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1. Konsekuensi dan hubungan organis antara pancasila, pembukaan UUD 1945 dan 

batang tubuh UUD 1945 yang tidak dapat terpisahkan adalah … 

A. Tiap pasal tidak boleh saling bertentangan 

B. Nilai pancasila harus ada dalam tiap pasal 

C. Unsur tersebut harus saling mengisi 

D. Batang tubuh merupakan penjelasan pancasila 

E. Unsur ideologi setiap bangsa  

 

Jwb: C. Unsur tersebut harus saling mengisi.  

Konsekuensi dan hubungan organis antara pancasila, pembukaan UUD 1945 dan 

batang tubuh UUD 1945 yang tidak dapat terpisahkan adalah unsur tersebut harus 

saling mengisi. 

 

2. Pengamalan pancasila sebagai dasar negara mengandung keharusan-keharusan dan 

larangan-larangan yang harus dilaksanakan oleh 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  

Dalam pembukaan UUD 1945 pada alenia IV diterangkan bahwa indonesia 

berdasarkan pancasila, dimana sila-sila pancasila ini dijadikan dasar bertingkah laku. 
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3. Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka karena memiliki nilai-nilai yang di 

anggap baik dan benar oleh masyarakat indonesia. Hal ini berarti pancasila memiliki 

dimensi 

A. Dimensi idealistis 

B. Dimensi subjektifutas  

C. Dimensi realitas  

D. Dimensi objektifitas 

E. Dimensi normative 

 

Jwb : A. Dimensi idealistis  

Pembahasan :  

Pancasila berdimensi idealistis mengandung cita-cita yang ingin diicapai dalam 

berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila bukan 

saja memenuhi dimensi idealisme ini tetapi juga berkaitan dengan dimensi realitas. 

Sehingga Pancasila memiliki dimensi idealitas, karena pancasila memiliki nilai-nilai 

yang di anggap baik dan benar oleh masyarakat indonesia. 

 

4. Pembukaan UUD 1945 tidak boleh dirubah oleh siapapun karena ... 

A. Akan membubarkan negara 

B. Merupakan janji  

C. Warisan pahlawan 

D. Tidak sesuai 

E. Harus diupdate 

 

Jwb : A. Akan membubarkan negara. 

Merubah isi pembukaan UUD 1945, berarti pembubaran negara yang 

diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. 

 

5. Pada umumnya UUD memuat tentang ... 

1. Tujuan negara 

2. Bentuk negara 

3. Bentuk pemerintah 

4. Pembagian kekuasaan negara 

 



CPNSONLINE INDONESIA Page 3 

WWW.CPNSONLINE.COM 

Jwb : E (semua jawaban benar ) 

UUD memuat  diantaranya tujuan negara, bentuk Negara, bentuk pemerintahan, dan 

pembagian kekuasaan. 

 

6. Berbagai konvensi internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia telah 

diratifikasi dalam bentuk undang-undang. Ratifikasi adalah ... 

A. Penyesuaian 

B. Perubahan 

C. Penyerapan 

D. Pelaksanaan 

E. Pengesahan 

 

Jwb : E. Pengesahan  

Pembahasan:  

Ratifikasi merupakan pengesahan suatu dokumen negara oleh parlemen, khususnya 

pengesahan UUD, perjanjian negara, dan persetujuan hukum internasional. 

Ratifikasi adalah proses adopsi perjanjian internasional, atau konstitusi atau dokumen 

yang bersifat nasional lainnya (seperti amandemen terhadap konstitusi) melalui 

persetujuan dari tiap entitas kecil di dalam bagiannya. Proses ratifikasi konstitusi 

sering ditemukan pada negara federasi seperti Amerika Serikat atau konfederasi 

seperti Uni Eropa. 

Pada pasal 2 Konvensi Wina 1969, ratifikasi didefinisikan sebagai tindakan 

internasional dimana suatu Negara menyatakan kesediaannya atau melahirkan 

persetujuan untuk diikat oleh suatu perjanjian internasional. Karena itu ratifikasi tidak 

berlaku surut, melainkan baru mengikat sejak penandatanganan ratifikasi 

 

7. Menjelang proklamasi muncul perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan 

muda mengenai waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan indonesia. 

SEBAB 

Golongan muda dibawah pimpinan Chaerul Saleh menculik Soekarno-Hatta dan 

membawanya ke rengasdengklok. 

 

Jwb : B.   
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Perbedaan antara golongan tua dan muda disebabkan karena golongan muda 

menginginkan terjadinya proklamasi kemerdekaan secepatnya setelah jepang kalah 

dari sekutu tanggal 14 agustus 1945. Sedangkan golongan tua menginginkan 

proklamasi kemerdekaan harus menunggu perintah jepang melalui sidang PPKI. 

Namun pernyataan dan alasan tidak memiliki hubungan. 

 

8. Pristiwa 17 Oktober 1952 adalah demonstrasi yang menuntut ... 

A. Pembubaran parlemen 

B. Percepatan pelaksanaan pemilihan umum 

C. Pembubaran partai-partai politik 

D. Retooling kabinet 

E. Nasionalisasi perusahaan-perusahaan belanda di indonesia 

 

Jwb : A. Pembubaran parlemen 

Pembahasan: pristiwa 17 Oktober 1952 adalah demostrasi yang terjadi pada kabinet 

Wilopo untuk membubarkan parlemen (DPRS) karena di anggap campur tangan 

dalam masalah internal AD. 

 

9. Teori yang mengedepankan kemiskinan negara-negara dunia ketiga lebih disebabkan 

oleh struktur perekonomian dunia yang bersifat eksploitatif adalah teori …. 

A. lokasi 

B. modernisasi 

C. ketergantungan 

D. struktural 

 

JAWABAN:  

C. ketergantungan 

Teori ketergantungan mengedepankan kemiskinan negara-negara dunia ketiga lebih 

disebabkan oleh struktur perekonomian dunia yang bersifat eksploitatif  

Adapun: 

- Teori lokasi tidak mengedepankan kemiskinan negara-negara dunia ketiga lebih 

disebabkan oleh strktur perekonomian dunia yang bersifat eksploitatif  

- Teori modernisasi tidak mengedepankan kemiskinan negara-negara dunia ketiga 

lebih disebabkan oleh struktur perekonomian dunia yang bersifat eksploitatif  
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- Teori struktural tidak mengedepankan kemiskinan negara-negara dunia ketiga lebih 

disebabkan oleh struktur perekonomian dunia yang bersifat eksploitatif  

   

10.  Roucek dan warren dalam bukunya Sociology an introduction mengemukakan bahwa 

salah satu ciri khas masyarakat desa adalah faktor geografis karena mempunyai arti 

penting sebagai suatu prinsip terbentuknya organisasi/asosiasi karena: 

A. Berbeda dengan orang kota yang pengelompokkannya berdasarkan atas 

kepentingan, pengelompokkan orang desa lebih berdasarkan atas kedaerahan 

B. Perasaan setia antara sesama warga suatu masyarakat atau kelompok sosial lainnya 

C. Pemilahan antara dua hal atau konsep yang bertentangan atau berseberangan satu 

sama lain 

D. Wilayah dan masyarakat di luar desa yang secara administratif berada di atas desa 

 

JAWABAN:  

A. Berbeda dengan orang kota yang pengelompokkannya berdasarkan atas 

kepentingan, pengelompokkan orang desa lebih berdasarkan atas kedaerahan. 

Adapun: 

- Perasaan setia antara sesama warga suatu masyarakat atau kelompok sosial lainnya 

adalah pengertian dari solidaritas sosial 

- Pemilahan antara dua hal atau konsep yang bertentangan atau berseberangan satu 

sama lain, adalah pengertian dari dikotomi 

- Wilayah dan masyarakat di luar desa yang secara administratif berada di atas desa 

adalah pengertian dari supra desa 

 

11. Eksistensi desa yang bersifat otonom, bebas dari pengaruh dan pengendalian pihak 

luar menandakan desa berada dalam salah satu tahap evolusi politik sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Elman Service yakni tahap: 

A. Band 

B. Tribe 

C. Chiefdom 

D. State 

 

JAWABAN: B. Tribe 
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- band adalah tahap masyarakat desa hidup dari berburu dan meramu yang tidak 

menetap di suatu tempat secara permanen 

- dalam tahap chiefdom desa telah terkoodinasi secara sendtral dan diperintah dari 

atas ke bawah 

- dalam tahap state, kekuasaan Negara mencampuri hamper semua aspek kehidupan 

desa 

 

12. Fungsi keluarga merupakan faktor pendukung dari family control, berikut ini yang 

termasuk fungsi keluarga kecuali : 

A. Fungsi reproduksi 

B. Fungsi ekonomi 

C. Fungsi sosial 

D. Fungsi komunitas 

 

JAWABAN: 

D. Fungsi komunitas 

Fungsi komunitas bukan merupakan faktor pendukung dari family control 

adapun: 

- fungsi reproduksi merupakan faktor pendukung dari family control 

- fungsi ekonomi merupakan faktor pendukung dari family control 

- fungsi sosial merupakan faktor pendukung dari family control 

 

13. Yang mempunyai peranan dalam lembaga adat desa-desa di Indonesia adalah sebagai 

berikut,kecuali : 

A. Ikatan genealogis 

B. Ikatan daerah 

C. Agama 

D. Gotong royong 

 

Jawaban: 

D. Gotong royong  

Gotong royong tidak mempunyai peranan dalam lembaga adat desa-desa di Indonesia. 

Adapun: 

- ikatan genealogis mempunyai peranan dalam lembaga adat desa–desa di Indonesia 
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- ikatan daerah mempunyai peranan dalam lembaga adat di desa–desa di Indonesia-  

- ikatan Agama mempunyai peranan dalam lembaga adat di desa–desa di Indonesia 

  

14. Salah satu alasan petani huma dikategorikan sebagai komunitas petani, hal ini karena: 

A. Menerapkan suatu sistem yang konsisten dalam cocok tanam mereka 

B. Rendahnya kemampuan perorangan untuk mengendalikan masa depan mereka 

C. Berkaitan dengan pandangan sempit sebatas lokalitas dalam mana seseorang 

tinggal/hidup 

D. Sumber-sumber ekonomi yang mengatur dirinya sendiri (self regulated) digunakan 

seluruhnya dan sifatnya stabil 

 

JAWABAN: 

A. Menerapkan suatu sistem yang konsisten dalam cocok tanam mereka 

Adapun: 

-  Rendahnya kemampuan perorangan untuk mengendalikan masa depan mereka 

adalah pengertian dari fatalisme 

- Berkaitan dengan pandangan sempit sebatas lokalitas dalam mana seseorang 

tinggal/hidup adalah pengertian dari lokaliteness 

- Sumber-sumber ekonomi yang mengatur dirinya sendiri (self regulated) digunakan 

seluruhnya dan sifatnya stabil adalah karakteristik ekonomi klasik menurut John M. 

Keynes 

 

15. Modernisasi ternyata mempengaruhi kehidupan masyarakat desa, termasuk gaya 

hidup perkotaan yang negatif, berikut ini adalah gaya hidup perkotaan yang negatif, 

kecuali : 

A. Hedonisme 

B. Konsumtivisme 

C. saling rukun satu sama lain 

D. Sekularisme 

 

JAWABAN: 

C. saling rukun satu sama lain 

Adapun: 

- hedonism adalah salah satu gaya hidup perkotaan yang negative  
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- konsumtivisme adalah salah satu gaya hidup perkotaan yang negative  

- sekularisme adalah salah satu gaya hidup perkotaan yang negative 

 

16. Pelayanan yang disediakan pemerintah daerah kepada masyarakat yang bersifat 

regulatif antara lain... 

A. rumah sakit 

B. terminal 

C. jalan dan pasar 

D. kartu tanda penduduk 

 

JAWABAN: 

D. kartu tanda penduduk 

Adapun: 

- rumah sakit, terminal, serta jalan dan pasar merupakan pelayanan yang bersifat 

public goods  

 

17. Mekanisme yang dilakukan pemerintah daerah untuk menjamin dilaksanakannya 

sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah tercapai adalah ... 

A. pengawasan 

B. pengendalian 

C. pemeriksaan 

D. pembinaan 

 

JAWABAN: 

B. pengendalian 

pengendalian merupakan mekanisme untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan 

kebijakan 

adapun: 

- Pengawasan  merupakan kegiatan yang dilakukan pihak di luar eksekutif untuk 

mengawasi kinerja pemerintahan 

- Pemeriksaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak independen dan 

berkompeten untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemda telah sesuai dengan 

standar atau kinerja yang ada 
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- Pembinaan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan 

tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. 

 

18. Ciri pokok hubungan pusat-daerah dalam agency model antara lain pemerintah 

daerah... 

A. memiliki tingkat kebebasan tertentu 

B. memiliki kewenangan secara formal 

C. menyeimbangkan kekuasaan antara pusat dan daerah 

D. memiliki kewenangan terbatas 

 

JAWABAN: 

D. memiliki kewenangan terbatas 

Adapun: 

- memiliki tingkat kebebasan tertentu merupakan ciri model kemitraan 

- memiliki kewenangan secara formal merupakan ciri model kemitraan 

- menyeimbangkan kekuasaan antara pusat dan daerah merupakan ciri model 

kemitraan 

 

19. Karakteristik dekonsentrasi dalam bentuk field administration antara lain  ... 

A. pegawai pusat yang bekerja di daerah berada di bawah pengawasan kepala wilayah 

B. kepala daerah melakukan koordinasi terhadap staf pelaksana pemerintah pusat 

C. hubungan timbal balik dan hubungan koordinasi antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah 

D. aparatur pemerintah pusat yang bekerja di daerah berada di bawah arahan dan 

pengawasan pemerintah pusat 

 

JAWABAN; 

D. Aparatur pemerintah pusat yang bekerja di daerah berada di bawah arahan dan 

pengawasan pemerintah pusat 

Adapun: 

- pegawai pusat yang bekerja di daerah berada di bawah pengawasan kepala wilayah 

merupakan karakteristik local administration 

- kepala daerah melakukan koordinasi terhadap staf pelaksana pemerintah pusat 

merupakan karakteristik local administration 
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- hubungan timbal balik dan hubungan koordinasi antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah merupakan karakteristik devolusi 

 

20. Urusan-urusan tertentu yang segera dapat diatur dan diurus oleh daerah sebagaimana 

ditetapkan dalam undang-undang pembentukan daerah disebut sebagai ... 

A. urusan pusat 

B. urusan daerah 

C. kewenangan pangkal 

D. isi otonomi daerah  

 

JAWABAN: 

C. kewenangan pangkal 

Pada organisasi pemerintah, kegiatan yang dijalankan untuk mencapai tujuan 

didasarkan pada kewenangan yang dimilikinya.  

Organisasi pemerintah daerah di Indonesia pada masa lalu disusun dengan dasar 

perhitungan : 

- adanya kewenangan pangkal yang diberikan kepada daerah melalui undang-undang  

pembentukan daerah otonom; 

- adanya tambahan penyerahan urusan berdasarkan pandangan pemerintah pusat; 

- adanya pemberian dana/anggaran yang diikuti dengan pembentukan organisasi 

untuk menjalankan urusan dan menggunakan dana (prinsip Function Follow Money). 

Adapun: 

- urusan pusat merupakan segala sesuatu yang menurut peraturan ditugaskan sendiri 

oleh pusat kepada dirinya 

- urusan daerah merupakan segala sesuatu yang menurut peraturan ditugaskan pusat 

kepada daerah 

- isi otonomi daerah merupakan jenis/macam urusan –urusan pemerintahan yang 

diserahkan kepada daerah 

 

21. Karakteristik persebaran urusan pemerintahan kepada daerah yang menggunakan 

ajaran rumah tangga formil antara lain ... 

A. setiap saat urusan rumah tangga daerah dapat ditambah sesuai dengan kesanggupan 

dan kemampuan daerah yang bersangkutan 
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B. urusan rumah tangga daerah tidak diperinci secara nominatif di dalam undang-

undang pembentukan daerah 

C. persebaran urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah diperinci 

secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan 

D. urusan rumah tangga daerah sebagai modal pangkal ditetapkan dalam undang-

undang pembentukan daerah  

 

JAWABAN: 

B. urusan rumah tangga daerah tidak diperinci secara nominatif di dalam undang-

undang pembentukan daerah 

Adapun: 

- setiap saat urusan rumah tangga daerah dapat ditambah sesuai dengan kesanggupan 

dan kemampuan daerah yang bersangkutan merupakan ciri ajaran rumah tangga riil. 

- persebaran urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah diperinci secara 

tegas di dalam peraturan perundang-undangan merupakan ciri ajaran rumah tangga 

materiil 

- urusan rumah tangga daerah sebagai modal pangkal ditetapkan dalam undang-

undang pembentukan daerah merupakan ciri ajaran rumah tangga riil 

 

22. Organisasi perangkat daerah sebagai pembantu kepala daerah dalam penyusunan 

kebijakan dan koordinasi adalah ... 

A. sekretariat daerah 

B. lembaga teknis daerah 

C. badan atau kantor 

D. dinas daerah 

 

JAWABAN: 

A. sekretariat daerah 

Adapun: 

- lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik 

- badan atau kantor merupakan bentuk lembaga teknis daerah 

- dinas daerah merupakan unsur pelaksana urusan daerah 
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23. Jika distribusi penerimaan kepada daerah didasarkan pada atau menurut asal sumber 

penerimaan, maka model hubungan keuangan pusat –daerah yang digunakan adalah... 

A. by origin 

B. by formula 

C. by percentage 

D. money follow function 

 

JAWABAN: 

A. by origin 

by origin merupakan model hubungan keuangan pusat-daerah berdasar asal sumber 

penerimaan  

Adapun: 

- by formula merupakan model hubungan keuangan pusat- daerah berdasar formula 

tertentu 

- by percentage merupakan model hubungan keuangan pusat – daerah berdasar 

persentase tertentu 

- money follow function merupakan pendanaan mengikuti fungsi yang harus 

dilaksanakan pemda 

 

24. Pajak daerah yang dipungut kabupaten, kota besar dan kota kecil pada masa berlaku 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 antara lain ... 

A. pajak kendaraan tidak bermotor 

B. pajak kendaraan bermotor 

C. pajak perorangan 

D. landrente 

 

JAWABAN: 

A. pajak kendaraan tidak bermotor. 

ajak kendaraan tidak bermotor pajak ini merupakan kelanjutan pemungutan pajak 

daerah sejak jaman Hindia Belanda 

Adapun: 

- pajak kendaraan bermotor merupakan pajak negara yang diserahkan kepada daerah 

berdasarkan ordonantie financieele 
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- pajak perorangan merupakan pajak negara yang diserahkan kepada daerah 

berdasarkan ordonantie financieele 

- landrente  merupakan pajak negara yang diserahkan kepada daerah berdasarkan 

ordonantie financieele 

 

25. Sumber pendanaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah dan dana bagi 

hasil disebut sebagai .. 

A. alokasi dasar 

B. kapasitas fiskal 

C. celah fiskal 

D. kebutuhan fiskal 

 

JAWABAN: 

B. kapasitas fiskal 

kapasitas fiskal merupakan dana yang bersumber dari PAD dan dana bagi hasil 

Adapun: 

- alokasi dasar merupakan alokasi dana dari pemerintah pusat kepada pemda yang 

dihitung berdasar jumlah pegawai negeri sipil daerah 

- celah fiskal merupakan kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah  

- kebutuhan fiskal merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan 

fungsi layanan dasar umum  

 

26. Fungsi pokok pemerintah pada tahap unifikasi primitif adalah ... 

A. melindungi modal yang berasal dari rakyat 

B. mempersatukan rakyat yang belum terikat kuat 

C. mengijinkan dan membantu modernisasi ekonomi 

D. memberikan dasar bagi pengaturan dan pengorganisasian kembali struktur sosial  

 

JAWABAN: 

B. mempersatukan rakyat yang belum terikat kuat 

adapun: 

- melindungi modal yang berasal dari rakyat adalah fungsi pokok pemerintah pada 

tahap kesejahteraan nasional  
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- mengijinkan dan membantu modernisasi ekonomi adalah fungsi pokok pemerintah 

pada tahap industrialisasi  

- memberikan dasar bagi pengaturan dan pengorganisasian kembali struktur sosial 

adalah fungsi pokok pemerintah pada tahap politik  

 

27. Hak dalam memilih pendidikan termasuk dalam hak asasi  

A. politik 

B. ekonomi 

C. sosial dan kebudayaan 

D. pribadi  

 

JAWABAN: 

C. sosial dan kebudayaan 

hak sosial dan kebudayaan adalah hak memilih pendidikan, mengembangkan 

kebudayaan, dsb  

Adapun: 

- hak asasi politik adalah hak ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih dan dipilih 

dalam pemilu, hak berserikat dan berorganisasi, dsb  

- hak ekonomi adalah hak membeli sesuatu, memiliki dan menjualnya serta 

memanfaatkannya, dsb 

- hak pribadi adalah kebebasan memeluk agama, menyatakan pendapat, bergerak, dsb  

 

28. Pada masa Demokrasi Terpimpin partai politik telah dipandang bertindak memecah 

belah persatuan bangsa karena terlalu mementingkan ideologi masing-masing. Salah 

satu strategi pemerintah Orde Baru dalam mengatasi persoalan tersebut adalah 

membebaskan rakyat di daerah pedesaan terhadap kegiatan-kegiatan politik, dengan 

memutuskan hubungan mereka dengan partai-partai politik. Strategi ini dikenal 

dengan ... 

A. massa mengambang 

B. penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) 

C. pencanangan Pancasila sebagai satu-satunya asas 

D. penyederhanaan dan pengelompokan ideologi 

 

JAWABAN: 
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A. massa mengambang 

massa mengambang adalah pembebasan rakyat di pedesaan terhadap kegiatan politik 

Adapun: 

- penataran P4 adalah untuk melancarkan sosialisasi ideologi dalam masyarakat  

- pencanangan Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah untuk menyeragamkan 

ideologi dalam organisasi massa  

- penyederhanaan dan pengelompokkan ideologi adalah untuk menyederhanakan 

ideologi dalam partai politik   

 

29. Fungsi ideologi bagi suatu negara antara lain sebagai .. 

1. sarana pengejawantahan orientasi dasar yang dimiliki oleh suatu bangsa 

2. pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan peran dan fungsinya masing-masing 

3. lambang kekuasaan dan kenegaraan bagi elit penguasa   

 

JAWABAN: A. Jawaban 1 dan 2 Benar.  

fungsi ideologi negara adalah sebagai sarana pengejawantahan orientasi dasar yang 

dimiliki oleh suatu bangsa dan pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan peran 

dan fungsinya masing-masing. Sedangkan ideologi tidak berfungsi sebagai lambang 

kekuasaan dan kenegaraan bagi elit penguasa  

 

30. Pada dasarnya hak-hak politik mencakup hak 

1. menyatakan pendapat 

2. ikut serta dalam pembelaan negara 

3. memperoleh perlindungan hukum  

 

JAWABAN: B. Jawaban 1 dan 3 Benar.  

Hak politik mencakup hak menyatakan pendapat dan memperoleh perlindungan 

hukum. Sedangkan turut serta dalam pembelaan negara merupakan kewajiban politik.  

 

31. Aspek positif dari sistem pemilihan proporsional adalah ... 

1. sistemnya sederhana dan mudah dilaksanakan 

2. dianggap demokratis dan representatif 

3. wakil rakyat yang terpilih dengan sistem ini diharapkan lebih mengutamakan 

kepentingan nasional 
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JAWABAN: C. Jawaban 2 dan 3 Benar.  

Aspek positif dari sistem pemilihan proporsional adalah dianggap demokratis dan 

representatif, serta wakil rakyat yang terpilih dengan sistem ini diharapkan lebih 

mengutamakan kepentingan nasional. Sedangkan sistem pemilu yang sederhana dan 

mudah dilaksanakan adalah sistem distrik  

 

32. Pembangunan politik yang terjadi pada masa Demokrasi Parlementer antara lain ... 

1. terlaksananya pemilihan umum yang bebas tahun 1955 

2. terbentuknya banyak partai politik 

3. dikeluarkannya undang-undang darurat perang tahun 1957  

 

JAWABAN: A. Jawaban 1 dan 2 Benar.  

Pembangunan politik yang terjadi pada masa Demokrasi Parlementer antara lain 

terlaksananya pemilihan umum yang bebas tahun 1955, serta terbentuknya banyak 

partai politik. Sedangkan dikeluarkannya undang-undang darurat perang tahun 1957 

bukan merupakan pembangunan politik  

 

33. Rakyat secara sadar patuh pada setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. 

Kepatuhan masyarakat ini terjadi karena adanya . . . . . yang melekat pada pemerintah 

untuk menciptakan keamanan dan ketertiban. 

A. Kewenangan 

B. Pengaruh 

C. Kewajiban 

D. Kharisma 

 

JAWABAN: 

A. Kewenangan 

karena adanya kewenangan yang melekat pada pemerintah untuk menciptakan 

keamanan dan ketertiban  

 

34. Pemerintah wajib memberikan layanan publik secara profesional kepada masyarakat 

sebab layanan publik oleh birokrasi publik bertujuan untuk . . . . . 

A. Mempercepat penyelesaian tugas birokrasi 
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B. Mengejar performance organisasi modern 

C. Menyejahterakan masyarakat 

D. Menunjukkan efektivitas birokrasi  

 

JAWABAN: 

C. Menyejahterakan masyarakat  

layanan publik oleh birokrasi publik bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat 

Adapun: 

- Mempercepat penyelesaian tugas birokrasi tujuan utamanya mengembangkan 

kemampuan dan kreativitas masyarakat demi tujuan bersama yaitu welfare state 

- Mengejar performance organisasi modern tujuan utamanya mengembangkan 

kemampuan dan kreativitas masyarakat demi tujuan bersama yaitu welfare state  

- Menunjukkan efektivitas birokrasi tujuan utamanya mengembangkan kemampuan 

dan kreativitas masyarakat demi tujuan bersama yaitu welfare state 

 

35. Teori asal mula negara yang mengasumsikan terbentuknya negara sebagai hasil 

pendudukan dan penaklukan kelompok etnis yang lebih kuat terhadap kelompok etnis 

yang lemah, adalah Teori 

A. Kekuatan 

B. Keturunan 

C. Organis 

D. Daluarsa 

 

JAWABAN: 

A. Kekuatan 

Teori Kekuatan berdasar atas asumsi bahwa negara yang pertama adalah hasil 

dominasi dari kelompok yang lebih kuat terhadap kelompok yang lemah. 

Adapun: 

- Teori Keturunan bukan teori tentang asal-usul negara  

- Teori Organis tidak mengasumsikan negara sebagai hasil penaklukan kelompok 

etnis yang lebih kuat terhadap kelompok etnis yang lemah 

- Teori Daluarsa tidak mengasumsikan negara sebagai hasil penaklukan kelompok 

etnis yang lebih kuat terhadap kelompok etnis yang lemah  
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36. Jumlah penduduk yang besar berpengaruh terhadap lingkungan sistem pemerintahan 

Indonesia, yang dalam konsep sistem pemerintahan dikategorikan sebagai faktor 

A. fisik 

B. geografi 

C. demografi 

D. struktur  

 

JAWABAN: 

C. demografi 

faktor demografis merupakan cerminan jumlah penduduk yang merupakan modal 

bagi proses pembangunan  

Adapun: 

-  faktor fisik tidak terkait jumlah penduduk 

-  faktor geografi tidak terkait jumlah penduduk  

-  faktor struktur tidak terkait jumlah penduduk  

 

37. Pada hakikatnya rakyat dan negara bagian di Indonesia pada masa diberlakukannya 

UUD 1950, menginginkan kembali ke bentuk negara kesatuan, yang ditandai oleh 

adanya 

A. Negara Pasundan menproklamirkan sebagai Negara Islam Serikat 

B. Negara Jawa Timur mengusulkan penyerahan tugas-tugas pemerintahan kepada 

pemerintah federal 

C. Dewan Konstituante menyatakan dirinya mampu menyusun konstitusi pengganti 

UUD 1950 

D. Presiden Soekarno membubarkan pembentukan Negara Pasundan 

 

JAWABAN: 

B. Negara Jawa Timur mengusulkan penyerahan tugas-tugas pemerintahan kepada 

pemerintah federal 

Federalisme ternyata tidak cocok diterapkan di Indonesia pada masa awal 

kemerdekaan. Hal ini dibuktikan dengan tindakan negara bagian Jawa Timur untuk 

menggabungkan diri dengan negara federal  

ADAPUN: 
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- Negara Pasundan memproklamirkan diri sebagai NIS bukan indikasi negara 

kesatuan  

- penyusunan konstitusi pengganti UUD 1950 bukan indikasi negara kesatuan  

- pembubaran Negara Pasundan bukan indikasi Negara Kesatuan  

 

38. Kegagalan Konstituante dalam menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950 

disebabkan oleh 

A. adanya perbedaan tentang paham kenegaraan yang akan diletakkan dalam 

konstitusi 

B. persaingan di tubuh Konstituante untuk menduduki posisi DPR 

C. pergantian sistem pemerintahan dari sistem parlementer ke presidensial 

D. persaingan antara partai politik untuk memasukkan masing-masing 

kepentingannya  

 

JAWABAN: 

A. adanya perbedaan tentang paham kenegaraan yang akan diletakkan dalam 

konstitusi. 

Konstituante gagal mempersatukan pertentangan antara kelompok politisi Islam dan 

kelompok nasionalis dalam merumuskan UUD yang baru  

Adapun: 

- kegagalan Konstituante bukan disebabkan oleh persaingan memperebutkan posisi 

DPR  

- kegagalan Konstituante bukan karena pergantian sistem pemerintahan 

- kegagalan Konstituante bukan karena konflik antar partai politik  

 

39. Atlet indonesia yang berhasil meraih mendali emas pada olimpiade atlanta, tahun 

1996 adalah ..... 

A. Mia audina  

B. Lisa rumbewas 

C. Rexy mainaky 

D. Taufik hidayat 

E. Denny kantono 

 

Jwb : C.  Rexy mainaky  
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Rexy mainaky dan Ricky subagja berhasil mempersembahkan mendali emas 

bulutangkis ganda putra bagi kontigen indonesia.   

 

40. Indonesia sebagian besar terdiri daerah lautan. Ibukota provinsi dibawah ini 

mempunyai pelabuhan laut, kecuali ... 

A. Mataram 

B. Bengkulu 

C. Ambon  

D. Bandung 

 

Jwb : D. Bandung 

Kota bandung adalah salah satu ibukota provinsi yang tidak mempunyai pelabuhan 

laut.  

 

41. Jumlah barang dan jasa yang dihasilkan di suatu negara selama 1 tahun disebut ... 

A. Pendapatan negara 

B. Investasi 

C. Product domestic bruto 

D. Product domstic netto 

E. Pajak penghasilan 

 

Jwb : C. Product Domestic Bruto 

Produk Domestik Bruto adalah disingkat (PDB) yaitu jumlah nilai tambah yang 

dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan 

jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB 

atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung 

menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga 

konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung 

menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDB atas 

dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, 

sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun 

ke tahun. 

 

42. Kalimat yang tidak merupakan pola dasar kalimat bahasa indonesia adalah .... 
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A. Ayah membaca surat kabar  

B. Kakak ke pasar 

C. Ateng pelawak 

D. Gareng berenang 

E. Kursi malas 

 

Jwb : E. Kursi Malas 

Pembahasan : pada bahasa indonesia, sebuah susunan kata dinamakan kalimat jika 

sekurang-kurang nya memiliki pola dasar ( subjek – predikat ). Kursi malas bukan 

kalimat melainkan kata majemuk.  

 

43. Pegawai negeri tidak di perkenankan beristri dua orang . 

Makna ber – pada kalimat tersebut sama dengan makna ber – pada kalimat berikut ... 

A. Jangan bermain api 

B. Pintu itu bergagang dua 

C. Pria bertopi merah itu pemain sepak bola 

D. Narkota beredar lewat pelabuhan yang ramai 

E. Bertahun-tahun  konflik di timur tengah belum berakhir 

 

Jwb : B. Pintu itu bergagang dua 

Pembahasan : makna beristri adalah mempunyai atau memiliki istri. Imbuhan ber- 

yang bermakna sama terdapat dalam kalimat pintu itu bergagang dua. (bergagang = 

memiliki gagang dua buah) 

 

44. Bentuk berawalan me-  yang merupakan kata kerja transitif ialah ... 

A. Mengerti 

B. Merokok 

C. Melompat 

D. Memasak 

E. Menangis 

 

Jwb : D. Memasak 
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Kata kerja transitif adalah kata kerja yang memerlukan adanya objek. Jika objek nya 

ditiadakan terasa belum lengkap, misalnya memasak. Jika tidak dilengkapi dengan 

subjek nya terasa belum lengkap (memasak apa).   

 

45. Sunyi itu duka 

Sunyi itu kudus 

Sunyi itu lupa 

Sunyi itu lampus 

Bentuk bahasa di atas mengandung gaya bahasa ... 

A. Eufemisme 

B. Paralelisme 

C. Pleonasme 

D. Sarkasme 

E. Alegori 

 

Jwb : B. Paralelisme 

Kata sunyi dalam puisi itu diulang-ulang. Gaya bahasa seperti ini  disebut anafora 

(paralelisme).   Anafora ialah gaya bahasa repetisi yang merupakan perulangan kata 

pertama pada setiap baris atau kalimat. Majas anafora merupakan bentuk majas 

perulangan yang menempatkan kata atau frasa yang sama di depan suatu puisi. 

 

46. Tony is going to return to aceh as soon as he ... his university diploma’s degree. 

A. Gets 

B. Will get 

C. Would get 

D. Got 

 

Jwb : A. Gets 

Tony is going to return to aceh as soon as he gets his university diploma’s degree. 

(pola kalimat tersebut = present continous tense + as soon as + simple present).   

 

47. ... discussed before the director proposed it. 

A. The economic crisis had been 

B. The economic crisis being 
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C. The economic crisis has already been 

D. The economic crisis is already 

 

Jwb : A. The economic crisis had been 

Pembahasan : klausa kedua kalimat di atas berupa simple past, maka klausa 

pertama harus berupa past perfect ( s + had + v3).  

 

48. ..., which is the highest in the range, appears challenging. 

A. Climbing the mountain 

B. The mountans 

C. Up the mountains 

D. The mountain that is 

 

Jwb : A. Climbing the mountain 

Pembahasan : kata kerja utama APPEARS tidak memiliki subjek yang seharus nya 

berupa kata benda atau frasa kata benda. THE MOUNTAINS  merupakan bentuk 

jamak padahal kata kerja APPEARS dipakai untuk bentuk tunggal. Jawaban mungkin 

hanya pilihan A, frasa kata benda menggunakan gerund. 

 

49. A separate account is kept for each asset, liabilities, and capital item ... information 

can be recorded for each one of them. 

A. In order to 

B. So that 

C. For 

D. Despite 

 

Jwb : B. So that 

A separate account is kept for each asset, liabilities, and capital item ... information 

can be recorded for each one of them. ( akun yang terpisah disimpan untuk setiap aset, 

jaminan, dan item dana ... informasi dapat di catat untuk masing-masing dari item itu). 

Klausa kedua merupakan akibat dari klausa pertama sehingga kata penghubung yang 

tepat adalah yang berarti sehingga (so that ).   
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50. SINONIM: EVOKASI= …. 
A. Penanggulangan bencana 
B. Pemindahan korban  
C. Penyelamatan 
D. Penggugah rasa 
E. Pemberiaan maaf 

 
Jwb: D. Penggugah rasa 
Penggugah rasa, penggugah jiwa  

 
51. SINONIM: DEKADE = …. 

A. Rezim penguasa militer 
B. Suatu era 
C. Lima tahun 
D. Dasa warsa 
E. Kemerosotan moral 

 
Jwb : D. Dasa warsa 
dekade = dasa warsa = 10 tahun 

 
52. SINONIM: WANODYA= …. 

A. Waria 
B. Janda 
C. Duda 
D. Setengah baya 
E. Gadis remaja 

 
Jwb: E. gadis remaja  
Wanodya = Gadis Remaja ; gadis yang masih sangat muda ; anak perempuan yag 
belum kawin.  

 
53. SINONIM: KONVENSI= …. 

A. Musyawarah 
B. Kesepakatan 
C. Ketentuan 
D. Perudingan 
E. Perpindahan 

 
Jwb : B. Kesepakatan 
Konvensi = kesepakaan umum terutama mengenai bentuk- bentuk tata krama ; adat 
istiadat atau kebiasaan yang berdasarkan kesepakatan umum. 

 
54. SINONIM: OKUPASI = …. 

A. Residen 
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B. Pendudukan 
C. Wilayah 
D. Bagian  
E. Pekerjaan 

 
Jwb : B. Pendudukan 
Okupasi = penggunaan, pendudukan atau penempatan tanah kosong. 

 
55. ANTONIM: MANDIRI >< 

A. Intimasi 
B. Interaksi 
C. Korelasi 
D. Dependen 
E. Invalid 

 
Jwb : D. Dependen 
Mandiri=independen, antonim = dependen). 

 
56. ANTONIM:  DEFISIT >< 

A. Berimbang 
B. Surplus 
C. Refaluasi 
D. Fiskal 
E. Moneter 

 
Jwb : B. Surplus 
Defisit = kekurangan (dl anggaran belanja), maka antonimnya adalah surplus 

 
57. ANTONIM:  KONTRADIKSI >< 

A. Ambiguitas 
B. Ambivalen 
C. Sinkron 
D. Konvergensi 
E. Kontinuitas 

 
Jwb : D. Konvergensi 
Kontradiksi = pertentangan antara dua hal yg sangat berlawanan atau bertentangan. 
Maka antonimnya adalah konvergensi (keadaan menuju satu titik pertemuan) 
 

58. ANTONIM:  GENTAR >< 
A. Ragu 
B. Takut 
C. Berani 
D. Bimbang 
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E. Malu 
 

Jwb : C.  Berani 
Gentar = segan dan hormat; tidak berani ( berbuat, menempuh, menderita, dsb); 
gelisah; khawatir. 
Berani = mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam 
menghadapi bahaya, kesulitan, dsb; tidak takut ( gentar , kecut ) . 

 
59. DERET: 2 3 4 4 8 6 10 7 14 9 16 10 20 12…., …… 

A. 13,12 
B. 22,13 
C. 20,12 
D. 24,12 

 
Jwb : B. 22 dan 13  
Pembahasan :  
Dari pola 2 3 4 4 8 6 10 7 14 9 16 10 20 12.  
Dapat kita jabarkan sbb: 
Pola pertama ( yang di garis bawah) = +2,+4,+2,+4 dst. 
2,4 (= 2 + 2), 8 (=4+4), 10 (=8 + 2),14 (=10 + 4),16 (=14 + 2),20 (=16 + 4)22 ( 20 + 
2) 
Pola kedua = +1,+2,+1,+2,dst 
3,4 (=3+1),6(=4+2),7(=6+1),9(=7+2),10(=9+1),12(=10+2),13(=12+1) 
Maka, dua angka berikut nya adalah : 22 dan 13  

 
60. DERET:  3 – 7 – 15 – 31 – 63 - ...  - ...  

A. 127 – 255 
B. 153 – 312 
C. 158 – 328 
D. 148 – 310 
E. 158 – 352  

 
Jwb : A  127 - 255 
polanya dikali 2 di tambah 1 

 
61. DERET: 8, 12, 10, 15, 12, 18, … 

A. 11 
B. 12 
C. 14 
D. 16 
E. 18 

Jwb : C 
terdapat dua pola dalam deret tersebut.  
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Pola Pertama:  
12 – 2 = 10;  
10 + 5 = 15;  
15 – 3 = 12;  
12 + 6 = 18;  
18 – 4 = 14.  
Pola Kedua: yakni n + 2  terdapat dalam seri pertama         
8 + 2 = 10;  
10 + 2 = 12;  
12 + 2 = 14; 

 
62. DERET:  8,1,4,3,2,.., …. 

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

 
Jwb : C 
Pembahasan : pola pertama = 8,    1,    4,    3,    2,  ....,    1   
                                                        :2                    :2                 :2 

Pola kedua = 8,    1,    4,    3,    2,    5,  

                                    +2                +2 

Jadi, jawaban yang memenuhi adalah 5 dan 1 
 
 

63. DERET: 5     11       ...       21     20       ...       40     81     80 
A. 9 dan 39 
B. 9 dan 40 
C. 10 dan 41 
D. 11 dan 41 
E. 12 dan 42 

 
Jwb : C. 10 dan 41 
Deret angka di atas menggunakan pola: (n x 2+1) dan (n-1) 
Jadi, deret angka yang kosong adalah (11-1)=10, dan {(20x2)+1}=41. 

 
64. KELOMPOK KATA: 

A. Nusa indah 
B. Edelwais 
C. Matahari 
D. Palem 
E. Bougenvile 

 
Jwb : D. Palem 
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Pembahasan :  
Palem adalah jenis pohon, sedangkan nusa indah,bougenville,edelwais, dan 
matahari adalah jenis bunga 
 

65. KELOMPOK KATA: 
A. siput 
B. lintah 
C. cacing 
D. kelabang 
E. ulat 
 
Jwb : D. Kelabang 
Pembahasan : siput, lintah, cacing dan ulat adalah hewan melata ( merayap )  

 
66. KELOMPOK KATA: 

A. mata 
B. lidah 
C. telinga 
D. hidung 
E. alis 
 
Jwb : E. Alis 
Pembahasan: mata, lidah, telinga, hidung adalah alat indra manusia, kecuali alis.  

 
67. Lebah – madu = cendrawasih - ............ 

A. Bulu 
B. Burung  
C. Daging 
D. Suara 
E. Telur 

 
Jwb : A. Bulu 
Pembahasan :  
Lebah – madu   ( lebah menghasilkan madu ) 
Cendrawasih – bulu  ( cendrawasih menghasilkan bulu ) 

 
68. Murid : buku : perpustakaan =  

A. Pembeli : makanan : gudang 
B. Orang tua : anak : ibu 
C. Anak : kelereng : rumah 
D. Nasabah : uang : bank 

 
Jwb : D. nasabah : uang : bank 
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Pembahasan : seorang murid biasanya membaca buku di sebuah tempat yang 
bernama perpustakaan. Kata – kata yang memiliki padanan hubungan dengan 
soal adalah nasabah : uang : bank. Karena seorang nasabah biasanya 
menyimpan uang di sebuah tempat yang bernama bank. 

 
 

69. Ayah – Anak = pohon - ....... 
A. Daun 
B. Ranting 
C. Tunas 
D. Akar 
E. Batang 

 
Jwb : C. Tunas 
Pembahasan :  
Ayah – anak   ( anak merupakan keturunan dari ayah) 
Pohon – tunas  ( tunas merupakan bibit dari pohon ) 
 

70. Orang bodoh : ilmu 
A. Orang miskin : derma 
B. Orang mengemis : lapar 
C. Orang menganggur : kerja 
D. Orang bekerja : gaji 
E. Orang kaya : harta 

 
Jwb : C. Orang menganggur : kerja 
Pembahasan :  
Orang bodoh : ilmu (orang bodoh karena tidak berilmu) 
Orang menganggur : kerja (orang menganggur karena tidak bekerja) 
 
 

71. Ibu selalu berbelanja di hari minggu. Sebagian tempat belanja terletak di pusat kota. 
A. Ibu selalu belanja di pusat kota 
B. Terkadang ibu berbelanja di pinggir kota 
C. Ibu tidak pernah belanja di pinggir kota 
D. Ibu terkadang tidak berbelanja di hari minggu 
E. Ibu tidak suka berbelanja di pinggir kota 

 
Jwb : 
B. Terkadang ibu berbelanja di pinggir kota 
Pembahasan : ibu selalu berbelanja dihari minggu. Artinya setiap hari minggu ibu 
selalu berbelanja.  
Sebagian tempat belanja terletak di pusat kota. Artinya terkadang ibu belanja di 
pinggir kota, tidak selalu di pusat kota.  



CPNSONLINE INDONESIA Page 30 

WWW.CPNSONLINE.COM 

Dengan demikian, terkadang ibu berbelanja di pinggir kota. 
 

 
72. Semua apel dari kota S harum bau nya. 

Sebagian yang harum baunya rasanya manis. 
A. Semua apel dari kota S manis rasanya 
B. Tidak ada apel dari kota S yang rasanya manis 
C. Sebagian apel dari kota S rasanya tidak manis 
D. Sebagian yang rasanya manis bukan apel 
E. Semua apel yang manis berasal dari kota S 

 
Jwb : C. Sebagian apel dari kota S rasanya tidak manis 
Pembahasan :  
Kesimpulan dari premis adalah :  

• Sebagian apel dari kota S rasanya manis 

• Sebagian apel dari kota S rasanya tidak manis  
 

73. Peserta ujian harus memakai kemeja. 
Kemeja yang dipakai harus berwarna putih. 
A. Peserta ujian berwarna putih 
B. Bukan peserta ujian tidak memakai kemeja 
C. Kemeja berwarna putih 
D. Sebagian peserta ujian memakai kemeja 
E. Sebagian peserta ujian memakai kemeja putih 

 
Jwb :  A 
Pembahasan :  
modus silogisme 
P        Q 
Q       R 
P        R 
Peserta ujian harus memakai kemeja 

         P                                              Q 

Kemeja yang di pakai harus berwarna putih            

               Q                                             R 

Kesimpulan  : peserta ujian berwarna putih 
 

74. Kenny, pemain bulutangkis klub jaya, dapat melakukan service forehand dengan baik. 
Setiap pemain yang bisa melakukan service forehand yang bisa dapat melakukan 
dropshot akurat. 
A. Beberapa pemain bulutangkis klub jaya dapat melakukan dropshot akurat 
B. Semua pemain bulutangkis klub jaya dapat melakukan service forehand dengan 

baik dan dropshot yang akurat 
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C. Beberapa pemain bulutangkis klub jaya dapat melakukan service forehand dengan 
baik dan dropshot yang akurat 

D. Beberapa pemain bulutangkis klub jaya tidak dapat melakukan service forehand 
dengan baik tetapi bisa melakukan dropshot yang akurat 

E. Semua pemain bulutangkis dapat melakukan service forehand dengan baik dan 
dropshot yang akurat 

 
Jwb : C 
Pembahasan : kesimpulan yang tepat dari pilihan yang ada adalah : 
“beberapa pemain bulutangkis klub jaya dapat melakukan service forehand 
dengan baik dan dropshot yang akurat,”. 
Sebabnya adalah tidak semua pemain klub jaya yang dapat melakukan service 
forehand dengan baik dan dropshot yang akurat, hanya sebagian saja, 
contohnya Kenny. 

 
75. Semua pohon di kebun pak karto berdaun hijau, semua anak pak karto suka menanam 

pohon. Karti membawa tangkai pohon berdaun kuning ... 
A. Tangkai pohon yang di bawa karti bukan dari kebun pak karto 
B. Karti tidak suka pohon hijau 
C. Kebun pak karto ternyata juga ada pohon berdaun kuning 
D. Anak pak karto suka pohon kuning 

 
Jwb : A  
Pembahasan :  
Diketahui : 
Semua pohon di kebun pak karto berdaun hijau, semua anak pak karto suka 
menanam pohon. Karti membawa tangkai pohon berdaun kuning. 
Kesimpulan :  
Jelas bahwa tangkai pohon yang di bawa karti bukan dari kebun pak karto 
karena semua pohon di kebun pak karto berdaun hijau.  

 
76. Barang pecah belah adalah mudah pecah bila jatuh, barang-barang yanh tidak pecah 

bila jatuh tidak lagi di golongkan dalam kategori barang pecah belah. Gelas buatan 
indokaca tidak dapat pecah  bila jatuh. jadi, ...... 
A. Gelas produksi indokaca termasuk barang pecah belah 
B. Gelas produksi indokaca tidak dapat pecah 
C. Gelas produksi indokaca tidak termasuk barang pecah belah 
D. Gelas produksi indokaca tidak mungkin pecah 

 
Jwb : C 
Pembahasan :  

• Barang pecah belah adalah mudah pecah bila jatuh 
• Barang-barang yang tidak pecah bila jatuh tidak lagi di golongkan dalam 

kategori barang pecah belah 
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• Gelas buatan indokaca tidak dapat pecah bila jatuh 
Kesimpulan:  
Gelas produksi indokaca  tidak termasuk barang pecah belah 

 
77. Semua penerima beasiswa mempunyai prestasi istimewa. 

Beberapa siswa menerima beasiswa. 
A. Semua siswa berprestasi istimewa menerima beasiswa 
B. Tidak ada siswa berprestasi istimewa yang tidak menerima beasiswa 
C. Beberapa siswa mempunyai prestasi istimewa 
D. Ada siswa penerima beasiswa yang tidak mempunyai prestasi istimewa 
E. Tidak ada siswa berprestasi istimewa yang menerima beasiswa 

 
Jwb : C 
Pembahasan :  
Kesimpulan dari premis tersebut adalah : 

• Beberapa siswa tidak mempunyai prestasi istimewa 
• Beberapa siswa mempunyai prestasi istimewa 

 
 

78. Semua kerabat dekat menghadiri pesta keluarga. 
Asep menghadiri pesta keluarga, sedangkan dadang tidak hadir. 
Simpulan yang tepat adalah ...... 
A. Asep bukan kerabat dekat keluarga 
B. Dadang bukan kerabat dekat keluarga 
C. Dadang dan asep kerabat dekat keluarga 
D. Dadang dan asep  bukan kerabat dekat keluarga 
E. Dadang dan asep dua orang kerabat dekat  
 
Jwb : B 
karena dadang termasuk yang tidak hadir pada pesta, sedangkan semua kerabat dekat 
hadir dalam pesta. 

 
79. Para pedagang di kampung melayu memiliki pinjaman di bank rakyat. 

Bank rakyat mensyaratkan jaminan dari orang yang meminjam uang. 
Simpulan yang tepat adalah .... 
A. Para pedagang berhutang di bank rakyat yang berasal dari kampung melayu 
B. Para pedagang di kampung melayu tidak memiliki jaminan di bank rakyat 
C. Para pedagang di kampung melayu memiliki jaminan di bank rakyat 
D. Para pedagang yang memiliki jaminan berhutang di bank rakyat 
E. Para pedagang di kampung melayu berhutang bukan di bank rakyat 

 
Jwb : C 
Pembahasan :  
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Para pedagang di kampung melayu memiliki jaminan di bank rakyat alasan nya 
adalah Para pedagang di kampung melayu memiliki pinjaman di bank rakyat yang 
mensyaratkan jaminan dari orang yang meminjam uang. Maka jika pedagang 
memiliki pinjaman di bank rakyat, mereka harus memiliki jaminan. 

 
80. Hewan yang termasuk mamalia berkembang biak dengan cara beranak. 

Buaya berkembang biak dengan cara bertelur. 
Simpulan yang tepat tentang buaya adalah.... 
A. Termasuk hewan mamalia 
B. Termasuk hewan yang beranak dan bertelur 
C. Berkembang biak dengan cara mamalia 
D. Termasuk hewan bukan mamalia 
E. Termasuk hewan mamalia yang bertelur 

 
Jwb : D 
Pembahasan :  
Buaya berkembang biak dengan cara bertelur, sedangkan mamalia berkembang 
biak dengan cara beranak. Jadi, buaya Termasuk hewan bukan mamalia.  

 
81. Sepasang pengantin akan jalan-jalan di kota yogyakarta dan berencana mengunjungi 

enam tempat wisata, yaitu malioboro, alun-alun, candi borobudur, candi prambanan, 
parangtritis dan kraton. Adapun aturan pengunjungnya,  
Yaitu : 
• Malioboro harus di kunjungi sebelum candi borobudur dan keraton 

• Candi prambanan hanya boleh di kunjungi jika candi borobudur sudah di 
kunjungi 

• Parangtritis harus di kunjungi setelah malioboro namun sebelum alun-alun. 
 
Jika alun-alun dikunjungi sebelum candi borobudur, dan parangtritis di kunjungi 
setelah kraton maka yang di kunjungi terakhir adalah .... 
A. Alun-alun 
B. Candi borobudur 
C. Candi prambanan 
D. Malioboro 

 
Jwb : C 
Pembahasan : 
Diketahui : 
• Malioboro harus di kunjungi sebelum candi borobudur dan keraton 
• Candi prambanan hanya boleh di kunjungi jika candi borobudur sudah di 

kunjungi 
• Parangtritis harus di kunjungi setelah malioboro namun sebelum alun-alun. 
Berdasarkan keterangan di atas maka dapat dibentuk susunan: 
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Malioboro         
keraton         
parangtritis        
alun-alun        
candi borobudur        
candi prambanan 
Jadi, yang di kunjungi terakhir adalah Candi prambanan   
 

82. Sepasang pengantin akan jalan-jalan di kota yogyakarta dan berencana mengunjungi 
enam tempat wisata, yaitu malioboro, alun-alun, candi borobudur, candi prambanan, 
parangtritis dan kraton. Adapun aturan pengunjungnya,  
Yaitu : 
• Malioboro harus di kunjungi sebelum candi borobudur dan keraton 
• Candi prambanan hanya boleh di kunjungi jika candi borobudur sudah di 

kunjungi 
• Parangtritis harus di kunjungi setelah malioboro namun sebelum alun-alun. 
 
Yang tidak mungkin dikunjungi setelah alun-alun adalah 
A. Alun-alun 
B. Candi borobudur 
C. Candi prambanan 
D. Malioboro 

 
Jwb : D 
Pembahasan : dari pernyataan terakhir, malioboro saja sebelum parangtritis, 
padahal parangtritis sebelum alun-alun. Jadi, malioboro pasti sebelum alun-
alun.  

 
83. Sepasang pengantin akan jalan-jalan di kota yogyakarta dan berencana mengunjungi 

enam tempat wisata, yaitu malioboro, alun-alun, candi borobudur, candi prambanan, 
parangtritis dan kraton. Adapun aturan pengunjungnya,  
Yaitu : 
• Malioboro harus di kunjungi sebelum candi borobudur dan keraton 

• Candi prambanan hanya boleh di kunjungi jika candi borobudur sudah di 
kunjungi 

• Parangtritis harus di kunjungi setelah malioboro namun sebelum alun-alun. 
 
Jika keraton di kunjungi setelah alun-alun, dan candi prambanan di kunjungi sebelum 
parangtritis maka ..... 
A. Yang dikunjungi kedua adalah alun-alun 
B. Yang terakhir di kunjungi adalah parangtritis 
C.  Yang dikunjungi ketiga adalah candi prambanan 
D. Yang dikunjungi kedua adalah parangtritis 
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Jwb : C 
Pembahasan :  
Berdasarkan soal bisa dibentuk susunan :  
Maliobaro       
candi borobudur        
candi prambanan       
parangtritis        
alun-alun        
keraton 
Jelas benar  bahwa yang dikunjungi ketiga adalah candi prambanan  

 
84. Sepasang pengantin akan jalan-jalan di kota yogyakarta dan berencana mengunjungi 

enam tempat wisata, yaitu malioboro, alun-alun, candi borobudur, candi prambanan, 
parangtritis dan kraton. Adapun aturan pengunjungnya,  
Yaitu : 
• Malioboro harus di kunjungi sebelum candi borobudur dan keraton 
• Candi prambanan hanya boleh di kunjungi jika candi borobudur sudah di 

kunjungi 
• Parangtritis harus di kunjungi setelah malioboro namun sebelum alun-alun. 
 
Tempat yang pertama kali harus di kunjungi adalah ..... 
A. Malioboro 
B. Alun-alun 
C. Candi borobudur 
D. Candi pranbanan 

 
Jwb : A ( malioboro ) 

 
85. Seorang ahli telah memastikan bahwa tujuan orang, M, N, P, Q, R, S, dan T adalah 

Ayah, Ibu, Bibi, Saudara laki-laki, Saudara perempuan, Istri dan Anak perempuan 
dari X , kecuali memberitahukan hal berikut : 
• P dan Q berjenis kelamin sama 

• M dan N tidak berjenis  kelamin sama 
• S lahir sebelum M 
• Q bukan ibunya X 
 
Diantara M, N, P, Q, R, S, dan T. Berapakah yang perempuan ? 
A. 3 
B. 4 
C. 5 
D. 6 
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Jwb : C (Ibu, Bibi, Saudara perempuan, Istri dan Anak perempuan) 
 

86. Seorang ahli telah memastikan bahwa tujuan orang, M, N, P, Q, R, S, dan T adalah 
Ayah, Ibu, Bibi, Saudara laki-laki, Saudara perempuan, Istri dan Anak perempuan 
dari X , kecuali memberitahukan hal berikut : 
• P dan Q berjenis kelamin sama 

• M dan N tidak berjenis  kelamin sama 
• S lahir sebelum M 
• Q bukan ibunya X 
 
Jika T adalah anak perempuan X, manakah berikut yang harus benar ? 
A. M dan  N berjenis kelamin sama 
B. M dan Q berjenis kelamin sama 
C. P tidak berjenis kelamin sama dengan N 
D. R tidak berjenis kelamin sama dengan S 

 
Jwb : D 
Pembahasan :  
Jika T adalah anak perempuan X, P dan Q adalah perempuan (lihat penjelasan no 70), 
dan salah satu dari M atau N adalah perempuan, maka jumlah perempuan sudah ada 4 
( T, P, Q dan salah satu dari M atau N), dan jumlah laki-laki sudah ada 1( antara M 
atau N ). Dari 7 orang , 4 orang telah diketahui. Tinggal 2 orang lagi R dan S. Jika 
laki-lakinya ada 2 , maka salah satunya dari R dan S pasti laki-laki. Jadi, R tidak 
berjenis kelamin sama dengan S.     

 
87. Seorang ahli telah memastikan bahwa tujuan orang, M, N, P, Q, R, S, dan T adalah 

Ayah, Ibu, Bibi, Saudara laki-laki, Saudara perempuan, Istri dan Anak perempuan 
dari X , kecuali memberitahukan hal berikut : 
• P dan Q berjenis kelamin sama 

• M dan N tidak berjenis  kelamin sama 
• S lahir sebelum M 

• Q bukan ibunya X 
 
Jika S adalah neneknya N, manakah berikut yang harus benar ? 
A. R adalah bibinya N 
B. X adalah anaknya P 
C. M adalah saudara laki-lakinya X 
D. Q adalah suaminya S 

 
Jwb : C 
Pembahasan :  
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Jika S adalah nenek dari N, maka X adalah ibu dari N. Jika kita umpamakan N 
berjenis kelamin perempuan, maka M berjens kelamin laki-laki. Dari ketentuan ke-3 
disebutkan bahwa S lahir sebelum M. Jadi, M adalah saudara laki-laki X.  
 

88. Anto berlari lebih cepat daripada indra. Kaka berlari lebih lambat daripada ivan. Ivan 
berlari lebih lambat daripada rino. Indra berlari lebih cepat dari pada rino. Urutan 
yang benar mulai dari yang tercepat adalah ... 
A. Anto, indra, rino, ivan, kaka 
B. Anto, kaka, rino,  indra, ivan 
C. Ivan, kaka, rino, anto, indra 
D. Ivan, indra, kaka, anto, rino 
E. Anto, indra, rino, kaka, ivan 

 
Jwb : A 
Pembahasan : Anto berlari lebih cepat daripada indra ( A > I ) 
Kaka berlari lebih lambat daripada ivan ( K < Iv ) 
Ivan berlari lebih lambat daripada rino ( Iv < R ) 
Indra berlari lebih cepat dari pada rino ( I > R ) 
Diperoleh : K < Iv < R < I < A 
Urutan yang benar mulai dari yang tercepat adalah anto, indra, rino, ivan,  kaka.  
 
 

89. Sebuah mobil dapat menempuh 20 mil per galon bensin jika  berjalan dengan 
kecepatan 50 mil per jam. Dengan kecepatan 60 mil per jam, jarak yang dapat di 
tempuh berkurang 12%. Berapakah jarak yang dapt di tempuh oleh mobil tersebut 
dengan 11 galon bensin dan berkecepatan 60 mil per jam ? 
A. 193,6 mil 
B. 195,1 mil 
C. 200 mil 
D. 204,3 mil 

 
Jwb : A 
Pembahasan :  
20 mil/galon       50 mil/jam 
60 mil/ jam maka jarak yang di tempuh adalah : 
= 20 mil – (12% x 20 mil ) 
=20 mil – 2,4 mil 
= 17,6 mil 
Untuk 11 galon bensin, mobil dapat menempuh jarak 17,6 mil x 11 = 193, 6 mil 

 
90. Dua buah pesawat terbang meninggalkan bandara pada pukul 17.00. pesawat pertama 

menuju arah timur dengan kecepatan 150 km/jam. Dan pesawat kedua menuju arah 
utara dengan kecepatan 200 km/jam. Berapa jarak antara kedua pesawat tersebut pada 
pukul 19:00. Jika kedua pesawat tersebut terbang lurus dan tanpa berhenti denga 
kecepatan yang sama ? 
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A. 250 km 
B. 500 km 
C. 350 km 
D. 700 km 

 
Jwb : B 
Pembahasan :  
Jika waktu = 19.00 – 17.00 = 2 jam, maka jarak masing-masing pesawat dengan bandara adalah : 
Jarak pesawat pertama  =  kecepatan x waktu 
                                        = 150 km/jam x 2 jam 
   = 300 km 
Jarak pesawat kedua = kecepatan x waktu 
   = 200km/jam x 2 jam 
   = 400 km 
Jika kita umpamakan pesawat ke-1  sebagai A, pesawat ke-2 sebagai B, bandara sebagai X, dan kita bentuk 
posisi tersebut dengan bentuk segitiga , maka akan di dapat: 
                  B   

 
  400 km 

            X            300 km        A 

AB2 = AX2 + XB2 
AB2 = 3002 + 4002 

AB2 = 90.000 + 160.000 
AB =     250.000 = 500 km 

 
91. Seseorang akan meerima komisi sebessar 20% jika telah menjual barang senilai Rp 

6.000.000,00. Jika dia telah menerima komisi sebesar Rp. 300.000,00. Bagian yang 
masih harus diterima adalah . . .  
A. 3/20 
B. 2/15 
C. 4/15 
D. 1/10 
E. 1/12 

 
Jwb : A 
Pembahasan : 
Komisi yang seharusnya diterima adalah= 20% x 6.000.000= Rp 1.200.000 
Kekurangan komisi adalah Rp 1.200.000 – Rp 300.000 =  Rp 900.000 
Bagian yang masih harus diterima adalah: 
        900.000            3 
=                       =             
      6.000.000          20 

 
92. Pak Rahmat membagikan tanah warisan kepada 6 orang anak nya dengan bagian yang 

sama besar. Anak sulung pak Rahmat mengelola 1/3 bagian warisan nya menjadi 
tambak udang, dan 1/2 sisa nya akan dibangun menjadi sebuah rumah tinggal. Jika 
luas tanaa yang dijadikan rumah tinggal oleh anak sulung pak Rahmat 185 m2, berapa 
m2 luas tanah warisan pak rahmat seluruh nya? 
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A. 370 
B. 1110 
C. 3330 
D. 6660 

  
Jwb : C 
Jwb : C 
Pembahasan : 

Pak Rahmat membagikan tanah warisan kepada 6 orang anaknya dengan bagian yang 
sama besar.  
Artinya masing-masing mendapat  1/6  bagian .  
anak sulung mengelola   1/6  bagian warisannya menjadi tambak udang.                                          

1/3 dari 1/6  bagian adalah 1/3 x 1/6 = 1/18 bagian. 
 
Sisa tanah anak sulung adalah 1/6 – 1/18=2/18 bagian. 
½ dari 2/18 bagian akan dibangun menjadi sebuah rumah tinggal.  
Artinya, yang dibangun rumah adalah ½ x 2/18 = 1/18 bagian. 
Karena luas tanah yang setara dengan 185 m2, artinya 1/18 bagian = 185 
 

Luas tanah pak rahmat = 185 x 18 = 3330 
 

93. Dua karung terigu masing-masing berat nya 15 kg  dan 25 kg. Pada masing-masing 
karung terjadi penyusutan yang besar nya berturut-turut 2% dan 2,4%. Jika isi kedua 
karung tersebut di gabung, persentase penyusutan isinya menjadi ..... 
A. 2,15% 
B. 2,25% 
C. 3,15% 
D. 3,25% 
E. 3,75% 

 
Jwb: B 
Pembahasan: 
Penyusutan karung I : 
= 2% x 15 =      2  x 15 = 0,3 
                                     100 

Penyusutan karung II : 
= 2,4% x 25  =  2,4 x 25 = 0,6 
                                    100 

Total penyusutan = 0,3 + 0,6 = 0,9 
Berat karung total = 15 +25 = 40 
Persentase penyusutan gabungan : 
        persentase penyusutan gabungan 

=             berat  gabungan                 x 100% 
 
=   0,9  x 100 % = 2,25% 
       40 

 
94. Rose dan Tari berbelanja di supermarket. Rose harus membayar Rp22.700,00untuk 3 

bungkus teh celup dan 8 bungkus mie instan, sedangkan tari harus membayar 
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Rp31.800,00 untuk 4 bungkus teh celup dan 12 bungkus mie instan. Berapa yang 
harus di bayar martha jika ia membeli 1 bungkus teh celup dan 4 bungkus mie instan 
di supermarket yang sama ? 
A. Rp9.100 
B. Rp11.500 
C. Rp12.100 
D. Rp19.150 
E. Rp20.200 

 
Jwb : A 
Pembahasan : 
4 T + 12 Mi = Rp31.800 
3T + 8 Mi = Rp22.700 
  T  +  4Mi = Rp.9.100 

                                                 

 
95. Sebotol sirup dapat di buat 80 gelas minuman jika dilarutkan dalam air dengan 

perbandingan 1 bagian sirup untuk 4 bagian air. Berapa gelas minuman yang 
diperoleh dari sebotol sirup jika perbandingan larutan 1 bagian sirup untuk 5 bagian 
air? 
A. 100 gelas 
B. 96 gelas 
C. 92 gelas 
D. 84 gelas 
E. 64 gelas 

 

Jawaban: B 

1/4 = 80 gelas 

1/5 = x 

Perbandingan senilai: 

(1/4)/(1/5) = 80/x  

5/4 = 80/x 

X = 80 x (4/5) 

X = 96 

 

96. Bagaimana perasaan Anda dalam mengerjakan suatu pekerjaan rutin setiap hari? 

A. Cukup Enerjik 

B. Merasa Enerjik 

C. Kurang Enerjik 

D. Cepat merasa lelah dan bosan. 

JAWABAN: 

B.  Merasa Enerjik 

97. Berapa lama Anda tidur dalam sehari? 
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A. Tidak tentu, kadang tidur banyak 

B. Sering kurang tidur karena terlalu sibuk 

C. Berusaha memenuhi syarat/tuntutan kesehatan badan. 

D. Cenderung tidur berlebihan. 

JAWABAN: 

B.  Sering kurang tidur karena terlalu sibuk 

98. Kegiatan mana yang paling sering Anda lakukan? 

A. Kegiatan yang berguna bagi orang banyak 

B. Yang berguna untuk keluarga 

C. Kegiatan yang berguna untuk kepentingan diri sendiri 

D. Kegiatan untuk kepentingan organisasi. 

JAWABAN: 

A.  Kegiatan yang berguna bagi orang banyak 

99. Di lingkungan tempat kerja, Apakah Anda terkenal atau dianggap tokoh penting? 

A. Kurang dikenal 

B.  Cukup dikenal 

C. Tidak dikenal 

D. Dianggap tokoh 

JAWABAN: 

D.  Dianggap tokoh 

100. Setiap orang punya cita-cita, bagaimana usaha Anda dalam meraih cita-cita 

tersebut? 

A. Berusaha mengejar, tapi tidak terlalu ngoto. 

B. Kurang semangat, karena pesimis bisa tercapai. 

C. Berusaha keras agar cita-cita tercapai 

D. Berusaha, tapi tidak begitu yakin bisa berhasil. 

JAWABAN: 

C.  Berusaha keras agar cita-cita tercapai 

 

 


