B. (2) 
C. (3) 
D. (4) 
E. (5) 

 
30. Penulisan kata bilangan yang benar terdapat pada kalimat 

... 
A. Dua ratus empat puluh orang tamu diundang dalam       

pertemuan itu. 
B. Dewi membaca novel itu hingga lima kali. 
C. 14 orang tewas dalam kecelakaan itu. 
D. Perusahaan itu mencari 20 (dua puluh) pegawai   

baru. 
E. Untuk membeli keperluan itu, kami harus   

menyiapkan uang 5.000 an.  
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 BAGIAN II :   TES INTELEGENSIA UMUM (TIU) 

Jumlah soal  :   35 
Keterangan  :   Dilarang menggunakan alat bantu (Kamus, tabel, Kalkulator, HP, tablet, dsb.) 
 

 
31. EMBER  :  PLASTIK  =  …  :  … 

A. Kipas  :  Angin 
B. TV  :  Film 
C. Gelas  :  Aluminium 
D. Kaca  :  Akuarium 
E. Tanah liat  :  Guci 

 
32. ASAS  :  DASAR  = …  : … 

A. Pleno  :  Rapat 
B. Nisan  :  Kuburan 
C. Visi  :  Misi 
D. Akad  :  Janji 
E. Mufakat :  Musyawarah 

 
BAHASA INDONESIA  
 

Indonesia yang mempunyai beragam kekayaan 
ternyata dikelilingi oleh seorang koruptor. Para pejabat, pegawai 
negeri maupun politisi yang secara tidak wajar memperkaya diri 
dengan menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan 
pemerintah kepadanya. Dilihat dari sudut pandang hukum 
tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup perbuatan 
melawan hukum, wewenang yang disalahgunakan, adanya 
kesempatan atau sarana, memperkaya diri sendiri maupun 
kelompok (orang lain), tindakan penyuapan dan juga 
penggelapan uang. 

Di era reformasi sekarang ini banyak perubahan bagi 
bangsa Indonesia, seperti perubahan sistem politik, reformasi 
ekonomi dan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi 
dilaksanakan dengan harapan dapat menghilangkan budaya 
buruk birokrasi seperti praktik korupsi yang paling sering terjadi 
di dalam instansi pemerintah. Anggapan umum yang sering 
muncul adalah dengan perbaikan sistem penggajian, maka 
aparatur pemerintah tidak akan lagi melakukan korupsi karena 
dianggap penghasilannya sudah mencukupi untuk kehidupan 
sehari-hari dan untuk masa depannya. Namun pada 
kenyataannya, tindakan korupsi masih terus terjadi walaupun 
secara logika gaji para pegawai pemerintah dinilai tinggi. 

Korupsi dari yang bernilai jutaan hingga miliaran 
rupiah yang dilakukan para pejabat pemerintah terus terjadi 
sehingga dapat di perkirakan negara mengalami kerugian 
hingga triliunan rupiah. Tentunya ini bukan angka yang sedikit, 
melihat kebutuhan negara yang semakin lama semakin 
meningkat. Jika uang yang dikorupsi tersebut benar digunakan 
untuk kepentingan masyarakat demi menuntaskan kemiskinan 
dan meningkatkan kualitas pendidikan, mungkin dana-dana 
sosial akan sampai ke tangan yang berhak dan kesejahteraan 
masyarakat akan meningkat. 

Penyebab adanya tindakan korupsi yaitu kelemahan 
kepemimpinan dalam posisi yang mampu memberi 
pengetahuan dan mempengaruhi tingkah laku yang 
menjinakkan korupsi, kelemahan pengajaran agama dan etika, 
kurangnya pendidikan, banyak kemiskinan, kurangnya gaji , 
struktur pemerintahan dan keadaan masyarakat yang semakin 
majemuk. Pemerintah indonesia sendiri masih lemah dalam 
menegakkan hukum dalam pemberantasan korupsi. Sehingga 
para koruptor dengan gampang melakukan penyalahgunaan 
wewenang. 

Dengan adanya koruptor, pembangunan di indonesia 
menjadi terhambat, pendidikan belum bisa dinikmati secara 
merata oleh anak indonesia, kesejahteraan yang seharusnya 
menjadi hak rakyat dan sarana prasarana masyarakat yang 
seharusnya digunakan dan dinikmati belum dapat diwujudkan 
dengan baik. Korupsi menyebabkan lumpuhnya sendi-sendi 
masyarakat Indonesia. 

Sebagai warga negara yang baik, mari kita dukung 
pemberantasan korupsi dan yang paling utama adalah dalam 
pencegahan terjadinya praktik korupsi. Mulai dari diri kita 
sendiri, keluarga, sahabat dan lingkungan dimana kita berada. 
Indonesia pasti bisa bebas korupsi 

 
33. Ide pokok pembicaraan dalam wacana di atas  adalah …. 

Indonesia bebas dari koruptor 
Indonesia dikelilingi para koruptor 
Sebab akibat Korupsi di Indonesia 
Korupsi merusak sendi-sendi kehidupan 
Pemberantasan korupsi perlu digiatkan 

 
34. Pikiran utama paragraf kedua bacaan di atas adalah …. 

Reformasi birokrasi dilaksanakan dengan harapan dapat 
menghilangkan budaya buruk birokrasi 
Banyak perubahan bagi bangsa Indonesia di era reformasi 
sekarang ini 
tindakan korupsi masih terus terjadi walaupun secara 
logika gaji para pegawai pemerintah dinilai tinggi. 
Anggapan umum yang sering muncul adalah dengan 
perbaikan sistem penggajian, 
Di era reformasi sekarang ini terjadi perubahan sistem 
politik 

 
35. (1)Masa SMA sering disebut sebagai puncak masa remaja 

dan saat-saat terindah dalam hidup. (2)Itulah sebabnya, 
akhir masa SMA dianggap sebagai akhir masa remaja 
yang perlu dirayakan demi sebuah kenangan indah seumur 
hidup. (3)Maka acara pesta perpisahan adalah sesuatu 
yang wajib digelar. (4)Saat-saat persahabatan masa SMA 
akan dirayakan dengan berkumpul untuk terakhir 
kalinya.(5) Beberapa tahun terakhir ini, ada tren baru pesta 
perpisahan di kota-kota besar. (6)Pesta perpisahan model 
lama (yang digelar di aula sekolah dan berlangsung 
sederhana dan santai) kini mulai ditinggalkan.(7) Sebagai 
gantinya, digelar pesta perpisahan ala Amerika: prom nite 
atau pesta prom. (8)Tidak ada lagi pesta ala kadarnya di 
aula atau halaman sekolah. (9)Kini, pesta prom (berasal 
dari kata promenade yang berarti ’gerak dasar dalam 
tarian’) "harus" digelar di ballroom hotel mewah di tengah 
kota, dan ada aturan berpakaian atau dress code yang 
harus dipatuhi pesertanya. (10)Acara perpisahan seperti itu 
sudah banyak yang dilakukan oleh sekolah negeri maupun 
swasta.  
Kalimat yang mengandung fakta terdapat pada nomor...  
A. (1) 
B. (5) 
C. (8) 
D. (10) 
E. (3) 

 
KUANTITATIF 

36. Hasil yang mendekati dari ...%67,66:
5

3
1

3

2
1

2

1
2 








   

A. 2,0 
B. 2,5 
C. 3,0 
D. 4,0 
E. 4,5 
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37. Jika 0,625% dari y adalah 30, maka y% dari 20 adalah … 
A. 600 
B. 720 
C. 800 
D. 900 
E. 960 

 

38. Nilai 
1618

1820

22

22




 = … 

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

 
39. Berikut ini pernyataan yang benar adalah … 

A.  
11

8

8

5

7

4

10

7
  

B.  
11

8

10

7

8

5

7

4
  

C.  
10

7

7

4

11

8

8

5
  

D. 
7

4

8

5

10

7

11

8
  

E.  
7

4

10

7

11

8

8

5
  

 
40. Berikut ini yang terkecil adalah … 

A. 
422

1
 

B. 
363

1
 

C. 
304

1
 

D. 
245

1
 

E. 
186

1
 

 
41. Jika 3x = 4y dan 5x = 6z, maka x : y : z = … 

A. 9  :  12  :  10 
B. 15  :  12  :  6 
C. 8  :  15  :  9 
D. 12  :  9  :  10 
E. 8  :  12  :  15 

 
42. Diketahui enam bilangan berbeda kelipatan 4 yang lebih 

dari 12. Jika jumlah keenam bilangan tersebut adalah 180, 
maka bilangan terbesarnya adalah … 
A. 48 
B. 56 
C. 60 
D. 72 
E. 80 

 
43. Jika setiap 2 minggu, para pekerja dapat membuat 7 lusin 

layangan, maka untuk membuat 30 buah layangan para 
pekerja membutuhkan waktu selama …  
A. 4 hari 
B. 5 hari 
C. 6 hari 
D. 7 hari 
E. 8 hari 

 
44. Diketahui rata-rata tiga bilangan asli adalah 16. Jika selisih 

terbesar dan jumlah terbesar dari dua bilangan diantaranya 
adalah 15 dan 39, maka bilangan asli terbesar dari ketiga 
bilangan itu adalah … 
A. 18 
B. 20 
C. 24 
D. 25 
E. 30 

 
45. Diketahui semula uang Arya Rp 12.000,00 lebih banyak 

dari uang Bejo. Jika Arya memberikan 1/5 bagian uangnya 
kepada Bejo, maka uang Arya sekarang Rp 12.000,00 
lebih sedikit dari uang Bejo. Maka jumlah uang mereka 
semula adalah … 
A. Rp 96.000,00 
B. Rp 108.000,00 
C. Rp 120.000,00 
D. Rp 136.000,00 
E. Rp 144.000,00 

 
PENARIKAN KESIMPULAN 
 
46. Semua ember terbuat dari plastik. Semua yang terbuat dari 

plastik mudah terbakar. 
A. Semua ember mudah terbakar 
B. Sebagian ember mudah terbakar 
C. Semua yang terbuat dari plastik mudah terbakar. 
D. Semua yang mudah terbakar terbuat dari plastik 
E. Tak satupun ember yang mudah terbakar 

 
47. Tak satupun pedagang yang tidak mencari keuntungan. 

Sebagian pedagang adalah orang yang jujur. Semua orang 
jujur hidupnya bahagia 
A. Semua pedagang hidupnya bahagia 
B. Semua yang mencari keuntungan hidupnya bahagia 
C. Sebagian orang yang hidupnya bahagia mencari 

keuntungan 
D. Sebagian pedagang yang tidak jujur hidupnya bahagia  
E. Tidak dapat disimpulkan 

 
48. Semua guru adalah orang yang berpendidikan. Sebagian 

orang yang berpendidikan adalah orang yang disiplin.   
A. Semua guru adalah orang yang berpendidikan dan 

disiplin 
B. Semua orang yang disiplin berpendidikan 
C. Sebagian orang yang disiplin adalah orang yang 

berpendidikan 
D. Sebagian orang yang disiplin bukan orang yang 

berpendidikan 
E. Tidak dapat disimpulkan 

 
49. Jika terjadi erupsi gunung, maka cuaca menjadi panas. 

Ternyata hari ini terjadi erupsi gunung. 
A. Hari ini cuaca panas 
B. Hari ini cuaca cerah 
C. Hari ini cuaca tidak panas 
D. Beberapa hari ini cuaca panas 
E. Tidak dapat disimpulkan 

 
50. Jika A dan B lulus, maka C tidak lulus. Jika D lulus, maka C 

juga lulus. 
A. Jika A dan B lulus, maka D lulus 
B. Jika A dan B lulus, maka D tidak lulus 
C. Jika A dan B tidak lulus, maka D lulus 
D. Jika A dan B tidak lulus, maka D tidak lulus 
E. Tidak dapat disimpulkan 
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POLA BILANGAN  
 
51. 3   4   7   11   18   29   … 

A. 37 
B. 42 
C. 45 
D. 47 
E. 49 

 
52. 48   47   45   15   14   12   4   …   … 

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

 
53. 5   3   8   6   11   12   …   … 

A. 15  24 
B. 16  25 
C. 14  28 
D. 15  25 
E. 14  24 

 
POLA HURUF  
 
54. F   A   H   E   J   I   …   … 

A. L   N 
B. M  O 
C. K   M 
D. N   O   
E. L   M 

 
55. W   D   S   H   O   L   K   …   … 

A. P   G 
B. Q   F 
C. O  H 
D. P   F 
E. Q   H 

 
56. X   R   M   I   F   … 

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

 
ANALYTICAL REASONING  
 
57. Dari 5 pemain futsal A,B,C,D dan E akan ditentukan posisi 

bermain berdasarkan besar badan dan kecepatannya. B 
lebih besar dari 3 orang lainnya namun lebih lambat dari 2 
orang lainnya. Tidak ada yang lebih besar badannya dan 
lebih lambat larinya dari C. Kecepatan A diantara B dan E. 
A lebih kecil badannya dari D namun bukan yang terkecil. 
Jika 2 orang penyerang harus yang tercepat dan 2 pemain 
bertahan harus yang terbesar badannya, maka posisi 
tersebut berturut-turut dapat ditempati oleh … 
A. AD dan BE 
B. AE dan BC 
C. CD dan AB 
D. BD dan AE 
E. BC dan DE 

  
58. Sebuah toko roti yang baru buka menghitung omset 

penjualan selama seminggu pertama (Senin – Sabtu). 
Berikut hasil perhitungannya : 

 Omset di hari selasa lebih banyak dari hari kamis 
namun lebih sedikit dari pada hari jumat 

 Dibandingkan hari senin, omset yang diperoleh hari 
rabu mengalami penurunan 

 Omset hari jumat lebih sedikit dari omset dua hari 
sebelumnya. 

 Omset di hari sabtu adalah omset terbanyak yang 
diperoleh.  

 Omset yang diperoleh tiap hari berbeda-beda. 
Dari keterangan diatas, maka berikut ini susunan hari 
dalam seminggu berdasarkan dari omset terendah adalah 
… 
A. Senin, Rabu, Kamis, Selasa, Sabtu, Jumat 
B. Sabtu, Senin, Rabu, Jumat, Selasa, Kamis 
C. Selasa, kamis, Rabu, Jumat, Senin, Sabtu 
D. Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Kamis 
E. Kamis, Selasa, Jumat, Rabu, Senin, Sabtu 

 
59. Dalam pemilihan pengurus OSIS SMU A (Ketua, Wakil, 

Sekretaris, Bendahara, Humas) di SMU A yang terdiri dari 
lima kandidat yaitu : Alexa, Budi, Cici, Dedi dan Elsa 
dimana jabatan tersebut berdasarakan dari suara 
terbanyak hingga paling sedikit. Adapun hasil penghitungan 
suara yang diperoleh sebagai berikut : 

 Elsa mendapat suara yang lebih banyak dari Alexa 
namun lebih sedikit dibandingkan David 

 Jumlah suara Alexa dan Cici tidak lebih banyak dari 
suara yang diperoleh Budi. 

 Tidak ada kandidat yang mendapat suara yang sama 
banyak 

Jika Dedi terpilih menjadi wakil ketua, maka yang dapat 
terpilih menjadi bendahara adalah … 
A. Elsa 
B. Alexa 
C. Cici 
D. Cici atau Elsa 
E. Elsa atau Alexa 

 
60. Lima pembalap yang finish di Motor Cross Event 2020 di 

Medan yaitu Arya, Budi, Ciko, David, dan Edi telah 
memberikan penampilan terbaik mereka untuk menjadi 
juara. Dan berikut pengumuman hasil juara dari kelimanya 
sekaligus pembagian hadiah : 

 Arya berhasil menjadi juara ketiga dan berdiri di 
podium antara juara 4 dan 5 

 Edi menjadi juara terakhir dan berdiri di podium paling 
kanan 

 Budi berhasil menjadi juara pertama dan berdiri di 
podium paling tengah 

Berdasarkan keterangan di atas, maka susunan kelimanya 
berada di podium dari kiri kekanan yang benar adalah … 
A. David, Arya, Budi, Ciko, Edi 
B. Budi, Ciko, Arya, David, Edi 
C. Edi, Ciko, Budi, Arya, David 
D. Arya, David, Budi, Edi, Ciko 
E. Ciko, David, Budi, Arya, Edi 

 
61. Pemilik toko buku sedang menyusun buku – buku yang 

akan dijualnya pada sebuah rak bertingkat enam. Buku – 
buku yang dijualnya antara lain : Sekolah, Novel, Komik, 
Kamus dan Majalah. Adapun susunan buku di rak tersebut 
adalah : 

 Karena banyak, maka buku sekolah diletakkan di dua 
tingkat secara berurutan. 

 Novel diletakkan diantara buku komik dan majalah 

 Komik diletakkan tepat di atas buku sekolah.  

 Majalah diletakkan di bawah kamus 
Susunan yang benar dari tingkat 1 sampai 6 (bawah ke 
atas) berdasarkan keterangan di atas adalah … 
A. Majalah, Novel, Komik, Sekolah, Sekolah, Kamus 
B. Komik, Sekolah, Novel, Majalah, Sekolah, Kamus 
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 C. Majalah, Kamus, Novel, Komik, Sekolah, Sekolah 

D. Majalah, Komik, Sekolah, Sekolah, Novel, Kamus 
E. Komik, Sekolah, Sekolah, Novel, Kamus, majalah 

 

 
 
 
 

POLA GAMBAR 
 
62. Manakah gambar yang berbeda ! 
 
   
 
 
  
 
 

                    A              B         C      D             E 
 

 

63.  
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64.  

                                          :                                    =                                            :          ? 
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65.  

                                           +                     = 
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 BAGIAN III  :   TES KARAKTERISTIK PRIBADI (TKP) 

Jumlah soal  :   35 
Keterangan  :   Dilarang menggunakan alat bantu (Kamus, tabel, Kalkulator, HP, tablet, dsb.) 
 

 
66. Dosen memberikan tugas akhir semester yang harus 

dikerjakan secara berpasangan. Pasangan kelompok 
ditentukan secara acak oleh dosen. Yuli dan Andi ternyata 
ditetapkan menjadi pasangan kelompok. Sedangkan 
hubungan mereka berdua kurang baik karena dulunya 
mereka pacaran namun terlalu sering bertengkar dan 
akhirnya putus. Sikap Yuli dan Andi seharusnya… 
A. Meminta dosen untuk mengganti pasangan kelompok 

mereka 
B. Berusaha bekerja sebaik mungkin dan 

mengesampingkan konflik pribadi 
C. Bekerja seperti biasa walaupun merasa tidak nyaman 
D. Berusaha berbaikan satu sama lain 
E. Memutuskan untuk bekerja sendiri-sendiri 

 
67. Rekan satu tim saya menggunakan fasilitas kantor 

seenaknya. Sikap saya… 
A. Menganggap itu adalah hal yang biasa 
B. Ikut memakai fasilitas kantor karena menguntungkan 
C. Melaporkan kepada atasan 
D. Mengingatkan agar berhenti melakukan hal tersebut 
E. Membiarkan sikap rekan kerja saya, karena ia teman 

satu tim saya 
 
68. Ketika banyak anggota tim yang bermain game dan 

internet saat presentasi rapat, sikap saya sebagai sesama 
anggota, yaitu… 
A. Meliriknya sebentar, menanyakan ia berbuat apa dan 

kembali memperhatikan presentasi 
B. Diam saja dan tetap mengikuti rapat seperti biasa 
C. Melaporkannya pada koordinator tim 
D. Menegur teman itu dan menyuruhnya fokus 
E. Menegur dan mengambil ponselnya 

 
69. Saya sangat senang jika bekerja dan mendapatkan partner 

kerja yang… 
A. Jujur dan santun 
B. Saling melengkapi dengan saya 
C. Berani dan tegas 
D. Menurut kepada saya 
E. Lebih pintar dari saya 

 
70. Ketika melakukan studi lapangan, setiap kelompok harus 

melakukan bimbingan rutin kepada dosen dalam 
penyusunan laporan. Draft laporan yang telah kelompok 
saya susun ditolak mentah-mentah oleh dosen pembimbing 
karena dianggap tidak berbobot. Sikap saya adalah… 
A. Tidak menerima penolakan tersebut dan berusaha 

memperbaiki seadanya 
B. Berusaha mencari alasan seperti sedikitnya waktu 

untuk mengerjakannya 
C. Segera melakukan perbaikan draft laporan bersama 

kelompok dan mengajukannya kembali 
D. Menyalahkan anggota kelompok yang dirasa tidak 

becus mengerjakannya 
E. Menerima penolakan tetapi tidak segera melakukan 

perbaikan 
 
71. Saya telah bekerja disuatu divisi selama 6 bulan. 

Kemudian, tiba-tiba dipindah oleh perusahaan ke divisi lain 
yang sama sekali baru untuk saya. Saya tidak tahu apa-
apa alasan mengapa saya dipindahkan, lagi pula saya 
dinilai sangat baik oleh bos saya yang sebelumnya. Sikap 
saya… 

A. Menerima sepenuhnya dan bekerja lebih baik di divisi 
saya yang baru 

B. Memberikan rekomendasi teman yang lebih cocok 
dipindahkan ke divisi baru 

C. Marah, kemudian tidak sungguh-sungguh bekerja di 
divisi baru karena merasa tidak cocok 

D. Menerima kenyataan, namun harus meminta bantuan 
rekan yang cukup mahir 

E. Tidak terima dan meminta penjelasan pada bos 
sebelumnya 

 
72. Ketika saya ditugaskan menjadi ketua tim untuk 

mengerjakan suatu proyek, maka agar seluruh anggota tim 
dapat bekerja secara optimal saya harus… 
A. Tidak memperdulikan anggota tim yang tidak mau 

bekerja 
B. Mengajak anggota tim untuk bekerja dengan baik 
C. Mendorong anggota tim bekerja seperlunya sesuai 

tuntutan tugas 
D. Menstimulasi anggota tim agar senantiasa 

mengerjakan tugas apapun dengan sebaik mungkin 
E. Menjanjikan suatu penghargaan jika anggota tim 

bekerja dengan baik 
 
73. Pak Rusdi ditugaskan untuk memimpin sebuah tim kerja 

dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim kerja 
memperlihatkan sikap tidak perduli dengan tugas karena 
dianggap ini tugas ini hanya tugas sampingan yang tidak 
terlalu berdampak pada kesuksesan perusahaan. Sikap 
Pak Rusdi adalah… 
A. Menasihati anggota tim agar sadar akan penyelesaian 

tugas yang diemban 
B. Bekerja sendiri yang penting tugasnya selesai 
C. Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota 

tim untuk menyelesaikannya 
D. Mengancam mengeluarkan anggota tim yang tidak 

serius dari pekerjaan mereka 
E. Melaporkan pada pimpinan agar diberi sanksi 

 
74. Seorang atasan yang bijaksana akan mendelegasikan 

tugas pada anggotanya jika… 
A. Atasannya mempunyai urusan lain 
B. Tugas yang didelegasikan mudah 
C. Ia yakin bahwa anggotanya mampu mengerjakan 

tugas tersebut 
D. Ia dapat memantau dan mendampingi anggotanya 

dalam proses pengerjaan 
E. Anggotanya meminta pekerjaan 

 
75. Dani diminta untuk menjadi moderator diskusi mengenai 

suatu isu yang sedang berkembang di masyarakat. 
Ditengah jalannya diskusi, beberapa orang terlibat 
perdebatan panas. Sebagai moderator yang mengatur 
jalannya diskusi, langkah yang harus diambil Dani adalah… 
A. Menghentikan jalannya diskusi  
B. Membela salah satu pihak yang dianggapnya benar 
C. Menengahi perdebatan diantara pihak yang berdebat 
D. Meminta pihak yang berdebat meninggalkan ruangan 
E. Meminta peserta diskusi lain untuk memberhentikan 

perdebatan mereka 
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 76. Atasan saya baru saja menambahkan satu anggota baru 

ke dalam tim saya. Namun sangat disayangkan, saya 
merasa anggota baru itu mempunyai kemampuan dan 
kompetensi yang tergolong rendah, maka saya… 
A. Meminta atasan untuk memindahkannya ke tim lain 
B. Berusaha membimbing dan memintanya untuk 

meingkatkan kemampuannya 
C. Mengatakan pada atasan sebaiknya ia dipecat saja 
D. Akan memberikan peringatan tegas kepadanya 

apabila ia tidak meningkatkan kemampuannya 
E. Menuntutnya untuk meningkatkan kemampuan 

 
77. Anda baru saja dipromosikan menjadi kepala divisi 

disebuah perusahaan. Setelah beberapa waktu mejabat, 
Anda menyadari bahwa beberapa anggota Anda sangat 
sering memanfaatkan fasilitas kantor untuk keperluan 
pribadi. Maka, Anda akan…  
A. Memecatnya 
B. Memperingatkannya secara tertulis 
C. Memarahinya terang-terangan 
D. Menasihatinya satu persatu 
E. membiarkannya 

 
78. Warga disekitar perumahan saya mendesak ketua RT 

untuk menaikkan iuran bulanan karena dianggap tidak 
cukup untuk membiayai biaya operasional perumahan 
seperti keamanan dan kebersihan, akibatnya petugas 
kemanan dan kebersihan tidak mau bekerja dengan baik. 
Menurut Pak RT, hal ini tidak bisa lakukan karena banyak 
keluarga yang kurang mampu yang tinggal di daerah 
perumahan itu. Maka saran saya adalah… 
A. Sebaiknya Pak RT mendiskusikan hal ini dulu dengan 

pengurus RT lainnya 
B. Jangan menaikkan iuran bulanan, dimaksimalkan saja 

biaya yang ada selama ini 
C. Sebaiknya Pak RT harus menaikkan biaya iuran 

karena banyak warga yang mendesak 
D. Pertimbangkan untuk menaikkan iuran bulanan 

dengan memberikan subsidi untuk keluarga yang 
kurang mampu 

E. Pak RT harus lebih tegas langsung mengambil 
keputusan 

 
79. Anda sedang berbelanja di supermarket. Ketika di kasir 

Anda baru tahu bahwa dalam rangka mengurangi 
penggunaan plastik, Anda harus membayar untuk 
mendapatkan plastik. Sikap Anda pada kondisi tersebut 
adalah… 
A. Tidak jadi berbelanja dan meninggalkan barang 

belanjaan di kasir 
B. Membayar untuk mendapatkan plastik karena lebih 

murah 
C. Membeli tas belanja kain yang bisa dipakai berulang 

kali 
D. Marah-marah dan merasa tidak terima 
E. Komplain terhadap manager supermarket karena tidak 

memberikan pelayanan yang memuaskan 
 
80. Fariz baru saja dipindahtugaskan ke daerah lain. Hampir 

semua masyarakat di daerah tersebut akan berbicara 
bahasa daerah setempat kepada siapapun, termasuk pada 
pendatang. Fariz tidak mengerti sama sekali dengan 
bahasa daerah tersebut. Saat sedang berbelanja dipasar, 
Fariz hendak membeli sayur dan penjual sayur itu 
berbicara bahasa daerah. Fariz yang tidak mengerti 
bahasa tersebut harus bersikap… 
A. Tidak jadi membeli karena kesal 
B. Memaksa penjual untuk berbicara bahasa Indonesia 

C. Mengatakan bahwa ia tidak mengerti bahasa daerah 
dan meminta penjual untuk berbicara bahasa 
Indonesia 

D. Menggunakan bahasa tubuh dalam menanyakan 
harga dan meminta barang 

E. Berusaha berbicara sedikit bahasa daerah tersebut 
yang ia tahu  

 
81. Perusahaan Anda baru saja menerapkan kebijakan Kantor 

Hijau atau lingkungan pekerjaan yang ramah lingkungan. 
Salah satu cara yang harus Anda lakukan untuk 
mendukung kebijakan ini adalah… 
A. Menggurangi penggunaan benda berbahan baku 

plastic dilingkungan kantor 
B. Tidak menggunakan perangkat elektronik 
C. Menggunakan transportasi umum ke kantor 
D. Menambah beberapa tanaman didalam ruangan 

kantor 
E. Membatasi interaksi dengan pihak luar perusahaan 

 
82. Anton adalah seorang kepala cabang Bank disuatu daerah. 

Kantor cabang tersebut baru saja dibangun. Ternyata, para 
pegawai muslim mengeluh karena tidak ada tempat khusus 
yang bisa mereka pakai untuk beribadah sedangkan jika 
harus pergi ke masjid, jaraknya cukup jauh. Langkah yang 
harus diambil Anton adalah… 
A. Anton tidak ingin mencampuri masalah ibadah para 

pegawainya 
B. Memberikan waktu istirahat ibadah lebih panjang pada 

pegawai muslim jika ingin pergi ke masjid  
C. Berdiskusi bersama seluruh pegawai kantor cabang 

untuk bisa memaksimalkan ruangan kantor sehingga 
ada tempat khusus untuk pegawai muslim beribadah 

D. Meminta pegawai muslim untuk mencari sendiri 
tempat atau ruangan dikantor yang bisa dipakai 
beribadah 

E. Mengajukan pada pimpinan pusat untuk merenovasi 
bangunan kantor 

 
83. Belakangan ini sering terjadi kemalingan dilingkungan 

tempat tinggal saya. Maka dari itu, mulai pekan depan 
warga sepakat untuk melakukan ronda siskamling secara 
bergiliran. Sementara biasanya saya seharian dikantor dan 
terkadang sampai larut malam. Saya akan… 
A. Berusaha ikut melakukan ronda pada jadwal yang 

ditentukan dengan mengatur jam kerja saya dikantor 
pada hari tersebut 

B. Ikut jadwal ronda dihari yang saya bisa, meskipun itu 
bukan jadwal saya 

C. Meminta untuk dijadwalkan pada hari dimana saya 
tidak sibuk 

D. Memilih mengirimkan makanan kepada warga yang 
melakukan ronda dan membayar denda saja 

E. Meminta tetangga untuk menggantikan jadwal saya 
dan memberinya kompensasi 

 
84. Anda diundang untuk makan malam dirumah tetangga 

Anda yang baru saja pindah ke lingkungan rumah Anda. 
Ternyata makanan yang dihidangkan adalah makanan 
yang tidak Anda sukai. Maka, Anda akan… 
A. Jujur tidak mau makan 
B. Makan dengan kerupuk saja 
C. Mengatakan bahwa Anda sudah kenyang 
D. Makan secukupnya untuk menghormati tuan rumah 
E. Makan nasi saja tanpa mengambil lauk 
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 85. Harun adalah seorang mahasiswa baru di salah satu 

universitas terkenal di Indonesia. Maka tidak heran banyak 
sekali mahasiswanya yang datang dari seluruh penjuru 
tanah air. Harun juga bertemu dengan teman-teman yang 
beraneka ragam suku. Maka sikap Harun… 
A. Bersikap toleran dan menghormati mereka 
B. Bersikap biasa saja 
C. Khawatir jika ucapannya dapat menyinggung mereka 
D. Meminta mereka untuk tidak menunjukkan identitas 

suku mereka 
E. Menjaga jarak dengan mereka 

 
86. Toni termasuk mahasiswa yang terkenal di kampus. Ia 

berminat untuk menjadi duta mahasiswa kampusnya pada 
tahun ini. Namun, peserta harus mendaftar secara 
berpasangan yang terdiri dari 1 orang mahasiswa dan 1 
orang mahasiswi. Jika ingin menang, Toni harus mencari 
pasangan untuk mendaftar dengan kriteria… 
A. Mempunyai pandangan yang kurang lebih serupa 

dengan Toni  
B. Terkenal 
C. Bisa berbicara didepan umum 
D. Kompak dengan Toni 
E. Dapat bersinergi bersama-sama 

 
87. Anda adalah ketua bidang disuatu organisasi 

kemahasiswaan. Saat sedang mepresentasikan rencana 
program kerja dihadapan seluruh pengurus, seorang ketua 
bidang lain menyangkal dan menilai program yang bidang 
Anda tawarkan tidak efektif. Menghadapi hal tersebut, 
respon Anda adalah… 
A. Merasa kesal karena program kerja itu sudah Anda 

bahas bersama dengan anggota bidang Anda 
B. Mencoba mendiskusikannya dengan ketua organisasi  
C. Meminta ketua bidang tersebut untuk tidak meminta 

perubahan terlalu banyak karena itu bukan 
wewenangnya 

D. Mencoba menyesuaikan program kerja sesuai 
permintaan ketua bidang tersebut 

E. Mendiskusikannya dengan seluruh pengurus yang 
hadir rapat dan mencari evaluasi terbaik untuk 
program kerja bidang Anda 

 
88. Sesuai dengan strukturalnya, dalam menjalankan tugasnya 

seorang pegawai negeri sipil yang sukses sebaiknya 
melakukan… 
A. Bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan oleh pimpinan 
B. Menciptakan hubungan baik dengan setiap orang, 

rekan kerja, dan pimpinan 
C. Melakukan pekerjaan yang terbaik dengan standar 

kinerja yang tinggi 
D. Mengikuti perintah dan arahan pimpinan secara loyal 

dan penuh kepatuhan 
E. Bekerja dengan waktu dan tugas yang fleksibel 

 
89. Wahyu sedang berangkat menuju kantor menggunakan 

sepeda motor. Dipersimpangan jalan, ia melihat kepala 
kantornya sedang menunggu angkutan umum untuk 
menuju kantor. Sebaiknya hal yang dilakukan Wahyu 
adalah… 
A. Menepi dan mengucapkan salam kepada kepala 

kantor lalu melanjutkan perjalanan 
B. Menutup kaca helm dan melewati begitu saja 
C. Mengurangi kecepatan dan meminta izin mendahului 
D. Berhenti didekat kepala kantor dan menawarkan 

tumpangan 
E. Menemani kepala kantor menunggu angkutan umum 

 

90. Setelah selesai mengerjakan suatu proyek besar, tim Anda 
ingin melepas stress dengan pergi makan bersama disuatu 
restoran malam ini. Anda sebenarnya tidak terlalu suka jika 
harus berpergian malam hari dan berkumpul bersama 
rekan kerja diluar urusan pekerjaan. Maka yang Anda 
lakukan adalah… 
A. Datang sebentar saja, lalu pulang setelah makan 
B. Ikut berkumpul namun tidak terlalu banyak ikut 

mengobrol 
C. Tidak datang tanpa konfirmasi apapun  
D. Ikut makan malam dan ikut bersantai bersama tim 

sampai selesai 
E. Tidak datang dan mengatakan bahwa Anda ada 

urusan lain 
 
91. Saat ini saya sedang bekerja di sebuah perusahaan 

teknologi yang sedang berkembang atau start-up. Saya 
membutuhkan tambahan seorang web designer agar 
membantu tugas saya diperusahaan ini. Menurut saya, 
cara paling mudah untuk mendapatkan jaringan kerja baru 
yang berkompeten adalah… 
A. Mencari di lingkup professional 
B. Menyebarkan informasi di media social 
C. Meminta seluruh pegawai perusahaan mencarikan 

rekomendasi seorang web designer 
D. Mencari dari lingkungan keluarga 
E. Mencari dari alumni tempat saya kuliah 

 
92. Saya diminta untuk memilih tempat rekreasi akhir tahun 

untuk tim di divisi saya. Ternyata setelah sampai dilokasi 
rekreasi, beberapa rekan kerja saya merasa kecewa 
dengan tempat yang saya pilih dan tidak antusias 
mengikuti kegiatan. Saya akan… 
A. Cuek saja, kan tidak semua rekan kerja merasa 

kecewa 
B. Merasa bingung dan terus memikirkannya 
C. Meminta maaf dan berusaha memperbaiki suasana 
D. Tidak perlu meminta maaf namun berusaha 

memperbaiki suasana 
E. Meminta maaf kepada seluruh rekan dan memberikan 

penjelasan mengapa Anda sebelumnya memilih 
tempat ini 

 
93. Salah satu tugas penting para pemuda adalah sebagai 

agen perubahan. Di era milenial sekarang ini, semakin 
marak penyebaran berita hoax di berbagai media terutama 
media sosial. Anda sebagai pemuda yang bertanggung 
jawab sebagai agen perubahan sebaiknya menyikapi hal ini 
dengan… 
A. Membaca keseluruhan berita yang beredar dengan 

pemahaman yang komprehensif 
B. Membaca sekilas isi berita kemudian dibiarkan begitu 

saja 
C. Tertarik membaca berita-berita dengan judul yang 

terkesan provokatif 
D. Mengenali sumber berita yang akurat 
E. Membatasi penggunaan media sosial 

 
94. Nanda merupakan salah satu pegawai start-up yang 

bergerak dibidang teknologi. Para pegawai 
diperusahaannya tidak diwajibkan untuk senantiasa berada 
dikantor asalkan harus melaporkan perkembangan 
pekerjaan mereka setiap harinya. Suatu hari, Nanda pulang 
ke kampung halamannya namun tetap harus bekerja. 
Kendalanya adalah sinyal dikampung Nanda tidak terlalu 
bagus. Sebaiknya Nanda… 
A. Berusaha mencari tempat dengan sinyal bagus untuk 

melaporkan sesuai dengan aturan perusahaan 
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 B. Meminta kelonggaran pada atasan untuk melaporkan 

pekerjaan setelah Nanda kembali dari kampung 
halamannya 

C. Menelpon atasannya untuk meminta kelonggaran akan 
melaporkan segera saat ia mendapat sinyal bagus 

D. Menelpon temannya yang berada ditempat sinyal 
bagus untuk dapat melaporkan hasil pekerjaan Nanda 
hari itu 

E. Terus mencoba mengirimkan laporan meskipun 
berkali-kali gagal dari rumah Nanda dikampung 
halamannya 

 
95. Di era revolusi 4.0 ini, setiap bidang pekerjaan bisa 

dikerjakan dengan efektif menggunakan teknologi. Maka 
dari itu, agar suatu perusahaan dapat mengikuti 
perkembangan zaman, penguasaan mengenai teknologi 
informasi dan komunikasi harus menjadi tanggung jawab… 
A. Divisi IT yang ada diperusahaan 
B. Semua personil yang ada dikantor 
C. Para pimpinan perusahaan 
D. Pegawai yang banyak berurusan dengan administrasi 

dan pengarsipan 
E. Pegawai perusahaan yang berusia muda  

 
96. Perkembangan teknologi berjalan sangat cepat. Dalam 

menghadapi perkembangan ini, sebaiknya kita senantiasa 
harus… 
A. Mempelajari teknologi yang memang kita butuhkan 

saja 
B. Menyesuaikan cara kerja kita seiring dengan 

kemajuan teknologi 
C. Mengikuti perkembangan teknologi yang terkenal 
D. Berusaha menguasai dan mempergunakan teknologi 

dengan baik 
E. Membiarkan generasi milenial saja yang menguasai 

teknologi 
 
97. Sore ini hujan sangat deras, akibatnya beberapa titik listrik 

disekitar rumah saya padam karena tersambar petir. 
Menjelang malam, warga semakin risau karena 
mengganggu aktivitas mereka. Sebagai orang yang tidak 
terlalu paham tentang kelistrikan, yang saya lakukan 
adalah… 
A. Mengajak warga sekitar rumah untuk bersama-sama 

memperbaikinya 
B. Melapor kepada ketua RT dan meminta pertimbangan 

solusin 
C. Memanggil tukang listrik untuk memperbaiki kerusakan 
D. Menunggu PLN untuk memperbaiki jaringan listrik 

yang rusak 
E. Membiarkan saja karena sudah malam lebih baik tidur  

 
98. Anda melihat sepupu Anda yang berusia 3 tahun sedang 

menangis lalu orang tuanya memberikannya gawai agar 
segera berhenti menangis. Apa yang harus Anda lakukan 
saat melihat hal tersebut? 
A. Membiarkan saja sepupu Anda bermain gawai 

daripada terus menangis 
B. Menemani  dan mengawasi sepupu Anda bermain 

gawai 
C. Mengatakan pada orang tua sepupu Anda bahwa 

sebaiknya anak usia balita jangan dulu diperkenalkan 
dengan gawai 

D. Mengajak dan menghibur sepupu Anda dengan 
mainan edukasi selain gawai agar berhenti menangis 

E. Tidak perduli dan saya tidak ingin ikut campur 
permasalahan keluarga mereka 

 
 

99. Dikarenakan adanya suatu wabah, maka masyarakat 
dihimbau untuk tidak beraktiviitas diluar rumah. Termasuk 
kegiatan belajar mengajar di perkuliahan dianjurkan 
dilakukan dengan media online. Anda sebagai dosen yang 
tidak terlalu familiar dengan teknologi, apa yang Anda 
lakukan agar perkuliahan tetap bisa berjalan? 
A. Meniadakan perkuliahan sampai nanti situasi kembali 

normal 
B. Mempelajari bagaimana sistem kerja media online 

yang bisa digunakan untuk bertemu dengan 
mahasiswa didunia maya 

C. Meminta dosen lain untuk mewakili Anda dalam 
mengajar menggunakan media online 

D. Tetap mengajar diruangan kelas seperti biasa dan 
mahasiswa harus hadir dikampus 

E. Membuat cetakan salinan materi perkuliahan dan 
mengirimkannya menggunakan pos kepada 
mahasiswa 

 
100. Perusahaan Anda menerapkan budaya kerja baru yaitu 

bekerja bisa dimana saja dan kapan saja atau tidak harus 
berada di kantor. Sebagai gantinya, para karyawan bisa 
menggunakan media aplikasi rapat online untuk bisa saling 
berkoordinasi. Perusahaan Anda menganjurkan untuk 
menggunakan aplikasi X untuk digunakan sebagai media 
rapat online. Namun, Anda mendengar kabar bahwa 
aplikasi X sangat rentan dengan hacking dan kurang aman. 
Sikap Anda dalam merespon hal ini adalah… 
A. Tetap menggunakan aplikasi X karena kemungkinan 

tim IT perusahaan sudah memilih aplikasi tersebut 
dengan banyak pertimbangan 

B. Menyarankan untuk menggunakan aplikasi lain agar 
lebih aman 

C. Tidak terima dengan budaya baru perusahaan 
D. Mencari tahu kebenaran informasi mengenai aplikasi X 

lalu mendiskusikannya dengan pihak yang 
bertanggungjawab dengan hal ini di perusahaan 

E. Membentuk tim tersendiri untuk tetap bekerja seperti 
biasa dikantor tanpa menggunakan media rapat online 
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 TES WAWASAN KEBANGSAAN 

 

1. Kunci : B 
Materi : Bela Negara 
Pembahasan :  
nstruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 

tentang Rencana Aksi Bela Negara 2018-

2019 dimana dalam inpres itu, Presiden 

Jokowi memerintahkan sejumlah pejabat 

negara untuk menyelaraskan dan 

memantapkan aksi bela negara melalui 

tiga tahap: (1) Tahap pertama adalah 

sosialisasi, harmonisasi, sinkronisasi, 
koordinasi dan evaluasi; (2) Tahap kedua 
adalah adalah internalisasi; dan (3) Tahap 
ketiga adalah aksi gerakan.  

 

2. Kunci : E 
Materi : Pilar Negara (Pancasila) 
Pembahasan :  
Dalam masa reses sidang BPUPKI, terbentuk 
panitia 8 dan panitia 9 dengan tugas yang 
sudah ditentukan. Panitia 8 bertugas untuk 
mengumpulkan usulan dari para anggota 
untuk sidang II BPUPKI. Nama berikut 
anggota panitia 8: Ir. Soekarno, Drs. Moh. 
Hatta, Mr. Moh. Yamin, Mr. A.A. Maramis, R 
Otto Iskandardinata, M.S. 
Kartohadikoesoemo, Ki Bagoes 
Hadikoesoemo, dan K.H. Wachid Hasyim. 

 

3. Kunci : C 
Materi : Pilar Negara (Pancasila) 
Pembahasan :  
Bangsa Indonesia terdiri dari ratusan juta 
penduduk yang tentu sangat sulit untuk 
disatukan. Sering kali terdapat sifat ego pada 
masing-masing pribadi yang menimbulkan 
perpecahan di dalamnya. Sila ini 
mengajarkan kita untuk menghilangkan sifat 
egoisme, dan mendahulukan kepentingan 
bangsa Indonesia. Sila yang dimaksud ini 
adalah sila Persatuan Indonesia. 
 

4. Kunci : B 
Materi : Pilar Negara (Pancasila) 
Pembahasan :  
Berani dalam membela kebenaran dan pada 
saat kita memaknai isi dari sila ini, maka kita 
harus menegakkan keadilan dan kebenaran 
di dalam hidup kita. Untuk itu kita tidak boleh 
bertindak semena-mena pada orang lain. 
Sebaliknya jika ada orang yang bersikap 
semena-mena terhadap kita, kita harus 
memiliki sikap membela diri dan tidak boleh 
menerimanya begitu saja. Sila yang dimaksud 
ini adalah sila Kemanusiaan yang adil dan 
beradab. 
 

5. Kunci : A 
Materi : Pilar Negara (UUD 1945) 
Pembahasan :  
Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945 
memuat dua cita-cita pokok yang selanjutnya 
dijabarkan dalam pasal-pasal UUD NRI 1945 
itu sendiri. Cita-cita yang dimaksud adalah: 
Cita-cita hukum (Reichtsidee) dan Cita-cita 
kenegaraan (Staatsidee). 
 

6. Kunci : C 
Materi : Nasionalisme 
Pembahasan :  
Dari rangkaian kata-kata di pidato Soekarno 
yang mempertegas posisi geografi Indonesia 
sebagai sebuah kesatuan (integrasi nasional) 
dan menyebutkan bahwa pulau-pulau negara 
lain berada pada posisi yang berbeda 

menunjukkan sebuah sikap sikap 
integritas dan anti penjajahan. 
 

7. Kunci : C 
Materi : Bela Negara 
Pembahasan : 
Trigatra (3 lingkungan) adalah geografi, 
demografi (penduduk), dan kekayaan 
alam. Untuk memperoleh manfaat dari 
Trigatra sebagai Aspek Alamiah, maka 
yang terpenting adalah pengendalian 
salah satu Aspek Trigatra tersebut 
sebagai langkah antisipasi Covid-19 
adalah aspek demografi yakni 
pengendalian penduduk agar terindar dari 
virus corona. 

 

8. Kunci : E 
Materi : Nilai Sosial 
Pembahasan :  
Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi 
ukuran masalah sosial di masyarakat 
adalah: Sumber dari masalah sosial 
merupakan akibat dari suat gejala sosial 
di masyarakat, adanya pihak yang 
menetapkan suatu gejala sosial 
tergantung dari karakteristik 
masyarakatnya, dan tidak adanya 
kesesuaian antara nilai sosial dengan 
tindakan sosial. 

 

9. Kunci : C 
Materi : Sosiologi 
Pembahasan :  
Skeptis artinya “penuh curiga”, dalam hal 
ini peniliti harus memiliki sikap skeptis 
pada masalah penelitian dengan 
memberikan bukti atau fakta yang dapat 
mendukung pernyataan tersebut dan 
analisis setiap masalah. 

 

10. Kunci : B 
Materi : Pilar Negara (Tata 
Negara) 
Pembahasan :  
Dalam keadaan tertentu, Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR) dapat 
mengeluarkan ketetapan yang bersifat 
beschikking yakni seperti hal menetapkan 
Wakil Presiden menjadi Presiden apabila 
Presiden mangkat, berhenti, 
diberhentikan, atau tidak dapat 
melakukan kewajibannya dalam masa 
jabatannya.  

 

11. Kunci : A 
Materi : Pilar Negara (Tata 
Negara) 
Pembahasan :  
Perimbangan keuangan pemerintah pusat 
dan pemerintahan daerah dilaksanakan 
dengan memperhatikan hal berikut; 
potensi daerah, luas daerah, jumlah 
penduduk, keadaan geografi, dan tingkat 
pendapatan masyarakat di daerah. 
 

12. Kunci : B 
Materi : Pilar Negara 
(Bhinneka Tunggal Ika) 
Pembahasan :  
Bhinneka Tungga Ika adalah semboyan 
bangsa Indonesia yang juga diatur dalam 
UUD 1945 pada pasal 36A. Pengertian 
Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-
beda tapi tetap satu jua terlihat dalam 
implementasi pasal-pasal: 6A (3), 18 (1), 
18B (1) dan (2), 25A, 26 (1), 29 (2), 32 (1) 
dan (2), 36A. 

13. Kunci : B 
Materi : Pilar Negara (Bhinneka 
Tunggal Ika) 
Pembahasan :  
Pasal 18B ayat 2 UUD NRI 1945 berbunyi, 
“Negara mengakui dan menghormati 
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum 
adat beserta hak-hak tradisionalnya 
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 
perkembangan masyarakat dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
yang diatur dalam undang-undang” dan ini 
merupakan salah satu pemenuhan 
identitas nasional yakni semboyan negara 
yaitu Bhinneka Tunggal Ika. 

 

14. Kunci : E 
Materi : Integritas 
Pembahasan :  
Norma sebagai ketentuan yang mengatur 
tingkah laku manusia dalam masyarakat, 
dan sanksi yang paling nyata diterima oleh 
orang yang melanggar norma adat dan 
norma kebiasaan dalam masyarakat 
adalah dicemoohkan dan dikucilkan 
masyarakat.   

  

15. Kunci : B 
Materi : Integritas 
Pembahasan :  

Korupsi adalah penyakit masyarakat, 

bertentangan dengan nilai-nilai agama 

dan merupakan tindakan pelanggaran 

hukum. Salah satu peran masyarakat 

dalam memberantas korupsi di 

Indonesia adalah memberikan 

informasi adanya dugaan telah terjadi 

tindak pidana korupsi. 

 

16. Kunci : D 
Materi : NKRI (Masa RIS) 
Pembahasan :  
Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk Panitia 
Teknis dengan nama Panitia Lencana 
Negara di bawah koordinator Menteri 
Negara Zonder Porto Folio Sultan Hamid II 
yang ditugaskan Presiden Soekarno untuk 
merencanakan, merancang dan 
merumuskan gambar lambang negara. 

 

17. Kunci : A 
Materi : NKRI (Demokrasi 
Liberal) 
Pembahasan :  
Pemilu pertama Indonesia tahun 1955 
diikuti oleh 29 partai politik, dan 4 besar 
pemenang pemilu tersebut secara 
berurutan adalah PNI, Masyumi, NU, PKI. 

 

18. Kunci : A 
Materi : Pilar Negara (Sejarah 
Pancasila) 
Pembahasan :  
Kalau di pusat ada Komite Nasional 
Indonesia Pusat (KNIP), untuk daerah 
dibentuklah Komite Nasional Indonesia 
Daerah. 
 

19. Kunci : D 
Materi : Nasionalisme 
Pembahasan :  
Ada tiga ajaran penting dari Ki Hajar 
Dewantara, yaitu: Ing Ngarso Sun 
Tulodho, yang berarti di depan (pimpinan) 
harus memberi teladan. Ing Madyo 
Mangun Karso, yang bermakna di tengah 
memberi bimbingan. Tut Wuri Handayani, 

 

      

 

14 

Kunci & Pembahsan Try Out Real SKD CPNS 2021 
 yang mengandung arti di belakang memberi 

dorongan. 
 
 

20. Kunci : B 
Materi : Penjajahan Jepang 
Pembahasan :  
Salah satu dampak positif pendudukan 
Jepang di Indonesia adaIah digunakannya 
bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi 
dalam pemerintahan dan sekolah sehingga 
hal ini menumbuhkan rasa nasionalisme dan 
persatuan yang kuat pada rakyat Indonesia. 

 

21. Kunci : A 
Materi : Orde Lama 
Pembahasan :  
Salah satu pergolakan yang terjadi di tanah 
air yang berkaitan dengan  ideologi adalah 
pemberontakan G-30 S/PKI 1965. Penyebab 
terjadinya pemberontakan ini adalah: PKI 
masih mendapat dukungan dari masyarakat 
Indonesia karena PKI keluar sebagai salah 
satu partai pemenang pemilu1955. Tuntutan 
PKI agar membentuk biro khusus ditentang 
oleh TNI-AD dan PKI menuntut agar dibentuk 
angkatan kelima (buruh dan tani 
dipersenjatai) juga ditentang oleh Angkata 
Darat. 
 

22. Kunci : A 
Materi : Orde Baru 
Pembahasan :  
Revolusi Hijau adalah modernisasi pertanian 
yang dilaksanakan di masa orde baru 
dengan; bibit unggul, pestisida, dan pupuk 
kimia. Salah satu keberhasilan Revolusi Hijau 
yang diterapkan di Indonesia pada masa 
Orde Baru, masa Presiden Soeharto adalah 
ditandai dengan swa sembada beras. 
 

23. Kunci : E 
Materi : Hubungan Internasional 
Pembahasan :   
ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 
1967 dengan ditanda tanganinya deklarasi 
Bangkok oleh lima negara. Peran Indonesia 
dalam ASEAN tersebut adalah sebagai 
berikut: menjadi penengah dalam konflik 
Kamboja dan Vietnam, berpartisipasi dalam 
ajang olahraga di kawasan Asia, beberapa 
kali menjadi tuan rumah KTT ASEAN, 
menjadi penengah antara MNFL dan Filipina. 
 

24. Kunci : A 
Materi : Demokrasi Liberal 
Pembahasan : 
Indonesia telah beberapa kali mengganti 
sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan 
pada masa demokrasi Liberal tahun 1950 – 
1959 adalah sistem parlementer. 

 

25. Kunci : C 
Materi : Pilar Negara (Pancasila) 
Pembahasan :  
Wacana di atas kaitannya dengan demokrasi 
sangat erat dengan Pancasila. Demokrasi 
terbentuk karena konsistensi sebuah sistem 
yang kuat. Maka idealnya sebuah sistem 
yang kuat dan kokoh mencerminkan sila ke 3, 
Persatuan Indonesia. Hal ini terlihat dari tema 
kalimat tersebut ingin mewujudkan 
konsistensi sistem yang kuat dan kokoh yang 
tujuan akhirnya adalah membentuk kesatuan 
(integrasi nasional) bangsa Indonesia. 
 

26. Kunci : A 
Materi : Nilai dan Norma 

Pembahasan :  
Norma merupakan salah satu instrumen 
yang dapat dijadikan pedoman hidup 
dalam memenuhi kebutuhan sosial 
karena mengatur berbagai aktifitas. 

 

27. Kunci : E 
Materi : Pilar Negara (UUD 
1945) 
Pembahasan :  
“Negara memiliki suatu bank sentral yang 
susunan, kedudukan, kewenangan, 
tanggung jawab, dan independensinya 
diatur dengan undang-undang” adalah 
hasil amandemen yang ketiga dan pasal 
ini terdapat dalam pasal 23 D. 
 

28. Kunci : D 
Materi : Pilar Negara 
(Bhinneka Tunggal Ika) 
Pembahasan :  
Kemajemukan masyarakat Indonesia 
merupakan potensi yang memperkaya 
budaya nasional, tetapi juga dapat 
mengancam persatuan nasional karena 
masyarakat majemuk terdiri atas berbagai 
kelompok kultural. 
 

29. Kunci  : E 
Pembahasan : 
Frasa nominal merupakan frasa yang 
terbentuk dari dua atau lebih kata yang 
unsur intinya adalah kata benda. Frasa 
nominal dalam kalimat tersebut adalah 
Museum Bahari perlu mendapat 
perhatian pemerintah, frasa perhatian 
pemerintah intinya kata perhatian yang 
berupa kata benda. 

 

30. Kunci  : B 
Pembahasan : 
Aturan penulisan kata bilangan: 
1. Pada awal kalimat ditulis dengan 

huruf 
2. Jika sanggup ditulis dengan satu 

atau dua kata maka ditulis dengan 
huruf 

3. Jika lebih dari dua kata, maka ditulis 
dengan angka 

Jadi, jawaban yang benar adalah poin (B) 
karena sesuai dengan aturan penulisan 
bilangan yang benar. 
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 TES INTELEGENSIA UMUM 

 

31. Kunci  :  D 
Pembahasan : 
EMBER terbuat dari PLASTIK sama seperti 
AKUARIUM terbuat dari KACA 
 

32. Kunci  :  D 
Pembahasan : 
ASAS bersinonim dengan DASAR sama 
seperti AKAD bersinonim dengan JANJI 

 

33. Kunci  : C 
Pembahasan : 
Ide pokok adalah ide/gagasan yang menjadi 
pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini 
terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide 
pokok adalah gagasan utama, gagasan 
pokok. ide pokok bacaan tersebut adalah 
Sebab akibat Korupsi di Indonesia karena 
sesuai dengan isinya 
 

34. Kunci  : B 
Pembahasan : 
Kalimat utama adalah kalimat yang di 

dalamnya terdapat ide pokok paragraf. 

Kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-

kalimat lain dalam paragraf tersebut. Pikiran 

utama paragraf kedua bacaan di atas adalah 

Banyak perubahan bagi bangsa Indonesia di 

era reformasi sekarang ini (B) karena kalimat 

tersebut inti masalah bacaan tersebut.  

35. Kunci  : D 
Pembahasan : 
Fakta adalah suatu hal yang benar -benar 
terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. 
Berikut ini terdapat beberapa ciri-ciri fakta, 
yakni sebagai berikut: 
1. Terdapat sumber yang kuat sehingga 

dapat dibuktikan kebenarannya 
2. Memuat informasi yang jelas dan akurat 

sehingga dapat dipercaya 
3. Sesuatu yang sudah terjadi/sudah lewat 
4. kalimat fakta biasanya dapat menjawab 

segala pertanyaan dari 5 W + 1 H 
5. Informasinya berasal dari peristiwa yang 

benar terjadi dan dapat dibuktikan 
Kalimat yang mengandung fakta terdapat 
pada nomor (10) karena sesuatu yang sudah 
terjadi. 

 

36. Kunci  :  A 
Pembahasan : 

%67,66:
5

3
1

3

2
1

2

1
2 








  

3

2
:

5

8

3

5

2

5








  

2

3

5

8

6

5









 = 2 

 

37. Kunci  :  E 
Pembahasan : 
0,625% dari y adalah 30 

30
800

5
 y  

y = 4800   

Maka y% dari 20 adalah 

96020
100

4800


 
 

38. Kunci  :  B 
Pembahasan : 







1618

1820

22

22

16

16

16

18

16

18

16

20

2

2

2

2

2

2

2

2





 

2
12

24

22

22

02

24










  

 

39. Kunci  :  D 
Pembahasan : 
Cara :   
- Samakan pembilangnya 
- Semakin besar penyebut semakin kecil 

nilai pecahan 
Sehingga : 

7

4

8

5

10

7

11

8
  

490

280

448

280

400

280

616

280
  

 

40. Kunci  :  C 
Pembahasan : 

A. 

66

742 128

1

2

1

2

1

















  

B. 

66

636 729

1

3

1

3

1

















  

C. 

66

530 1024

1

4

1

4

1

















 terkecil 

D. 

66

424 625

1

5

1

5

1

















  

E. 

66

318 216

1

6

1

6

1

















  

 

41. Kunci  :  D 
Pembahasan : 

3x = 4y 
3

4


y

x
         x  :  y  :  z 

5x = 6z
5

6


z

x
          12  :  9  : 10 

 

42. Kunci  :  C 
Pembahasan : 
Misal :  
6 bil kelipatan 4 : (a, b, c, d, e dan f)  > 12 
a + b + c + d + e + f = 180  
(f max jika a = 16, b = 20, c = 24, d = 28, 
e = 32)  
16 + 20 + 24 + 28 + 32 + f = 180 
120 + f = 180 maka f = 60 
 

43. Kunci  :  B 
Pembahasan : 
Rumus :   

22

1

2

1 )7(2

30

)12(7

tt

t

n

n
  

   t2 = 5 hari 
 

44. Kunci  :  C 
Pembahasan : 
Misalkan ketiga bilangan asli adalah a, b, 
dan c dimana : a < b < c 

(1) 4816
3




cba
cba

 

(2) c – a = 15        
(3) c + b = 39  (–) 
     a + b = 24, subst. ke pers. 1) 
     a + b + c = 48 
     24 + c = 48   c = 24 

 

45. Kunci  :  B 
Pembahasan : 
Misalkan :  
Jumlah uang Arya semula = A 
Jumlah uang Bejo semula = B 
(1) A – B = 12.000 

(2) 000.12
5

1

5

1

















 ABAA  

000.12
5

3
 AB substitusikan ke : 

A – B = 12.000 









 000.12

5

3
AA =12.000 

000.60A dan B = 48.000 

Jadi : A + B = 60.000 + 48.000 = 108.000 
 

46. Kunci  :  A 
Pembahasan : 
P1  :  Semua ember terbuat dari plastik.  
P2 : Semua yang terbuat dari plastik 
mudah       terbakar. 
K : Semua ember mudah terbakar 
(silogisme) 
 

47. Kunci  :  C 
Pembahasan : 
P1  : Tak satupun pedagang yang tidak 
mencari keuntungan.  
P2 : Sebagian pedagang adalah orang 
yang jujur. 
P3  :   Semua orang jujur hidupnya 
bahagia 
K  : Sebagian orang yang hidupnya 
bahagia mencari keuntungan (Silogisme) 
 

48. Kunci  :  E 
Pembahasan : 
P1 : Semua guru adalah orang yang 
berpendidikan. 
P2. : Sebagian orang yang berpendidikan 
adalah orang yang disiplin 
K   :   TDDS (sebab kedua term midlenya 
term khusus) 
             

49. Kunci  :  A 
Pembahasan : 

qp   
___p  

q (modus ponens)     

 

50. Kunci  :  B 
Pembahasan : 

qp   

r  q atau q  r 

p   r 

 

51. Kunci  :  D 
Pembahasan : 
3   4   7   11   18   29   47 
Pola  :  +1  +3  +4  +7  +11  +18  (Fibonaci) 
 

52. Kunci  :  B 
Pembahasan : 
48   47   45   15   14   12   4   3   1 
Pola  :  –1  –2  :3  –1  –2  :3  –1  –2 
 

53. Kunci  :  E 
Pembahasan : 
5   3   8   6   11   12   14   24 
Pola 1   :  +3  +3  +3 
Pola 2   :   2   2   2  

 

54. Kunci  :  E 
Pembahasan : 
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 F   A   H   E   J   I   L   M 

Pola 1  :  +2  +2  +2 
Pola 2  :  +4  +4  +4 
 

55. Kunci  :  A 
Pembahasan : 
W   D   S   H   O   L   K   P   G 
Pola 1  :  –4   –4   –4 
Pola 2  :  +4   +4   +4 
 
 

56. Kunci  :  B 
Pembahasan : 
X   R   M   I   F   D 
Pola   :  –6   –5   –4   –3   –2 

 

57. Kunci  :  B 
Pembahasan : 
Resume : 
(1) Besar :    … > B > … > …  > … 

              Cepat :    … > … > B > … > … 
(2) C terbesar badannya dan terlambat larinya 
(3) Kecepatan B/E < A < E/B 
(4) Besar : A < D namun A bukan yg terkecil 
Dari keterangan diatas maka disimpulkan : 
Besar badan  :  C > B > D > A > E 
Kecepatan lari  :  E > A > B > D > C 
Posisi penyerang  :  E dan A 
Posisi beratahan  :  B dan C 
 

58. Kunci :  E 
Pembahasan : 
Resume :  
(1) Kamis < Selasa < Jumat 
(2) Rabu < Senin 
(3) Jumat < Rabu 
(4) Sabtu ( paling banyak ) 
Maka urutan omset dari yang terendah adalah 
: Kamis < Selasa < Jumat < Rabu < Senin < 
Sabtu 
 

59. Kunci :  E 
Pembahasan : 
Resume : Hasil penghitungan suara pemilihan 
ketua OSIS SMU Q : 
(1) David > Elsa > Alexa 
(2) Budi > Alexa dan Budi > Cici 
(3) Tidak ada suara yang sama banyak 
Jika Dedi menjadi wakil ketua, maka susunan 
yang dapat terjadi (ketu, wakil, sekretaris, 
bendahara, humas) antara lain : 
* Budi, David, Elsa, Alexa, Cici 
* Budi, David, Cici, Elsa, Alexa 
Maka yang dapat menjadi bendahara adalah : 
Alexa atau Elsa 

 

60. Kunci :  A 
Pembahasan : 
Resume  
(1) U4 – U3(A) – U5 atau U5 – U3(A) – U4 

(2) E(U5) atau paling kanan 
(3) B(U1) atau paling tengah 
Susunan podium dari kiri ke kanan : 
*  U4 – U3 – U1 – U2 – U5 

David, Arya, Budi, Ciko, Edi atau 

         David, Ciko, Budi, Arya, Edi 
 

61. Kunci :  E 
Pembahasan : 
Resume : Susunan buku dari rak 1-6 : 
(1) Buku sekolah dua tingkat berurutan 
(2) Komik – Novel – Majalah atau  

Majalah – Novel – Komik 
(3) Komik – Buku sekolah 
(4) Kamus – Majalah 
Dari keterangan diatas, maka susunan buku 
dari rak teratas adalah  Komik, Sekolah, 
Sekolah, Novel, Kamus, majalah 

 

62. Kunci :  B 
Pembahasan : 

       Cara  : diputar (hanya Gambar B yang 
berbeda) 

 

63. Kunci :  C 
Pembahasan : 
Cara : Diputar sejauh 1800 

 
 
 

64. Kunci :  C 
Pembahasan : 
Gambar luar   gambar dalam 

Gambar dalam   gambar tengah 

Gambar tengah   gambar luar 

Pola Arsir  : Gelap – kosong - gelap 
 

65. Kunci :  C 
Pembahasan : 
Gabungan gambar dengan gambar 
berimpit   dihilangkan 
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 TES KARAKTERISTIK PRIBADI 

               

66. Kunci : B 
Pembahasan :  
(Bekerja Sama dalam Kelompok) 
A. 2 
B. 5 
C. 4 
D. 3 
E. 1 
 

67. Kunci : D 
Pembahasan :  
(Bekerja Sama dalam Kelompok) 
A. 2 
B. 1 
C. 4 
D. 5 
E. 3 
 

68. Kunci : D 
Pembahasan :  
(Bekerja Sama dalam Kelompok) 
A. 2 
B. 1 
C. 4 
D. 5 
E. 3 
 

69. Kunci : A 
Pembahasan :  
(Bekerja Sama dalam Kelompok) 
A. 5 
B. 3 
C. 4 
D. 1 
E. 2 
 

70. Kunci : C 
Pembahasan :  
(Bekerja Sama dalam Kelompok) 
A. 3 
B. 2 
C. 5 
D. 1 
E. 4 
 

71. Kunci : A 
Pembahasan :  
(Bekerja Sama dalam Kelompok) 
A. 5 
B. 3 
C. 1 
D. 4 
E. 2 
 

72. Kunci : D 
Pembahasan :  
(Menggerakkan & Mengkordinir Orang Lain) 
A. 1 
B. 4 
C. 3 
D. 5 
E. 2 
 

73. Kunci : C 
Pembahasan :  
(Kemampuan Mengarahkan & Mengkordinir 
Orang Lain) 
A. 4 
B. 1 
C. 5 
D. 2 
E. 3 
 
 
 
 

74. Kunci : D 
Pembahasan :  
(Kemampuan Mengarahkan & 
Mengkordinir Orang Lain) 
A. 1 
B. 3 
C. 4 
D. 5 
E. 2 
 

75. Kunci : C 
Pembahasan :  
(Kemampuan Mengarahkan & 
Mengkordinir Orang Lain) 
A. 2 
B. 1 
C. 5 
D. 3 
E. 4 
 

76. Kunci : B 
Pembahasan :  
(Kemampuan Mengarahkan & 
Mengkordinir Orang Lain) 
A. 2 
B. 5 
C. 3 
D. 1 
E. 4 
 

77. Kunci : D 
Pembahasan :  
 (Kemampuan Mengarahkan & 
Mengkordinir Orang Lain) 
A. 1 
B. 4 
C. 3 
D. 5 
E. 2 
 

78. Kunci : D 
Pembahasan :  
(Kemampuan Mengarahkan & 
Mengkordinir Orang Lain) 
A. 4 
B. 3 
C. 2 
D. 5 
E. 1 
 

79. Kunci : C 
Pembahasan :  
(Sosial Budaya) 
A. 3 
B. 4 
C. 5 
D. 1 
E. 2 
 

80. Kunci : C 
Pembahasan :  
(Sosial Budaya) 
A. 2 
B. 1 
C. 5 
D. 3 
E. 4 
 

81. Kunci : A 
Pembahasan :  
(Sosial Budaya) 
A. 5 
B. 1 
C. 3 
D. 4 
E. 2 
 
 

82. Kunci : C 
Pembahasan :  
(Sosial Budaya) 
A. 1 
B. 4 
C. 5 
D. 3 
E. 2 
 

83. Kunci : A 
Pembahasan :  
 (Sosial Budaya) 
A. 5 
B. 4 
C. 3 
D. 1 
E. 2 
 

84. Kunci : D 
Pembahasan :  
(Sosial Budaya) 
A. 1 
B. 4 
C. 2 
D. 5 
E. 3 
 

85. Kunci : A 
Pembahasan :  
(Sosial Budaya) 
A. 5 
B. 4 
C. 3 
D. 1 
E. 2 
 

86. Kunci : E 
Pembahasan :  
(Jejaring Kerja) 
A. 4 
B. 1 
C. 3 
D. 2 
E. 5 
 

87. Kunci : E 
Pembahasan :  
(Jejaring Kerja) 
A. 1 
B. 4 
C. 3 
D. 2 
E. 5 
 

88. Kunci : A 
Pembahasan :  
(Jejaring Kerja) 
A. 5 
B. 4 
C. 2 
D. 3 
E. 1 
 

89. Kunci : D 
Pembahasan :  
(Jejaring Kerja) 
A. 3 
B. 1 
C. 2 
D. 5 
E. 4 
 

90. Kunci : D 
Pembahasan :  
(Jejaring Kerja) 
A. 4 
B. 3 
C. 1 
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 D. 5 

E. 2 

91. Kunci : E 
Pembahasan :  
(Jejaring Kerja) 
A. 4 
B. 3 
C. 2 
D. 1 
E. 5 
 

92. Kunci : C 
Pembahasan :  
(Jejaring Kerja) 
A. 1 
B. 2 
C. 5 
D. 3 
E. 4 
 

93. Kunci : D 
Pembahasan :  
(TIK) 
A. 4 
B. 3 
C. 2 
D. 5 
E. 1 
 

94. Kunci : A 
Pembahasan :  
(TIK) 
A. 5 
B. 1 
C. 4 
D. 2 
E. 3 
 

95. Kunci : B 
Pembahasan :  
(TIK) 
A. 4 
B. 5 
C. 3 
D. 2 
E. 1 
 

96. Kunci : D 
Pembahasan :  
(TIK) 
A. 3 
B. 4 
C. 2 
D. 5 
E. 1 
 

97. Kunci : B 
Pembahasan :  
(TIK) 
A. 2 
B. 5 
C. 4 
D. 3 
E. 1 
 

98. Kunci : D 
Pembahasan :  
(TIK) 
A. 2 
B. 4 
C. 3 
D. 5 
E. 1 
 

99. Kunci : B 
Pembahasan :  
(TIK) 
A. 1 

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

100. Kunci : D 
Pembahasan :  
(TIK) 
A. 3 
B. 4 
C. 2 
D. 5 
E. 1 
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TES POTENSI AKADEMIK 
 

101. Kunci  :  A 
Topik :  Sinonim 
Pembahasan :  
RICA= Cabai, lombok 

 

102. Kunci  :  D 
Topik :  Sinonim 
Pembahasan :  
PRAHARA = Badai  
 

103. Kunci  :  D 
Topik :  Antonim 
Pembahasan :  
BAYUN (sulung) ><  Bungsu 

 

104. Kunci  :  E 
Topik :  Antonim 
Pembahasan :  
VIRTUAL (nyata)>< Maya 
 

105. Kunci  : D  
Pembahasan  : 

Salah satu jenis jeruk adalah jeruk purut 

seperti 

Salah satu jenis mangga adalah mangga 

golek 

 

106. Kunci  : E 
Pembahasan  : 
Satuan semen adalah zak, seperti satuan 
sayur adalah ikat 
 

107. Kunci  : C 
Pembahasan  : 
Obat dibutuhkan saat sakit seperti jaket 
dibutuhan saat kedinginan 
 

108. Kunci  : B 
Pembahasan  : 
Ukuran mikroba diperbesar dengan 
mikroskop 
Suara diperbesar dengan loudspeaker 
 

109. Kunci  : C 
Pembahasan  : 
Tidak ada burung yang tidak bisa terbang 
artinya  
Semua burung bisa terbang.  
Burung unta tidak punya sayap 
Burung unta bisa terbang 
 

110. Kunci  : D 
Pembahasan  : 
Semua perahu terbuat dari kayu.  
Semua yang terbuat dari kayu disukai oleh 
rayap.  
Semua yang disukai rayap mudah rusak 
Semua perahu mudah rusak atau 
Sebagian yang mudah rusak adalah perahu 
 

111. Kunci  : B 
Pembahasan  : 
Tidak ada petinju profesional yang tidak 
berlatih keras Artinya  
semua petinju profesional berlatih keras 
Semua orang yang berlatih keras akan 

mendaptakan hasil yang memuaskan 
Semua petinju profesional akan 

mendapatkan hasil yang memuaskan 
Habieb adalah seorang petinju 
profesional 
jadi : Habieb mendapatkan hasil yang 
memuaskan 
 

112. Kunci  : E 
Pembahasan  : 
Semua guru pandai mengajar.  
Semua guru sayang pada anak didiknya 
Semua guru pandai mengajar dan  

sayang pada anak didiknya 
Hamzah adalah seseorang yang pandai 
mengajar dan sayang pada anak 
didiknya 
Tidak dapat disimpulkan 

 

113. Kunci  : E 
Pembahasan  : 
P  Q 
~P   
Tidak dapat disimpulkan 
 

114. Kunci  : E 
Pembahasan  : 
P  Q =  P  Q 
~Q v R senilai dengan Q  R  
P  R 
R  S 
P  S 
  S 
Tidak dapat disimpulkan 
 

115. Kunci  : D 
Pembahasan  : 
Urutan yang mungkin  
 Bus – Pick up – Ambulans – Tronton 

– Truk – Sedan 
 Bus – Ambulans – Pick up – Tronton 

– Truk – Sedan 
 

116. Kunci  : E 
Pembahasan  :  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

117. Kunci  : B 
Pembahasan : 
Syarat 4  Ghani harus berbeda tim 
dengan Mirza 

 

118. Kunci  : E 
Pembahasan  : 
Jika N – J  maka susunan 
Q – NP – LM – JK 
Q – NP – J K – LM  
Q – LM – NP – JK  
 

119. Kunci  : C 
Pembahasan : 

Hanya Cintiya yang tidak berpengaruh 

dengan libur nasional pada hari Selasa 

dan Rabu 

 

120. Kunci  : B 
Pembahasan  :  

 Ayah  Bunda  

Kakek   Cinta  

Furqon  EVI 

 DEWI Nenek   

 

121. Kunci  : C 
Pembahasan : 
Karena x > 0 dan y < 0 maka x > y 
sehingga x – y > 0 (positif)  dan pastilah 2x 
– y juga positif 
2x dan y bilangan genap 
 

122. Kunci  : D 
Pembahasan : 

4096

1

4

1
6









x dan 

1296

1

6

1
4









y  

maka x < y 
 

123. Kunci  : C 
Pembahasan  : 
Ciri habis dibagi 12(4 3)  dua angka 

terakhir habis dibagi 4 dan jumlah semua 
digitnya habis dibagi 3,  
maka : 8 + 1 + 8 + 9 + 5 + 2 
Jadi 2x = 22 = 4 
 

124. Kunci  : D 
Pembahasan  : 
Samakan penyebut  

3

1
,

y

x
, 

5

2
  

30

10
, 

30

11
, 

30

12
 

Jadi x + y = 11 + 30 = 41 
 

125. Kunci  : D 
Pembahasan : 
Misal bilangan ganjil tersebut adalah x dan 
(x + 2), Jadi  
x2 + (x + 2)2 = 514 
x2 + x2 + 4x + 4 = 514 
2x2 + 4x – 510=0 ( : 2) 
x2 + 2x – 255 = 0 
(x – 13) (x + 15) =0  
Jadi x = 13 atau x = –15  (tidak memenuhi) 
Jadi bilangan tersebut adalah 13 dan 15 
Maka 152 – 132 = 225 – 169 = 56  

 

126. Kunci  : C 
Pembahasa : 
3 1272 – 2 1172 – 1232  

= 2(1272 – 1172) + 1272  – 1232 

= 2 (244) (10) + (250) (4) 
= 4.880 + 1.000 = 5.880 
 

127. Kunci  : C 
Pembahasan  : 

10

32021

= 
 

10

33 15054 
=

10

3 satuan

 
 sisa (x) = 3 

5

72022

= 
 

5

77 25054 
=

5

9 satuan

 
 sisa (y) = 9 – 5 = 4 
Maka x + y = 3 + 4 = 7 
 

128. Kunci  : D 
Pembahasan : 

1yx 22     x + y = –1  
0zx 33 

    x – z = 0 

3z3y 55 
  y + 3z = 3 (+) 

Maka : 2x + 2y +2z = 2  p = x + y + z = 1 
Jadi 7p = 71 = 7 
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 129. Kunci  : D 

Pembahasan  : 
Misal kapasitas wadah = x, maka  
Air yang diambil  

= ml) (30 10  ml) 20(60
4

3

4

1









x  

x = 8.000 ml = 8 L 
Jadi, air tersisa = 3/4(8) – 1,5 = 4,5 L 
 

130. Kunci  : C 
Pembahasan  : 

Selisih kuadrat = 2
2

2
1 xx  = 

2a

Db
 

  
2

2
2
2

2
1

1

314)2()2( 
 xx  

1622
2

2
1  xx = 8 

 

131. Kunci  : B  
Pembahasan  : 

%12%15

%15%24

2

1






n

n
 

1

3

2

1 
n

n
 

Jumlah = kg40
13

13





= 80 kg 

 

132. Kunci  : A 
Pembahasan  : 
Harga jual setelah diskon = 70% (150%) = 
105% 
Jadi : untung 5% 
 

133. Kunci  : D 
Pembahasan  : 
25 (60 – 20) = (25 – 5)(60 – 20 – 4 + x) 
25 (40) = 20 (36 + x)   x = 14 hari 
 

134. Kunci  : C 
Pembahasan  :  
Selisih jarak = 60(2) – 40(2) = 40 km 
 

135. Kunci  : A  
Pembahasan  : 

Nilai terkecil = 63 dan nilai terbesar = 63 + 28 

= 91 

 
67

7

91636
minimum 


x  

 
87

7

91663
max imum 


x  

Jadi rata-rata yang mungkin  67≤ x ≤87 

 

136. Kunci  : B 
Pembahasan  : 

Pola : –1,  2, –1,  2, dst 

 

137. Kunci  : D 
Pembahasan  : 
Pola 1 : Fibonacci 
Pola 2 : Bilangan Prima 
 

138. Kunci  : C 
Pembahasan : 
Pola : – 1, – 2, – 3,  4  dst.  

 

139. Kunci  : B 
Pembahasan : 
Pola1 : + 4, + 4, +4, ... 
Pola 2 :  – 4, – 4, ...   
 

140. Kunci  : D 

Pembahasan  : 

Pola : kebalikan deret Fibonacci 
  

141. Kunci  : B 
Pembahasan  :  
Pola : +2, +2, –1, dst 

 

142. Kunci  : C 
Pembahasan  : 

Gambar diputar 90o searah jarum jam 

 

143. Kunci  : C 
Pembahasan  : 

Hanya gambar C yang berbeda 

 

144. Kunci  : C 
Pembahasan  : 

 Posisi lingkaran dan persegi 
bertukar 

 Posisi benda di dalam diputar 180o  
 Gambar lengkung diputar 180o 

setelah berubah posisi 
 

145. Kunci  : D 
Pembahasan  : 

 Segitiga berpindah satu kolom  
 Muncul segi (n +1) dari segi 

sebelumnya 
 Warna hitam muncul bergantian 
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TES BAHASA INGGRIS 

 

146. Kunci : B 
Materi  : Derivative 
Pembahasan  :  
Sebelum titik titik ada tobe (is), maka setelah 
tobe harus diikuti adjective.  

  

147. Kunci  : A 
Materi : Prepositional Phrase 
Pembahasan  :  
Put off  : Menunda  
Put out : Memadamkan 

Put up  : Menyiapkan 

 

148. Kunci  : D 
Materi : Degree of Comparison  
Pembahasan  :  
Positive Degree polanya: 
As + Adj / Adv + As 
 
 

149. Kunci  : C 
Materi  : Appositive  

Pembahasan  :  

Didalam appositive harus diperhatikan apa 

yang boleh dan tidak boleh. 

Appositive itu boleh: 

a. V3/Ving 
b. Noun Phrase 
c. Who/ Which + V1/V2/Aux. 

Sementara Appositive itu tidak boleh : 

a. Diawali V1/V2/Aux, 
b. Diawali That, 
c. Membentuk S + P. 
Opsi A salah karena tidak sesuai dengan pola 
Noun phrase. Seharus nya Adv + Adj + Noun.  

 

150. Kunci  : A 
Materi : Adverbial Clause  

Pembahasan  :  
Pengunaan Conjunction Instead/Instead 
of.  
Instead Of + Noun / Ving. 
Instead diakhir atau tidak boleh diikuti 
Noun / Ving.  

 

151. Kunci  : D 
Materi  : Present Perfect Tense 
/ Present Perfect Continuous Tense 
Pembahasan  :  
Clue nya ialah recently. Jadi tense nya  
boleh present perfect atau present perfect 
continuous tense.  

 

152. Kunci  : B 
Materi  : Subjunctive Wish 
Pembahasan :  
Subjunctive nya ialah Would Rather. Dan 

tense nya ialah simple present tense. 

Maka rumus subjunctive nya harus 

menggunakan simple past tense.  

 

153. Kunci  : B 
Materi  : Present Perfect Tense 
Pembahasan :  
Diawal kalimat ada I’ve yang berarti I 

have. Have harus diikuti Verb 3. Ran 

merupakan Verb 2. Supaya kalimat nya 

benar, ran harus diubah menjadi Run. 

Run – Ran – Run – Running.   

 

154. Kunci  : A 
Materi  : Conditional Sentence  

Pembahasan  : 

Ini merupakan soal conditional sentence 

type 1. Tanda nya ialah: 

“If you want to” 

Disini menggunakan Verb 1.  

Maka opsi A harus diganti menjadi Can’t.  

 

 

155. Kunci  : C 
Materi  : Participle 

Pembahasan  :  

Apabila dalam sebuah kalimat sudah ada 

1 subject dan 1 predicate, maka tidak 

boleh ada predicate lain selain Participle 

(V3/Ving) dan Adjective Clause 

(Who/Which + V1/V2/Aux). 

Subject dalam kalimat tersebut ialah you 

dan predicate nya are. Maka opsi C 

salah. Harus nya opsi C menjadi Messing 

(Participle). 

 

156. Kunci  : B 
Materi  : Passive Voice. 

Pembahasan  : 

Kalimat itu berarti: 

“Permen karet itu sudah menginjak-injak 

di karpet”. 

Kalimat ini kurang tepat. Harus nya 

permen karet itu diinjak-injak, bukan 

menginjak-injak. Jadi kalimat nya harus 

dalam bentuk passive voice. Pola passive 

voice ialah Tobe + Verb 3.  

Opsi B harus nya menjadi been trodden.  

Verb 3 dari Tread ialah trodden.  

  

157. Kunci  : A 
Materi  : Concordance  

Pembahasan  :  

Subject dalam kalimat ini ialah The police 

(plural). Maka predicate nya juga harus 

plural (jamak).  

Maka has harus diganti menjadi have. 

 

158. Kunci  : B 
Materi  : Confusing words 

Pembahasan  :  

Another + Singular Noun. 
Other + Plural / Uncountable Noun. 
Karena setelah other diikuti year (singular), 
maka other harus diganti menjadi another.  

 

159. Kunci  : A 
Materi  : Inverted Sentences 

Pembahasan  :  

Kalimat diawali dengan Not only.  

Dan ini merupakan pola inverted.  

Maka rumus nya ialah: 

Not only + Aux + S. 

Maka opsi A harus diganti menjadi Is She. 

 

160. Kunci  : A 
Materi : Reading 
Comprehension  
Pembahasan  :  
Secara keseluruhan teks ini membahas 
tentang Wanita Amerika yang 
berpartisipasi dalam beberapa perubahan 
atau pergerakan. Salah satu nya ialah 
mereka aktif dalam dunia politik. 
Pernyataan ini bisa dijumpai di paragraf 
pertama dan kedua. Kenapa mereka aktif 
dalam dunia politik? Untuk mengubah 
keadaan pada saat itu, dimana wanita dan 
orang kulit hitam dipandang sebelah mata 
dan tidak mempunyai hak apa-apa.  

 

161. Kunci  : D 
Materi : Reading  
Comprehension  
Pembahasan  :  
Primarily berarti diatas segala nya.  
Always : selalu  
Somewhat  : agak, rada-rada 
Finally  : akhirnya  
Above all  : diatas segala nya 

 

162. Kunci  : D 
Materi  :Reading 
Comprehension  
Pembahasan  :  
Perhatikan kalimat pertama paragraf 
ketiga.  
When the Civil War ended in 1865, the 
Fourteenth and Fifteenth Amendments to 
the Constitution adopted in 1868 and 1870 
granted citizenship and suffrage to blacks 
but not to women. 
Dalam kalimat tersebut dijelaskan bahwa 
setelah perang sipil berakhir pada tahun 
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 1865, orang kulit hitam diberikan hak untuk 

memilih, tapi tidak untuk wanita. Maka 
jawaban yang paling tepat ialah D.  

 

163. Kunci  : B 
Materi  : Reading Comprehension  
Pembahasan  :  
Suffrage berarti hak untuk memilih.  
Pain   : rasa sakit  
The right to vote  : hak untuk memilih Freedom 

from bondage: bebas dari belenggu 

Citizenship : kewarganegaraan 

  

164. Kunci  : C 
Materi : Reading Comprehension  
Pembahasan  :  

Perhatikan kalimat terakhir paragraf terakhir. 
“A women's suffrage bill had been presented 
to every Congress since 1878 but it 
continually failed to pass until 1920, when the 
Nineteenth Amendment granted women the 
right to vote”. 
Dijelaskan bahwa amandemen ke 19 ialah 
hak wanita untuk memilih. Maka jawaban 
yang paling tepat ialah C.  

 

165. Kunci  : D 
Materi : Reading Comprehension  
Pembahasan  :  
Perhatikan kalimat terakhir paragraf terakhir. 
“A women's suffrage bill had been presented 
to every Congress since 1878 but it 
continually failed to pass until 1920, when the 
Nineteenth Amendment granted women the 
right to vote”. 
Sebanarnya pada tahun 1878 wanita sudah 
boleh memilih di Amerika. Tapi gagal lagi 
sampai pada tahun 1920.  
Kemudian dijelaskan bahwa amandemen ke 
19 ialah hak wanita untuk memilih dan 
amandemen itu disahkan setelah tahun 1920.  
Maka jawaban yang paling tepat ialah D. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


