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1. Pengamalan Pancasila sebagai dasar Negara mengandung keharusan-

keharusan dan Larangan-larangan yang harus dilaksanakanoleh setiap warga 

Negara tanpa terkecuali. Norma dasar yang harus kita perhatikan dalam 

mengamalkan Pancasila sebagai dasar Negara adalah… 

A. Ketetapan MPR 

B. Pembukaan UUD  1945 

C. Batang tubuh UUD 

D. UU 

E. Ketentuan Hukum 

 

Jwb :  B. Pembukaan UUD 1945 

Pembahasan : 

Dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea IV diterapkan bahwa Negara 

Indonesia berdasarkan Pancasila, dimana sila-sila Pancasila ini dijadikan dasar 

bertingkah laku. 

 

2. Adanya konsekuensi yang sangat mendasar, adalah Pancasila sebagai…. 

A. Dasar Negara 

B. Moral  pembangunan bangsa 

C. Sumber nilai 

D. Ideologi terbuka 

E. Paradigma pembangunan 

 

JWB : E. Paradigma pembangunan 

Pembahasan : 
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Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung konsekuensi 

yang sangat mendasar. Artinya, setiap pelaksanaan pembangunan nasional 

harus didasarkan atas nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. 

 

3. Yang menjadi kausal final dari Pancasila adalah…. 

A. Piagam Jakarta 

B. Bangsa Indonesia 

C. Warga Negara Indonesia 

D. BPUPKI 

E. PPKI 

 

JWB :  A. Piagam Jakarta. 

Pembahasan : 

Di dalam Piagam Jakarta tercantum rumusan dasar Negara yang disebut 

Pancasila. 

 

4. Yang diatur oleh Hukum Dasar Negara adalah….. 

1. Susunan organisasi suatu Negara 

2. Membatasi tugas dan wewenang badan-badan Negara 

3. Menjaga/mengatur hubungan vertical antara badan-badan Negara 

4. Menjaga/ mengatur hubungan horizontal antara badan-badan Negara 

 

Jwb :  E. Semua Jawaban benar. 

Pembahasan : 

Hukum Dasar Negara mengatur susunan organisasi suatu Negara, membatasi 

tugas dan wewenang organ-organ (badan-badan) Negara serta hubungan-

hubungan baik vertical  maupun horizontal anatar organ-organ (badan-badan) 

Negara itu. 

 

5. Perbedaan antara wilayah territorial suatu Negara dengan wilayah exstra 

territorial adalah… 

A. Merupakan wilayah tambahan 

B. Merupakan wilayah bebas 

C. Secara nyata berada di wilayah Negara lain 
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D. Berada di dalam maupun  diluar wilayah Negara 

E. Meliputi darat, laut, dan  udara. 

 

JWB : B. Merupakan wilayah bebas. 

Pembahasan : 

Wilayah territorial adalah wilayah kekuasaan/bagian dari suatu Negara. 

Sedangkan eksteritorial adalah wilayah bebas. 

 

6. Telah beberapa kali pemerintahan secara bertahap  menaikan harga BBM, tarif 

listrik dan telepon dengan berbagai pertimbangan, satu diantaranya adalah… 

A. Mengatur pengeluaran Negara  

B. Menjaga stabilitas ekonomi 

C. Mengurangi subsidi oleh pemerintah. 

D. Meningkatkan kinerja BUMN 

E. Menjaga inflasi 

 

JWB :  C. Mengurangi subsidi oleh pemerintah. 

 

7. Pada masa akhir demokrasi terpimpin, Indonesia pernah menyatakan diri 

keluar dari keanggotaan PBB. 

SEBAB 

Dalam perebutan kembali Irian Barat, PBB tidak bersedia membantu pihak 

Indonesia dalam menghadapi pihak Belanda. 

 

JWB : C 

Pembahasan : 

Pernyataan benar : Pada tanggal 7 Januari 1965, Presiden Soekarno 

menyatakan bahwa Indonesia keluar dari PBB dengan alas an Malaysia yang 

baru merdeka dari Inggris justru dipilih menjadi anggota Dewan Keamanan 

PBB tidak tetap. 

Alasan salah : Sementara dalam perebutan Irian Barat, PBB membantu 

Indonesia dengan mendirikan pemerintahan sementara PBB yang disebut 

UNTEA (United Nation Temporary Executive Authority). 
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8.  Salah satu pidato yang terkenal dari Martin Luther King Jr. pada tahun 1960-

an berjudul “I have a Dream”. Pidato itu berisi tentang …. 

A. Tuntutan persamaan hak warga kulit hitam di AS. 

B. Tuntutan hak pilih untuk warga kulit hitam. 

C. Tuntutan untuk member kesempatan kepada warga kulit hitam agar bisa 

duduk di palemen . 

D. Peringatan kepada seluruh warga AS tentang bahaya nuklir dalam perang 

dingin. 

E. Nasihat bagi perdamaian dunia. 

 

JWB : C. Tuntutan untuk memberi kesempatan kepada warga kulit hitam agar 

bisa duduk di palemen . 

Pembahasan : 

Martin Luther King Jr. berpidato tentang persamaan hak bagi warga kulit 

hitam di AS. Karena  AS sebagai Negara yang menganut Liberalisme tapi 

masih mendiskriminasi warga kulit hitam. 

 

9. Pembentukan ASEAN  diresmikan di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 

Agustus 1967 

SEBAB 

Pada waktuk itu terjadi krisis ekonomi yang melanda Negara-negara di 

kawasan Asia Tenggara. 

 

JWB : C 

Pembahasan : 

Pernyataan : Benar 

ASEAN ( Association of South East Asia Nation) diresmikan di Bangkok, 

Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967. 

ASEAN diprakarsai oleh lima orang perdana menteri yang singkat “A-TUN-

SU-NA-T”  

(A = Adam Malik dari Indonesia, TUN = Tun Abdul Razak dari Malaysia, SU 

= Surinaby Rajaratnam dari Singapura, NA = Narcisco Ramos dan T = Thanat 

Khoman dari Thailand). 

Alasan : Salah 
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Krisis ekonomi (Krisis Moneter) di kawasan Asia Tenggara terjadi sekitar 

tahun 1998. 

 

10. Kegiatan operasional koperasi sehari-hari dilaksanakan oleh pengurus 

koperasi. 

SEBAB 

Pengurus koperasi melaksanakan tugas dan bertanggung jawab keluar dan ke 

dalam, termasuk merumuskan kebijakan umum dan usaha koperasi. 

 

JWB : C 

Pembahasan : 

Pernyataan benar : Tugas pengurus koperasi,  

yaitu : 

• Mengelolah koperasi dan  usaha 

• Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana 

anggaran pendapatan dan belanja koperasi 

• Menyelenggarakan rapat anggota 

• Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan 

tugas  

• Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan investaris secara tertib 

• Memelihara daftar buku anggota dan pengurus 

Alasan salah : Perumusan kebijakan umum dilaksanakan melalui rapat 

anggota, bukannya oleh pengurus koperasi. 

 

11. Manusia pada dasarnya berpotensi untuk berperilaku baik, dan bisa menjadi 

manusia ideal, jika ia dididik sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di 

masyarakat. Pernyataan tersebut merupakan asas dari .... 

       A. potensialitas  

B. moralitas 

C. dinamika 

D. sosialitas 
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JAWABAN: 

B. Moralitas 

Asas moralitas mengajarkan bahwa manusia memiliki dimenasi moralitas 

yang memungkinkan manusia dapat dididik  

Adapun: 

- Asas potensialitas lebih mengutamakan potensi yang ada pada diri setiap 

manusia  

- Asas dinamika berpendapat bahwa manusia selalu aktif dalam aspek 

fisiologis maupun spiritualnya  

-Asas sosialitas berpendapat bahwa manusia harus selalu hidup secara 

bersama-sama dengan manusia lainnya 

 

12. Manakah pernyataan di bawah yang merupakan landasan historis pendidikan 

Indonesia .... 

A. zaman pengaruh Spanyol dan Portugis 

B. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 

C. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 

D. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 

 

JAWABAN: 

A. zaman pengaruh Spanyol dan Portugis. 

Zaman pengaruh Spanyol dan Portugis merupakan landasan historis 

pendidikan di Indonesia, adapaun: 

-  UUD RI Tahun 1945 merupakan landasan yuridis pendidikan Indonesia  

- UU RI Nomor 20 Tahun 2003 mengatur tentang Sistem Pendidikan Nasional  

-  PP Nomor 28 Tahun 1990 mengatur tentang Pendidikan Dasar. 

 

13. Maju mundurnya ekonomi suatu negara terletak pada maju atau tidaknya 

pendidikan di negara tersebut, hal ini membuktikan bahwa pendidikan 

merupakan salah satu landasan ekonomi dan memandang pendidikan 

sebagai.... 

A. ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani 

B. Human invesment 

C. deviant behaviour 
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D. pranata sosial 

 

JAWABAN: 

B. Human investment. 

Sebab dengan pendidikan menyebabkan seseorang menjadi pandai dan ini 

merupakan sebuah investasi, adapun: 

- ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani 

mengemukakan tentang bagaimana peranan guru di Indonesia. 

- deviant behavior merupakan penyimpangan tingkah laku; 

- pranata sosial merupakan sistem/peran dan norma sosial yang saling 

berhubungan dan terorganisasi 

 

14. Bentuk keluarga dibedakan atas keluarga patriarhat, keluarga matrilineal, 

keluarga patrilineal, dan keluarga equaliterian. Semua bentuk keluarga 

tersebut dibedakan berdasarkan ....  

A. garis keturunan 

B. pemegang kekuasaan 

C. bentuk perkawinan 

D. keutuhan keluarga 

 

JAWABAN: 

B. pemegang kekuasaan 

Sebab berdasarkan pembagiannya, pemegang kekuasaan dibagi atas keluarga 

patriarhat, keluarga matrilineal, keluarga patrilineal, dan keluarga equalitarian. 

Adapun: 

- berdasarkan garis keturunannya, keluarga dibedakan dalam tiga bentuk 

yaitu patrilineal, matrilineal, dan bilateral; 

- Berdasarkan bentuk perkawinan, keluarga dibagi menjadi keluarga 

poligami, monogami, dan poliandri; 

- berdasarkan keutuhannya, keluarga dibedakan atas keluarga utuh, keluarga 

bercerai, dan keluarga pecah semu. 
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15. Pada awal berdirinya lembaga pendidikan ini memiliki tujuh asas pendidikan, 

kemudian sesudah proklamasi kemerdekaan, asasnya dirubah menjadi Panca 

Darma. Lembaga pendidikan yang dimaksud adalah .... 

A. Taman Siswa 

B. Muhamadiyah 

C. Institut Nasional Syafei (INS) Kayu Tanam 

D. Pesanteren Tebu Ireng 

 

JAWABAN: 

A. Taman Siswa 

Sebab Taman Siswa pernah dua kali memiliki asas pendidikan, yaitu asas 

Taman Siswa 1922 dan Panca Darma. Adapun:  

- Muhamadiyah merupakan salah satu organisasi yang memiliki asas agama 

Islam  

- INS memiliki asas lebih kepada latihan skill  

- Pesantern Tebu Ireng berasaskan agama Islam 

 

16. Di Indonesia, ada 30 jenis tindak pidana korupsi yang terdapat pada Undang-

undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di mana kesemuanya 

dikelompokkan ke dalam bentuk tindak pidana yang menyangkut hal-hal di 

bawah ini KECUALI.... 

A. pemerasan 

B. perbuatan curang 

C. merugikan keuangan negara 

D. penggelapan pajak perusahaan 

 

JAWABAN: 

D. penggelapan pajak perusahaan 

Penggelapan pajak perusahaan tidak termasuk ke dalam tindak pidana korupsi 

yang terdapat pada Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Yang termasuk kelompok tindak pidana korupsi yang terdapat pada Undang-

undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain pemerasan, 

perbuatan curang, merugikan keuangan negara.  
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Berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi, jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, KPK menjabarkan tindak 

korupsi menjadi 7 kelompok dan diperinci lagi menjadi 30 jenis tindak korupsi 

dan Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi 

berjumlah 6 jenis. 

Ke 7 kelompok tersebut adalah: Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara 

(ada 2 jenis tindak korupsi); Korupsi yang berkaitan dengan suap-menyuap 

(ada 12 jenis tindak korupsi); Korupsi yang berkaitan dengan penggelapan 

dalam jabatan (ada 5 jenis tindak korupsi); Korupsi yang berkaitan dengan 

pemerasan (ada 3 jenis tindak korupsi); Korupsi yang berkaitan dengan 

perbuatan curang (ada 6 jenis tindak korupsi); Korupsi yang berkaitan dengan 

benturan kepentingan dalam pengadaan (ada 1 jenis tindak korupsi); dan 

Gratifikasi (ada 1 jenis tindak korupsi)." 

 

17. Apabila raja Kutai berhalangan dalam menjalankan tugasnya maka yang 

berhak mewakili adalah …. 

 A. majelis 

B.  Patih 

C.  Menteri 

D. Mangkubumi 

 

JAWABAN:  

D. Mangkubumi 

Apabila raja Kutai berhalangan dalam menjalankan tugasnya maka yang 

berhak mewakili adalah  mangkubumi. 

 

18. Pada masa kerajaan Mataram, pangkat seorang pegawai didasarkan atas …. 

A. lamanya mengabdi kepada raja 

B. jumlah suara yang diperoleh dalam pemilihan 

C. kemampuan berperang dengan menggunakan senjata 

D. jumlah orang yang ada dibawah kekuasannya 

 

JAWABAN: 

D. jumlah orang yang ada dibawah kekuasaannya 
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Pada masa kerajaan Mataram, pangkat seorang pegawai didasarkan atas 

jumlah orang yang ada dibawah kekuasaannya. 

 

19. Pada masa kolonial, pada umumnya aparat administrasi negara berfungsi 

sebagai …. 

A. pelayan masyarakat 

B. agen pengambilalihan pendapatan 

C. pedagang 

D. pengusaha  

 

JAWABAN: 

B. agen pengambilalihan pendapatan 

Pada masa kolonial, pada umumnya aparat administrasi negara berfungsi 

sebagai agen pengambilalihan pendapatan bukan berfungsi sebagai pelayan 

masyarakat, pedagang, dan pengusaha. 

 

20. Contoh dari keterbukaan atau kebebasan yang terjadi di Yogyakarta antara 

tahun 1946 – 1957 adalah …. 

A. keberadaan DPR desa 

B. dibukanya kesempatan berdemonstrasi secara bebas 

C. kebebasan berdagang di jalan utama 

D. hubungan yang harmonis antara raja dengan pemerintah daerah 

 

JAWABAN: 

A. keberadaan DPR desa 

Adapun contoh dari keterbukaan atau kebebasan yang terjadi di Yogyakarta 

antara tahun 1946 – 1957 adalah keberadaan DPR desa  

 

21. Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk memperlancar pelayanan publik 

dengan memperbaiki kondisi birokrasi yang mencakup aspek …. 

A. kelembagaan maupun kerjasama 

B. kelembagaan maupun kultural 

C. perencanaan maupun teknologi maju 

D. informasi  maupun penganggaran 
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JAWABAN: 

B.  Kelembagaan maupun kultural 

Kelembagaan dan kultural merupakan kondisi birokrasi dalam upaya 

reformasi birokrasi untuk memperlancar pelayanan public 

Adapun: 

- Kelembagaan maupun kerjasama kurang tepat sebagai kondisi birokrasi 

dalam upaya reformasi birokrasi untuk memperlancar pelayanan public. 

- Perencanaan maupun teknologi maju kurang tepat sebagai kondisi 

birokrasi dalam upaya reformasi birokrasi untuk memperlancar pelayanan 

public.  

- Informasi maupun penganggaran kurang tepat sebagai kondisi birokrasi 

dalam upaya   reformasi birokrasi untuk  memperlancar pelayanan publik  

 

22. Penerapan good governance sebagai konsep baru sangat tergantung …. 

A. pimpinan pemerintahan 

B. komitmen moral para pelaksana 

C. bantuan asing 

D. kemauan pengusaha 

 

JAWABAN: 

B. komitmen moral para pelaksana 

Penerapan good governance sebagai konsep baru sangat tergantung pada 

komitmen moral para pelaksana  

 

23. Telah diselesaikan tugas berat itu seminggu yang lalu. Predikat kalimat ini 

adalah … 

A. Telah diselesaikan 

B. Seminggu yang lalu 

C. Tugas berat itu 

D. Diselesaikan 

 

JWB : A. Telah diselesaikan 

Pembahasan : 
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Kalimat “Telah diselesaikan tugas berat itu seminggu yang lalu”. Merupakan 

kalimat pasif yang berpola PSK, dengan rincian : 

Predikat  :Telah diselesaikan 

Subjek   :tugas berat itu 

Keterangan waktu :seminggu yang lalu. 

 

24. Kata tawar dalam kalimat kata-katanya tawar mengalami perubahan makna 

secara 

A. Meluas 

B. Menyempit 

C. Sinestesia 

D. Amelioratif 

E. Asosiasi 

 

JWB : C. Sinestesia 

Perubahan makna terjadi karena pertukaran tanggapan antara dua indra, 

misalnya dari indra pengecap ke indra penglihatan, misal kata tawar ialah 

tanggapan indera perasa, jadi dalam kalimat tawar dalam pertanyaan bukan 

tanggapan indera perasa. 

Perubahan makna kata ada enam macam: 

1) SPESIALISASI (MENYEMPIT)  

Kata yang tergolong ke dalam perubahan makna ini adalah kata yang pada 

awal penggunaanya bisa dipakai untuk berbagai hal umum, tetapi 

penggunaanya saat ini hanya terbatas untuk satu keadaan saja. Contoh : 

sastra dahulu di pakai untuk pengertian tulisan dalam arti luas atau umum, 

sedangkan sekarang hanya di maknakan dengan tulisan yang berbau seni. 

2) MELUAS (GENERALISASI)  

Penggunaan kata ini berkebalikan dengan pengertian menyempit. Contoh: 

petani, dahulu di pakai untuk seseorang yang bekerja dan menggantungkan 

hidupnya dari mengerjakan sawah, tetapi sekarang kata tsb dipakai untuk 

keadaan yang lebih luas. Penggunaan pengertian petani ikan, petani 

tambak, dan petani lele merupakan bukti bahwa kata petani meluas 

penggunaanya. 
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3) ASOSIASI 

Yang tergolong ke dalam perubahan makna ini adalah kata-kata dengan 

makna-makna yang muncul karena persamaan sifat. Sering kita mendengar 

kalimat "hati-hati dengan tukang catut itu." tukang catut dalam kalimat di 

atas tergolong kata-kata dengan makna Asosiatif. 

begitu pula dengan kata kacamata dalam : menurut kacamata saya, dan 

sebagainya. 

4) PEYORATIF  

Makna kata sekarang mengalami penurunan nilai rasa kata daripada makna 

kata pada awal pemakaianya. Contoh : kawin, gerombolan, oknum, dan 

perempuan terasa memiliki konotasi menurun atau negatif. 

5) SINESTESIA 

Perubahan makna terjadi karena pertukaran tanggapan antara dua indra, 

misalnya dari indra pengecap ke indra penglihatan. Contoh: gadis itu 

berwajah manis. Kata manis mengandung makna enak, biasanya dirasakan 

oleh alat pengecap, berubah menjadi bagus, dirasakan oleh indra 

penglihatan. Demikian juga kata panas, tawar, kasar, sejuk, dsb. 

6) AMELIORATIF  

Pada awalnya, kata ini memiliki makna kurang baik, kurang positif, dan 

tidak menguntungkan, tetapi pada akhirnya mengandung pengertian makna 

yang baik, positif, dan menguntungkan. Contoh: Wanita, pramunikmat, 

dan warakawuri merupakan kata kata yang dipakai untuk lebih 

menghaluskan dan menynpankan pengertian yang terkandung dalam kata 

kata tersebut. 

 

25. Amerika serikat  berlagak seperti polisi dunia. Kata “polisi” dalam kalimat 

tersebut berubah makna…. 

A. Meluas 

B. Menyempit 

C. Konotasi 

D. Denotasi 

E. Ameliorasi 

 

JWB : A. Meluas. 
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Pembahasan : 

Amerika Serikat berlagak seperti polisi dunia. Kalimat ini merupakan kata 

yang mengalami pergeseran makna luas. Pada awalnya makna polisi adalah 

aparat keamanan resmi dalam sebuah Negara, sedangkan pada kalimat tersebut 

makna polisi adalah pihak yang mengatur di Negara-negara di dunia. 

Perubahan makna kata ada enam macam: 

1) SPESIALISASI (MENYEMPIT)  

Kata yang tergolong ke dalam perubahan makna ini adalah kata yang pada 

awal penggunaanya bisa dipakai untuk berbagai hal umum, tetapi 

penggunaanya saat ini hanya terbatas untuk satu keadaan saja. Contoh : 

sastra dahulu di pakai untuk pengertian tulisan dalam arti luas atau umum, 

sedangkan sekarang hanya di maknakan dengan tulisan yang berbau seni. 

2) MELUAS (GENERALISASI)  

Penggunaan kata ini berkebalikan dengan pengertian menyempit. Contoh: 

petani, dahulu di pakai untuk seseorang yang bekerja dan menggantungkan 

hidupnya dari mengerjakan sawah, tetapi sekarang kata tsb dipakai untuk 

keadaan yang lebih luas. Penggunaan pengertian petani ikan, petani 

tambak, dan petani lele merupakan bukti bahwa kata petani meluas 

penggunaanya. 

3) ASOSIASI 

Yang tergolong ke dalam perubahan makna ini adalah kata-kata dengan 

makna-makna yang muncul karena persamaan sifat. Sering kita mendengar 

kalimat "hati-hati dengan tukang catut itu." tukang catut dalam kalimat di 

atas tergolong kata-kata dengan makna Asosiatif. 

begitu pula dengan kata kacamata dalam : menurut kacamata saya, dan 

sebagainya. 

4) PEYORATIF  

Makna kata sekarang mengalami penurunan nilai rasa kata daripada makna 

kata pada awal pemakaianya. Contoh : kawin, gerombolan, oknum, dan 

perempuan terasa memiliki konotasi menurun atau negatif. 

5) SINESTESIA 

Perubahan makna terjadi karena pertukaran tanggapan antara dua indra, 

misalnya dari indra pengecap ke indra penglihatan. Contoh: gadis itu 

berwajah manis. Kata manis mengandung makna enak, biasanya dirasakan 
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oleh alat pengecap, berubah menjadi bagus, dirasakan oleh indra 

penglihatan. Demikian juga kata panas, tawar, kasar, sejuk, dsb. 

6) AMELIORATIF  

Pada awalnya, kata ini memiliki makna kurang baik, kurang positif, dan 

tidak menguntungkan, tetapi pada akhirnya mengandung pengertian makna 

yang baik, positif, dan menguntungkan. Contoh: Wanita, pramunikmat, 

dan warakawuri merupakan kata kata yang dipakai untuk lebih 

menghaluskan dan menynpankan pengertian yang terkandung dalam kata 

kata tersebut. 

 

26. Di samping tunanetra terdapat pula kata tunakarya, tunawisma, dan tunarungu. 

Kata-kata baru tersebut terbentuk karena… 

A. Pergeseran arti 

B. Pengaruh bahasa asing 

C. Tiruan bunyi 

D. Analogi 

E. Kontaminasi 

 

JWB : D. Analogi. 

Pembahasan : 

Gejala bahasa analogi ialah gejala pembentukan kata-kata berdasarkan contoh 

yang sudah ada. 

Analogi ada empat macam : 

A. Analogi dari bahasa asing, misalnya : 

Dari kata tunanetra, kita membuat kata lunaknya, tunawisma, tunarungu. 

B. Analogi dari bahasa Indonesia, misal : 

Dari kata mengetengahkan kita membentuk kata mengesam-pingkan, 

mengemukakan. 

C. Analogi hasil swadanya, misalnya : 

Dari kata pemersatu, kita membentuk kata baru pemerhati. 

D. Analogi yang salah (hiperkorek.) 

 

27. Susunan kata setelah frasa kata keterangan tempat dengan kata kerja 

intransitive. 
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Around the room …. 

A. Stood all his relatives. 

B. All his relatives stading. 

C. All his relatives stood. 

D. All stood his relatives. 

 

JWB : A. Stood all his relatives. 

Penjelasan :  Stood merupakan kata kerja intransitive (tidak memerlukan 

objek) dan Around the room  merupakan frasa kata keterangan tempat. Jadi, 

kata kerja  stood  dan subjek  all his relatives  dalam konstruksi ini harus 

ditukar atau dibalik. 

 

28. She bought … fruit because so many people were coming to visit. 

A. Many 

B. As much 

C. A lot 

D. Very much 

 

JWB : D. Very much. 

Pejelasan : Fruit  merupakan Uncountable noun dan harus mendapat kata 

kualitas uncountable karena  as much  dan  a lot merupakan bentuk yang 

salah maka jawabanya yang benar adalah very much 

Kata kunci : fruit 

 

29. Only when it rains  for many days …. 

A. Is there a flood 

B. There a flood is 

C. Is a flood there 

D. There is a flood 

 

JWB : A. Is there a flood. 

Penjelasan : Setelah frasa atau klausa yang dimulai dengan only, subjek dan 

kata kerja dibaik, is ditulis sebelum there, meskipun tidak ada subjek yang 

bertindak dengan cara yang sama sebagai subjek. 
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Kata kunci : only 

 

30. …., we would get the tickets. 

A. Were’t there so much rush at the cinema 

B. Because there were so much rush at the cinema 

C. There were not so much rush at the cinema 

D. Although there were so much rush at the cinema 

 

JWB : A. Were’t there so much rush at the cinema. 

Pejelasan : 

We would get the tickets => main clouse conditional sentence tipe II. 

Maka if clause-nya:if+past tense. 

Untuk tipe kedua yang menggunakan were, conditional sentence tanpa If bisa 

digunakan pola dengan pola if clause berubah menjadi: 

Were + S + Complement. 

 

 

31. Fortunately you assisted him to push the car. If you hadn’t helped him, he … 

with you. 

A. Will get angry 

B. Would have gotten angry 

C. Should angry 

D. Would get angry 

 

JWB : B. Would have gotten angry. 

Penbahasan : 

If you hand’t helped him, he______with you kalimat di atas sesuai dengan 

bentuk conditional sentence tipe III di mana bentuk lengkapnya: if + past 

perfect tense (s + had + V3), past future perfect tense (s + would + have + 

v3. 

Pilihan jawaban yang sesuai untuk klausa kedua kalimat di atas adalah : would 

havegotten angry. 
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32. After Tri  Haryanto failed the first cpnsonline test, he thought he … the 

course. 

A. Will 

B. Failed 

C. Is going to 

D. Was going to 

 

JWB : D. was going to. 

Pembahasan : 

After Tri Haryanto failed the firs cpnsonline test, he thought he  was going to  

the course. (pola kalimat tersebut = present contionous tense + as soon as + 

simple present). 

 

33. How many people … the Cpnsonline Indonesia training? 

A. Is attending 

B. Did attend 

C. Attended 

D. Do they attend 

 

JWB :  C. Attended. 

Penjelasan : 

��� ���� 	
�	�


�
 …….

�� ���������� ��������� ������� ?

�
 

Subjeck dari pernyataan tersebut adalah how many people.  Bila question-

word berdiri sebagai subject. Verb tidak perlu diganti dan kalimat Tanya 

tersebut tidak memerlukan kata ganti do, does, did. 

Contoh : 

�ℎ 

!

"#$%&

'

(ℎ%)%?

*+$
 

 

34. SINONIM:  KAPABILITAS = …. 

A. Kepercayaan 

B. Daya tawar 

C. Kemampuan 

D. Kesamaan 
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E. Kepunyaan 

 

JWB : C. kemampuan. 

Pembahasan : 

Kapabilitas = kemampuan, kecakapan, kepandaian. 

 

35. SINONIM:  ENDEMI = …. 

A. Persamaan 

B. Perkumpulan 

C. Penyebaran Penyakit 

D. Persaudaraan 

E. Siklus hama 

 

JWB : C. Penyebaran Penyakit. 

Pembahasan : 

Sinonim endemic = penyebaran penyakit. 

 

36. SINONIM: RESIDU=…. 

A. Sisa 

B. Terakhir 

C. Narapidana 

D. Gas pembuangan 

E. Berguna 

 

JWB :  A. Sisa. 

Pembahasan : 

Residu = sisa, endapan, ampas. 

 

37. ANTONIM:  APATIS >< 

A. Lunglai 

B. Lemah 

C. Antusisme 

D. Marah 

E. Maju 
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JWB: C. Antusisme 

Pembahasan : 

Sinonim kata apatis adalah acuh tak acuh, tidak peduli,masa bodoh. Jadi 

antonimnya adalah antusisme= minat besar terhadap sesuatu. 

 

38.  ANTONIM:  KOLABORASI >< 

A. Koroborasi 

B. Konser Tunggal 

C. Koordinasi 

D. Impresario 

E. Konservatori 

 

JWB: B 

Pembahasan : 

Sinonim kolaborasi adalah kerja sama, maka lawan kata nya yang paling tepat 

adalah konser tunggal 

 

39. ANTONIM:   SAHIH >< 

A. Benar 

B. Lapar 

C. Cacat 

D. Canggih 

E. Sempurna 

 

JWB: C 

Pembahasan : 

 Sahih = benar = sempurna. Antonim dari kata sahih adalah C ( cacat ) 

 

40. YOGYA : KOTA PELAJAR : MALIOBORO = 

A. Padang : kota padang : rendang 

B. Surabaya : kota pahlawan : pasar ikan 

C. Cirebon : kota udang : gunung jati 

D. Bogor : kota hujan : kebun raya 
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E. Cilacap : kota pelabuhan : nusakambangan 

 

Jwb: D  

Pembahasan :  

yogya juga dikenal dengan kota pelajar dan salah satu tempat yang terkenal di 

yogya adalah Malioboro, seperti juga bogor terkenal dengan kota hujan, dan 

salah satu tempat yang terkenalnya adalah kebun raya 

 

41. INDONESIA : PANCASILA =  AMERIKA : …. 

A. Demokratis 

B. Liberalisme 

C. Kapitalisme 

D. Etatisme 

E. Komunis 

 

Jwb : B. Liberalisme 

Pembahasan : 

Kata yang memiliki padanan hubungan dengan pasangan kata tersebut adalah 

Amerika : liberalisme, karena liberalisme adalah ideologi amerika. Sama 

halnya dengan pancasila yang juga merupakan ideologi nya indonesia 

 

42. 121, 36, 157, 193, …. 

A. 260 

B. 277 

C. 340 

D. 350 

E. 360 

 

Jwb : D. 350 

Pembahasan : 

Dari pola tersebut, dapat diuraikan menjadi: 

121+36=157 

36+157=193 

157+193=350 
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Jadi jawabannya 350 

 

43. 8, 12, 10, 15, 12, 18, ….. 

A. 12 

B. 14 

C. 15 

D. 16 

E. 17 

 

Jwb : B (14) 

Pembahasan: 

Seri tersebut mengikuti pola: 

n1 + 4 = n2 ; 8 + 4 = 12 

n2 – 2 = n3 ; 12-2 =10 

n3 + 5 = n4 ; 10+ 5= 15 

n4 – 3 = n5 ; 15-3=12 

n5 + 6 = n6 ; 12 + 6 =18 

n6 – 4 = n7 ; 18 -4 =14 

 

44. 15, 8, 45, 64, 75, 512 …. 

A. 105 

B. 128 

C. 600 

D. 4.096 

E. 5.106 

 

JWB : A. 105 

  

 

15 8  45 64 75 512 105 

 

 

45. 2 – 4 –  6 – 5 – 8 – 10 – 12 – 11 – 14 – 16 - ... - ...  

+30 

X8 X8 

+30 +30 
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A. 18 dan 17 

B. 18 dan 20 

C. 17 dan 18 

D. 17 dan 20 

E. 17 dan 21 

 

JWB: A 

Pembahasan: 

 

2 4 6 5 8 10 12 11 14 16 18 17 

 

46. DERET : 

 1 – 0 – 8 – 3 – 3 – 7 – 5 – 6 – 6 – 7 – 9 – 5 – 9 – 12 – 4 - ... - ... - ... 

 

A. 1 dan 11 dan 15 

B. 11 dan 15 dan 3 

C. 1 dan 15 dan 16 

D. 15 dan 11 dan 1 

E. 11 dan  1 dan 15 

 

JWB : B 

Pembahasan : 

Pola deret 2 larik, 

 larik pertama deret bilangan ganjil (1-3-7-dst) 

larik kedua kelipatan 3 (0-3-6-dst) 

larik ketiga berkurang 1(8-7-6-dst) 

 

 

47. KELOMPOK KATA: 

A. Supir 

B. Sais 

C. Kusir 

D. Sado 

   +2   +2   -1   +3   +2          +2   -1    +3     +2          +2       -1 
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Jwb : A 

Pembahasan :  

Supir adalah juru mudi untuk kendaraan berbahan bakar minyak, sedang yang 

lain adalah juru mudi untuk kendaraan yang di tarik oleh kuda  

 

48. KELOMPOK KATA: 

A. Gulung tikar 

B. Pailit 

C. Colapse 

D. Ambruk 

E. Bangkrut 

 

JBW : D 

Pembahasan : 

Gulung tikar,pailit,colapse,bangkrut memiliki arti yang sama, kecuali ambruk 

(umum nya untuk bangunan) 

 

49. KELOMPOK KATA: 

A. Lumut 

B. Mikroba 

C. Bakteri 

D. Ameba 

E. Virus 

 

JWB : A. Lumut.  

Pembahasan : 

Lumut bukanlah jenis mikro organisme penyebabnya penyakit, sedangkan 

mikroba, bakteri, ameba, dan virus adalah sejenis mikro organisme penyebab 

penyakit.  

 

50. KELOMPOK KATA: 

A. Tenggara 

B. Timur laut  
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C. Barat laut 

D. Selatan daya 

E. Barat daya 

 

Jwb : D 

Pembahasan : 

Arah mata angin adalah utara, barat laut, barat, barat daya, selatan, tenggara 

timur, dan timur laut 

 

51. SINGA : RUSA = ANTISEPTIK : …. 

A. Kuman 

B. Sakit 

C. Obat 

D. Penyakit 

E. Hama 

 

JWB : A. Kuman. 

Pembahasan : 

Singa : rusa = antiseptic : kuman. 

Keduanya sama-sama mempunyai hubungan tentang “membunuh/memakan”. 

Singa membunuh atau memakan rusa, sedangkan antiseptic membunuh 

kuman. 

 

52. JATUH : SAKIT =  

A. Terbang : berjalan 

B. Tertawa : teriakan 

C. Mengantuk : tidur 

D. Makanan : kalori 

E. Disiplin : hukuman 

 

JWB : C 

Pembahasan: 

JATUH : SAKIT  ( orang jatuh maka akan sakit ) 

MENGANTUK : TIDUR ( orang yang mengantuk maka akan tidur ) 
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53. PENNISILIN: FLEMMING = BAROMETER : ….. 

A. Rontgen 

B. Newtown 

C. Nobel 

D. Toricelli 

E. Marconi 

 

Jwb : D 

Pembahasan : 

PENNISILIN : FLEMMING ( pennisilin di temukan oleh flemming) 

BAROMETER : TORICELLI ( barometer ditemukan olah toricelli) 

 

54. PENA : TINTA : KERTAS = …………… 

A. Pensil : arang : kertas 

B. Mulut : gigi : makanan 

C. Kapur : batu : papan tulis 

D. Cat : kaleng : tembok 

E. Kuas : cat : tembok 

 

Jwb : E 

Pembahasan : 

PENA : TINTA : KERTAS ( pena berisi tinta untuk menulis di kertas) 

KUAS : CAT : TEMBOK ( kuas diberi cat untuk mengecat tembok ) 

 

55. SELAMAT : BAHAYA : HATI-HATI =  

A. Perangai : kebiasaan : nasehat 

B. Berhasil : soal : tekun 

C. Rajin : malas : bodoh 

D. Ramah : musuh : benci 

E. Gagal : ujian : bodoh 

 

Jwb : B 
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Pembahasan : 

SELAMAT : BAHAYA : HATI-HATI (agar selamat dari bahaya maka 

harus hati-hati ) 

BERHASIL : SOAL : TEKUN ( agar berhasil mengejakan soal maka 

harus tekun ) 

 

56. Setiap pengunjung memiliki tiket. Anton tidak memiliki tiket. 

A. Anton bukan pengunjung. 

B. Sebagian pengunjung tidak memiliki tiket. 

C. Anton adalah pengunjung. 

D. Setiap orang dapat membeli tiket. 

E. Anton harus membeli tiket. 

 

JWB :  A.Anton bukan pengunjung. 

Pembahasan : 

Setiap pengunjung memiliki tiket. Artinya, pengunjung harus memiliki tiket. 

Anton tidak memiliki tiket. Oleh sebab itu , Anton bukan pengunjung. 

 

57. Lampu neon lebih terang daripada lampu pijar. Lampu neon impor lebih 

mahal dari lampu neon produksi dalam negeri. Lampu yang lebih terang atau 

lebih tahan lama harga lebih mahal. Jadi, …. 

A. Lampu neon buatan dalam negeri lebih tahan lama daripada lampu impor 

B. Lampu neon lebih mahal dari lampu pijar 

C. Lampu pijar impor lebih mahal dari lampu pijar produksi dalam negeri 

D. Lampu neon produksi dalam negeri lebih tahan lama dari lampu neon 

impor. 

 

JWB :  B. Lampu neon lebih mahal dari lampu pijar 

Pembahasan : 

- Lampu neon lebih terang dari lampu pijar 

- Lampu neon impor lebih mahal dari lampu neon produksi dalam negeri 

- Lampu yang lebih terang atau lebih tahan lama harganya lebih mahal. 

Kesimpulan : 
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Lampu neon lebih mahal daripada lampu pijar karena lampu neon lebih terang 

dan lebih mahal. 

 

 

58. Semua burung memakan biji. 

Semua pemakan biji memiliki tembolok. 

A. Semua burung memiliki tembolok. 

B. Sebagian burung memiliki tembolok. 

C. Sebagian burung tidak memakan biji. 

D. Tidak ada burung pemakan biji. 

E. Sebagian burung pemakan biji dan memiliki tembolok. 

 

JWB : A. Semua burung memiliki tembolok. 

Pembahasan : 

Semua burung memakan biji. Artinya, setiap burung memakan biji. Semua 

pemakan biji memiliki tembolok. Artinya, setiap pemakan biji memiliki 

tembolok. Dengan demikian, semua burung memiliki tembolok. 

 

59. Jika koko tidak menghentikan kebiasaan merokok, maka penyakit jantungnya 

akan bertambah parah. 

 Jika sakit jantungnya parah, maka koko tidak bisa ikut bertanding membela 

kesebelasan kebanggaan kota A. 

 Koko bertanding membela kesebelasan kota A. 

A. Sakit jantung koko tidak parah 

B. Koko sudah kebal terhadap nikotin 

C. Koko telah mengurangi dosis merokoknya 

D. Koko tidak merokok lagi 

E. Koko dipaksa bermain oleh pelatihnya 

 

Jwb : D 

Pembahasan :  

Ada dua kemungkinan yang terjadi jika di ambil dari 2 kalimat pertama, yaitu: 

• Jika koko masih tetap merokok maka ia tidak bisa bertanding membela 

kesebelasan kota A 
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• Jika koko tidak merokok lagi maka ia dapat bertanding membela 

kesebelasan kota  A. 

Karena ternyata koko bertanding membela kesebelasan kota A maka pasti 

koko tidak merokok lagi. 

 

60. Teman yang baik adalah yang dapat menerima keadaan kita. 

 Sebagian teman dari desa C tidak menerima keadaan kita. 

A. Semua teman di desa C adalah teman yang tidak baik 

B. Semua teman di desa C adalah teman yang  baik 

C. Sebagian teman di desa C adalah teman yang baik 

D. Sebagian teman yang baik berasal dari desa bukan C 

E. Semua teman yang tidak baik berasal dari desa C 

 

Jwb : C. Sebagian teman di desa C adalah teman yang baik 

Pembahasan :  

Kesimpulan dari premis adalah: 

• Sebagian teman di desa C adalah bukan teman yang baik 

• Sebagian teman di desa C adalah teman yang baik 

 

61. Harga telur lebih mahal dari pada tempe. Harga tempe lebih mahal dari pada 

tahu. Harga ayam lebih mahal daripada tempe. 

A. Ayam lebih mahal daripada telur 

B. Telur termahal 

C. Telur lebih murah dari ayam 

D. Tempe tidak lebih mahal daripada tahu 

E. Tahu lebih murah daripada tempe dan ayam 

 

Jwb : E. Tahu lebih murah daripada tempe dan ayam 

Pembahasan:  

Dari soal di peroleh: 

Harga telur > harga tempe 

Harga tempe > harga tahu 

Harga ayam > harga tempe 
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Diperoleh: 

Harga ayam >harga tempe > harga tahu 

 

62. Ada 4 orang turis. Turis A dapat berbicara dalam bahasa perancis dan jerman. 

Turis B dapat berbicara dalam bahasa inggris, jepang dan cina. Turis C hanya 

bisa berbicara dalam bahasa jerman. Turis D dapat berbicara dalam bahasa 

spanyol, jerman dan perancis. Diantara turis tersebut, mana turis yang harus 

menggunakan penerjemah adalah  

A. Turis C 

B. Turis A 

C. Turis D 

D. Turis B 

 

Jwb : D 

Pembahasan: 

Turis A dapat berbicara dalam bahasa perancis dan jerman; 

 Turis B dapat berbicara dalam bahasa inggris, jepang dan cina; 

 Turis C hanya bisa berbisa dalam bahasa Jerman; 

 Turis D dapat berbicara dalam bahasa Spanyol, Jerman dan prancis 

Satu-satunya turis yang harus menggunakan penerjemah adalah turis B, karena 

dia tidak dapat berbicara bahasa jerman.  

 

 

63. Jika laut pasang, dermaga tenggelam 

 Jika dermaga tenggelam, sebagian kapal tidak dapat merapat. 

 Simpulan yang tepat adalah 

A. Jika laut pasang, semua kapal tidak dapat merapat 

B. Jika laut pasang, semua kapal dapat merapat 

C. Jika laut tidak pasang, semua kapal dapat merapat 

D. Jika laut tidak pasang, sebagian kapal dapat merapat 

E. Jika laut tidak pasang, semua kapal tidak dapat merapat 

 

Jwb : C 

Pembahasan: 
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Jika laut tidak pasang, semua kapal dapat merapat 

Kalimat diatas jika dibuat negasinya menjadi sbb: 

Jika laut tidak pasang, dermaga tidak tenggelam. 

Jika dermaga tidak tenggelam, semua kapal dapat merapat 

 

64. lampu neon 20 watt lebih terang daripada bola lampu 20 watt. 

 Lampu yang lebih terang pasti lebih tahan lama dan lebih mahal harganya 

 Simpulan yang tepat tentang bola lampu 20 watt adalah..... 

A. Lebih tahan lama dan lebih mahal daripada lampu neon 20watt 

B. Tidak lebih tahan lama dan lebih mahal daripada lampu neon 20watt 

C. Sama tahan lama dan sama mahal daripada lampu neon 20watt 

D. Tidak lebih tahan lama dan tidak lebih  mahal daripada lampu neon 20watt 

 

Jwb : D. Tidak lebih tahan lama dan tidak lebih mahal daripada lampu neon 

20watt 

Simpulan yang paling tepat: 

Bola lampu 20 watt tidak lebih tahan lama dan tidak lebih mahal daripada 

lampu neon 20 watt. 

Pembahasan:  

Alasannya karena bola lampu 20watt tidak lebih terang daripada lampu neon 

20watt sehingga ia lebih murahdan tidak tahan lama 

 

65. Dari hasil survey di suatu kota, diketahui bahwa 60% masyarakat suka 

menonton berita di TV, 45% suka membaca surat kabar, dan 23% suka 

membaca surat kabar dan nonton berita di TV. Beberapa persen dari 

masyarakat kota tersebut yang tidak suka baik menonton berita di TV maupun 

membaca surat kabar? 

A. 25% 

B. 24% 

C. 22% 

D. 21% 

E. 18% 

 

JWB : E. 18% 
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Pembahasan : 

Misal, x adalah presentase banyaknya masyarakat kota yang tidak suka baik 

menonton berita di TV maupun membaca surat kabar. 

100% - x = 60% + 45% - 23% 

� 100% - x = 82% 

� 100% - 82% = x 

� x = 18% 

 

66. Jarak titik A ke titik B di peta X yang berskala 1 : 500.000 adalah 5 cm. Jika 

skala peta X diubah menjadi skala 1 : 100.000, perubahan yang terjadi 

adalah.. 

A. Jarak titik A ke titik B menjadi 50 cm 

B. Posisi titik A terhadap titik B berubah 

C. Jarak titik A ke titik B menjadi 0,2 cm 

D. Posisi koordinat titik A dan B berubah 

E. Jarak antara titik A dan B menjadi 25 cm 

 

Jwb : E 

Pembahasan :  

Jarak titik A – B pada peta X berskala 1 : 500.000 adalah 5 cm 

Jika skala peta X diubah menjadi berskala 1 : 100.000 sehingga skala di 

perkecil 5 kali 

Maka, jarak A – B menjadi: 5 x 5 = 25 cm 

 

67. Dion membeli 20kg beras jenis A seharga Rp6.000,-/kg dan 30 kg beras jenis 

B dengan harga Rp 4.000,-/kg. kedua jenis beras tersebut kemudian dicampur. 

Agar Dion mendapat Untung 4%. Maka, beras tersebut dijual seharga…. 

A. Rp4.992/kg 

B. Rp4.720/kg 

C. Rp5.992/kg 

D. Rp6.720/kg 

E. Rp72.210/kg 
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JWB : A. Rp4.992 

Pembahasan : 

Dion membeli 20 kg beras jenis A seharga Rp6.000,-/kg dan 30 kg beras jenis 

B dengan harga Rp4.000,-/kg. 

Harga campuran per kg 

= {(20x6.000)+(30x4.000)} / (20 + 30) 

=4.800 

Keuntungan = 4% x 4.800 = 192 

Jadi, harga jual per kg = Rp4.800 + Rp192  

= Rp 4.992 

 

 

68. Dalam suatu pemilihan president, calon presiden (capres) X mendapatkan 

suara 1/3 lebih banyak daripada suara yang diperolah capres Y dan capres Y 

mendapat suara 1/4 lebih sedikit daripada suara yang didapat oleh capres Z. 

Jika capres Z mendapat 24 juta suara berapah jumlah suara yang di dapatkan 

oleh capres X ? 

A. 18 juta 

B. 26 juta 

C. 38 juta  

D. 24 juta 

E. 32 juta 

 

Jwb : D. 24 juta 

Pembahasan : 

X = 4/3 y ; 

y =3/4 z ; 

X = 4/3 x (¾ x 24 juta)  

X = 24 juta 

 

69. Rido membeli 5 kemeja dan 4 buah celana senilai Rp510.000,00. Tono 

membeli 4 kemeja dan 2 celana Rp360.000,00. Harga masing-masing kemeja 

dan celana adalah…. 

A. Rp70.000,00 dan Rp40.000,00 
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B. Rp60.000,00 dan Rp50.000,00 

C. Rp55.000,00 dan Rp65.000,00 

D. Rp45.000,00 dan Rp55.000,00 

E. Rp.450.000,00 dan Rp40.000,00 

 

JWB : A. Rp70.000,00 dan Rp40.000,00 

Pembahasan : 

Misalkan, kemeja dilambangkan k dan celana dilambangkan c, persamaan 

linear dua variabelnya adalah : 

5k + 4c = Rp510.000,00…. (i) |x 1| 

4k + 2c = Rp360.000,00…. (ii) |x2| 

Pertama,eliminasi variable c. 

Persamaa linear dua variabelnya menjadi : 

5k + 4c = Rp510.000,00 

,- . /� 0 1�234.444,44 

7890 7:	3;4.444

<0=9 :	24.444,44

 – 

Kedua, substitusikan k ke persamaan (i) menjadi : 

5k + 4c = Rp420.000,00 

� 5 x Rp70.000,00 + 4c = Rp510.000,00 

� Rp350.000,00 + 4c = Rp510.000,00 

� 4c = Rp160.000,00 

� c = Rp40.000,00 

Jadi, harga kemeja dan celana adalah 

Rp70.000,00 dan Rp40.000,00 

 

70. Sebuah perusahaan penyewaan mobil mengenakan sewa Rp. 350.000 setiap 

pemakaian 24 jam untuk 72 jam pertama, ditambah Rp.50.000 untuk setiap 6 

jam setelah 72 jam pertama. Jika sebuah mobil di ambil pada pukul 08:00 hari 

senin dan dikembalikan pada hari kamis pukul 21:45 minggu yang sama, 

berapakah jumlah sewa yang harus dibayar ? 

 

A. Rp. 1.150.000 

B. Rp. 1.200.000 

C. Rp. 1.250.000 



CPNSONLINE INDONESIA Page 35 

WWW.CPNSONLINE.COM 

D. Rp. 1.300.000 

E. Rp. 1.350.000 

 

Jwb : B 

Pembahasan : 

• Jika mobil di sewa mulai hari senin pukul 08:00 dan dikembalikan pada 

hari kamis pukul 21:45 dalam minggu yang sama, maka lama waktu sewa 

= 85 jam 45 menit.  

• Jika lama nya waktu sewa = 85 jam 45 menit, dan tarif sewa per 24 jam = 

Rp 350.000 umtuk 72 jam pertama, kemudian ditambah Rp 50.000 setiap 6 

jam setelah 72 jam pertama, maka biaya sewa keseluruhannya adalah: 

85 jam 45 menit = 72 jam + (13 jam + 45 Menit) 

= (3 x Rp. 350.000) + (3 x Rp 50.000) 

= Rp 1.050.000 + Rp. 150.000 

= Rp 1.200.000 

 

71. Seorang anak yang tingginya 150 cm difoto dalam ukuran kecil dengan skala 

1:30, kemudian foto tersebut ukurannya diperbesar dengan skala 4:1 maka 

tinggi anak dalam foto yang terakhir adalah …. 

A. 18 

B. 45 

C. 20 

D. 100 

E. 200 

 

JWB : C. 20 

Pembahasan : 

Tinggi anak di dalam foto setelah diperkecil 30x adalah 150 cm : 30 = 5 cm. 

Kemudian foto  di perbesar 4 kali sehingga tinggi anak dalam foto menjadi: 

4 x 5 cm = 20 cm 

 

72. Jika P bilangan yang menyatakan  0,573% dari 6,54 dan Q bilangan yang 

menyatakan 6,54% dari 0,573 maka... 
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A. P = Q 

B. P < Q 

C. P > Q 

D. P = Q + 0,5 

 

Jwb : A 

Penbahasan :  

P = 0,573% x 6,54 

Q = 6,54% x 0,573 

Pada operasi perkalian di kenal sifat kumutatif, yaitu a x b = b  x a. 

Jadi,  simpulannya nilai P =  Q 

 

73. Data: 

 3 jam, 35 menit, 25 detik 

 4 jam, 45 menit, 35 detik 

 Jumlah waktu pada data diatas adalah... 

A. 8 jam, 21 menit, 0 detik 

B. 8 jam, 11 menit, 0 detik 

C. 8 jam, 1 menit, 0 detik 

D. 8 jam, 20 menit, 0 detik 

E. 8 jam, 10 menit, 0 detik 

 

Jwb : A 

Pembahasan : 

35 detik + 25 detik = 60 detik = 1 menit + 0 detik 

35 menit + 45 menit + 1 menit ( dari penjumahan detik) = 1 jam + 21 menit 

3 jam + 4 jam + 1 jam( dari penjumlahan menit) = 8 jam 

Jadi, total nya adalah 8 jam, 21 menit, 0 detik 

 

74. Di sebuah perlombaan menggambar, terdapat empat buah lampu yang diberi 

nomor 1, 2, 3, dan 4. Lampu-lampu tersebut digunakan sebagai tanda untuk 

memanggil peserta lomba menggambar agar membawakan hasil lukisan 

gambarnya ke meja Juri dengan cara memperlihatkan lampu yang diperlukan 

sesuai ketentuan yang diberlakukan. Jumlah peserta lomba tersebut terdiri 
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dari 5 orang peserta, yaitu: Andin, Beta, Cesa, Dita, dan Eki. Adapun 

ketentuan pemanggilan peserta menggunakan lampu tersebut sebagai berikut: 

o Untuk memanggil Andin, semua lampu menyala; 

o Untuk memanggil Beta, hanya lampu 1 yang menyala; 

o Untuk memanggil Cesa, hanya lampu 2, 3, dan 4 menyala; 

o Untuk memanggil Dita, hanya lampu 1 dan 2 menyala; 

o Untuk memanggil Eki hanya lampu 3 dan 4 menyala. 

Pertanyaan: 

  Jika lampu 1 mati dan lampu 2 hidup, peserta yang dipanggil adalah ….. 

A. Andin 

B. Beta 

C. Cesa  

D. Dita 

E. Eki 

 

JWB : C. Cesa. 

Pembahasan : 

Pada saat lampu 1 mati, peserta yang mungkin dipanggil adalah Cesa dan Eki. 

Namun, jika lampu 2 hidup, peserta yang di panggil pastila Cesa. 

 

75.  Di sebuah perlombaan menggambar, terdapat empat buah lampu yang diberi 

nomor 1, 2, 3, dan 4. Lampu-lampu tersebut digunakan sebagai tanda untuk 

memanggil peserta lomba menggambar agar membawakan hasil lukisan 

gambarnya ke meja Juri dengan cara memperlihatkan lampu yang diperlukan 

sesuai ketentuan yang diberlakukan. Jumlah peserta lomba tersebut terdiri 

dari 5 orang peserta, yaitu: Andin, Beta, Cesa, Dita, dan Eki. Adapun 

ketentuan pemanggilan peserta menggunakan lampu tersebut sebagai berikut: 

o Untuk memanggil Andin, semua lampu menyala; 

o Untuk memanggil Beta, hanya lampu 1 yang menyala; 

o Untuk memanggil Cesa, hanya lampu 2, 3, dan 4 menyala; 

o Untuk memanggil Dita, hanya lampu 1 dan 2 menyala; 

o Untuk memanggil Eki hanya lampu 3 dan 4 menyala. 

Pertanyaan:       

Jika lampu 4 hidup dan lampu 2 mati, peserta yang dipanggil adalah …. 



CPNSONLINE INDONESIA Page 38 

WWW.CPNSONLINE.COM 

A. Andin 

B. Beta 

C. Cesa 

D. Dita 

E. Eki 

 

JWB : E. Eki. 

Pembahasan : 

Jika lampu 4 hidup kemungkinan pesertaa yang mungkin dipanggil adalah 

Andin, Cesa, dan Eki. Namun, jika lampu 2 mati, peserta yang dipanggil 

pastilah Eki. 

 

76.  Di sebuah perlombaan menggambar, terdapat empat buah lampu yang diberi 

nomor 1, 2, 3, dan 4. Lampu-lampu tersebut digunakan sebagai tanda untuk 

memanggil peserta lomba menggambar agar membawakan hasil lukisan 

gambarnya ke meja Juri dengan cara memperlihatkan lampu yang diperlukan 

sesuai ketentuan yang diberlakukan. Jumlah peserta lomba tersebut terdiri 

dari 5 orang peserta, yaitu: Andin, Beta, Cesa, Dita, dan Eki. Adapun 

ketentuan pemanggilan peserta menggunakan lampu tersebut sebagai berikut: 

o Untuk memanggil Andin, semua lampu menyala; 

o Untuk memanggil Beta, hanya lampu 1 yang menyala; 

o Untuk memanggil Cesa, hanya lampu 2, 3, dan 4 menyala; 

o Untuk memanggil Dita, hanya lampu 1 dan 2 menyala; 

o Untuk memanggil Eki hanya lampu 3 dan 4 menyala. 

Pertanyaan: 

Jika lampu 2 hidup  dan lampu 3 mati, peserta yang dipanggil adalah …. 

A. Andin 

B. Beta 

C. Cesa 

D. Dita 

E. Eki 

 

JWB : D. Dita. 

Pembahasan : 
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Jika lampu 2 hidup, peserta yang mungkin dipanggil adalah Andin, Cesa, dan 

Dita. Namun, jika lampu 3 mati, peserta yang dipanggil adalah Dita. 

 

77. Di sebuah perlombaan menggambar, terdapat empat buah lampu yang diberi 

nomor 1, 2, 3, dan 4. Lampu-lampu tersebut digunakan sebagai tanda untuk 

memanggil peserta lomba menggambar agar membawakan hasil lukisan 

gambarnya ke meja Juri dengan cara memperlihatkan lampu yang diperlukan 

sesuai ketentuan yang diberlakukan. Jumlah peserta lomba tersebut terdiri 

dari 5 orang peserta, yaitu: Andin, Beta, Cesa, Dita, dan Eki. Adapun 

ketentuan pemanggilan peserta menggunakan lampu tersebut sebagai berikut: 

o Untuk memanggil Andin, semua lampu menyala; 

o Untuk memanggil Beta, hanya lampu 1 yang menyala; 

o Untuk memanggil Cesa, hanya lampu 2, 3, dan 4 menyala; 

o Untuk memanggil Dita, hanya lampu 1 dan 2 menyala; 

o Untuk memanggil Eki hanya lampu 3 dan 4 menyala. 

Pertanyaan: 

 Jika lampu 1 hidup dan lampu 2 mati, peserta yang dipanggil adalah … 

A. Andin 

B. Beta 

C. Cesa 

D. Dita 

E. Eki 

 

JWB :  B. Beta. 

Pembahasan : 

Jika lampu 1 hidup, peserta yang mungkin dipanggil adalah Andin, Beta, dan 

Dita. Namun, jika lampu 2 mati, Pastilah peserta yang dipanggil adalah Beta. 

 

 

78. Jika ada karyawan baru di dekat saya, maka 

A.   Saya akan memperkenalkan diri dan teman-teman saya 

B. Saya memintanya memperkenalkan dirinya karena dia orang baru 

C. Saya menunggunya memperkenalkan dirinya 

D. Saya tak perlu mengusiknya 
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E. Biarlah perkenalan terjadi besok-besok saja 

 

JAWABAN: 

A. Saya akan memperkenalkan diri dan teman-teman saya 

 

79. Jika seorang rekan kerja menyampaikan gagasan yang berbeda dengan 

gagasan saya, padahal gagasan saya lebih berkualitas, maka 

A. Saya potong bicaranya dengan sopan 

B. Saya potong bicaranya agar tidak membuang waktu saya 

C. Saya dengarkan setengah hati 

D. Saya persilakan dulu sampai bicaranya selesai 

E. Saya tak perlu mendengarnya 

 

JAWABAN: 

D. Saya persilakan dulu sampai bicaranya selesai 

 

80. Jika saya diperintah oleh seorang atasan yang kurang cakap dibandingkan 

dengan saya, maka 

A. Saya merasa kesal 

B. Saya tidak bersedia melaksanakan perintahnya 

C. Saya terkadang marah 

D. Saya tetap melaksanakan perintahnya selama itu baik 

E. Saya melaksanakan perintahnya meski dengan setengah hati 

 

JAWABAN: 

D. Saya tetap melaksanakan perintahnya selama itu baik 

 

81. Ketika muncul suatu masalah dalam pekerjaan yang kebetulan ada kaitannya 

dengan hal hal yang menjadi kewajiban saya, maka saya ... 

A. Mencari kambing hitam penyebab masalah 

B. Akan bertanggung jawab 

C. Membiarkan masalah tetap berlangsung 

D. Melihat dulu adakah orang lain yang bersalah 
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E. Mungkin ada pihak lain harus bertanggungjawab 

 

JAWABAN: 

B. Akan bertanggung jawab 

 

82. Jika diberikan tugas kantor yang berat oleh atasan, maka saya 

A. Jujur mengatakan pada atasan tugasnya terlalu berat 

B. Meminta keringanan 

C. Meminta rekan kerja membantu 

D. Berusaha menyelesaikan sebaik-baiknya 

E. Menolak dan berterus terang tugasnya terlalu berat 

 

JAWABAN: 

D. Berusaha menyelesaikan sebaik-baiknya 

 

 

83. Ketika berbelanja di minimarket, kasir melakukan kesalahan penghitungan. 

Maka sikap saya adalah... 

A. Mengkonfirmasi untuk mendapatkan kebenaran 

B. Mengkonfirmasi jika saya dirugikan 

C. Mengkonfirmasi jika selisih harga terlalu tinggi 

D. Abaikan saja karena bukan kesalahan saya 

E. Abaikan saja karena mungkin harganya telah berubah 

 

JAWABAN: 

A. Mengkonfirmasi untuk mendapatkan kebenaran 

 

84. Suatu hari, Anda pulang jam 01. 00 WIB dinihari menuju rumah dalam 

kondisi tubuh yang sangat lelah. Dijalan anda mendapati ada kecelakaan. 

A. Melihat situasi terlebih dulu. Jika memungkinkan, maka saya tolong 

B. Langsung pulang saja karena bagaimanapun juga kondisi badan saya 

sangat lelah sekali 
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C. Pergi saja karena sudah ada orang yang mendekati korban tersebut, 

pastilah sudah ada yang menolong 

D. Melihat sepintas, apakah korbannya parah. Jika parah, akan saya tolong 

E. Langsung pulang saja, paling-paling hanya rekayasa komplotan perampok 

jalanan yang sedang melakukan aksinya. 

 

JAWABAN: 

A. Melihat situasi terlebih dulu. Jika memungkinkan, maka saya tolong 

 

85. Pada akhir bulan, tagihan rekening telepon kantor mengalami lonjakan 

menjadi sebesar Rp.21.000.000, dari yang biasanya tidak pernah melebihi Rp. 

15.000.000,. Setelah dilakukan pengecekan ternyata banyak nomor telepon 

yang dihubungi tidak memiliki hubungan kerja dengan organisasi. Jajaran 

pimpinan kemudian memanggil semua pegawai untuk melakukan pengecekan 

dan penyelesaian masalah tersebut. Sebenarnya saya termasuk pegawai yang 

menggunakan telepon untuk urusan pribadi. Respon saya adalah.... 

A. Berterus terang telah menggunakan fasilitas telepon di luar pekerjaan 

kantor 

B. Seharusnya organisasi menyelesaikan pembayaran saja karena anggaran 

masih tersedia 

C. Sebaiknya atasan bertanya kepada setiap pegawai untuk mengetahui siapa 

saja yang menggunakan telepon di luar pekerjaan kantor 

D. Seharusnya organisasi tidak perlu membesar besarkan masalah ini karena 

masih banyak hal penting lainnya yang harus diselesaikan 

E. Jika pimpinan membuktikan bahwa saya menggunakan telepon untuk 

urusan pribadi, saya akan mengundurkan diri 

 

JAWABAN: 

A. Berterus terang telah menggunakan fasilitas telepon di luar pekerjaan 

kantor 

 

86. Jika ada tugas yang kurang menyenangkan, 

A. Tetap saya selesaikan karena itu tanggungjawab saya 
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B. Daripada saya stress, lebih baik saya minta orang lain yang mengerjakan 

C. Saya berhak memprotes kepada atasan 

D. Saya selesaikan meskipun terasa berat hati 

E. Saya meminta tolong rekan kerja untuk menyelesaikan 

 

JAWABAN: 

A. Tetap saya selesaikan karena itu tanggungjawab saya 

 

87. Ketika proyek kerja yang saya pimpin tidak memberikan hasil optimal gara-

gara ada satu anak buah saya yang melakukan kesalahan, maka 

A. Saya tidak dapat dipersalahkan 

B. Itu tidak termasuk dalam tanggungjawab saya 

C. Anak buah itu harus bertanggungjawab atas semuanya 

D. Bagaimanapun   juga,   sebagai   pimpinan   proyek   sayapun turut 

bertanggungjawab 

E. Hal itu menjadi kekeliruan anak buah saya semata 

 

JAWABAN: 

D. Bagaimanapun   juga,   sebagai   pimpinan   proyek   sayapun turut 

bertanggungjawab 

 

88. Jika rekan kerja saya berlaku tidak fair dalam rangka berkompetisi untuk 

kenaikan pangkat, maka saya…. 

A. Menegurnya 

B. Tidak menegurnya karena khawatir salah faham 

C. Diam-diam  melaporkan  kepada atasan  sehingga saya berpeluang 

menangkompetisi 

D. Menegurnya, dan kalau dia tidak bersedia memperbaiki maka saya 

laporkan pada atasan 

E. Mendiamkannya 
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JAWABAN: 

D. Menegurnya, dan kalau dia tidak bersedia memperbaiki maka saya 

laporkan pada atasan 

 

89. Ketika lampu lalu lintas menyala merah, seorang teman mengajak untuk terus 

melaju,dan keempat mobil teman saya mengikuti ajakan tersebut. Bagaimana 

dengan anda ?  

A. Saya tetap menunggu lampu menyala hijau 

B. Saya turut melaju karena jika melaju di lampu merah bersama-sama 

justeru tidak mengapa 

C. Saya ragu-ragu apa yang harus saya perbuat 

D. Jika tak ada polisi di sekitar tempat tersebut, saya ikut melaju 

E. Saya tak ikut melaju karena takut tertangkap polisi 

 

JAWABAN: 

A. Saya tetap menunggu lampu menyala hijau 

 

90. Karyawan baru itu ternyata kurang bersikap respek dan ramah kepada rekan 

lainnya 

A. Sayapun tak perlu bersikap ramah kepadanya 

B. Saya ingatkan dengan baik-baik agar dia bersikap ramah 

C. Semoga dia menyadari sendiri kekeliruannya 

D. Saya laporkan kepada atasan mengenai hal ini 

E. Hal itu menjadi tanggungjawab manajer SDM 

 

JAWABAN: 

B. Saya ingatkan dengan baik-baik agar dia bersikap ramah 

 

91. Jika anda melihat anak atasan anda melakukan kesalahan, apa yang anda 

perbuat ? 

A. Mendiamkannya, takut atasan tersinggung 

B. Mengingatkannya, lalu berpesan kepada anak tersebut agar jangan 

memberitahukan ayahnya bahwa saya yang mengingatkan 
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C. Mengingatkannya 

D. Meminta rekan lain mengingatkannya 

E. Melaporkannya kepada atasan tersebut 

 

JAWABAN: 

C. Mengingatkannya 

 

92. Saya ditawari oleh pimpinan untuk melanjutkan studi di provinsi lain atas 

biaya kantor.Saat ini saya baru saja dikaruniai bayi kembar yang masih 

membutuhkan perhatian saya. Keputusan saya adalah ... 

A. Menolak tawaran tersebut 

B. Menerima tawaran tersebut dengan konsekuensi mengikutkan keluarga 

yang merupakan tanggungjawab saya 

C. Menerima tawaran tersebut dengan permohonan agar keluarga dapat ikut 

saya dengan tambahan biaya hidup 

D. Menolak tawaran tersebut namun mohon kebijakan pimpinan jika ada 

kesempatan lagi saya dapat diikutkan 

E. Menerima tawaran tersebut dan dengan berat hati meninggalkan keluarga 

 

JAWABAN: 

B. Menerima tawaran tersebut dengan konsekuensi mengikutkan keluarga 

yang merupakan tanggungjawab saya 

 

93. Tim bola voli unit kami diperkirakan akan kalah melawan tim bola voli unit 

lain dalam instansi kami. Sikap saya dalam pertandingan adalah : 

A. Lebih baik diam karena sadar akan kekuatan tim kami 

B. Berusaha  bersembunyi agar tidak diketahui  bahwa saya adalah 

pendukung tim lemah 

C. Tetap memberikan dukungan dengan penuh semangat 

D. Jika tim kami kalah tidaklah mengapa, toh sudah diperkirakan demikian 

E. Memberikan dukungan karena malu dianggap tidak setia kawan 
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JAWABAN: 

C. Tetap memberikan dukungan dengan penuh semangat 

 

94. Bagi saya, kegagalan adalah 

A. isyarat tegas bahwa kita harus berhenti 

B. Justeru meningkatkan ketangguhan saya untuk mencoba lagi dengan lebih 

baik 

C. Sering menjatuhkan mental saya 

D. Saya upayakan untuk tidak mengurangi semangat saya 

E. Mungkin ada unsur kekeliruan dari anggota tim saya 

 

JAWABAN: 

B.  Justeru meningkatkan ketangguhan saya untuk mencoba lagi dengan lebih 

baik 

 

95. Menurut saya, para pemimpin besar dunia itu 

A. Mereka memang sudah ditakdirkan menjadi pemimpin besar 

B. Mereka berusaha keras dalam hidupnya untuk sukses 

C. Mereka mendapatkan kesempatan dan fasilitas sehingga bisa sukses 

D. Mereka adalah pribadi yang langka 

E. Mereka sangat beruntung bisa sukses dan menjadi pemimpin besar 

 

JAWABAN: 

B. Mereka berusaha keras dalam hidupnya untuk sukses 

 

96. Pada waktu bangun tidur saya sering merasa 

A. Tugas-tugas yang begitu banyak telah menanti saya 

B. Bersemangat untuk melaksanakan aktifitas sehari-hari 

C. Pusing-pusing memikirkan suasana kantor yang kurang nyaman 

D. Khawatir atasan akan marah lagi hari ini 

E. Berharap semoga hari ini hari baik saya 
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JAWABAN: 

B. Bersemangat untuk melaksanakan aktifitas sehari-hari 

 

97. Saya akan turut memberikan kontribusi terhadap pembangunan nusa dan 

bangsa lndonesia 

A. Jika saya berkarya sebagai Pegawai Negeri Sipil 

B. Dimanapun saya berkarya, saya akan turut memberikan kontribusi 

terhadap pembangunan bangsa 

C. Ketika saya menjadi seorang birokrat tingkat atas 

D. Ketika saya menjabat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, baik 

tingkat pusat maupun daerah 

E. Dimanapun saya berkarya, saya akan turut memberikan kontribusi 

terhadap pembangunan bangsa dengan syarat didukung oleh pemerintah 

 

JAWABAN: 

B. Dimanapun saya berkarya, saya akan turut memberikan kontribusi terhadap 

pembangunan bangsa 

 

98. Setelah mendapat penghargaan sebagai pegawai paling berprestasi tahun ini, 

saya 

A. Puas dengan penghargaan tersebut 

B. Merasa tidak percaya bila saya mendapat penghargaan tersebut 

C. Memberitahukan kepada seluruh keluarga berita bahagia ini 

D. Saya bertanya-tanya mungkinkah tahun depan akan mendapatkannya lagi? 

E. Saya senang dan berupaya untuk lebih berprestasi lagi  

 

JAWABAN: E. Saya senang dan berupaya untuk lebih berprestasi lagi  

 

99. Instansi kantor Anda mengadakan training yang sangat bermanfaat bagi 

peningkatan kemampuan Anda, namun training tersebut diadakan pada hari 

Sabtu dan Minggu. 

A. Lebih baik saya mengikuti training yang diadakan bukan pada hari libur 



CPNSONLINE INDONESIA Page 48 

WWW.CPNSONLINE.COM 

B. Hari libur Sabtu dan Minggu adalah hak pegawai untuk libur dari urusan 

pekerjaan dan yang berhubungan dengannya 

C. Saya bersedia mengorbankan dua hari libur tersebut untuk mengikuti 

training 

D. Saya bersedia mengikuti training namun hanya hari Sabtu saja 

E. Saya menyarankan pegawai lain yang masih lajang saja untuk mengikuti 

training tersebut 

 

JAWABAN: 

C.  Saya bersedia mengorbankan dua hari libur tersebut untuk mengikuti 

training 

 

100. Seluruh pekerjaan telah selesai saya kerjakan namun jam kerja hari ini masih 

tersisa sekitar 2 jam lebih. 

A. Mumpung masih di kantor dengan fasilitas internet, maka saya 

pergunakan untuk mengakses situs jaringan sosial facebook 

B. Setelah lelah bekerja hari ini, saya rasa tak ada salahnya saya mengobrol 

dengan rekan-rekan kerja lain untuk sekedar mengisi waktu 

C. Saya lebih suka membaca tabloid infotainment 

D. Saya pergunakan untuk chatting dengan kawan lama 

E. Saya pergunakan untuk membaca buku-buku pengembangan diri. 

 

JAWABAN: 

E. Saya pergunakan untuk membaca buku-buku pengembangan diri. 

 


