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TES WAWASAN KEBANGSAAN 

1. Sebagai dasar negara, pancasila memiliki nilai penting dan bersifat universal yang berarti .... 

A. Nilai pancasila berlaku di seluruh dunia 

B. Pancasila dapat diterapkan di Indonesia 

C. Seluruh rakyat Indonesia dapat menerapkan nilai pancasila 

D. Pancasila dapat diterapkan sebagai ideologi di Indonesia 

E. Dimanapun berada WNI wajib menerapkan nilai pancasila 

 

2. Pada kasus pembunuhan terencana maupun tidak terencana, pelaku akan mendapatkan 

hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini menggambarkan bahwa 

bangsa Indonesia menghargai hak hidup setiap manusia. Hal ini sesuai dengan pengamalan 

pancasila terutama sila ke .... 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5 

 

3. Sebagai sebuah ideologi bangsa Indonesia, pancasila memiliki nilai dasar yaitu .... 

A. UUD 1945 

B. Perturan Presiden 

C. Undang-Undang 

D. Tap MPR 

E. Kebudayaan  

 

4. Sebagai sebuah ideologi, nilai dasar pancasila diambil dari sejarah masa lalu bangsa 

Indonesia. ini merupakan pengertian ideologi dari dimensi ..... 

A. Realita 

B. Fleksibelitas 

C. Pengembangan 

D. Monoisme 

E. Idealisme 

 

5. Pada sidang BPUPKI, tokoh berikut ini ikut serta dalam perumusan dasar negara yaitu .... 

A. M Hatta 

B. M Yamin 

C. Ahmad Subarjo 

D. Sukarno 

E. Ahmad Yani 

 

6. Nasionalisme dapat mempersatukan bangsa Indonesia. prinsip nasionalisme bangsa 

Indonesia yang didasarkan pada pancasila yaitu .... 

A. Penyelarasan 

B. Penyeimbangan 

C. Terbuka 

D. Tertutup 

E. Majemuk tunggal 
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7. Gotong royong merupakan ciri khas masyarakat Indonesia. gotong royong merupakan salah 

satu contoh bukti bahwa pancasila mengandung nilai .... 

A. Instrumental 

B. Praktis 

C. Dinamis  

D. Aktif 

E. Pragmatis 

 

8. Setiap orang berhak untuk mendapatkan status kewarganegaraan. Hal ini diatur dalam uud 

1945 terutama pasal .... 

A. 28D ayat 1 

B. 28D ayat 2 

C. 28D ayat 3 

D. 28D ayat 4 

E. 28D ayat 5 

 

9. Walaupun ada himbauan dari pemerintah untuk melakukan jaga jarak selama masa 

pandemi, segala informasi tetap harus terserap oleh lapisan masyarakat. Dalam hal ini 

pemerintah telah memberikan hak kepada rakyatnya untuk .... 

A. Berkomunikasi 

B. Berpendididkan 

C. Bekerja 

D. Hidup 

E. Mendapatkan rasa aman 

 

10. Hak yang diberikan oleh pemerintah dalam pasal 28G ayat 1, kecuali .... 

A. Perlindungan diri 

B. Perlindungan kelurga 

C. Kehormatan 

D. Martabat 

E. Perkawinan 

 

11. Menjaga keamanan negara agar rakyatnya dapat beraktifitas secara baik merupakan tugas 

utama dari .... 

A. Pemerintah 

B. TNI 

C. POLRI 

D. Satpam 

E. Satpol PP 

 

12. Anggaran pendidikan minimal yang diambilkan melalu APBN ataupun APBD sebesar .... 

A. 5% 

B. 10% 

C. 15% 

D. 20% 

E. 25% 
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13. Kopersi sebagai wujud perekonomian Indonesia berdiri dengan didasarkan pada asas .... 

A. Kebersamaan 

B. Kekeluargaan 

C. Kekayaan 

D. Kesejahteraan 

E. Nasionalisme  

 

14. Perubahan batang tubuh UUD 1945dapat dilakukan jika diajukan oleh .... 

A. Seluruh anggota DPR 

B. Seluruh anggota MPR 

C. 1/3 anggota MPR 

D. 1/2 anggota MPR 

E. Presiden  

 

15. Berikut ini yang tidak dapat dilakukan perubahan yaitu .... 

A. Bahasa nasional 

B. Lambang negara 

C. Bendera nasional 

D. Lagu kebangsaan 

E. Bentuk negara 

 

16. Organisasi militer pertama di Indonesia adalah .... 

A. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 

B. Tentara Keamanan Rakyat 

C. Tentara Nasional Indonesia 

D. Tentara Rakyat Indonesia 

E. Tentara Republik Indonesia 

 

17. Makna pernyataan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 bagi bangsa 

Indonesia adalah .... 

A. Rakyat Indonesia dapat mengambil alih seluruh persenjataan Jepang di Indonesia 

B. Waktu yang tepat untuk membangun kehidupan baru yang merdeka, bersatu, dan 

berdaulat 

C. Jepang telah memenuhi janji kemerdekaan kepada masyarakat Indonesia 

D. Indonesia segera menyusun pemerintahan dan ketatanegaraan yang baru 

E. Proklamasi kemerdekaan merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia 

 

18. Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi pada 1997. Penyebab krisis tersebut adalah .... 

A. Melemahnya mata uang Indonesia terhadap dollar Amerika 

B. Hutang luar negeri Indonesia mencapai 137 milliar dollar Amerika 

C. Sembilan bahan pokok di pasaran semakin menipis 

D. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap menurun 

E. A, B, dan C benar 

 

19. Indonesia pernah mengalami masa reformasi pada 1998. Upaya pemerintah dalam 

melaksanakan agenda reformasi adalah .... 
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A. Melaksanakan pemilihan presiden secara langsung 

B. Memberi peluang berdirinya partai-partai politik 

C. Memberi ruang kepada siapapun untuk menyampaikan pendapat 

D. Melikuidasi beberapa bank bermasalah 

E. A, B, dan C benar 

 

20. Penyebab utama terjadinya gerakan reformasi yang terjadi 1998 adalah .... 

A. Presiden terlalu lama berkuasa 

B. Utang luar negeri yang semakin banyak 

C. Ketidakadilan di berbagai bidang kehidupan 

D. Keinginan rakyat untuk mengganti kedudukan presiden 

E. Munculnya golongan-golongan oposisi 

 

21. Sekarang, untuk memilih kepala daerah rakyat dapat melakukan pelmilihan secara langsung 

melalui pemilu. Dampak negatif pemilihan kepala daerah secara langsung adalah .... 

A. Rakyat bisa memilih pemimpinnya sendiri 

B. Berlangsungnya praktek politik uang 

C. Putra daerah bisa memimpin daerahnya sendiri 

D. Masyarakat dibiasakan hidup berdemokrasi 

E. Penghargaan terhadap hak politik warga 

 

22. Saat ini Indonesia mengalami berbagai permasalahan bangsa. Salah satunya adalah 

permasalahan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Masalah utama tersebut 

adalah .... 

A. Gerakan separatisme 

B. Aksi demonstrasi 

C. Kerusuhan sosial 

D. Konflik antaretnis 

E. Bencana alam 

 

23. Pembentukan partai politk oleh BP-KNIP menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menjamin  

berjalannya sistem demokrasi di Indonesia. usulan ini disetujui oleh presiden melalui .... 

A. Keputusan Presiden 5 Juli 1959 

B. Keputusan Presiden No. X dari 1945 

C. Pemberitahuan kepada Wakil Presiden X pada 16 Oktober 1945 

D. Deklarasi Pemerintah 5 Oktober 1945 

E. Deklarasi pemerintah pada 3 Oktober 1945 

 

24. Pada tahun 1948 di Indonesia terjadi rekonstruksi dan rasionalisasi tentara yang bertujuan 

untuk .... 

A. Menghadapi pemberontakan PKI 

B. Mengurangi beban ekonomi dan meningkatkan kualitas tentara 

C. Meningkatkan kualitas angkatan bersenjata dan meningkatkan fungsi ganda ABRI 

D. Tembak anggota tentara yang lama 

E. Memberkati anggota tentara yang layak 

 

25. Sifat berikut ini dapat digunakan untuk menerapkan prinsip Bhineka Tunggal Ika, kecuali .... 
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A. Semangat persatuan 

B. Tidak menang sendiri 

C. Toleransi 

D. Rukun 

E. Eksklusif 

 

26. Globalisasi yang terjadi saat ini tidak dapat kita pungkiri. Golongan masyarakat yang 

menerima arus globalisasi secara dera adalah …. 

A. Masyarakat dari kalangan generasi muda yang memiliki kecenderungan terbuka 

menerima unsur-unsur perubahan dan modernisasi 

B. Masyarakat tertinggal yang berada di daerah terasing yang kontaknya dengan budaya 

luar relatif terbatas 

C. Masyarakat dari kalangan generasi tua 

D. Masyarakat yang belum mapan dan belum siap menerima perubahan-perubahan, baik 

mental maupun fisik 

E. Masyarakat yang berada di luar negeri 

 

27. Globalisasi yang diawali dengan berkebangnya ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini 

meiliki dampak positif dan negatif. Berikut ini bukan dampak positif globalisasi terhadap 

budaya Indonesia, yaitu .... 

A. Wawasan masyarakat semakin luas 

B. Masyarakat dapat mengambil hikmah dari peristiwa penting di luar negeri 

C. Masyarakat bersifat kritis terhadap kebijakan pemerintah 

D. Masyarakat mengenal bermacam kebudayaan  

E. Masyarakat dapat mengembangkan kebudayaan bangsa yang sesuai dengan peradaban 

nasional dengan konsep lama 

 

28. Golongan masyarakat yang tidak menerima arus globalisasi adalah .... 

A. Masyarakat tertinggal yang berada di daerah terasing yang kontaknya dengan budaya 

luar relatif terbatas 

B. Masyarakat dari kalangan generasi tua 

C. Masyarakat yang belum mapan dan belum siap menerima perubahan-perubahan, baik 

mental maupun fisik 

D. A, B, dan C benar 

E. A, B, dan C salah 

 

29. Sebagian besar masyarakat Indonesia yang beraneka ragam ini tinggal di pedesaan. 

Masyarakat desa memiliki corak kehidupan yang bersifat gemeinscaft, artinya kehidupannya 

berdasarkan .... 

A. Hasil pertanian yang diperoleh 

B. Hubungan manusia dengan lingkungan 

C. Ikatan hukum adat kuat 

D. Ikatan kekeluargaan yang erat 

E. Hubungan kondisi fsik dengan budaya 

 

30. Desa d Indonesia digolongkan dalam berbagai macam kategori. Desa Cikayu memiliki ciri 

jumlah penduduk yang jarang, tingkat pendidikan rendah, pemanfaatan lahan terbatas, 
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sebagian besar adalah petani, dan produktivitas rendah dan hanya untuk memenuhi 

kebutuhan sendiri. Berdasarkan ciri-ciri tersebut maka Desa Cikayu termasuk desa .... 

A. Tradisional 

B. Swadaya 

C. Swakarya 

D. Swasembada 

E. Pancasila 
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TES INTELEGENSI UMUM 

31. Penulis : royalti = pedagang : .... 

A. Jual 

B. Beli 

C. Barang 

D. Dagangan 

E. Untung  

 

32. Gigi : mulut = uang : ..... 

A. Belanja 

B. Dompet 

C. Tas 

D. Kantong 

E. Jinjing 

 

33. Bongkar : pasang = gondrong : ..... 

A. Rambut 

B. Tambun 

C. Botak 

D. Licin 

E. Panjang 

 

34. JANJI : BUKTI 

A. Ucapan : Tindakan 

B. Maling : Penjara 

C. Materi : Soal 

D. Harta : Kendaraan 

E. Tuan : Tuhan 

 

35. SUNGAI : JEMBATAN 

A. Markah : Jalan 

B. Rintangan : Godaan 

C. Janji : Tepati 

D. Kayu : Terbakar 

E. Masalah : Jalan Keluar 

 

36. 4   8   …   …   64   128 

A. 28  24 

B. 16  32 

C. 26  14 

D. 13  29 

E. 22  14 
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37. 3   7   15   …   …  127   255 

A. 31 63 

B. 34 42 

C. 25 16 

D. 25 25 

E. 38 14 

 

38. 42   13   19   49   19   19   56   25   19   …   … 

A. 18 24 

B. 62 31 

C. 63 31 

D. 66 34 

E. 30 22 

 

39. 1    1    2    3    5    8    …     … 

A. 12 17 

B. 13 21 

C. 14 21 

D. 15 28 

E. 17 21 

 

40. 5    6    7    8    10    11    14    …    … 

A. 15 19 

B. 16 24 

C. 14 18 

D. 38 39 

E. 17 20 

 

41. Jika tidak ada bantuan dimasa pandemi maka rakyat menderita. 

Rakyat menderita. 

Kesimpulannya adalah .... 

A. Tidak ada bantuan dimasa pandemi. 

B. Ada bantuan dimasa pandemi. 

C. Tidak ada bantuan dimasa pandemi dan raktyat menderita. 

D. Tidak ada bantuan dimasa pandemi atau raktyat menderita. 

E. Tidak ada bantuan dimasa pandemi sedangkan raktyat menderita. 

 

42. Semua makanan di atas meja mengandung gula. 

Semua makanan yang di atas meja dikemas rapi.  

Kesimpulannya adalah .... 

A. Semua makanan di atas meja mengandung gula atau dikemas rapi. 

B. Semua makanan di atas meja mengandung gula dan dikemas rapi. 

C. Semua makanan di atas meja mengandung gula sehingga dikemas rapi. 

D. Semua makanan di atas meja mengandung gula walaupun dikemas rapi. 

E. Semua makanan di atas meja mengandung gula harus dikemas rapi. 
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43. Jika Nobita menikan dengan Sizuka maka Doraemon mati. 

Jika Doraemon mati maka film Doraemon tamat. 

Film Doraemon tidak tamat 

Kesimpulannya adalah .... 

A. Nobita menikah dengan Sizuka 

B. Nobita tidak menikah dengan Sizuka 

C. Draemon tidak menikah dengan Sizuka 

D. Doraemon menikah dengan Sizuka 

E. Nobita tidak menikah dengan Sizuka dan Doraemon tidak mati 

 

44. Semua limbah adalah cair dan berwarna. Materi B berwarna tetapi tidak cair. 

A. Materi B adalah limbah berwarna 

B. Materi B adalah limbah yang tidak cair 

C. Materi B adalah limbah berwarna yang tidak air 

D. Materi B adalah limbah tidak berwarna, tetapi limbah cair 

E. Materi B adalah bukan limbah baik limbah berwarna maupun limbah cair 

 

45. Jika kondisi awak kereta api sehat dan rangkaian kereta api bagus, maka kereta api tiba di 

tujuan sesuai jadwal. Jika kereta api tiba di tujuan sesuai jadwal, maka penumpang puas. Jika 

penumpang kereta api puas, maka jumlah penumpang bus umum akan berkurang. Ternyata 

jumlah penumpang bis umum bertambah banyak. 

A. Penumpang kereta api naik rangkaian kereta api yang bagus dan awak yang sehat, dan 

tiba di tujuan sesuai dengan jadwal 

B. Penumpang kereta api naik rangkaian kereta api yang tidak bagus, tetapi awak kereta 

api yang sehat 

C. Penumpang kereta api naik rangkaian kereta api yang bagus dengan awak kereta api 

yang tidak sehat 

D. Penumpang kereta api naik rangkaian kereta api yang bagus dan awak kereta yang 

sehat, dan tiba di tujuan tidak sesuai jadwal 

E. Penumpang kereta api naik rangkaian kereta api yang tidak bagus dan awak yang tidak 

sehat dan tiba di tujuan tidak sesuai jadwal 

 

Teks untuk menjawab soal nomor 49 - 51! 

Piter adalah seorang Chef utama di rumah makan padang “Sedapnyo”. Makanan yang harus ia masak 

diantaranya: 

- Terong balado 

- Rendang 

- Menggoreng lauk 

- Sambal hijau 

- Sambal merah 

Terong balado tidak begitu membutuhkan waktu lama, sehingga ia dapat membuatnya sebelum 

membui aneka lauk untuk digoreng. Sambal hijau akan dibuat tepat setelah membuat sambal merah. 
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Pembuatan rendang membutuhkan waktu yang sangat lama sehingga ia akan memasaknya sebelum 

memasak masakan yang lain. Sambal akan ia buat setelah menggoreng lauk, karena ia membutuhkan 

minyak sisa gooreng lauk agar sambal semakin sedap.  

46. Sambal hijau akan menempati urutan pemasakan ke ..... 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5 

 

47. Menu yang dibuat tepat sebelum membuat terong balado adalah .... 

A. Sambal merah 

B. Sambal hijau 

C. Menggoreng lauk 

D. Rendang  

E. Balado dan rendang 

 

48. Menu masakan ketiga yang akan dimasak Piter adalah .... 

A. Sambal merah 

B. Sambal hijau 

C. Menggoreng lauk 

D. Rendang  

E. Terong balado 

Teks untuk menjawab soal nomor 49 sampai dengan nomor 50. 

Dodi seorang anak yatim. Dia memiliki kucing kesayangan yang dinamakan Didi. Dodi dan Didi ke 

mana-mana sering berdua. Bagaikan kakak beradik. Di sekolah Dodi sangat disayangi oleh Bu Rina. 

Di antara seluruh murid kelas 1 SD, Bu Rina paling menyayangi Dodi karena selain sudah yatim, dia 

juga anak bungsu dan berwajah imut. Toni adalah teman paling akrab Dodi. Meski tidak 

seangkatan, mereka berdua sangat akrab dan sering bermain di sungai dan sawah bersama. Toni 

sering mengolok-olok Dodi sebagai anak manja, tapi itu hanya gurauan dan Dodi menerima hal itu. 

Sebab jalan dari rumah Dodi menuju ke sekolah cukup jauh sehingga terkadang dia meminta tolong 

dibonceng sepeda motor Pak Sobarin, tetangganya yang tempat kerjanya searah dengan arah 

sekolah Dodi. 

49. Mana yang mungkin terjadi? 

A. Toni dan Dodi sering berkelahi karena Toni suka mengolok-olok Dodi. 

B. Toni suka mengejek Dodi sehingga Dodi sangat membencinya. 

C. Dodi tidak disukai teman-teman kelasnya karena berwajah galak. 

D. Rumah Dodi dan Pak Sobarin berada 4 kilometer di sebelah selatan sekolah Dodi. 

Sedangkan tempat kerja pak Sobarin berada 2 kilometer di sebelah utara sekolah Dodi. 

E. Bu Rina lebih menyukai anak sulung, karena anak sulung lebih memiliki tanggung jawab 

besar daripada anak bungsu. 

 

50. Mana yang mungkin terjadi? 

A. Ibu Dodi sudah meninggal dunia setelah sakit parah dan dirawat di rumah sakit selama 2 

tahun belakangan ini. 
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B. Toni adalah murid kelas 2 SD di sekolah Dodi. 

C. Di sekolah, ada teman Dodi bernama Nina dan Dina yang paling disayang Bu Rina karena 

keduanya adalah anak kembar yang berwajah sangat manis. 

D. Dodi anak yang sangat manja. 

E. Dodi tidak suka kakinya terkena lumpur sawah karena susah dibersihkan. 

 

51. Jarak antara kamus A dan B adalah dua kali jarak kampus C dan D. Kampus E terletak ditengah-

tengah antara kampus C dan D. Selanjutnya diketahui bahwa jarak kampus C ke kampus A 

sama dengan jarak kampus D ke B, yaitu setengah dari jarak kampus A ke kampus E. 

Kampus yang jaraknya paling jauh dari A adalah …. 

A. kampus A 

B. kampus B 

C. kampus C 

D. kampus D 

E. kampus E 

 

52. Sebuah kaleng berbentuk tabung berdiameter 28 cm dan tinggi 50 cm penuh berisi minyak. 

Minyak tersebut akan dituang ke dalam kaleng-kaleng kecil berdiamater 14 cm dan tinggi 20 

cm. Berapa banyak kaleng kecil yang diperlukan untuk menampung minyak dari kaleng 

besar? 

A. 14 

B. 15 

C. 16 

D. 20 

E. 24 

 

53. Pak Narto membeli 5 lusin bola dibeli dengan Rp 450.000,00 kemudian dijual dan ternyata 

mengalami kerugian sebesar Rp 12.000,00 per lusin. Harga penjualan tiap bola tersebut 

adalah …. 

A. Rp 5.500,00 

B. Rp 6.000,00 

C. Rp 6.500,00 

D. Rp 7.000,00 

E. Rp 7.500,00 

 

54. Daging buah durian memiliki masa 8 ons. Massa kulitnya saja 0,6 kg. Berat bruto dari durian 

tersebut adalah .... 

A. 1,3 ons 

B. 1,3 kg 

C. 13 kg 

D. 1,4 kg 

E. 130 kg 

 

55. Solusi dari pertidaksamaan − ≤ 2 x 40 , untuk x merupkan bilangan bulat adalah .... 

A. {- 2, - 1, 0, 1} 

B. {- 1, 0, 1, 2} 
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C. {- 2, - 1, 0, 1, 2} 

D. {- 2, - 1, 0} 

E. {0, 1, 2} 

 

56. Sebuah buku memiliki harga Rp 40.000,00 dengan besar diskon seperlimanya. Jika Meme 

akan membeli 3 buku, maka ia harus membayar .... 

A. Rp 98.000,00 

B. Rp 96.000,00 

C. Rp 85.000,00 

D. Rp 84.000,00 

E. Rp 72.000,00 

 

57. Dalam sebuah kotak terdapat 15 butir kelereng yaitu 20 butir kelereng merah, 10 butir 

kelereng biru dan 5 kelereng hijau. perbandingan kelereng hijau dibanding kelereng merah 

adalah .... 

A. 2 : 3 

B. 1 : 4 

C. 2 : 5 

D. 4 : 1 

E. 2 : 5 

 

58. Kuni pergi ke rumah nenek. Jarak rumah Kuni dan rumah nenek 120 km. Jarak tersebut 

ditempuh Kuni dengan sepeda motor berkecepatan rata-rata 50 km/jam. Bila Kuni berangkat 

dari rumah pukul 11.00, maka ia sampai di rumah nenek pukul .... 

A. 13.24 

B. 13.30 

C. 12.30 

D. 12.36 

E. 12.45 

 

59. Umur rata-rata hitung suatu kelompok yang terdiri dari guru dan dosen adalah 40 tahun. Jika 

unmr rata-rata para guru adalah 35 tahun dan umur rata-rata para dosen adalah 50 tahun, 

maka perbandingan banyaknya guru dan dosen adalah…. 

A. 1 : 2 

B. 2 : 1 

C. 2 : 3 

D. 3 : 2 

E. 3 : 1 

 

60. Seorang pedagang menjual sepatu seharga Rp. 60.000,- dan memperoleh laba sebesar 20% 

dari harga belinya. Berapa harga belinya? 

A. Rp. 72.000,- 

B. Rp. 56.000,- 

C. Rp. 50.000,- 

D. Rp. 48.000,- 

E. Rp. 30.000,- 
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61. Dalam sebuah kandang terdapat 50 ekor ayam. Terdiri dari 27 ekor ayam jantan yang 18 di 

antaranya berwarna hitam. Jika yang berwarna hitam di kandang tersebut ada 35 ekor, maka 

banyaknya ayam betina yang tidak berwama hitam adalah… 

A. 6 

B. 7 

C. 8 

D. 10 

E. 12 

 

62. Untuk membentuk pantia sebuah acara, ada 2 orang calon ketua, 3 orang calon sekretaris, 

dan 2 orang calon bendahara, serta tidak satu pun yang dicalonkan pada dua jabatan yang 

berbeda. Jika panitia terdiri dari 1 orang ketua, 1 sekretaris, dan 1 bendahara, maka ada 

berapa cara susunan panitia tersebut dapat dibentuk? 

A. 18 cara 

B. 16 cara 

C. 12 cara 

D. 8 cara 

E. 10 cara 

 

63. Dari gambar berikut ini yang memiliki pola tak sama adalah ...  

  

JAWABAN : E 

64. Gambar selanjutnya yang memenuhi pola yang sama pada gambar berikut adalah .... 

 
JAWABAN : B 

 

65. Gambar berikut ini yang tidak memiliki pasangan pencerminan adalah .... 
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JAWABAN : E 

 

 

 

TES KEPRIBADIAN 
 

66. Tetangga saya yang suka membicarakan orang lain mendatangi instansi anda dan meminta 

pelayanan. Pada saat itu anda sedang bertugas. Sikap anda .... 

A. Melayaninya tidak dengan senang hati 

B. Melayaninya sesuai dengan prosedur 

C. Meminta teman yang lain untuk melayaninya 

D. Melayaninya diurutan terakhir 

E. Berpura-pura tidak tahu dan akan mengabaikannya 

KUNCI : BACDE 

67. Anda adalah office boy yang setiap hari datang sebelum pegawai yang lain datang. Ada 

seorang pengunjung yang datang sebelum jam pelayanan dimulai. Pengunjung tersebut 

menyampaikan keinginannya untuk mendapatkan pelayanan dari instansi anda. Anda 

mengetahui sudah ada pegawai petugas pelayanan sudah ada yang datang lebih awal. Sikap 

anda .... 

A. Segera memberi pelayanan kepada pengunjung tersebut 

B. Segera menyampaikan keinginan pengunjung kepada pegawai pelayanan yang sudah 

datang 

C. Membiarkan pengunjung tersebut menunggu 

D. Meminta kepada pengunjung tersebut untuk menunggu hingga pelayanan dibuka 

E. Memberitahu pengunjung bahwa pelayanan belum dibuka dan meminta pengunjung 

tersebut untuk menunggunya 

KUNCI : BEDCA 

68. Anda dan teman seruangan dengan anda sudah lama saling kenal dan sudah sangat akrab. 

Hari ini, menjelang jam istirahat teman-teman satu ruangan dengan anda akan makan siang 

bersama dilanjutkan dengan pesta perayaan ulang tahun teman anda. Mereka sudah sepakat 

tidak akan kembali lagi ke kantor setelah merayakan pesta ulang tahun. 

Sebagai teman dan karyawan yang baik sikap anda .... 

A. Ikut serta dengan mereka agar tidak dianggap tidak setia kawan 

B. Mengikuti pesta hanya saat jam istirahat, kemudian kembali lagi ke kantor 

C. Tidak ikut merayakan pesta ulang tahun 

D. Melaporkan rencana teman-teman anda kepada atasan 

E. Ragu untuk mengikuti mereka 

KUNCI : BCEAD 
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69. Hari ini adalah hari terakhir anda mengumpulkan laporan penelitian anda. Semua 

kelengkapan sudah anda pastikan selesai dan tinggal anda cetak. Ternyata saat mencetak 

printer anda rusak. Anda berusaha mencari ke tempat rental printr dan beberapa teman anda 

untuk meminta tolong mencetak laporan anda dan ternyata data tidak dapat terbaca. Hanya 

komputer anda yang mampu membaca naskah laporan anda. Anda pun membawa printer 

anda ke tukang servis dan baru terselesaikan keesokan harinya.  

Saat mengumpulkan laporan, atasan anda marah karena keterlambatan ini. Sikap anda .... 

A. Meminta maaf akan keterlamatan anda dan memberi tahu alasan keterlambatan ini 

B. Meminta maaf akan keterlamatan anda 

C. Memberi tahu alasan keterlambatan ini 

D. Menerima kemarahan atasan anda karena ini memang kesalahan anda 

E. Meminta atasan anda untuk tidak sembarangan marah tanpa tau alasannya 

KUNCI : ACBDE 

70. Saat anda sedang mengikuti acara diskusi disebuah stasiun televisi, anda menyaksikan bahwa 

salah satu pembicara mengusulkan sebuah gagasan yang dianggapnya sangat jitu. Namun, 

anda pernah mendalami permasalahan dalam diskusi tersebut dan secara keilmuan usul 

pembicara tersebut sangat berbahaya jika diaplikasikan. Sikap anda.... 

A. Melakukan telekonferens dan menyangkal pendapat pembicara tersebut 

B. Segera mematikan televisi 

C. Mengatakan kepada penonton televisi lainnya bahwa usul pembicara tersebut sangat 

tidak baik 

D. Menyaksikan kelanjutan pembicaraan dalam diskusi tersebut hingga selesai 

E. Mengatakan bahwa pembicara tersebut sangat bodoh 

KUNCI : ACDBE 

71. Menjelang akhir jam kantor, banyak pekerjaan di kantor anda yang belum anda selesaikan. 

Namun, beberapa teman seruangan dengan anda asik terlibat dalam perbincangan mengenai 

diskusi politik sengketa pemilu presiden 2019 lalu. Anda pun dimintai pendapat mengenai 

topik perbincangan tersebut. Sebenarnya anda menyukai politik, dan mengetahui 

permasalahan mengenai sengketa pmilu tersebut. Sikap anda ... 

A. Segera menylesaikan pekerajaan anda 

B. Terlibat dalam diskusi sebentar saja 

C. Menyelesaikan pekerjaan kemudian mengikuti diskusi mereka 

D. Mengerjakan pekerjaan sambil melakukan perbincangan dengan mereka  

E. Meminta mereka untuk diam 

KUNCI : CDBAE 

72. Tetangga saya sering menceritakan berbagai permasalahannya kepada saya. Sikap saya saat 

mereka menceritakan permasalahannya adalah .... 

A. Mencarikan solusi yang tepat 

B. Mendengarkan permasalahan tetangga tersebut 

C. Memintanya agar tidak sering menceritakan masalahnya kepada anda karena anda juga 

memiliki masalah 

D. Memintanya agar menyelesaikan masalahnya sendiri 

E. Mendengakan permasalahannya dan membantu mencarikan solusi sebisa anda 
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KUNCI : EBACD 

73. Atasan anda mengumpulkan seluruh pegawainya termasuk anda. Anda dimintai masukan 

terkait sistem dan kinerja baru di kantor. Sikap anda .... 

A. Memberi masukan tentang ide anda mengenai sistem kerja yang efektif bagi seluruh 

pegawai 

B. Akan memberi masukan di akhir rapat 

C. Meminta kawan yang lain menyampaikan pendapatnya 

D. Meminta pendapat dari atasan terlebih dahulu 

E. Akan menyampaikan pendapatnya di luar forum 

KUNCI : ACBDE 

74. Anda baru saja selesai mengambil cuti melahirkan selama 2 bulan. Tiba saatnya anda untuk  

bekerja kembali di kantor. Anda mendapati kondisi yang baru dikantor anda dalam hal, 

penataan tata ruang dan sistem kerjanya. Sikap anda .... 

A. Antusias 

B. Biasa saja 

C. Sedih 

D. Berduka 

E. Senang  

KUNCI : EABCD 

75. Saat anda tergabung dalam satu tim kerja yang baru saja dibentuk maka anda akan .... 

A. Memperkenalkan diri 

B. Membutuhkan waktu untuk mengenal setiap anggota tim 

C. Mengenali setiap anggota tim secepatnya 

D. Meminta ketua tim untuk mengenalkan setiap anggota timnya 

E. Meminta setiap anggota tim untuk memperkenalkan diri 

KUNCI : CEDAB 

76. Anda adalah seorang pegawai disuatu instansi pemerintah yang memiliki waktu kerja dari 

08.00 –16.00. Posisi anda saat ini adalah sorang istri dan ibu dari 2 balita. Sikap anda .... 

A. Mementingkan posisi sebagai ibu rumah tangga 

B. Mementingkan kepentingan anak 

C. Mementingkan pekerjaan 

D. Memahami posisi dan menyesuaikan diri saat d rumah dan di kantorD 

E. Melaksanakan tugas yang harus dikerjakan 

KUNCI : DEABC 

77. Di masa pandemi covid-19 seperti saat ini, seluruh masyarakat diwajibkan untuk mengnakan 

masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Anda kini hidup sendiri. Anda pun 

mendapati stok barang konsumsi anda mulai habis. Padahal anda membutuhkan barang 

konsumsi untuk makan anda beberapa hari kedepan. Namun, anda memiliki riwayat sakit 

kamorbit yang akan membahayakan anda jika anda terkena virus covid-19. Sikap anda .... 

A. Segera berbelanja kepasar 

B. Segera berbelanja ke pasar dengan mematuhi protokol kesehatan 

C. Berbelanja secara online 
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D. Meminta tetangga anda untuk membelikan kebutuhan pokok bagi anda 

E. Menunggu tetangga anda untuk meemberikan sumbangan kepada anda 

KUNCI : CDBEA 

78. Kuliah lagi saat jabatan saya sudah tinggi menurut saya adalah .... 

A. Hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan saya 

B. Hal yang harus dilakukan untuk menaikkan jabatan saya lagi 

C. Hal yang harus dilakukan untuk menaikkan gaji saya 

D. Sudah cukup karena jabatan sudah tinggi 

E. Sudah cukup karena gaji sudah tinggi 

KUNCI : ABCDE 

79. Saat ini anda sedang kuliah dan harus membayar biaya yang tidak murah. Pada saat yang 

bersamaan, anda mendapati keluarga anda sedang ada kesulitan keuangan. Sikap anda ... 

A. Tetap melanjutkan kuliah 

B. Melanjutkan kuliah sambil bekerja mencari uang 

C. Berhenti kuliah dan bekerja saja 

D. Berhenti kuliah dan mencari pinjaman uang 

E. Melanjutkan kuliah sambil mencari beasiswa dan bekerja untuk keluarga anda 

KUNCI : EBACD 

80. Hari ini anda sudah bekerja secara maksimal sehingga membuat badan anda kelelahan. Pada 

jam-jam akhir di kantor, atasan anda memberikan tugas tambahan karena atasan anda 

hanya percaya bahwa andalah satu-satunya pegawai yang mampu menyelesaikannya. Sikap 

anda .... 

A. Meminta pegawai lain untuk menyelesaikan tugas tersebut 

B. Mengerjakannya dengan benar 

C. Mengerjakannya keesokan hari 

D. Mengerjakan dengan rasa tidak ikhlas 

E. Menerimanya dan meminta teman untuk mengerjakannya 

KUNCI : BCDEA 

81. Misalkan anda adalah seorang istri yang ikut bertugas suami anda. tiba-tiba anda mendapat 

kabar bahwa suami anda akan segera dipindahtugaskan ke sebuah kota besar yang sangat 

anda impikan. Sikap anda ... 

A. Segera menyiapkan perpindahannya 

B. Berpindah terlebih dahulu sambil menyiapkan segala perlngkapan di tempat baru 

C. Menyelesaikan segala urusan di tempat anda sekarang sebelum anda berpindah 

D. Berpindah dengan rasa sangat senang 

E. Tidak menyelesaikan urusan anda di tmpat yang lama 

KUNCI : CBDAE 

82. Anda sedang mengerjakan sutu proyek. Anda sudah mempelajarinya dan anda pernah 

memiliki pengalaman mengerjakan proyek yang sama. Saat waktu mendekati akhir deadline 

ada beberapa pekerjaan yang belum anda selesaikan. Sikap anda .... 

A. Berusaha menutupi kecemasan saya 

B. Tak ingin memikirkannya 
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C. Memikirkan apa yang saya rasakan 

D. Merasa gelisah, khawatir tidak selesai 

E. Mengerjakan pekerjaan yang tersisa sampai waktu habis 

KUNCI : EABCD 

83. Jika anda diterima bekerja di instansi yang anda sangat impikan, namun anda tidak 

mempunyai uang untuk biaya sekolah anak anda maka anda akan ... 

A. Cari pinjaman ke teman sekantor 

B. Bekerja apapun asal bisa dapat uang yang halal 

C. Mengundurkan diri dari instansi tersebut 

D. Mencari sumbangan dari suatu lembaga 

E. Mencari bantuan atasan 

KUNCI : BDAEC 

84. Anda adalah pegawai kepercayaan atasan anda. Anda diminta atasan anda untuk 

menyampaikan hasil rapat yang anda ikuti dua hari sebelumnya. Saat anda menyampaikan, 

ada sahababat di kantor anda yang menanggapi hasil rapat saat anda belum selesai 

menyampaikan. Sikap anda .... 

A. Biasa saja 

B. Memintanya untuk mendengarkan dulu penyampaian anda 

C. Segera menanggapi tanggapan sahabat anda 

D. Membiarkan saja 

E. Memintanya untuk angkat tangan kemudian menyampaikan pendapatnya 

KUNCI : BECDA 

85. Anda ditunjuk untuk memimpin sebuah tim yang mengerjakan sebuah proyek besar yang 

dinilai sangat sulit dan rumit. Tim anda pun ternyata mampu menyelesaikan proyek tersebut 

dalam waktu singkat dan hasil yang sangat memuaskan. Akhirnya atasan anda memberikan 

anda bonus atas keberhasilan anda memimpin tim anda. 

Menurut anda sebab dari keberhasilan tim anda adalah .... 

A. Seluruh anggota tim bekerja dengan disiplin dan profesional 

B. Semua anggota memahami tujuan tim 

C. Semua anggota tim memiliki kwalitas yang bagus 

D. Ada kekompakan dan selalu bermusyawarah dalam bekerja 

E. Ada motifasi yang bagus dari setiap anggota  

KUNCI : ACBDE 

86. Anda adalah pegawai yang bertugas mengaudit keuangan beberapa lembaga. Anda 

ditugaskan mengaudit keuangan instansi yang letaknya sangat jauh dari kantor dan tempat 

tinggal anda. Anda tidak memiliki kendaraan dan kantor pun tidak memfasilitasi anda 

dengan alat transportasi. Anda memutuskan untuk meminjam mobil rental. Di tengah 

perjalanan anda mengalami kecelakaan sehingga mobil tersebut mengalami kerusakan. 

Anda mengeluarkan banyak biaya untuk melakukan perbaikan. Sesampainya di instansi yang 

akan anda audit, kepala kantor memberikan anda uang sebesar dua kali uang perbaikan 

mobil tanpa alasan apapun dan tanpa mengetahui bahwa anda mengalami kecelakaan. Sikap 

anda .... 

A. Menerima uang tersebut 
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B. Menerima dengan terpaksa 

C. Menolak secara halus karena dalam SOP lembaga anda tidak diperbolehkan menerima 

pemberian dalam bentuk apapun 

D. Mengatakan kepada pemberi agar memberikan uangnya kepada anggota tim anda yang 

lain saja 

E. Menerimanya dan memberi tahu pemberi agar tidak memberi tahu siapapun 

KUNCI : CDBEA 

87. Anda dan teman-teman anda mengadakan arisan. Pemegang uang arisan adalah sahabat 

anda. Beberapa bulan arisan terlihat lancar. Namun anda mendapati sahabat anda 

melakukan kecurangan yaitu mengambil uang arisan untuk keperluan pribadinya. Anda pun 

memiliki bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kecurangan sahabat anda 

sampai hari ini belum diketahui tman yang lainnya. Sikap anda .... 

A. Melaporkan sahabat anda kepada polisi 

B. Mengikutinya karena teman yang lain tidak mengetahuinya 

C. Menegurnya dan akan melaporkan kepada teman yang lain jika sahabat anda masih 

terus melakukan kecurangan 

D. Meminta sebagian uang yang telah ia gunakan 

E. Membiarkan hingga ia ketahuan 

KUNCI : CAEDB 

88. Sepulang dari kantor perut anda dalam kondisi lapar. Istri anda meminta anda untuk makan 

dirumah karena ia sudah masak spesial untuk anda. Sesampainya di rumah anda segera 

menuju meja makan dan anda mendapati ada bingkisan berisi makanan kesukaan anda. 

Andapun segera memakannya sebagian. Ternyata makanan tersbut bukan untuk anda. 

Makanan tersebut adalah milik teman istri anda yang akan diberikan kepada orang tuanya. 

Sikap anda .... 

A. Diam dan pura-pura tidak tahu 

B. Minta maaf dan menggantinya 

C. Minta maaf namun tidak mau mengganti karena bukan kesalahan anda 

D. Menyalahkan orang yang menaruhnya 

E. Marah dan tidak mau mengganti 

KUNCI : BCAED 

89. Atasan anda menugaskan anda untuk memimpin sebuah anak perusahaan yang baru saja 

dibangun. Seluruh karyawannya baru saja direkrut dan belum pernah bekerja sebelumnya di 

bidang yang sama. Sikap anda .... 

A. Memberitahukan kepada karyawan baru mengenai pekerjaan yang harus mereka 

kerjakan 

B. Meminta karyawan baru untuk mengimprovisasi dan meningkatkan kwalitas kerja 

C. Meminta mereka untuk loyal terhadap perusahaan 

D. Mengkomunikasikan sasaran perusahaan dan memotifasi karyawan untuk mencapainya 

E. Meminta karyawan baru untuk membaca tugas mereka dan menerapkannya 

KUNCI : DEACB 
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90. Instansi anda sedang mengadakan seleksi pengajar baru. Karena ada suatu hal, maka atasan 

anda meminta anda untuk melakukan proses seleksi, dan menginginkan adanya 20 pengajar 

baru yang berkwalitas. Sikap anda .... 

A. Meminta teman anda melakukan proses seleksi 

B. Memberikan tes seleksi calon pengajar seperti biasanya  

C. Melakukan tes seleksi secara singkat 

D. Melakukan seleksi, kemudian memutuskan untuk diterima atau tidak dan melaporkan  

hasilnya kepada atasan 

E. Melakukan seleksi, kemudian melaporkan hasil seleksi kepada atasan untuk dimintai 

keputusannya 

KUNCI : DEBCA 

91. Saat libur bekerja, anda bersantai di rumah. anda memiliki seorang adik yang masih kuliah. 

Beberapa temannya datang ke rumah anda untuk belajar kelompok mengenai mata kulah 

managemen. Setelah belajar kelompok selesai, mereka dan anda menonton berita di televisi 

yang mengabarkan bahwa saat ini angka pengangguran di Indonesia sangat tinggi. Bahkan, 

saat ini banyak sarjana yang tidak memiliki pekerjaan. Sikap anda .... 

A. Meminta mereka untuk kuliah dengan sungguh sungguh 

B. Meminta kepada mereka untuk cepat menyelesaikan kuliah agar mudah mendapatkan  

pekerjaan 

C. Meminta mereka untuk mencari pekerjaan mulai dari sekarang 

D. Meminta kepada mereka untuk menyiapkan soft skill dan hard skill 

E. Meminta kepada mereka untuk aktif berorganisasi agar mudah mendapatkan pekerjaan 

KUNCI : DAEBC 

92. Anda adalah pembimbing olimpiade sains. Sekolah yang anda bimbing menargetkan siswa di 

sekolahnya agar minimal mendapatkan 2 medali emas. Sikap anda .... 

A. Mengirimkan delegasi sebanyak-banyaknya 

B. Menggenjot pembinaan terhadap anak-anak yang berpotensi di bidang sains agar dapat  

menenuhi target 

C. Meminjam siswa dari sekolah lain yang berpotensi 

D. Membina seluruh siswa seperti biasanya 

E. Menyemangati anak-anak agar senang belajar sains 

KUNCI : BEDAC 

93. Relasi kerja anda mengundang anda dan keluarga anda untuk menghadiri acara pernikahan 

anaknya. Rumah anda terpaut jarah yang lumayan jauh dengan lokasi pernikahan.  Sikap 

anda ... 

A. Datang tepat waktu 

B. Datang sendiri 

C. Datang dengan keluarga lengkap 

D. Datang untuk menghormatinya 

E. Datang jika saya tidak ada acara lain 

KUNCI : CDABE 

94. Menurut anda, cara paling tepat untuk mendapatkan jaringan kerja baru yang berkompeten 

adalah dengan .... 
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A. Mencari dari lingkungan keluarga anda 

B. Mencari dari lingkungan profesional 

C. Mencari dari lingkungan lulusan kampus anda 

D. Mencar dari komunitas tertentu 

E. Mencari dari lingkungan pertemanan anda 

KUNCI : CBDEA 

95. Di kantor anda, ada seorang pegawai yang dikabarkan menggelapkan uang kantor. Sudah 

seminggu lebih pegawai tersebut tidak masuk kerja. Kabar ini menyebar sangat cepat dan 

menjadi buah bibir kawan-kawan anda. Sikap anda ... 

A. Meminta instansi anda untuk mengurusi kasus tersebut 

B. Sifak teman anda sangat tidak terpuji 

C. Tidak berkomentar karena anda tidak mengetahui kebenarannya 

D. Mencari kebenaran kasus tersebut 

E. Bertanya kepada teman yang lain sebab kejadian tersebut 

KUNCI : CDAEB 

 

96. Hari ini adalah hari Jum’at. Waktu sudah menunjukkan pukul 13.30 dan merupakan jam 

kerja. Seminggu kedepan anda akan mengambil cuti untuk menengok keluarga anda yang 

ada di luar kota. Artinya anda harus segera menyelesaikan pekerjaan anda hari ini. Tiba-tiba 

atasan anda menelepon anda dan meminta anda untuk menemaninya makan siang dan akan 

mengajak anda mengobrol mengenai masalah keluarganya. Sikap anda .... 

A. Menyetujuinya dan segera menemuinya 

B. Menyelesaikan tugas anda yang penting, kemudian menemuinya 

C. Menolaknya dan mengingatkan atasan dengan sopan untuk menjaga profesionalisme 

kerja 

D. Menolaknya dengan sopan 

E. Memintanya untuk mengajak pegawai lain 

KUNCI : CDBEA 

97. Di suatu komunitas adat, ada pandangan bahwa buaya memiliki aura negatif yang harus 

ditumpas keberadannya. Anda mendapati keterangan tersebut saat sdang melakukan wisata 

ke kampung adat. Pada saat yang bersamaan anda mengetahui bahwa pemerntah sedang 

mengkampanyekan pelarangan perburuan dan pembunuhan terhadap buaya karena 

sekarang buaya sudah sulit didapati. Sikap anda .... 

A. Menyampaikan kepada kepala suku di kanpung adat tersebut bahwa pemerintah sedang  

mengkampanyekan perlindungan terhadap buaya 

B. Melaporkan tindakan masyarakat di kampung adat kepada pihak kepolisian 

C. Memfoto kejadian tersebut dan menyebarkannya melalui media sosial 

D. Mengikuti adat tersebu karena sudah turun temurun 

E. Berpura-pura tidak tahu 

KUNCI : ABECD 

98. Saat anda akan berangkat ke kampus, anda mendapati seseorang membuang sampah di 

sungai. Hal itu telah menjadi kebiasaan masyarakat. Padahal sudah terpampang aturan 
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larangan membuang sampah di sana. Bahkan jika dengan sengaja membuangnya akan ada 

denda dan sanksi tertentu. Sikap anda .... 

A. Memberi tahu pembuang sampah bahwa tindakannya melanggar hukum 

B. Meminta pembuang sampah untuk membawa kembali sampahnya 

C. Memfoto kejadian tersebut 

D. Melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian 

E. Meniru tindakan tersebut 

KUNCI : ABDCE 

99. Anda sangat sering melupakan barang bawaan yang anda butuhkan saat melakukan 

perjalanan dinas. Begitu pula saat meletakkan barang, anda sudah beberapa kali meletakkan 

barang dan anda sendiri lupa dimana anda meletakkannya. Dengan kebiasaan anda ini, maka 

sikap anda menghadapi laporan yang telah anda buat yaitu .... 

A. Segera menyelesaikannya 

B. Melaporkannya kepada atasan 

C. Menyimpannya melalui media online 

D. Menyimpannya ditempat tersembunyi 

E. Menyimpannya di tempat biasanya 

KUNCI : CBEDA 

100. Suatu hari, anda berkumpul dengan saudara-saudara anda dan melakukan makan malam 

bersama. Anda mendapati salah seorang saudara anda menggunakan gawainya untuk 

mengakses email, whatsapp, instagram, dan facebook. Sikap anda ... 

A. Membiarkannya karena sekarang mmang masanya segala sesuatu menggunakan 

teknologi 

B. Menarik gawainya secara paksa 

C. Memintanya untuk tidak menggunakan gawai saat berkumpul dengan keluarga 

D. Meminjam gawainya 

E. Ikut membuka gawai meski anda tidak memiliki kepentingan apapun 

KUNCI : ACEDB 

101. Hari ini adalah akhir bulan, biasanya di kantor kami seluruh staf sibuk dengan laporan closing 

akhir bulan, biasanya kantor akan menerima denda jika telat membuat laporan. Kamu 

adalah sebagai pemimpin. Ketika ke kantor keadaan kantor sangat berantakan, kertas, dan 

debu dimana-mana tak beraturan karena sudah lama ruangan tidak digunakan setelah libur 

panjang. Sebagai pimpinan, apa yang akan kamu lakukan? 

A. Mengajak semua staf untuk membersihkannya bersama 

B. Kamu akan berinisiatif membersihkannya sendiri sampai benar-benar bersih 

C. Menyuruh Bu Wati saja, cleaning service yang membersihkannya 

D. Membiarkan saja keadaan seperti itu, kamu dan staf mengerjakan laporan closing 

E. Membersihkan bersama-sama kemudian setelah bersih mengadakan makan bersama 

KUNCI : CAEDB 

102. Anda diminta atasan untuk membenahi atau merevisi peraturan perusahaan yang berkaitan 

dengan efisiensi keuangan. Maka hal-hal yang akan Anda revisi adalah... 

A. Melihat efisiensi jam operasional. Jika memungkinkan mengubah jumlah hari kerja, 

dari 6 hari menjadi 15 hari 
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B. Membatasi jumlah pemakaian telepon 

C. Efisiensi penggunaan listrik dan internet 

D. Melakukan pemotongan kompensasi uang makan pada karyawan yang datang terlambat 

E. Efisiensi penggunaan kendaraan operasional sebagai sarana antar jemput karyawan 

KUNCI : EADBC 

103. Ruang tunggu pasien di rumah sakit tempat Anda bekerja sudah tidak mampu lagi 

menampung pasien. Sebagai kepala bidang pelayanan yang akan Anda upayakan untuk 

masalah tersebut adalah... 

A. Memecah beberapa tempat tunggu pasien 

B. Mencari tempat yang lebih luas untuk menampung pasien lebih banyak 

C. Mengatur jam buka masing-masing poli agar tidak ada penumpukan pasien 

D. Mendorong tenaga medis agar bekerja lebih cepat 

E. Menata ulang bangku tempat tunggu pasien dengan mengedepankan kenyamanan dan 

daya tampung yang lebih banyak 

KUNCI : EACDB 

 

104. Anda merupakan seorang waiters pada sebuah restoran. Datang seorang tamu bersama 

dengan kelurganya untuk makan direstoran anda. Pada saat menu sudah dihidangkan diatas 

meja dan mulai dinikmati oleh tamu tersebut, kemudian dia memanggil anda dan komplain 

jika tadi dia minta agar menu yang dia pesan dibikin tidak pedas sama sekali, sikap anda 

A. Meminta maaf dan langsung membuatkan menu baru sesuai pesanan 

B. Minta maaf dan memohon untuk menunggu agar dibuatkan yang baru 

C. Melaporkan kepada bagian dapur yang bertugas memasak 

D. Minta maaf dan melaporkan pada bagian dapur 

E. Minta maaf dan meminta bagian dapur untuk mengganti menu tersebut 

KUNCI : BDCEA 

105. Ketika pemilihan kepala desa sedang berlangsung di tempat tinggal Anda. nenek anda yang 

mempunyai hak pilih dalam pemilihan kepala desa tetapi pada saat pencoblosan nenek 

dirawat di rumah sakit. Apa yang anda lakukan.... 

A. Melaporkan keadaan nenek kepada panitia pemungutan suara 

B. Melaporkan keadaan nenek kepada panitia pemungutan suara untuk menentukan 

langkah yang harus ditempuh 

C. Melaporkan dan menginformasikan kondisi nenek kepada panitia pemungutan suara 

untuk diwakilkan anda menggunakan hak pilihnya 

D. Melaporkan keadaan nenek kepada panitia pemungutan suara untuk meminta tolong 

orang lain menggunakan hak pilihnya 

E. Membiarkan hak suara nenek hangus 

KUNCI : BACDE 

106. Edi baru saja diterima bekerja di salah satu pabrik pengolahan kayu. Sebagai pegawai baru, 

tentu Edi belum terlalu mengenal jenis-jenis pekerjaan dan cara menyelesaikannya. Suatu 

malam, tiba-tiba Edi ditugaskan manajernya untuk menyelesaikan tugas seorang rekannya 

yang tiba-tiba memutuskan untuk keluar dan berhenti bekerja. Edi jelas kaget dan kesulitan 

dengan penugasan itu, tapi ia tidak punya pilihan lain selain menjalankan perintah atasan. 
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Apalagi manajer tadi memang memberikan tugas tersebut karena kagum melihat track 

record Edi sebagai mahasiswa lulusan terbaik. 

Menurut Anda, apa yang harus dilakukan Edi? 

A. Meminta orang lain mengerjakan asalkan bisa selesai tepat waktu. 

B. Segera berusaha memulai dan menyelesaikan sebisanya saja yang penting selesai. 

C. Tidak perlu buru-buru menyelesaikannya karena pekerjaan tersebut bukan merupakan 

tugas pokoknya. 

D. Segera berusaha memulai untuk menyelesaikan tugas itu dan berusaha 

menyelesaikannya sesempurna mungkin. 

E. Mempertanyakan dan menegosiasi manajernya karena merasa takut hasilnya tidak 

maksimal.   

Jawaban: DEBAC 

107. Anda ditunjuk sebagai ketua kegiatan. Atasanmu memberikan tugas untuk menyiapkan 

pentas seni acara ulang tahun perusahaanmu yang ke-21 dikarenakan tiap-tiap kantor 

cabang harus menampilkan pertunjukannya. Tindakan yang anda lakukan.... 

A. Bekerja keras membentuk panitia persiapan pentas seni ulang tahun perusahaan 

B. Menunjuk beberapa anggota untuk tampil pada pentas seni ulang tahun perusahaan 

C. Mengumpulkan seluruh anggota untuk membahas bersama-sama persiapan pentas seni 

ulang tahun perusahaan 

D. Melakukan voting untuk mengambil keputusan persiapan pentas seni ulang tahun 

perusahaan 

E. Menunjuk beberapa anggota untuk menampilkan pentas seni yang mengangkat 

kebudayaan bangsa 

Jawaban: CDAEB 

108. Anda berada dala satu tim kerja yang sebagian besar rekan setim anda merupak orang yang 

sibuk, maka anda akan ... 

A. Mencoba mengetahui jadwa masing- masing sehingga mereka semua dapat meluangkan 

waktunya untuk rapat kerja 

B. Mulai mengajak mereka bekerja ketika mereka tidak sibuk lagi 

C. Mulai mengajak mereka bekerja ketika tenggak waktu penyelesaian sudah hampir tiba 

D. Cuek saja yang penting saya menyelesaikan apa yang menjadi tugas saya 

E. Menasehati rekan-rekan yang menurut anda sangat sibuk sehingga tidak memiliki waktu 

untuk mengerjakan pekerjaan tim 

KUNCI : AEBCD 

109. Ketika anda dan tim anda sedang menyusun jadwal kerja, maka yang anda lakukan adalah... 

A. Memberi tahu waktu-waktu yang anda bisa dan tidak bisa 

B. Ikut dengan jadwal yang disepakati rekan- rekan saya saja 

C. Mencoba mencari jadwal yang tidak berbenturan dengan jadwal saya meski harus 

mengorbankan jadwal rekan yang lain 

D. Saya pusing jika harus disuruh menyusun jadwal 

E. Saya takut bersuara jika jadwal tersebut mangganggu jadwal saya yang sudah ada 

KUNCI : ABCDE 

110. Dalam menyusun program kerja tima anda, biasanya anda sering ... 
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A. Melakukannya dengan beberapa orang dalam tim saja 

B. Melakukannya dengan melibatkan aspirasi dari semua anggota tim 

C. Melakukan sendiri saja 

D. Menyerahkannya kepada atasan saja 

E. Ikut kesepakatan teman-teman saya saja 

KUNCI : BACDE 




