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1. Pancasila sebagai norma dasar mengandung makna bahwa nilainya bersifat ... 

A. Fleksibel 
B. Normatif 
C. Rigid 
D. Imperatif 
E. Semantik 

 
Jwb : B. Normatif 
Pembahasan : bahwa pancasila mengungkapkan seperangkat norma atau kaidah yang membimbing dan menjadi 
kritera pencapaian tujuan bangsa indonesia 

 
2. Secara yuridis, pancasila terletak dalam ... 

A. Penjelasan UUD 1945 
B. Proklamasi 
C. Pembukaan UUD 1945 
D. GBHN 
E. Batang tubuh UUD 1945 

 
Jwb : C.  Pembukaan UUD 1945 
Pembahasan: secara yuridis pancasila terletak pada pembukaan UUD 1945 

 
3. Kebudayaan daerah sangat penting untuk mendukung kebudayaan nasional, yakni sebagai ... 

A. Puncak kebudayaan nasional 
B. Unsur  kebudayaan nasional 
C. Ciri khas kebudayaan nasional 
D. Dasar kebudayaan nasional 
E. Lembaga kebudayaan nasional 

 
Jwb : B. Unsur  kebudayaan nasional 
Pembahasan: kebudayaan daerah sangat penting dilestarikan, karena kebudayaan daerah merupakan unsur dari 
kebudayaan nasional 

 
4. Mengubah UUD dapat di samakan dengan ... 

A. Mengamandemen UUD 
B. Merumuskan UUD 
C. Menilai UUD 
D. Merevisi UUD 
E. Mengganti UUD 

 
Jwb : A. Mengamandemen UUD 

 
5. Keberadaan dewan perwakilan daerah (DPD) sangat diperlukan dan secara tegas terdapat dalam UUD 1945 hasil 

amandemen kedua. 
SEBAB 
Anggota DPR selama ini dipandang kurang bertanggung jawab dalam memperhatikan kepentingan daerah. 

 
 Jwb : B 

Pembahasan : 
Dalam amademen kedua Pasal 18 terdiri dari ayat-ayat beriku ini: 
1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas 

kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. 
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2. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerinatah 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 

3. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota  memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 

4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagian kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan 
kota dipilih secara demokratis. 

5. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-
undang ditentukan sebagai urusan pemerintah Pusat. 

6. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk  melaksanakan 
otonomi dan tugas pembantu. 

7. Susunan dan tata cara penyelenggara pemerintah daerah diatur dalam undang-undang. Dewan Perwakilan 
Daerah (disingkat DPD) adalah lembaga tinggi negara dalam system ketatanegaraan Indonesia yang 
anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang di pilih melalui Pemilihan Umum. 
 
 Sesuai dengan konstitusi, format representasi DPD-RI dibagi menjadi fungsi legislasi, pertimbangan dan 
pengawasan pada bidang-bidang terkait sebagaimana berikut ini. 
 
Fungsi Legeslatif 
Tugas dan wewenang: 
- Dapat mengajukan RUU kepada DPR 
- Ikut membahas RUU. 
 
Bidang terkait: 
- Otonomi daerah. 
- Hubungan pusat dan daerah. 
- Pembentukan, Pemekaran, dan penggabungan daerah. 
- Pengelolah sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainya. 
- Perimbangan keuangan pusat dan daerah. 
 
Fungsi Pertimbangan 
Tugas dan wewenang: 
- Memberikan pertimbangan kepada DPR. 
 
Bidang Terkait: 
- RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 
- RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. 
- Pemilihan anggota Badan Pemeriksa keuangan. 
 
Pungsi Pengawasan 
Tugas dan wewenang: 
- Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil 

pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjutin. 
- Menerima hasil pemeriksaan hasil keuangan Negara yang dilakukan BPK. 
 
Bidang Terkait: 
- otonomi daerah. 
- Hubungan pusat dan daerah. 
- Pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah. 
- Pengelolah sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainya. 
- Perimbang keuangan pusat dan daerah. 
- Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN). 
- Pajak, pendidikan, dan agama. 
 
Tentunya dengan tugas dan wewenang di atas, setiap anggota DPD diharapkan mampu menjadi jembatan 
yang proporsional dalam menyampaikan aspirasi daerah sehingga pemenuhan kebutuhan masing-masing 
daerah otonomi lebih tepat sasaran. 
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6. Kekuasaan presiden tidak terbatas 
Sebab 
Presiden Republik Indonesia sebagai lembaga eksekutif berkedudukan sebagai kepala pemerintahan dan Kepala 
Negara 

 
 Jwb : D 

Pembahasan: 
Kekuasaan presiden Indonesia tidak tak terbatas, dalam arti, kekuasaannya tidak absolute. Presiden sebagai 
lembaga tinggi Negara, kedudukannya sama dengan DPR, MPR, MA, dan lembaga tinggi lainnya. Kekuasaan 
presiden yang terbatas ini memberikan ruang bagi masing-masing lembaga tinggi Negara untuk berperan dalam 
kesimbangan dan kontrol antar lembaga tinggi negara.  
 

7. Dalam dinamika ketatanegaraan indonesia berlangsung, yang tidak  pernah mengalami perubahan adalah ... 
A. Bentuk negara 
B. Bentuk pemerintahan 
C. Corak pemerintahan 
D. Lembaga negara 
E. Sistem demokrasi 

 
Jwb : E. Sistem demokrasi 
Pembahasan: sistem demokkrasi yang dipakai di indonesia dari dulu sampai sekarang tidak berubah  
 

 
8. Pemerintah saat ini semakin mendapat tekanan untuk menyelesaikan semua permasalahan hukum. 

SEBAB 
Kekuasaan pemerintah dalam bidang yudikatif menurut UUD 1945 pasca amandemen semangkin dibatasi. 

  
Jwb:  B 
Pembahasan: 
Pernyataan A benar namun pernyataan  B bukanlah alas an yang tepat, meskipun pernyataan B juga benar. 
 Kekuasaan Yudikaif adalah kekuasaan peradilan di mana kekuasaan ini menjaga undang-undang, 
Perauran-perauran dan ketentuan huku lainnya benar-benar ditaati, yaitu dengan menjatuhkan sanksi terhadap 
setiap pelanggaran hukum/ undang-undang. Selain iu Yudikatif juga bertugas untuk memberikan keputusan. 
Dengan adil sengketa-sengketa sipil yang diajukan ke pengadilan untuk diputuskan.  
 Dalam hal ini hk prerograsif unuk memberikan grasi, amnesty, abolisi, dan rehabilitasi termasuk didalam 
hak yudikatif. 
 Sesuai dengan amandemen UUD 1945 perubahan pemberian kewenangan/kekuasaan kepada DPR dapat 
dilihat dalam rumus-rumusan perubahan pertama UUD 1945. Salah satunya, presiden member amnesti  dan abolisi 
(pasal  14 ayat 2) harus dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Sedangkan dalam perubahan  yang 
kedua kekuasaan DPR ini ditambah dengan memiliki hak interpelasi, untuk menjalankan fungsinya (pasal 20A 
ayat 2). 

Perubahan-perubahan tersebut menunjukkan adanya upaya pemberdayaan dan meningkatkan peran 
DPR, yang secara idak langsung pula menandakan pembatasan kewenangan presiden yang besar, termasuk dalam 
hal ini ketika presiden memberikan grasi dan rehabilitasi harus dengan pertimbangan MA (pasal 14 ayat 1) pun 
ketika memberikan gelar serta tanda jasa juga di atur dengan undang-undang (pasal 15). 
 

 
9. MPR mengeluarkan ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI. 

SEBAB 
POLRI terkadang dilibatkan dengan tugaas TNI seperti tugaas perdamaian. 

 
 Jwb:  D 

Pembahasan : 
TAP MPR NOMOR III TAHUN 2000 bukan tentang pemisahan TNI dan POLRI melainkan tentang sumber 
hukum dan tataurutan peraturan perundang-undangan ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor III/MPR/2000. 
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 Sedangkan yang memuat tentang Pemisahan TNI dan POLRI adalah Tap MPR No. VI Tahun 2000. 
Ketertiaban atau diikutsertakannya Polri dalam Operasi Perdamaian Dunia (OPP) PBB, tercermin dalam 
Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea ke 4. Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 

 
 

10. Perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dilingkungan pejabat pemerintahan menjadi salah satu penyebab 
terjadinya reformasi indonesia. 
SEBAB 
Perbuatan KKN selain melanggar prinsip keadilan juga merugikan kepentingan sosial-ekonomi masyarakat 
indonesia. 

 
 Jwb : A 

Pembahasan : pernyataan benar . sistem KKN menjadi salah satu penybab terjadinya reformasi di indonesia alasan 
benar.  KKN sangat merugikankepentingan sosial ekonomi masyarakat. 
Pernyataan benar , alasan benar dan keduanya menunjukan hubungan sebab akibat. 

  
 

11. Produk domestic bruto (PDB) dinegara-negara sedang berkembang umumnya lebih besar daripada produk nasional 
bruto (PNB) 
SEBAB 
Dalam menghitung GNP dengan cara metode produksi, yang dihitung adalah nilai tambah tiap produksi/ industri. 
 

 Jwb :  A 
Pembahasan: 
Pendapat Nasional merupakan salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi suatu Negara. 

 
Produk domestic bruto (Gross Domestic Produk) merupakan Jumlah produk berupa barang dan jasa yang 

dihasilkan oleh unit-unit produk di dalam batas wilayah suatu Negara (domestic) selama satu tahun. Dalam 
perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/ orang asing 
yang beroperasi di wilayah Negara bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang 
belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapat dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor. 

 
Sedangkan Produk Nasional Bruto (Gross National Produkct) atau PNB/GNP meliputi nilai produk berupa 

barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu Negara (nasional) selama satu tahun; termasuk hasil produksi 
barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga Negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi 
perusahaan asing yang beroprasi diwilayah Negara tersebut. 

 
Perhitungan pendapatan Negara berdasarkan pendekatan produksi didapat dengan cara menjumlahkan nilai 

seluruh produksi yang dihasilkan suatu Negara Negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga 
selama sau periode tertentu. Nilai produksi yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang jadi 
(bukan bahan mentah atau barang setenngah jadi). 

 
Di Negara berkembang kecenderungan GDP-nya tinggi karena hasil produksinya asing yang terjadi di dalam 

wilayah Negara bersangkutan dimasukkan dalam perhitungan. Namun, karena perhitungan GNP dengan 
pendekatan produksi didapat dengan mengurangi hasil produksi asing, maka GNP menjadi rendah. 

 
 

12. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk mengatur pengeluaran pemerintah. 
SEBAB 
Kebijakan moneter dapat dijalankan dengan mengatur dan mengubah tingkat cadangan minimum bank-bank 
komersial. 

 
 Jwb : D 

Pembahasan : 
Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai 
dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut 
dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. 
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Kebijakan moneter dilakukan dengan menjalankan instrument kebijakan moneter antara lain : 
1. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operasional). Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang 

yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). 
2. Fasilitas Diskonto (Discount Rate). Fasilias diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan 

memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. 
3. Rasio cadangan wajib (Reserve Requirement Ratio). Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang 

yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. 
4. Himbauan Moral (Moral Persuasion) Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah 

uang beredar dengan jalan member himbauan kepada pelaku ekonomi. Kebijakan fiscal adalah suatu 
kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan 
jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter 
untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiscal lebih menekankan pada pengaturan 
pendapatan dan belajan pemerintah. 

 
13. Yang mewakili indonesia maupun belanda pada penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan RI diistana 

merdeka jakarta 27 desember 1949 adalah ... 
1. A. H. M Lovink 
2. Moh . Hatta 
3. Sri sultan hamengkubuwono IX 
4. Willem Drees 

 
Jwb :  B 
Pembahasan : 
Penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan RI di istana merdeka diwakili oleh A. H M Lovink dan sri sultan 
hamengkubuwono IX  sedangkan penandatangan di belanda di wakili oleh Moh. Hatta dan Willem drees 
 

14. Pemerintah jepang membubarkan BPUPKI dan membentuk PPKI, dikarenakan ... 
A. BPUPKI hanya berhasil menyelenggarakan sidangnya dua kali 
B. Tugas BPUPKI diganti oleh panitia sembilan 
C. BPUPKI melakukan kesalahan 
D. BPUPKI tidak dapat bekerja dengan baik 
E. BPUPKI  telah berhasil melaksanakan tugas nya 

 
Jwb : E. BPUPKI  telah berhasil melaksanakan tugas nya 
  

15. Salah satu faktor yang menyebabkan stupa borobudur dianggap karya local genius adalah ... 
A. Penggambaran hidup yang harus dijalani oleh umat budha untuk sampai ke nirwana 
B. Penggambaran kehidupan manusia yang mudah tergoda oeh dosa sebagaimana digambarkan pada relief di 

bagian bawah candi, yaitu kehidupan manusia dalam tahap rudapat 
C. Pola bangunan yang kuat dan berbentuk simetris mempresentasikan planet bumi yang cukup kompleks 
D. Pemanduan pola bangunan dri india dengan pola bangunan berundak yang sudah ada dijawa pada saat itu 
E. Pembuktian bahwa sejak jaman dulu bangsa indonesia telah mengenal kehidupan religius 

 
Jwb : D. Pemanduan pola bangunan dri india dengan pola bangunan berundak yang sudah ada dijawa pada saat itu 
Pembahasan :  
Local genius adalah kemampuan suatu masyarakat menerima budaya asing kemudidan dipadukan dan di sesuiakan 
dengan budaya setempat 

 
16. Laskar pelangi adalah sebuah novel indonesia terkenal yang dikarang oleh 

A. Ayu utami 
B. Muhidin dahlan 
C. Fira basuki 
D. Dewi lestari 
E. Andrea hirata 

 
Jwb : E. Andrea hirata 
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Pembahasan : novel laskar pelangi karangan andrea hirata menjadi salah satu novel indonesia dengan penjualan 
luar biasa 

 
Bacaan untuk pertanyaan nomor 17 – 20   

Harga manusia dimuka obat melalui UU praktis tidak ada. Apa benar demikian ? pembunuh terselubung. 
Itulah julukan mengerikan yang paling tepat disandang oleh para pelaku obat. Namun, sayang dinegeri ini para 
“pembunuh” itu masih bisa melenggang ringan karena hukumanbagi para pemalsu obat masih tergolong ringan . 
akibatnya , dipasaran masih terus beredar obat dan jamu, baik ilegal maupun palsu, serta makanan dan minuman 
yang mengandung zat adikatif yang terlarang untuk pangan, seperti boraks, formalin, dan pewarna tekstil. Lebih 
menyejutkan lagi, vonis untuk para pecundang belum lah sepandan dengan tindak kejahatan yang tela mereka 
lakukan. Lihat saja, misalnya, pidana bagi para penyimpan dan penjual obat impor yang tidak terdaftar dan palsu 
hanya 6 bulan penjara dan denda Rp. 300.000,00 subsider satu bulan kurungan. Hukuman bagi penjual obat 
tradisional mengandung bahan kimia hanyalah denda Rp. 500.000,00 subsider dua bulan kurungan. Penjual 
makanan kadaluarsa didenda Rp. 100.000,00 subsider tujuh hari kurungan. 

Sementara itu, penjual makanan yang dicampur bahan kimia yang dilarang untuk makanan hanya 
dipidana penjara dengan masa percobaan 4 bulan. 

 
17. Topik yang paling tepat untuk bacaan diatas adalah ... 

A. Martabat manusia tidak ada nilainya 
B. Hukuman yang sangat ringan bagi “pembunuh” 
C. Larangan memproduksi makanan yang mengandung zat adikatif 
D. Pemasaran obat, jamu, dan makanan yang mengandung zat adikatif 
E. Pidana bagi para penjual dan pengimpor obat ilegal 

 
Jwb : B  
Pembahasan: kedua paragraf diatas membicarakan hukuman yang ringan bagi pemalsu obat. Hal inlah yang 
menjadi wacana diatas 

 
18. Karangan diatas bersifat 

A. Narasi 
B. Argumentasi 
C. Deskripsi 
D. Eksposisi 
E. Persuasi 

 
Jwb: D 
Pembahasan: karangan eksposisi merupakan karangan yang memaparkan objek yang disertai data-data serta 
bersifat mengiformasikan 
 

19. Ide utama bacaan di atas adalah .. 
A. Upaya peningkatan obat dan jamu 
B. Upaya pemerataan distribusi obat dan jamu 
C. Upaya dan saran pemberdayaan hukum 
D. Upaya pencegahan produksi obat palsu 
E. Upaya pelanggaran masuknya obat impor 

 
Jwb : D 
Pembahasan : Upaya pencegahan produksi obat palsu terdapat dalam wacana di atas  

 
20. Judul yang paling tepat untuk bacaan di atas adalah .... 

A. Ketergantungan manusia pada obat 
B. Semua obat dan jamu harus terdaftar didepartemen kesehatan 
C. Kerjasama antara produsen dan distributor obat 
D. Pidana bagi pengimpor obat 
E. Pidana ringan bagi pemalsu obat 
Jwb : E 
Pembahasan :  syarat judul yang baik adalah bebrbentuk frasa, logis, menarik, serta sesuai isi wacana. Oleh karena 
itu, jawaban E  mencerminkan isi wacana di atas 
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Bacaan untuk pertanyaan nomor 21 – 23 
Adam osborne adalah salah seorang yang memegang peranan penting dan berpengaruh didalam sejarah 

awal pembuatan personal computer ( PC ). Ia dilahirkan di thailand pada 1939, dan menghabiskan masa kanak-
kanaknya di tamil nadu, india selatan, bersama kedua orang tuanya yang berkebangsaan inggris. Ia pindah ke 
inggris pada saat berusia 11 tahun. Pada tahun 1961 ia lulus dari universitas birmingham, inggris, sebagai sarjana 
muda dibidang tehnik kimia. Setelah itu ia pindah ke amerika serikat dan meyelesaikan pendidikan nya di 
delaware dan memperoleh gelar doktor dibidang teknik kimia. Kemudian ia bekerja disebuah perusahaan 
pertambangan minyak sheel oil. 
 Pada awal 1970-an ia mendapat pekerjaan barunya sebagai penulis buku panduan bagi mikroprocesor 
milik sebuah perusahaan computer. Obsame tetap meneruskan pekerjaan lepasnya sebagai penulis sampai 
tahun1972 ia mencoba mendirikan asbane an associates, sebuah perusahaan yang bergerak dibidang penulisan 
buku manual komputer. Karyanya antara lain the value of power, yang kemudian mengubah judulnyamenjadi an 
introduction to microcomputer. Ia mencoba menerbitkan bukunya itu sendiri. Lima tahun kemudian, penerbit 
osbone book telah menerbitkan lebih dari 40 judul buku tentang komputer. Lalu pada 1979 karena sesuatu hal, 
osborne menjual perusahaan penerbitnya kepada McGrawHill. 
 Ia mulai berfikir bahwa suatu saat nantiperusahaan komputer yang ada pada saat itu pasti akan mengerti 
tentang konsep – konsep yang ada di kepalanya. Namun, perusahaan komputer yang ada belum siap dengan 
konsep-konsepnya. Setelah menjual perusahaan penerbitnya, osborne pun mulai mengalihkan tenaga nya untuk 
mendesain komputer yang portabel, menarik, mudah digunakan, dan kuat. Pada maret 1980, ia mendapatkan 
tawaranuntuk mengembangkan hardware dan software yang murah. 
 Ia berupaya mempublikasiakn software yang murah yang mudah untuk menyaingi software-software 
mahal yang sedang ada dipasaran saat itu. Sayangnya, ada perusahaan yang menuntutnya karena pelanggaran hak 
paten, dan pengadilan memenangkan gugatan tersebut. Bagaimanapun adam osborne merupakan seorang penemu 
yang jenius tentang bagaiman membuat komputer portabel yang memberi kemudahan-kenudahan untuk para 
pengguna komputer . adam osborne meninggal dikodakanal, india selatan. Pada maret 2003 setelah menderita 
penyakit yang berkepanjangan pada otak nya. 

 
21. Pernyataan yang tidak sesuai pada bacaan 1 adalah 

A. Osborne hanya tertarik dengan dunia komputer 
B. Softwareciptaan osborne harganya lebih terjangkau 
C. Osborne dikalahkan dalam sidang hak paten software ciptaan nya 
D. Osborne menjual penerbitnya karena ingin fokus dengan usaha software nya 

 
Jwb : D 
Pembahasan : 
Perhatikan paragraf 3, kalimat 3(pada kalimat: .... mendesain komputer yang portable, ... kuat). Dijelaskan bahwa 
osborne tidak hanya fokus di software tapi juga hardware. Jadi, pernyataan jawaban D  tidak sesuai bacaan 1 

 
22. Pernyataan yang sesuai dengan bacaan 1 adalah   

A. Walupun orang tua nya berkebangsaan inggris Osborne terlahir sebagai warga negara india 
B. Kualitas software ciptaan Osnorne dibawah rata-rata produk dipasaran saat itu 
C. Osborne menjual penerbitnya karena tidak ada yang tertarik dengan idenya 
D. Adam osborne tidak terlahir dan wafat di india 

 
Jwb : C  
Pembahasan: 
Paragraf 3, kalimat 2 terdapat kata-kata .... perusahaan komputer yang ada belum siap dengan konsep-konsepnya. 
Konsep- konsep itu tentunya merupakan isi buku yang di terbitkan sendiri. Jadi, karena itulah ia menjual 
penerbitnya karena perusahaan itu masih belum siap (tidak menarik) untuk menerima konsepnya  

 
23. Keunggulan software ciptaan osborne adalah .. 

A. Memiliki anti virus 
B. Mudah digunakan 
C. Harganya lebih murah 
D. B dan C benar 

 
Jwb : D 
Pembahasan : dari paragraf ke -3 diketahui bahwa software nya lebih murah dan mudah digunakan 
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Bacaan untuk pertanyaan nomor 24 – 26 
 
  Tekstil dan produk tekstil ( TPT ) adalah salah satu dari tiga komuditi penopang produk domestik bruto. 
Tapi pertumbuhan nya dipasar domestik malah mengenaskan. Meski kinrja TPT dipasar ekspor terjadi peningkatan 
namun sebaliknya dipasar domestik. Pada pasar domestik, konstribusi industri TPT akan stagnan bahkan diprediksi 
tergerus. Penyebabnya adalah maraknya produk tekstil khususnya garmen seludupan asal cina, vietnam, 
bangladesh hingga produk asal eropa. 
   Tekstil dan garmen seludupan menguasai sejumlah pusat perdagangan grosir, terutama di jakarta, 
diantaranya di tanah abang dan mangga dua. Tekstil dan garmen impor yang masuk secara ilegal terus membanjiri 
pasar didalam negeri yang berlangsung sejak dua smapai tiga tahun terakhir. Pusat perdagangan tekstil ditanah 
abang,jakarta pusat misalnya, saat ini memperdagangkan sekitar 75% - 80% tekstil impor dan 20% - 30% garmen 
yang ditenggarai masuk secara ilegal. Demikian pula dengan pusat perdagangan mangga dua ,jakarta utara. 
 Produk seludupan ini jelas murah, karena tidak dikenai bea masuk pajak penghasilan dan pajak 
pertambahan nilai.akibatnya , produk tekstil dan garmen yang diproduksi didalam negeri sulit bersaing. 

 
24. Judul yang sesuai untuk bacaan 2 adalah .. 

A. Pertumbuhan tekstil dan produk tekstil indonesia 
B. Tekstil dan garmen seludupan menguasai indonesia 
C. Penanganan tekstil dan garmen seludupan di indonesia 
D. Dampak tekstil dan garmen seludupan terhadap produk domestik bruto indonesia 

 
Jwb : D 
Pembahasan: perhatikan kalimat pertama paragraf pertama serta kalimat kesimpulan pada paragraf terakhir dari 
artikel tersebut. Sehingga judul yang tepat adalah “Dampak tekstil dan garmen seludupan terhadap produk 
domestik bruto indonesia” 

 
25. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan bacaan 2 adalah .. 

A. Pusat perdagangan grosir diluar jakartadi banjiri tekstil dan garmen selundupan 
B. Tekstil impor membanjiri pusat perdagangan tekstil ditanah abang 
C. Tekstil dan garmen merupakan komoditi terbesar penopang produk domestik bruto 
D. Pertumbuhan tekstil dan produk tekstil mengalami penurunan 

 
Jwb : A 
Pembahasan : 
Cermati kalimat pertama pada paragraf kedua. Akan kita temukan kata “terutama”, artinya jakarta merupakan kota 
yang kebanjiran produk tekstil impor, dan juga kalimat-kalimat dalam artikel itu tidak ada yang menyinggung 
informasi kota-kota diluar jakarta. Jadi, pernyataan pilihan jawaban A tidak sesuai dengan bacaan. 

 
26. Yang termasuk produk garmen adalah 

A. Kain 
B. Benang 
C. Jaket 
D. Manikin 

 
Jwb : C. Jaket 
Pembahasan :  
Hasil industri garmen adalah pakaian jadi sehingga yang termasuk produk garmen adalah jaket 

 
27. Semakin bertambah banyak tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan maka kemungkinan terburuk berakibat 

masalah disfungsi pada 
A. kesenjangan 
B. sentimen 
C. tumpang tindih 
D. nepotisme 

  
Jawaban: C. Tumpang tindih 
Karena semakin bertambah banyak tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan maka kemungkinan terburuk 
berakibat masalah disfungsi pada struktur. 



Kompetisi ke-5 WWW.CPNSONLINE.COM 9 

 

Adapun: 
-  Kesenjangan  merupakan contoh sederhana pimpinan dan bawahan tidak harmonis  
- Setimen menunjukan unsur emosional non phisik  
- Nepotisme berarti telah melakukan keberpihakan dan persekongkolan 

 
28. Praktek organisasi yang mengacu pada struktur top-down mempertimbangkan implikasi dari.. 

A. Hasil 
B. Kebijakan 
C. Keterkaitan 
D. Proses awal 

  
 Jawaban: D. Proses Awal 

karena praktek organisasi yang mengacu pada struktur topdown mempertimbangkan implikasi dari sisitim 
birokratis 

 Adapun: 
- Hasil  karena hasil menunkan suatu hasil ahir dari kegiatan yang dilakukan. 
- Kebijakan karena implementasi yang tidak dimasukkan pada rumusan strategi berdampak pada rumusan. 
- Keterkaitan menunjukan terdapatnya hubungan dalam struktur organisasi 

 
29. The culture of cities yang ditulis oleh Lewis Mumford menyatakan bahwa kota sebagai pusat dari kebudayaan, 

kebudayaan yang dimaksud adalah ..... 
A. kegiatan cocok tanam adalah merupakan revolusi kebudayaan dalam kehidupan manusia 
B. sistem cocok tanam yang paling sederhana dan tua yang dilakukan di tepi sungai 
C. bagi kota, desa bukan saja sebagai penyangga kebutuhan pangannya, melainkan juga menjadi landasan awal 
terjadinya akumulasi kebudayaan 
D. bentuk kebudayaan kapak persegi yang digunakan nenek moyang 
 
Jawaban: C. bagi kota, desa bukan saja sebagai penyangga kebutuhan pangannya, melainkan juga menjadi 
landasan awal terjadinya akumulasi kebudayaan 
Adapun:  
- cocok tanam adalah merupakan revolusi kebudayaan dalam kehidupan manusia adalah pendapat Gordon F. 

Childe 
- sistem cocok tanam yang paling sederhana dan tua adalah cocok tanam di tepi sungai, adalah pendapat dari 

T.Lyn Smith dan Paul E. zoof 
- nenek moyang kita telah mengenal kebudayaan kapak persegi  adalah pendapat dari DR. R. Soekmono 

 
 

30. Aktivitas bercocok tanam juga merupakan simbol lahirnya fenomena desa, maksudnya adalah ....  
A. istilah untuk menggambarkan proses perkembangan masyarakat manusia dari tingkat perkembangan yang 
bersahaja ke tingkat yang kompleks 
B. sesuatu yang dapat dijadikan petunjuk atau keterangan 
C. kelompok yang diantara anggotanya terdapat hubungan yang intim dan serba informal. Kelompok ini juga 
dicirikan oleh adanya hubungan yang langsung, berhadapan muka dengan muka satu sama lain 
D. desa dalam pengertian pokoknya berarti tempat menetap dan bermukim dari sekelompok orang yang memiliki 
ketergantungan terhadap suatu tempat 
 
JAWABAN: 
D. desa dalam pengertian pokoknya berarti tempat menetap dan bermukim dari sekelompok orang yang memiliki 
ketergantungan terhadap suatu tempat 
Adapun: 
-  istilah untuk menggambarkan proses perkembangan masyarakat manusia dari tingkat perkembangan yang 

bersahaja ke tingkat yang kompleks  adalah pengertian evolusi social 
- sesuatu yang dapat dijadikan petunjuk atau keterangan adalah pengertian dari indicator 
- kelompok yang diantara anggotanya terdapat hubungan yang intim dan serba informal. Kelompok ini juga 

dicirikan oleh adanya hubungan yang langsung, berhadapan muka dengan muka satu sama lain, merupakan 
pengertian dari kelompok primer 
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31. Yang tercakup dalam hukum yang sudah dikodifikasikan dalam zaman kolonial belanda adalah sebagai berikut 
kecuali: 
A. Ketatanegaraan 
B. Ketataprajaan 
C. Pidana 
D. Adat 
 
Jawaban : D. Adat 

 Adapun:  
- hukum ketatanegaraan sudah terkodifikasi 
- hukum ketataprajaan sudah terkodifikasi 
- hukum pidana sudah terkodifikasi 

 
32. Swasembada pangan yang dicapai Indonesia pada tahun 1985 ternyata mempunyai dampak negatif yakni 

A. Peasan merupakan bagian terbesar dari penduduk dunia 
B. Kesenjangan pendapatan antara Negara maju dan terbelakang 
C. Terjadinya revolusi dan ketidakstabilan politik di pelbagai belahan dunia yang ternyata tidak bisa dilepaskan 
dari pengaruh peasan 
D. Sulit dipertahankan karena biayanya tinggi sehingga meniadakan keuntungan yang dihasilkan oleh 
keswasembadaan pangan. 
 
JAWABAN 
D. Sulit dipertahankan karena biayanya tinggi sehingga meniadakan keuntungan yang dihasilkan oleh 
keswasembadaan pangan. 
Adapun: 
- Peasan merupakan bagian terbesar dari penduduk dunia adalah alasan besarnya minat studi tentang peasan  
- Kesenjangan pendapatan antara Negara maju dan terbelakang adalah alasan besarnya minat studi tentang peasan 
- Terjadinya revolusi dan ketidakstabilan politik di pelbagai belahan dunia yang ternyata tidak bisa dilepaskan dari 

pengaruh peasan adalah alasan besarnya minat studi tentang peasan 
 

33. Salah satu upaya pemerintah, melalui perbaikan infrastruktur ekonomi, untuk mengatasi penyebab kemiskinan 
antara lain.... 
A. menyediakan fasilitas kredit, seperti KCK, BKK, KURK, dsb. bagi masyarakat lapisan bawah 
B. membangun infrastruktur ekonomi pedesaan dengan usaha koperasi 
C. melibatkan masyarakat lapisan bawah dalam kegiatan koperasi daerah 
D. membuka akses pendidikan dan kesehatan bagi penduduk miskin 
 
Jawaban: 
A. menyediakan fasilitas kredit, seperti KCK, BKK, KURK, dsb. bagi masyarakat lapisan bawah 
Upaya pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur ekonomi terkait dengan penanggulangan masalah kemiskinan 
adalah dengan cara menyediakan fasilitas kredit, seperti KCK, BKK, KURK, dsb. bagi masyarakat lapisan bawah 
Adapun: 
- Upaya perbaikan infrastruktur ekonomi yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki atau menanggulangi 

kemiskinan rakyat bukan melalui koperasi melainkan dengan memberikan pinjaman uang.  
- Agak sulit melibatkan masyarakat miskin dalamkegiatan koperasi yang notabene membutuhkan biaya atau iuran. 

Yang paling mudah adalah memberikan pinjaman uang barangkali dengan bunga rendah (softloan). 
- Dalam konteks menanggulangi kemiskinan melalui perbaikan infrastruktur ekonomi, akses pendidikan dan 

kesehatan bagi masyarakat miskin bukan merupakan prioritas utama pemerintah. 
 

34. Kegagalan dalam membangun daerah kumuh dengan cara menggusur kantong-kantong penduduk miskin kumuh 
menunjukkan bahwa kegagalan itu disebabkan oleh.... 
A. ketidakmampuan kelompok marjinal karena tidak memiliki sumber daya untuk melakukan perubahan 
B. kebijakan penguasa dalam upaya melakukan perubahan tetapi tanpa memberikan skala prioritas 
C. resistensi warga lingkungan kumuh terhadap perubahan yang direncanakan 
D. akibat dari pembangunan dan urbanisasi yang tak tekendali 
 
JAWABAN 
A. ketidakmampuan kelompok marjinal karena tidak memiliki sumber daya untuk melakukan perubahan. 
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dimanapun juga di dunia ini, mereka yang tergolong orang miskin, kaum marjinal, pastilah melarat dan tidak 
memiliki apa-apa sehingga kelompok masyarakat ini tidak memiliki modal apa-apa untuk melakukan perubahan. 
Jangankan melakukan perubahan untuk lingkungannya, melakukan perubahan untuk dirinya sendiri saja tidak 
mampu.  
Adapun: 
- kebijakan yang diterapkan penguasa dalam hal ini pemerintah umumnya merupakan upaya untuk mengentaskan 

kemiskinan. Kegagalan bukanlah disebabkan oleh adanya kebijakan pemerinah yang tidak memberikan skala 
prioritas, tetapu lebih kepada kemampuan yang dimiliki kaum marjinal ini.  

- Umumnya penduduk miskin selalu menginginkan perubahan demi memperbaiki kehidupan mereka. Umumnya 
mereka tidak resisten, tidak menolak atas adanya perubahan yang diharapkan akan membawa perubahan nasib 
dan perbaikan mereka.  

- Kegagalan dalam membangun daerah kumuh dengan cara menggusur kantong-kantong penduduk miskin 
bukanlah diakibatkan oleh adanya pembangunan dan urbanisasi yang terkendali. Urbanisasi memang merupakan 
salah satu penyebab timbulnya kemiskinan tetapi hal ini lebiuh kepada faktor penduduk miskin itu sendiri. Jadi 
jawaban ini salah. 

 
35. Demokrasi terpimpin pernah dijalankan di Indonesia yaitu pada masa pemerintahan . . .  

A. Megawati 
B. Habibi 
C. Soeharto 
D. Soekarno      

 
Jawaban: 
E. Soekarno 
 karena demokrasi terpimpin pada masa pemerinthan Soekarno  

 
36. Pada tahun 1945 NKRI menggunakan UUD 1945, namun dalam prakteknya digunakan model demokrasi . . . 

A. Pancasila 
B. Demokrasi Parlementer 
C. Terpimpin 
D. Liberal 
 
JAWABAN 
B.  Demokrasi Parlementer  

 
37. Jabatan kepala keluarga yang selalu dipegang oleh laki-laki adalah menggambarkan adanya proses…. 

A. marginalisasi perempuan 
B. kekerasan dan beban kerja yang berlebihan 
C. subordinasi terhadap perempuan 
D. stereotype 
 
JAWABAN: 
C. subordinasi terhadap perempuan. 
sebab subordinasi mengacu pada proses menempatkan suatu kelompok pada suatu posisi yang dianggap sebagai 
tambahan, tidak penting ataupun juga tidak memiliki hak yang sama dengan laki-laki dan adanya anggapan 
perempuan sebagai the second sexes. 

 Adapun: 
- Marginasilasi adalah suatu proses terjadinya peminggiran suatu kelompok karena struktur kekuasaan, 
penggusuran, kebijakan pemerintah, tafsir agama, keyakinan, tradisi aau bakan asumsi ilmu pengetahuan. 
- kekerasan dan beban kerja yang berlebihan pada perempuan biasanya terjadi karena adanya ketidaksetaraan 
kekuatan dalam masyarakat antara laki-laki dan perempuan 
- stereotipe sebenarnya berkaitan dengan pemberian cap, julukan atau label pada suatu kelompok atau individu 

 
38. Hubungan industrial pada masa kolonial dimulai ketika berdiri sarekat buruh pertama untuk orang Indonesia pada 

tahun 1908 yang bernama 
A. Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij 
B. Vereeneging voor Spoor en Tramweg Personel 
C. Vereeneging Ost Indische Company 
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D. Semarang – Joana Maatschappij 
  
 Jawaban: 

B. Vereeneging voor Spoor en Tramweg Personel 
Vereeneging voor Spoor en Tramweg Personel adalah sarekat buruh pertama untuk orang Indonesia pada tahun 
1908 

 Adapun: 
-  Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij adalah nama perusahaan kereta api yang berbasis di Semarang. 
- Vereeneging Ost Indische Company atau VOC adalah perusahaan dagang Belanda yang datang dan bermarkas di 

Batavia pada abad XVI. 
- Semarang – Joana Maatschappij adalah nama perusahaan kereta api yang berbasis di Semarang  

 
39. Berikut ini adalah kandungan pengertian makna dalam kemajemukan, kecuali… 

A. makna ideologis 
B. makna politis 
C. segmentasi 
D. makna kultural 

  
 JAWABAN: 

C. segmentasi 
Segmentasi adalah salah satu sifat dasar masyarakat majemuk  
Adapun: 
-  Makna ideologis mengacu pada keyakinan (doctrical belief) yang biasa terdapat dalam kelompok minoritas. 
- Makna politis mengacu pada terdapatnya banyak kelompok dan kepentingan kelompok yang masing-masing 
memiliki otonomi dan sangat berperan dalam penetapan kebijakan politik negara  
-  Makna kultural mengacu pada teori stratifikasi budaya secara vertical, yaitu terdapatnya kelompok-kelompok 
social dengan latar belakang budaya yang berbeda. 

 
40. SINONIM: EVOKASI: 

A. Penggugah rasa 
B. Perubahan  
C. Ijin menetap 
D. Penilaian  
E. Pengungsian 

 
Jwb : A. Penggugah rasa 
  

 
41. SINONIM: EMBARKASI=…. 

A. Penampungan 
B. Tempat pemberangkatan 
C. Gedung pertemuan 
D. Markas besar 
E. Barak pengungsian 

 
Jwb: B. Tempat pemberangkatan 

 
42. ANTONIM: GRATIFIKASI >< 

A. Rabat 
B. Untung 
C. Potongan 
D. Sistem 
E. Jabatan 

 
Jwb :  C. Potongan 
Pembahasan :  
Gratifikasi : uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan 
Potongan : pengurangan ( tt gaji, upah, harga dsb) 
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43. ANTONIM: FONEM >< 

A. Kalimat 
B. Teks 
C. Verbal 
D. Morvem 
E. Vokal 

 
Jwb : D 
Pembahasan : fonem = satuan bunyi terkecil yang mampu menunjukan kontras makna. Jadi antonim fonem adalah 
D ( morvem ) = untaian fonem  

 
44. ANTONIM: AKTUAL >< 

A. Kadaluarsa 
B. Baru 
C. Terpercaya 
D. Nyata 
E. Lama 

 
Jwb : A. Kadaluarsa  
Pembahasan : aktual bersinonim dengan terbaru ( bukan “baru” ) jadi lawan katanya adalah kadaluwarsa ( bukan 
lama) 

 
45. DERET: 64     3     32     12     16     48     8     .....,     ..... 

A. 192 dan 4 
B. 3 dan 194 
C. 12 dan 8 
D. 8 dan 12 
E. 16 dan 32 

 
Jwb : A. 192 dan 4 
Pembahasan : pola deret ada dua yaitu ( n : 2 ) ( n x 4 )  
Jadi deret berikutnya adalah = 48 x 4 = 192 
    = 8 : 2 = 4 

 
46. DERET: 0, 9, 16, 25, 36, 45, …, ….. 

A. 54, 60 
B. 54, 69 
C. 60, 64 
D. 60, 69 
E. 64, 69 

 
Jwb : D. 60, 69 
Pembahasan: terdapat dua seri dalam seri tersebut 
seri pertama: n + ( 4 x n ); 0 + ( 4 x 4 ) =16 ; 16 + ( 4 x 5 ) = 36; dan 36 + ( 4 x 6 ) =60 
Seri kedua : 9 + ( 4 x 4 )= 25; 25 + (4 x 5 ) = 45; dan 45 + ( 4 x 6 ) = 69 

 
47. DERET: 4     12     7     9     ....     22     24     ....     67     .... 

A. 27, 72 dan 66 
B. 27, 72 dan 67 
C. 27, 72 dan 68 
D. 27, 72 dan 69 
E. 27, 72 dan 70 

 
Jwb : D. 27, 72, dan 69 
Pembahasan :  
Pola yang pertama dikali dengan 3 
Pola yang ke dua dikurangi dengan 5 
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Pola yang ke tiga di tambah dengan 2 
 

48. DERET: 17, 19, 22, 26, 31, 37, …. 
A. 40 
B. 41 
C. 42 
D. 43 
E. 44 

 
Jwb : E. 44 
Pembahasan : seri tersebut adalah : 17 + 2 = 19;19 + 3 = 22;22 + 4 =26;26 + 5 = 31; 31 + 6 = 37; 37 + 7 = 44 

 
49. DERET: 90, 45, 50, 25, 30, 15, …. 

A. 16 
B. 18 
C. 20 
D. 10 
E. 5 

 
Jwb : C. 20 
Pembahasan :  
pola tersebut adalah 90 : 2 = 45; 45 + 5 = 50; 50 : 2 = 25 + 5 = 30; 30 : 2 = 15; 15 + 5 = 20 

 
50. Kelompok Kata: 

A. Jambu 
B. Nanas 
C. Mangga 
D. Tomat  
E. Cabai 

 
Jwb : B. Nanas 
Pembahasan : jambu,mangga , tomat, dan cabai adalah jenis tumbuhan dikotil 

 
51. Kelompok Kata: 

A. Kuda 
B. Macan 
C. Sapi 
D. Kambing 
E. Kijang 

 
Jwb : B. Macan 
Pembahasan : kuda, sapi, kambing dan kijang adalah hewan pemakan rumput 

 
52. Kelompok Kata: 

A. Elang 
B. Garuda  
C. Rajawali 
D. Bangau 
E. Merpati 

 
Jwb: E. Merpati 
Pembahasan : rajawali, garuda, elang dan bangau adalah hewan pemakan daging 

 
53. Kelompok Kata: 

A. November 
B. Mey 
C. September 
D. Maret  
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E. Oktober 
 

Jwb : E. Oktober 
Pembahasan : november, mey , september dan maret adalah bulan-bulan urutan ganjil. 
 

54. INTENSITAS : FREKUENSI = …. : …… 
A. Jauh : jarak 
B. Hadiah : pengabdian 
C. Hak : kewajiban 
D. Penghargaan: penghormatan 

 
Jwb : D. Penghargaan: penghormatan 
Pembahasan : intensitas mempunyai arti yang hampir sama dengan frekuensi. Maka kata-kata yang mempunyai 
padanan hubungan dengan soal adalah penghargaan : penghormatan, karena penghargaan mmepunyai arit yang 
hampir sama dengan penghormatan. 
 

55. GEMPA : RITCHER = SUHU : ..... 
A. Termometer 
B. Panas  
C. Kelvin 
D. Derajat  
E. Berguncang 

 
Jwb : C. Kelvin 
Pembahasan : keduanya sama-sama mempunyai hubungan tetang “satuannya”. Satuan gempa adalah skala ritcher 
sedangkan suhu satuan nya kelvin 

 
 

56. BAJU : PAKAIAN = BERAS : ..... 
A. Padi 
B. Pangan 
C. Sawah 
D. Petani  
E. Desa 

 
Jwb: B. Pangan 
Pembahasan :  
Baju tergolong dalam pakaian  
Beras tergolong dalam pangan 

 
57. HUJAN : AIR 

A. Banjir : bandang 
B. Badai : angin 
C. Gempa : bumi 
D. Kertas : buku 

 
Jwb : B. Badai: angin 
Pembahasan : mempunyai hubungan “membawa”. Hujan membawa air dan badai membawa angin 
 

58. FEBRUARI – APRIL = MEI - .... 
A. Juli 
B. September 
C. Agustus 
D. Oktober 
E. Desember 

 
Jwb : A. Juli 
Pembahasan :  
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FEBRUARI – APRIL = ( februari – maret – april ) 
MEI – JULI = ( mei – juni – juli ) 
 
 

59. KACANG : KULIT 
A. Rambut : topi 
B. Rumah : halaman 
C. Hadiah : bingkisan 
D. Buku : sampul 

 
Jwb : D. Buku: sampul 
Pembahasan : mempunyai hubungan “dibungkus oleh”. Kacang dibungkus oleh kulit. Sedangkan buku dibungkus 
oleh sampul 

 
60. BULAN – BUMI = YUPITER - .... 

A. Venus 
B. Matahari 
C. Orbit 
D. Bulan 
E. Bintang 

 
Jwb : B. Matahari 
Pembahasan :  
(bulan berotasi pada bumi) 
(yupiter berotasi pada matahari) 

 
61. SEKOLAH : MURID = .... : .... 

A. Perusahaan : karyawan 
B. Koperasi : syariah 
C. Universitas : semester 
D. Olah raga : juri 
E. Partai : pemilih 

 
Jwb : A. Perusahaan : karyawan  
Pembahasan :  
Sekolahan adalah tempat murid menuntut ilmu, sedangkan perusahaan adalah tempat karyawan mencari nafkah 

 
62. Anak perempuan yang masih kecil selalu diberi boneka oleh ibu mereka. Rahmawati mempunyai banyak boneka 

dirumahnya. Kakak dan adik rahma tidak menyukai boneka. Jadi ,... 
A. Kakak dan adik rahma semuanya laki-laki 
B. Semua boneka rahma adalah pemberian ibunya 
C. Rahma adalah anak yang paling disayangi ibunya 
D. Anak perempuan tidak hanya menyukai boneka 

 
Jwb : D. Anak perempuan tidak hanya menyukai boneka  
Pembahasan :  
Anak perempuan yang masih kecil selalu diberi boneka oleh ibu mereka. 
Rahmawati mempunyai banyak boneka dirumahnya.  
Kakak dan adik rahma tidak menyukai boneka. 
Kesimpulan :  
Anak perempuan tidak hanya menyukai boneka 

 
63. Semua santri pandai berbahasa arab. Santri yang pandai berbahasa arab pandai pula berpidato. Sebagian santri 

yang pandai berpidato tidak suka matamatika. 
A. Sebagian santri tidak suka matamatika dan tidak pandai berbahasa arab 
B. Sebagian santri suka matamatika dan pandai berbahasa arab 
C. Sebagian santri suka matamatika, tetapi tidak pandai berbahasa arab 
D. Sebagian santri suka matamatika dan tidak pandai berbahasa arab 
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E. Sebagian santri suka matamatika, tetapi tidak suka berbahasa arab 
 

Jwb : B. Sebagian santri suka matamatika dan pandai berbahasa arab 
Pembahasan :  
Kesimpulan yang  bisa diambil adalah : 
• Sebagian santri pandai berbahasa arab, tetapi tidak suka matamatika 
• Sebagian santri pandai berbahasa arab, dan suka matamatika 

 
 

64. Buku – buku yang diletakkan didalam rak berkode S diterbitkan oleh penerbit A. buku-buku yang diletakan di rak 
S harga nya murah. Tidak ada satupun buku matamatika di rak itu. 
Simpulan yang tepat tentangpenerbit A adalah 
A. Tidak menerbitkan buku yang murah 
B. Tidak menerbitkan buku yang  tidak murah 
C. Menerbitkan buku yang  tidak murah 
D. Menerbitkan buku matamatika yang  murah 
E. Menerbitkan buku matamatika yang tidak murah 

 
Jwb : B. Tidak menerbitkan buku yang  tidak murah 
Pembahasan :  
Simpulan yang paling tepat adalah :  
Penerbit A tidak menerbitkan buku yang tidak murah . alasannya karena didalam rak berkode S semua bukunya 
berharga murah dan diterbitkan oleh penerbit A 

 
65. Semua siswa baru memiliki pensil. Sebagian siswa baru memakai pakaian hitam putih. 

A. Semua siswa baru memakai pakaian hitam putih 
B. Ada siswa baru memiliki pensil. Sebagian siswa baru memakai pakaian hitam putih. 
C. Ada siswa baru memakai baju putih yang tidak memiliki pensil 
D. Semua yang memakai pakaian hitam putih selalu memiliki pensil 

 
Jwb : B. Ada siswa baru memiliki pensil. Sebagian siswa baru memakai pakaian hitam putih. 
Pembahasan :   
Semua siswa baru memiliki pensil.  
Sebagian siswa baru memakai pakaian hitam putih. 
Kesimpulan :  
Ada siswa baru memiliki pensil. 
Sebagian siswa baru memakai pakaian hitam putih. 

 
66. Semua tanaman adalah mahkluk hidup. Semua mahkluk hidup memerlukan air. Tidak semua tanaman berdaun 

hijau dapat berbuah . mangga adalah tanaman berdaun hijau. 
A. Mangga tidak dapat berbuah 
B. Tidak semua yang berdaun hijau memerlukan air 
C. Mangga memerlukan air 
D. Mangga bukan tanaman 

 
Jwb : C. Mangga memerlukan air 
Pembahasan : mangga adalah tanaman maka mangga memerlukan air. 

 
67. Semua pelaut adalah perenang. Sebagian perenang bukan penyelam. 

Simpulan yang tepat adalah ... 
A. Semua penyelam adalah pelaut 
B. Semua penyelam bukan pelaut 
C. Sebagian penyelam bukan perenang 
D. Semua pelaut adalah penyelam 
E. Sebagian pelaut bukan penyelam 

 
Jwb : E. Sebagian pelaut bukan penyelam 
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68. Semua siswa baru memiliki pensil. Sebagian siswa baru memakai pakaian hitam putih. 
A. Semua siswa baru memakai pakian hitam putih 
B. Ada siswa baru memakai pakaian hitam putih yang memiliki pensil 
C. Ada siswa baru memakai baju putih yang tidak memiliki pensil 
D. Semua yang memakai pakaian hitam putih selalu memiliki pensil 

 
Jwb : D. Semua yang memakai pakaian hitam putih selalu memiliki pensil 
Pembahasan :   
Ada dua pernyataan tentang siswa baru, memiliki pensil dan sebagian memakai pakaian hitam putih. Ada dua 
kesimpulan dalam pemilihan jawaban. Yaitu, semua siswa baru yang memakai pakaian hitam putih selalu 
memiliki pensildan ada siswa baru memakai pakaian hitama putih yang memiliki pensil. Pernyataan kedua tersebut 
menunjukanada siswa yang memiliki pensil, harus nya ada siswa baru yang memiliki pensil berpakaian hitan putih. 
kesimpulan yang tepat adalah yang pertama yaitu Semua yang memakai pakaian hitam putih selalu memiliki pensil 

 
 

69. Jika 12 + 4 =18; 15 + 3 = 21; 21 + 6 = 31; dan 19 + 11 = 35. Nilai dari 25 + 6 = ... 
A. 37 
B. 36  
C. 35 
D. 34 
E. 33 

 
Jwb : A. 37 
Pembahasan :  
12 + 4 = 16 + 2 = 18 
15 + 3 = 18 +3 = 21 
21 + 6 = 27 + 4 = 31 
19 + 11 = 30 + 5 = 35 
Jadi, 25 + 6 = 31 + 6 = 37  

 
70. Diketahui 3 x 5 = 225 dan 2 x 7 = 196 hasil dari 5 x 6 = .... 

A. 1.024 
B. 900 
C. 841 
D. 676 
E. 400 

 
Jwb : B. 900 
3 x 5 = 15 = 225 = (15)2 

2 x 7 = 14 = 196 = ( 14)2 
Sehingga: 
5 x 6 = 30 = 302 = 900 

 
 

Untuk soal nomor 71 – 73 gunakan informasi berikut : 
 
Di universitas negeri X ada 6 jurusan yaitu psikologi, kedokteran, matematika, akutansi, teknik dan bahasa inggris. 
Dari jurusan – jurusan tersebut emi, surya dan lily harus memilih jurusan yang berbeda dengan aturan :  

• Apabila ada yang memilih akutansi maka tidak ad yang memilih teknik, dan apabila ada yang memilih 
kedokteran maka tidak ada yag memilih matematika 

• Satu diantara mereka pasti ada yang memilih psikologi 

• Surya tidak memilih bahasa inggris dan lily tidak memilih kedokteran maupun bahasa inggris 
 

71. Keadaan emi memilih jurusan teknik maka lily secara berturut-turut dapat memilih jurusan ... 
A. Kedokteran 
B. Akuntansi 
C. Matematika  
D. Bahasa inggris 
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Jwb :  C. Matematika 
Pembahasan :  
Diketahui : 
o Apabila ada yang memilih akutansi maka tidak ada yang memilih teknik, dan apabila ada yang memilih 

kedokteran maka tidak ada yag memilih matematika 
o Satu diantara mereka pasti ada yang memilih psikologi 
o Surya tidak memilih bahasa inggris dan lily tidak memilih kedokteran maupun bahasa inggris 
Dari pernyataan 1 Apabila ada yang memilih akutansi maka tidak ada yang memilih teknik. Maka, karena ada 
teknik maka tidak boleh ada akuntansi. Karena lily tidak memilih kedokteran maupun bahasa inggris maka dia 
hanya bisa di matematika ataupun psikologi 

 
72. Apabila tak seorangpun memilih jurusan akuntansi dan teknik maka pernyataan yang benar adalah 

A. Emi memilih jurusan bahasa inggris 
B. Surya memilih jurusan psikologi 
C. Surya memilih jurusan kedokteran 
D. Lily memilih jurusan kedokteran 

 
Jwb : A. Emi memilih jurusan bahasa inggris 
Pembahasan:   
Kedokteran dan matematika tidak boleh di ambil bersamaan, artinya bahasa inggris dan psikologi akan selalu di 
ambil. Sementara, yang boleh mengambil bahasa inggris hanya emi. Jadi, emi pasti akan mengambil bahasa 
inggris 

 
73.  Baik emi, surya, maupun lily secara berturut- turut dapat memilih jurusan  

A. Psikologi, kedokteran dan teknik 
B. Psikologi, kedokteran dan matematika 
C. Akuntansi, psikologi dan teknik 
D. Matematika, bahasa inggris dan psikologi 

 
Jwb : A. Psikologi, kedokteran dan teknik 
Pembahasan : 
Pilihan B,C jelas salah( lihat pernyataan 1 ) 
Pilihan D bertentangan dengan pernyataan 3 

 
Soal no. 74 – 77 didasarkan pada keterangan berikut :  
 
Sally, sherly, laura, tomi dan sandy masing – masing mengambil permen dari sebuah mangkuk. Pertama 4 anak 
mengambil satu permen rasa susu. Kemudian sherly dan tomi tidak mengambil permen rasa coklatseperti yang 
dilakukan oleh anak yang lainnya. Sherly hanya mengambil satu permen, yaitu permen rasa anggur. Setelah itu, 
selain sherly, hanya sally dan sandy yang tidak mengambil permen rasa kopi. 

  
74. Siapakah yang mengambil satu buah permen rasa kopi dan satu buah permen rasa susu? 

A. Laura 
B. Tomi 
C. Sally 
D. Sherly 

 
Jwb : B. Tomi 
Pembahasan :  
Yang mengambil permen rasa susu = sally, laura, tomi dan sandy 
Yang mengambil permen rasa anggur = sherly 
Yang mengambil permen rasa cokelat = sally, laura dan sandy 
Yang mengambil permen rasa kopi = laura dan tomi 

 
75. Siapa yang mengambil tiga permen ? 

A. Laura 
B. Sandy 
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C. Sally 
D. Sherly 

 
Jwb : A. Laura 
Pembahasan :  
Laura mengambil permen rasa susu, cokelat dan kopi 

 
76. Siapa dua orang yang mengambil permen dengan jumlah dan rasa yang sama? 

A. Laura dan tomi 
B. Tomi dan sandy 
C. Sally dan laura 
D. Sandy dan sally 

 
Jwb : D. Sandy dan Sally 
Pembahasan: 
Sandy � mengambil 2 permen rasa cokelat, dan rasa susu. 
Sally   � mengambil dua permen rasa cokelat, dan rasa susu(sama persis seperti sandy). 

 
77. Jika dihitung keseluruhan, berapakah jumlah permen yang telah mereka ambil? 

A. 10 
B. 11 
C. 8 
D. 9 

 
Jwb: A. 10 
Pembahasan :  
sally = 2 permen 
Laura = 3 permen 
Tomi = 2 permen 
Sandy = 2 permen 
Dan sherly = 1 permen 
Jadi jumlah seluruhnya ada  = 10 permen 

 
Untuk soal no 78 – 82, gunakan inforamsi berikut: 
 
Untuk mengatasi masalah transportasi dijakarta, seorang ahli perencanaan transportasi massal menyiapkan 
rancangan pembangunan jaringan kereta api khusus dengan pengaturan berikut : 

• Jaringan kereta api terdiri atas 6 stasiun, yaitu G, H, I, J, K dan L. 
• Setiap stasiun tertutup dan selama seseorang penumpang belum keluar dari stasiun , ia dapat pindah 

kekereta lain untuk melanjutkan perjalanan hingga sampai ke stasiun yang dituju. 
• Perjalanan kereta api diatur sebagai berikut: 

� Dari G ke H 
� Dari H ke G dan dari H ke I 
� Dari I ke J 
� Dari J ke H dan dari J ke K 
� Dari L ke G, dan L ke K, dan 
� Dari L ke I 
� Dari K ke J 

 
78. Bagaimanakah cara yang mungkin ditempuh untuk sampai ke J dari H ? 

A. Dengan kereta yang ke L dan pindah ke kereta yang menuju J 
B. Dengan kereta yang langsung dari H ke J 
C. Dengan kereta yang ke I dan pindah ke kereta yang menuju J 
D. Dengan kereta yang ke G dan pindah ke kereta yang menuju J 

 
Jwb : C. Dengan kereta yang ke I dan pindah ke kereta yang menuju J 
Pembahasan:  

• A salah, karena tidak ada kereta yang menuju L 
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• B salah, yang ada J ke H 

• D salah, dari G ke J tidak ada 
  

79. Dengan hanya sekali pindah karena I dapat dicapai dari .... 
A. G, J dan K 
B. G dan J 
C. G 
D. G, H dan J 

 
Jwb : C. G 
Pembahasan :  

• G ke H ke J 
• J ke H ke I 

• H ke I ( tidak pindah kereta, jadi D salah ) 
• K ke J ke H ke I (2 kali pindah kereta, jadi A salah) 

  
80. Jumlah maksimum stasiun yang dapat dikunjungi dengan melewatisatu stasiun lainnya adalah 

A. 3 
B. 4 
C. 5 
D. 6 

 
Jwb : A. 3 
Pembahasan : jawabannya 3 , yaitu HIJ 
Kemungkinannya: 
G ke H ke I   K ke J ke H 
H ke I ke J    L ke G ke H 
I ke J ke H    L ke K ke J 
J ke H ke I    L ke I ke J 

 
81. Rute mana yang memerlukan pindah kereta paling banyak? 

A. H ke K 
B. L ke I 
C. G ke I 
D. L ke H 

 
Jwb : A. H ke K 
Pembahasan : H ke K rutenya H ke I ke J ke K 
Jika: 
B. L ke I (langsung) 
C. G ke I ( G ke H ke I ) 
D. L ke H ( L ke G ke H ) 

 
82. Jika stasiun 1 ditutup, perjalanan manakha yang tidak mungkin? 

A. L ke K 
B. G ke J 
C. L ke J 
D. J ke K 

 
Jwb : B. G ke J 
Pembahasan : G ke J ( rute: G ke H ke I ke J ) 
L ke K dan J ke K  adalah jalur langsung 
L ke J = L ke K ke J 

 
83. Pada hari ulang tahun nya, gery menerima hadiah sejumlah uang. Uang tersebut digunakan seperempatnya untuk 

membeli buku dan sepertiga dari sisa nya untuk membeli majalah. Jika setelah pembelian tersebut ia masih 
memiliki uang Rp 5.000,00. Berapakah hadiah yang diterimanya? 
A. Rp   8.000 
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B. Rp 10.000 
C. Rp 12.000 
D. Rp 16.000 
E. Rp 18.000 

 
Jwb: B. Rp 10.000 
Pembahasan: 
Cermati keterangan dalam soal1 Diketahui bahwa x adalah jumlah uang hadiah yang diterima. Dapat dirumuskan: 

Sisa = x - 
�

�
  x -

�

�
 (x - 

�

�
 x) 

5 000 � 
1
4

 � − 
1
3

 � + 
1

12
 �     

60.000 = 12 � − 3 � − 4� + �
 � 12 

60.000   = 6x 
           X = 10.000 

 
 

84. Pada sebuah perusahaan 46% pegawai adalah laki-laki. Jika 60% pegawai sudah menikah dan 70% dari pegawai 
yang sudah menikah adalah laki-laki,berapakah dari pegawai yang belum menikah adalah pegawai perempuan? 
A. 60% 
B. 55% 
C. 45% 
D. 40% 
E. 36% 

 
Jwb : E.  36% 
Pembahasan :  
Jika jumlah semua pegawai 100 orang. Maka laki-laki adalah 46 orang dan perempuan 54 orang. Pegawai yag 
sudah menikah 60 orang dan pegawai belim menikah 40 orang. Dari yang sudah menikah, 70% adalah laki-laki, 
jadi 30% nya adalah perempuan.  
Jumlah perempuan yang sudah menikah = 30% x 60 = 18 orang 
Perempuan belum menikah = 54 – 18 = 36 

 
85. Suatu desa terdiri atas 238 keluarga dengan rata-rata jumlah anggota setiap keluarga adalah 4 orang dan jumlah 

orang dewasa seluruhnya 580 orang. Suatu saat desa itu terserang wabah virus x dengan peluang tertular virus 
adalah 0,5 bagi anak-anak. Berapa orang anak yang diperkirakan akan tertular virus itu? 
A. 186 
B. 261 
C. 290 
D. 372 
E. 421 

 
Jwb : A. 186 
Pembahasan :  
Jumlah seluruh orang dalam desa (baik dewasa maupun anank-anak) = 4 x 238 = 952 
Jumlah orang dewasa = 580 
Maka jumlah anak-anak 952 – 580 = 372 
Diketahui bahwa peluang terrular virus bagi anak-anak = 0,5. Jadi, perkiraan anak yang tertular virus adalah = 0,5 
x 372 = 186 

 
86. Seutas tali dipotong menjadi dua bagian sedemikian rupa sehingga panjang bagian pertama adalah tiga kali 

panjang bagian ke dua. Jika bagian yang lebih  panjang adalah 12 meter, berapakah panjang tali sebelum di 
potong?   
A. 16 
B. 18 
C. 20 
D. 24 
E. 30 
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Jwb : A. 16 
Pembahasan: 
Bagian yang lebih panjang  panjang nya12 meter. Maka, bagian yang lebih pendek panjang nya sepertiga dari 
bagian yang panjang=    1     x 12 =  4 meter 
                                                    3 
Jadi, panjang tali sebelum dipotong = 12 + 4 = 16 meter 

 
87. Harga leptop dinaikan 25% dari harga sebelumnya. Persentase penurunan harga agar harga laptop kembali seperti 

semula adalah 
A. 20% 
B. 25% 
C. 40% 
D. 50% 

 
Jwb : A. 20% 
Pembahasan : 
Misalkan harga laptop = 100. Harga laptop dinaikan 25%dari harga sebelumnya. Harga baru menjadi 125. Harga 
125 agar menjadi harga 100 lagi perlu diturunkan 25. Persentase penurunan harga agar harga laptop kembali 
seperti semula adalah 
25                          1 
         X 100% =           x 100% = 20% 
125                        5  

 
88. Enam orang bepergian dengan dua mobil milik dua orang diantara mereka. Masing-masing mobil dikemudikan 

oleh pemilik nya dan kapasitas mobil masing-masing adalah 5 orang termasuk pengemudi. Banyak cara menyusun 
penumpang di kedua mobil tersebut adalah 
A. 10 
B. 12 
C. 14 
D. 16 
E. 18 

 
Jwb :D. 16 
Pembahasan : 
Diketahui : 
Enam orang berpergian dengan dua mobil yang dikendarai oleh pemiliknya, dua orang diantaranya, masing-
masing mobil bekapasitas 5 orang. Ingat! Setiap mobil masih bersisa 4 tempat duduk. Maka, banyak kemungkinan 
cara mnyusun penumpang adalah: 
- Mobil A berisi 1 orang dan mobil B berisi 5 orang:  

1 kemungkinan. 
- Mobil A berisi 2 orang dan mobil B berisi 4 orang: 

4c1=
�!

�!�����!
 = 4 

- Mobil A berisi 3 orang dan mobil B berisi 3 orang : 

4c2= 
�!

�!����!
 = 

���

���
 = 6 

- Mobil A berisi 4 orang dan mobil B berisi 2 orang: 

4c3 = 
�!

�!�����!
 = 4 

- Mobil A berisi 5 orang dan mobil B berisi 1 orang: 
1 kemungkinan  
Banyak seluruh kemungkinan : 
1 + 4 + 6 + 4 + 1 = 16 

 
 

89. Murid TK anak hebat berpiknik dengan bis . jumlah siswa wanita dua kali lebih banyak dari siswa pria. Biaya 
persiswa adalah Rp9.000 dan jumlah uang tekumpul adalah  Rp270.000. berapakah jum;ah siswa pria yang ikut 
dalam rekreasi tersebut 
A. 5 orang 
B. 7 orang 
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C. 10 orang 
D. 12 orang  
E. 20 orang 

 
 

Jwb : C. 10 Orang  
Pembahasan : 
Jumlah siswa wanita dua kali lebih banyak dari siswa pria        W = 2P 
Biaya persiswa adalah Rp9.000 
Jumlah uang terkumpul = Rp 270.000 
Maka, 
( P + W)(9.000)= 270.000 
P + W = 30 
P +2P = 30 
P = 10 

 
90. Empat kelompok siswa yang masing-masing terdiri atas 5, 8, 10, dan 17 orang menyumbang korban bencana alam. 

Rata-rata sumbangan masing-masing kelompok adalah Rp4.000; Rp2.500; Rp2.000; Rp1.000, maka rata-rata 
sumbangan tiap siswa seluruh kelompok adalah 
A. Rp1.050 
B. Rp1.225 
C. Rp1.925 
D. Rp2.275 
E. Rp1.750 

 
Jwb:  C. Rp 1.925,- 
Pembahasan : 
Empat kelompok siswa masing-masing terdiri atas, 5, 8, 10, dan 17 orang. 
Rata-rata sumbangan masing-masing kelompok adalah Rp.4.000,00;  Rp 2.500,00; Rp2.000,00; dan Rp1.000,00 
Maka, rata-rata sumbangan tiap siswa adalah: 

= 
���������������������������

�����������
 

= 
��.������.������.������.���

��
 

= 1.925 
 

91. Kelas A terdiri atas 35 murid sedangkan kelas B terdiri atas 40 murid . nilai statistika rata-rata murid kelas B 
adalah 5 lebih baik rata-rata kelas A. apabila nilai rata-rata gabungan kelas  A dan B adalah 57  2/3 maka nilai rata-
rata statistika untuk kelas A adalah… 
A. 50 
B. 55 
C. 60 
D. 65 
E. 75 

 
Jwb : B. 55 
Pembahasan: 
Kelas A terdiri atas 35 murit sedangkan kelas B terdiri 40 murid. Nilai statistika rata-rata murit kelas B adalah 5 

lebih baik rata-rata kelas A. nilai rata-rata gabungan kelas A dan B adalah 57
�

�
, maka nilai rata-rata statiska urutan 

kelas A dapat dicari sebagai berikut : 

57
�

�
 = 

�� ��������������

�����
 

� 57
�

�
 = 

��������

��
 

� 
���

�
 Xa+

���

��
 

� �� =  
���

�
 - 

�

�
 =

� �

�
 = 55 
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92. Sebotol sirup dapat di buat 80 gelas minuman jika dilarutkan dalam air denganperbandingan 1 bagian sirupuntuk 4 
bagian air. Berapa gelas minuman yang diperolehdari sebotol sirup jika perbandingan larutan 1 bagian sirupuntuk 
5 bagian air 
A. 100 gelas 
B. 96 gelas 
C. 92 gelas 
D. 84 gelas 
E. 64 gelas 

 
Jwb : B. 96 gelas 
Pembahasan: 
�

�
 => 80 gelas 

�

�
 => X 

 Gunakan perandingan senilai: 
!

"
!

#

 = 
��

$
 => 

�

�
 = 

��

�
 => x = 80 x 

�

�
  = 96 

 
 

93. Ahmad, Bahtiar, Chandra dan Doni membagi 144 buah jeruk. Ahmad menerima 10 buah lebih banyak dari pada 
yabg diterima Bahtiar, 26 buah lebih banyak daripada yang diterima Chandra, dan 32 buah lebih bnyak daripada 
yagn diterima Doni. Jadi, banyak jeruk yang diterima oleh Ahmad adalah  
A. 73 
B. 63 
C. 53 
D. 43 
E. 33 

 
Jwb : C. 53 
Pembahasan :  
Misal banyak yang diterima Ahmad, Bahtiar, Chandra dan Doni masing- masing A, B, C, dan D. Selanjutnya 
berlaku: 
A + B + C + D = 144 
A + (A-10)+(A-26)+(A-32)= 144 
4A= 144 + 68 
A = 53 

 
94. Suatu belah ketupat memiliki panjang diagonal 10 cm dan 24 cm. Keliling belah ketupat tersebut adalah 

A. 44 
B. 48 
C. 52 
D. 56 
E. 64 

 
Jwb :  C. 52 
Pembahasan: 
Untuk mencari panjang a , gunakan teorema phytagoras sehingga:  a =    52 + 122   =    25 + 144 
             =   169   = 13 cm 
 Hafalkan tripel phytagoras : 

• 3, 4, 5 

• 5, 12, 13 

• 12, 16 20 
• 10, 24, 26 

Dengan demikian : 
Keliling = 4a 
              = 4 x 13 = 52 cm 
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95. Edo ingin membuat sebuah akuarium berbentuk kubus yag memiliki luas permukaan 6.144 cm2. Panjang rusuk 
akuarium adalah .... cm. 
A. 22 
B. 24 
C. 28 
D. 29 
E. 32 

 
Jwb : E. 32 
Pembahasan:  
6.144 = 6r2 

 r2 = 1.024 
 r = 32 
 

96. Untuk menjaga karir dan profesionalitas kerja maka saya harus … 
A. Mencetuskan ide-ide baru dan inovatif yang lebih bermanfaat 
B. Menjaga hubungan baik dengan pimpinan 
C. Melaksanakan tugas sesuai porsi dan kemampuan saya 
D. Mengedepankan kewajiban daripada hak 
E. Menuntuk imbalan sesuai dengan kerja saya 

JAWABAN: 
A. Mencetuskan ide-ide baru dan inovatif yang lebih bermanfaat 

 

97. Pesta perkawinan kakak saya sangat meriah, sehingga ada kesalahan teknis bidang konsumsi dan makanan yang 
diperkirakan tidak cukup, saya harus melakukan … 
A. Mencari bahan makanan yang instan atau cepat saji sehingga tidak memakan waktu lama 
B. Mengundang ahli masak yang berpengalaman 
C. Memesan makanan jadi (siap saji) via telpon atau datang langsung 
D. Cukup menyediakan makanan dan minuman saja 
E. Jawaban A dan C benar 
 
JAWABAN 
E.  Jawaban A dan C benar 
 

98. Pulang sekolah saya merasa sangat lapar tetapi dirumah belum tersedia makan siang. Saya … 
A. Makan seadanya 
B. Jajan diluar rumah 
C. Menanyakan mengapa makan belum siap 
D. Ikut membantu menyiapkan makan siang 
E. Tidur sampai makan siap 
 
JAWABAN: 
D.  Ikut membantu menyiapkan makan siang 
 

99. Teman saya tidak menepati janji untuk mengembalikan uang padahal besok dipakai untuk kondangan. Saya … 
A. Berniat untuk meminjam uang kepadanya lagi 
B. Tidak berteman dengannya lagi 
C. Mencari teman tersebut dan memarahinya 
D. Menanyakan alasannya tidak menepati janji 
E. Mendiamkan dan tidak mengajaknya berbicara 

JAWABAN: 
D.Menanyakan alasannya tidak menepati janji 

 
100. Saya sedang mengerjakan ujian calon pegawai negeri sipil. Waktu yang disediakan tinggal lima menit lagi, 

padahal saya ada beberapa soal yang belum saya selesaikan. Saya … 
A. Berusaha menutupi kecemasan saya 
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B. Tidak ingin memikirkannya 
C. Tetap konsentrasi mengerjakan soal ujian. 
D. Merasa gelisah, khawatir tidak selesai 
E. Tidak tahu apa yang saya rasakan 

JAWABAN: 
C. Tetap konsentrasi mengerjakan soal ujian. 

 


