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SISTEM PENILAIAN
TES CPNS 2014/2015

Jumlah soal seluruhnya adalah 100 soal dengan rincian sebagai berikut.

• 35 soal TKP (nilainya antara skala 1 s.d. 5, tidak ada nilai 0)

• 35 soal TIU (nilainya 0 jika salah, dan 5 jika benar) 

• 30 soal TWK (nilainya 0 jika salah, dan 5 jika benar)

Jadi jika seluruh soal dijawab dengan tepat maka nilai maksimumnya adalah 

500, dan nilai  minimumnya adalah 35. Tidak ada sistem pengurangan nilai 

dalam ujian ini. 

Nilai Ambang Batas TKD LJK Seleksi CPNS 2014 berdasarkan Permen PANRB 

No.35/2013 adalah sebagai berikut.

1. 60% dari nilai maksimal TKP 175  = 105

2. 50% dari nilai maksimal TIU 175  = 75

3. 40% dari nilai maksimal TWK 150  = 70



33

TES CPNS 2014

CPNS 2014/2015

PREDIKSI : TES CPNS 2014
WAKTU : 90 MENIT
JUMLAH SOAL : 100

Petunjuk:
Untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 
35, pilihlah salah satu jawaban yang saudara 
anggap paling tepat diantara 5 pilihan jawaban 
yang tersedia.

1. Ketika saya mengalami kegagalan dalam 
meminta maaf atas kesalahan yang saya 
lakukan pada kepala kantor saya akan:
A. Berusaha m eminta maaf lagi, sampai 

dimaafkan
B. Bimbang apakah meminta maaf lagi itu 

perlu
C. Tidak berani meminta maaf lagi
D. Berusaha meminta maaf lagi berharap 

dimaafkan
E. Meminta bantuan orang lain menjadi 

penengah

TES KARAKTERISTIK PRIBADI
2. Saat saya sedang tidak sibuk dan secara 

mendadak diminta menggantikan teman 
yang sedang dirawat di rumah sakit maka 
saya:
A. Mempelajari tugas tersebut sebelum 

menerima
B. Dengan segera menyanggupi untuk 

menggantikannya
C. Meminta dia untuk mencari teman lain 

yang dapat mengganti
D. Mempertimbangkan untuk menerima 

tugas tersebut
E. Mencarikan teman lain untuk 

mengganti

3. Bagi saya untuk menjadi pegawai negeri 
sipil yang sukses, saya harus melakukan ?
A.  Mengikuti perintah dan arahan 

pimpinan secara loyal dan penuh 
kepatuhan

B. Melakukan pekerjaan yang terbaik 
dengan standar kinerja yang tinggi

C. Mengembangkan hal-hal baru yang 
belum pernah diciptakan sebelumnya
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D. Menciptakan hubungan baik dengan 

setiap orang, rekan kerja dan pimpinan
E. Bekerja sesuai dengan ketentuan yang 

telah ditetapkan oleh pimpinan
 
4. Teman kantor saya adalah orangtua 

salah seorang siswa SMA yang lulus 
ujian nasional tidak dapat menghadiri 
penerimaan ijazah di sekolah karena 
mereka harus keluar kota, saya akan : 
A. Berpendapat teman saya mempunyai 

hak untuk mengatur acaranya
B. Meminta teman saya untuk 

mempertimbangkan keberangkatannya 
ke luar kota

C. Meminta teman saya untuk 
membatalkan rencananya ke luar kota

D. Anaknya disuruh mengambil ijazah itu 
secara langsung

E. Memahami bahwa seringkali terjadi 
acara yang bersamaan waktu

 
5. Teman saya meminjam sepeda motor 

kepada saya untuk pergi ke tempat kerja, 
padahal sepeda motor tersebut hasil 
pinjaman dari sepupu saya, maka saya :
A. Mengatakan bahwa sepeda motor 

tersebut adalah pinjaman
B. Meminjami sepeda motor dengan 

mengutip bayaran
C. Mengatakan bahwa saya tidak berani 

meminjamkan karena bukan milik saya
D. Mengantarkan teman ke tempat kerja 

tanpa pemilik motor
E. Menolak untuk meminjami sepeda 

motor tersebut

6. Saya dituduh dan dimarahi oleh ketua 
kelompok saya sedangkan tuduhan itu tidak 
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 
Saya akan :

A. Menanggapi pertanyaan dari siapapun 
tentang isu itu

B. Mencari penyebar isu dan melawannya
C. Membiarkan saja isu berkembang
D. Menerangkan keadaan yang 

sesungguhnya
E. Menceritakan pada teman dekat

7. Saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja 
dengan batas waktu yang sangat ketat. 
Anggota tim kerja memperlihatkan sikap 
tidak peduli dengan tugas yang diemban. 
Sikap saya adalah...
A. Bekerja sendiri yang penting tugas 

selesai
B. Mengancam mengeluarkan anggota 

yang tidak serius dari tim kerja
C. Melaporkan mereka pada pimpinan 

agar diberi sanksi
D. Membagi tugas secara adil 

dan memotivasi anggota untuk 
menyelesaikannya

E. Menasehati mereka agar sadar akan 
penyelesaian tugas yang diembannya

8. Saya ditawarkan oleh pimpinan untuk 
melanjutkan studi di provinsi lain atas biaya 
kantor. Saat ini saya baru saja dikaruniai 
bayi kembar yang masih membutuhkan 
perhatian saya. Keputusan saya adalah ?
A.  Menolak tawaran tersebut
B. Menerima tawaran tersebut dengan 

konsekuensi mengikutkan keluarga 
merupakan tanggung jawab saya

C. Menerima tawaran tersebut dengan 
permohonan agar keluarga dapat ikut 
saya dengan tambahan biaya hidup

D.  Menolak tawaran tersebut namun 
mohon kebijakan pimpinan jika ada 
kesempatan lagi saya dapat diikutkan

E.  Menerima tawaran tersebut dan 
dengan berat hati meninggalkan 
keluarga
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9. Menurut saya, sepuluh tahun setelah saya 

diangkat sebagai PNS, saya akan menjadi 
?
A.  Pejabat struktural atau tenaga 

fungsional yang profesional dalam 
bidangnya

B.  Bukan PNS lagi
C. PNS masih sebagai pelaksana di unit 

yang pertama kali saya diterima
D. Belum tahu karena sepenuhnya 

tergantung pada nasib
E. PNS masih sebagai pelaksana di unit 

lain yang sesuai dengan kompetensi 
saya

10. Saya ditugaskan pimpinan untuk menjadi 
notulen dalam rapat Badan Pertimbangan 
Jabatan dan Kepangkatan. Respon saya 
adalah ?
A.  Berusaha menghindari rekan yang 

membujuk untuk mengetahui hasil 
keputusan rapat

B.  Dengan bangga saya akan 
menceritakan kepada rekan sejawat 
saya hasil keputusan rapat

C.  Memberitahukan anggota keluarga 
tentang hasil keputusan rapat

D.  Memberitahu sahabat saya dikantor 
tentang hasil keputusan rapat

E.  Tidak akan membocorkan hasil 
keputusan rapat karena bukan 
wewenang saya

11. Ketika saya naik sepeda motor di jalan 
mendekati gedung kantor, saya melihat 
kepala kantor berjalan kaki, saya akan :
A. Mengurangi kecepatan sambil 

mengucapkan salam
B. Berhenti meminta izin untuk 

mendahului
C. Berhenti sambil menawari untuk 

membonceng

D. Melewati begitu saja
E. Mengurangi kecepatan sambil minta 

izin mendahului

12. Saya dipercayakan mengelola kegiatan 
yang belum dipublikasikan dan masih 
harus dijaga kerahasiaannya. Ketika saya 
berada di antara teman-teman dekat di 
kantor, saya ... 
A. Suka menerima masukan demi 

masukan dalam rangka pengembangan 
tugas baru saya 

B. Membicarakan hal-hal lain yang tidak 
ada kaitannya dengan tugas baru saya

C. Membatasi pembicaraan agar tidak 
menyangkut ke hal-hal tugas baru saya 

D. Akan merasa gelisah dan kurang 
senang bila mereka mulai 
membicarakan tugas baru saya

E. Akan mengalihkan ke pembicaraan lain 
bila mereka sudah mulai menyinggung 
tugas baru saya 

13. Jika ada kesempatan untuk berkompetisi 
dalam bidang yang saya senangi, maka 
saya :
A. Mengalahkan pesaing dengan 

meningkatkan diri
B. Tidak ikut kompetisi
C. Ikut hanya kalau ada kemungkinan 

menang
D. Berusaha keras mengalahkan pesaing 

dengan mencari kelemahan mereka
E. Lebih baik tidak usah ikut karena 

khawatir akan kalah

14. Agar suatu kegiatan berhasil saya 
laksanakan, saya akan :
A. Minta bimbingan guru dalam 

melaksanakan kegiatan tersebut
B. Mempelajari jenis kegiatan tersebut 

sebelum memulai kegiatan
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C. Mencontoh orang lain yang sukses 

mengerjakan pekerjaan serupa
D. Menyesuaikan dengan kondisi yang 

sedang berjalan
E. Menggunakan cara yang biasa saya 

pakai 

15. Ketika terkait pada suatu kesanggupan 
untuk melakukan hal tertentu, pada 
umumnya saya:
A. Menolak kegiatan lain sebelum tugas 

terselesaikan
B. Lebih banyak melakukan kegiatan lain 

yang baru
C. Hanya melakukan kegiatan yang 

relevan dengan kegiatan utama
D. Melakukan kegiatan lain sekedar 

sebagai selingan
E. Dalam waktu yang sama, melakukan 

berbagai kegiatan

16. Pada saat harus memecahkan suatu 
persoalan, maka biasanya pikiran saya :
A. Tetap terpusat pada persoalan jika 

gangguan relatif kecil saja
B. Mudah beralih kepada hal lain karena 

gangguan sedikit saja
C. Terpusat pada hal yang harus 

dipecahkan apapun gangguannya
D. Mudah beralih tanpa sebab apapun
E. Mudah beralih ke hal lain oleh sebab 

yang sangat mengganggu

17. Dalam suatu pertemuan kelompok saya 
datang terlambat ketika pembicaraan 
sedang berlangsung hangat. Padahal saya 
ingin menyumbang ide. Hal yang saya 
lakukan adalah :
A. Duduk mendengarkan pembicaraan 

sedang berlangsung hangat, baru 
kemudian bicara

B. Menanyakan apakah saya boleh 
segera bicara

C. Segera bicara mengemukakan 
pendapat

D. Menunggu kesempatan untuk 
berbicara

E. Meminta waktu untuk berbicara 

18. Sudah sejak lama saya berusaha untuk 
memperbaiki kelemahan diri, tetapi belum 
juga tampak hasilnya. Pada akhirnya saya :
A. Dengan terpaksa menerimanya
B. Menerimanya dengan sedikit 

kekecewaan
C. Menerimanya dengan lapang dada
D. Membenci diri sendiri
E. Meratapi diri sendiri

19. Untuk mencapai tujuan kelompok yang 
telah ditetapkan saya :
A. Tidak mempermasalahkan apakah 

orang lain mau bekerja dengan baik 
atau tidak

B. Mendorong orang lain untuk bekerja 
dengan baik jika situasi memungkinkan

C. Mendorong orang lain bekerja dengan 
baik jika diperlukan

D. Menstimulasi orang lain untuk mau 
bekerja dengan baik

E. Mengajak orang lain bersama-sama 
untuk bekerja dengan baik

20. Ketika teman kantor sedang membicarakan 
satu teman yang bermasalah, saya akan ;
A. Membicarakan dengan teman dekat 

kemungkinan terbaik
B. Mengajak teman-teman 

mempertimbangkan suatu tindakan 
tertentu

C. Meyakinkan teman-teman akan 
keperluannya dilakukan suatu tindakan

D. Mengajukan usulan alternatif tindakan 
yang tepat
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E. Menyetujui saja apa yang menjadi 

keputusan

21. Ketika sedang mengerjakan tugas bersama 
yang harus selesai pada hari itu, seorang 
teman akan meninggalkan terlebih dahulu, 
maka saya:
A. Memaksa untuk tetap tinggal
B. Membujuknya untuk menyelesaikan 

tugas
C. Mempersilakan pergi
D. Meminta pertimbangan teman yang 

lain
E. Memintanya untuk mempertimbangkan

22. Saya mengerjakan tugas koreksi laporan 
kantor yang harus selesai besok pagi. 
Tiba-tiba sahabat datang dengan muka 
cemberut dan tampaknya ingin curhat 
(mencurahkan isi hati) kepada saya. Atas 
kejadian itu saya :
A. Menanggapi dan memberi berbagai 

alternatif penyelesaiannya
B. Meneruskan koreksi laporan dan tidak 

memerdulikan keinginan teman saya
C. Mendengarkan ceritanya dengan 

penuh perhatian
D. Dengan menyesal tidak dapat 

mendengarkan keluhannya
E. Terus mengoreksi laporan sambil 

sesekali mendengarkan ceritanya

23. Ketika muncul suatu masalah dan terkait 
dengan hal-hal yang menjadi kewajiban 
saya, maka saya :
A. Akan bertanggung jawab
B. Menunjuk orang lain sebagai penyebab
C. Mencermati dulu apakah saya terlibat 

di dalamnya
D. Melihat dulu apakah saya sebagai 

sumber masalah

E. Membiarkan masalah tetap 
berlangsung

24. Kerja keras dan cermat merupakan 
wujud upaya untuk menjadi pribadi yang 
bermanfaat bagi organisasi. Berkaitan 
dengan hal tersebut, saya senang ...
A. Bekerja dengan standar hasil yang 

tinggi
B. Pekerjaan yang menumbuhkan 

kreativitas baru
C. Pekerjaan yang rutin
D. Pekerjaan yang menantang
E. Bekerja tanpa mengenal lelah dan 

pamrih

25. Ketika saya harus menjelaskan sesuatu 
kepada orang lain hal yang terjadi adalah:
A. Kebanyakan orang ingin agar 

penjelasan tersebut diulang
B. Sebagian orang masih meminta 

penjelasan
C. Orang memahami penjelasan saya
D. Orang menjadi antusias atas 

penjelasan saya
E. Tidak ada seorang pun yang 

memberikan tanggapan

26. Pada pertemuan keluarga dalam rangka 
merayakan hari raya, saya :
A. Berusaha menjajagi peluang 

untuk mendapatkan kesempatan 
pengembangan masa depan saya

B. Mengarahkan pembicaraan pada hal-
hal yang memungkinkan orang lain 
mengetahui kelebihan saya

C. Berusaha memuaskan tamu dengan 
menjamu tamu sebaik-baiknya 

D. Menunggu kesempatan untuk 
mendapatkan tawaran bagi 
pengembangan masa depan saya
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E. Menjamu dengan ramah sambil 

menunjukkan kelemahan saya

27. Dalam melaksanakan suatu tugas yang 
dipercayakan kepada saya, saya ...
A. Selalu mencari alternatif lain agar tidak 

mengambil keputusan sendiri
B. Tidak berani mengambil keputusan 

sendiri
C. Selalu menunggu keputusan pimpinan
D. Berani mengambil keputusan karena 

tugas tersebut telah dipercayakan 
kepada saya

E. Menyadari bahwa keputusan pimpinan 
diperlukan jika keputusan tersebut di 
luar wewenang saya

28. Dalam suatu kepanitiaan di tempat kerja, 
tugas yang diberikan kepada saya hasilnya 
mengecewakan. Meskipun saya sudah 
berusaha anggota lain menilai saya tidak 
mampu bekerja.
A. Sulit mengakui penilaian tersebut
B. Menerima penilaian tersebut
C. Menyangkal penilaian tersebut
D. Tersinggung merasa dipermalukan
E. Berusaha menerima penilaian tersebut

29. Sahabat ayah saya tiba-tiba masuk rumah 
sakit terkena serangan jantung. Saya akan :
A. Menemaninya untuk memberi 

dukungan
B. Ikut bersedih dan terus memikirkannya
C. Berusaha untuk tidak memikirkannya
D. Menghibur keluarga semampu saya
E. Tetap melanjutkan kegiatan saya

30. Menurut saya, bekerja merupakan upaya 
untuk meraih kesuksesan. Untuk itu upaya 
saya adalah ...

A. Bekerja dengan cermat dan berusaha 
menjadi terbaik dan diakui

B. Berusaha menyingkirkan orang yang 
saya anggap menghalangi upaya saya

C. Bekerja sepenuh hati
D. Bekerja sampai larut malam
E. Bekerja berdasarkan perintah atasan

31. Di unit kerja saya telah terjadi pergantian 
pimpinan. Sikap saya adalah ...
A. Tidak peduli
B. Berusaha mengenal dan memahami 

visi dan misi pimpinan baru
C. Tidak berusaha mendekati pimpinan 

baru karena takut dicap penjilat
D. Berusaha mengenal pribadi pimpinan 

baru
E. Pergantian pimpinan itu sesuatu yang 

biasa

32. Atasan yang saya sukai adalah yang …. 
A. Sangat disiplin dan selalu meminta 

saya menunggu keputusan yang 
diambilnya sebelum suatu pekerjaan 
dilaksanakan

B. Selalu menanyakan pendapat dan 
ide dari bawahan sebagai bahan 
masukan untuk suatu pekerjaan yang 
dilakukannya

C. Senantiasa mendelegasikan 
wewenangnya pada bawahan

D. Tidak terlalu membantu bawahan 
menyelesaikan tugas, namun 
sebaliknya berharap saya mampu 
menyelesaikan pekerjaan tanpa sering 
berkonsultasi kepadanya

E. Selalu memberi petunjuk yang jelas 
atas pekerjaan yang akan bawahan 
kerjakan
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33. Saya mengajukan suatu usulan untuk 

atasan saya namun usulan tersebut 
menurut atasan saya kurang tepat. Sikap 
saya adalah ...
A. Merasa sangat kecewa
B. Mencoba mencari alternatif usulan 

yang lain untuk diajukan lagi
C. Merasa kecewa tetapi berusaha 

melupakan penolakan tersebut.
D. Tetap mencoba memberikan alasan 

dan pembenaran atas usulan tersebut 
sampai dapat meyakinkan atasan saya

E. Tidak merasa kecewa dan berusaha 
melupakan penolakan tersebut

34. Saya sedang mengerjakan ujian calon 
pegawai negeri sipil, waktu yang 
disediakan tinggal lima menit lagi padahal 
ada beberapa soal yang belum saya 
selesaikan, saya :
A. Berusaha menutupi kecemasan saya
B. Tak ingin memikirkannya
C. Memikirkan apa yang saya rasakan
D. Merasa gelisah, khawatir tidak selesai
E. Mengerjakan soal tersisa sampai 

waktu habis

35. Jika saya diterima menjadi PNS dan saya 
tidak mempunyai uang maka saya akan :
A. Cari pinjaman ke teman sekantor
B. Bekerja apapun asal bisa dapat uang
C. Mengundurkan diri dari PNS
D. Mencari sumbangan dari suatu 

lembaga
E. Mencari bantuan atasan

TES INTELEGENSI UMUM

36. KOMPLEMEN =  _____
A. Makanan sehat  
B. Pelengkap
C. Bagian   
D. Bahan pengganti
E. Biasa

37. KOMPLEKSITAS =  _____
A. Kerumitan
B. Keteraturan
C. Susunan
D. Banyak
E. Sederhana

38. LUNYAH = ______
A. Gembur  
B. Kunyah   
C. Lumpur 
D. Padat
E. Keras

39. PREMATUR > <  _____
A. Dini
B. Kecil
C. Besar
D. Terlambat
E. Tercepat

40. EKSODUS > <  _____
A. Transmigrasi
B. Bedol desa
C. Pindah
D. Bermukim
E. Nomaden
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41. AFEKSI > <  _____

A. Cinta
B. Perasaan
C. Kejahatan
D. Kriminal
E. Kasih sayang

42. TERTAWA : ... . =  ...  :   SEDIH.
A. lucu – derita 
B. senang – menangis
C. emosi – perasaan
D. puas – kecewa
E. gembira – kesal 

43. PAKAIAN : ...  =  ..  :   BOTAK.
A. adat – rambut
B. pewangi – penyukur
C. tubuh – kepala
D. jahit – cukur
E. mode – wig/rambut palsu

44. PECAH : ...  =  ...    :   BENGKOK.
A. rapuh – tulang
B. gelas – sendok
C. keropos – tangan
D. retak – patah
E. hancur – remuk

 

45. 
A. 70
B. 80
C. 90
D. 100
E. 160

46. 
A. 70
B. 80
C. 93
D. 102
E. 111

47. 

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

48. 

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

49. Wahyu memiliki sebidang tanah. bagian 

dari tanah yang dimilikinya dia bangun 

menjadi rumah tinggal. nya diajadikan 

kolam renang dan  dari sisanya dijadikan 

pekarangan rumah. Jika luas pekarangan 

rumah Wahyu 112 m2, berapa m2 luas 

tanah Wahyu seluruhnya?
A. 280
B. 320
C. 336
D. 410
E. 480
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50. Selama sebulan Ardian mendapat uang 

saku dari ibunya dengan syarat setiap 
kali jajan dia hanya boleh membelanjakan 
seperlima bagian dari uang yang masih 
dimiliki. Jika suatu saat sisa uang yang 
dimiliki kurang dari dua perlima uang 
semula, berarti paling sedikit Ardian sudah 
jajan ... kali.
A. 3  
B. 4 
C. 5
D. 6
E. 7

51. Sebuah kelas berisi 40 siswa, 75% dari 
siswanya adalah laki-laki, 40% siswanya 
menyukai pelajaran Matematika dan 
¼ dari siswa yang menyukai pelajaran 
Matematika adalah perempuan. Berapa 
jumlah siswa laki-laki yang tidak menyukai 
pelajaran Matematika?
A. 10
B. 12
C. 14
D. 16
E. 18

52. Siswa berprestasi di SD Unggulan 
membayar SPP sebesar Rp20.000,00 
dan siswa tanpa prestasi membayar 
Rp90.000,00 setiap bulan. Jika jumlah 
pembayaran SPP seluruh siswa sebesar 
Rp18.240.000,00 dan banyaknya siswa 
tanpa prestasi adalah 80% dari jumlah 
seluruhsiswa maka banyaknya siswa tanpa 
prestasi adalah … orang.
A. 48
B. 144
C. 192
D. 240
E. 320

53. Semua gedung berpintu dan menjulang.
 Anda berada di tempat yang tidak berpintu 

dan tidak menjulang.
A. Anda berada di gedung berpintu.
B. Anda berada di gedung tidak 

menjulang.
C. Anda berada di bukan gedung.
D. Anda berada di gedung tidak berpintu.
E. Anda berada di gedung tidak berpintu 

dan tidak menjulang.

54. Semua jam memiliki jarum.
 Sebagian jam berangkaromawi.

A. Sebagian jam berangka romawi dan 
sebagian memiliki jarum.

B. Semua jam berangka romawi dan 
memiliki jarum.

C. Sebagian jam tidak berangka romawi 
dan memiliki jarum.

D. Sebagian jam tidak berangka romawi 
dan tidak memiliki jarum.

E. Semua jam tidak berangka romawi dan 
memiliki jarum.

55. Bunga merah lebih harum dari pada bunga 
kuning.

 Bunga yang lebih harum harganya lebih 
mahal dan lebih banyak dibeli orang.
A. Ada bunga kuning yang lebih mahal 

dan lebih banyak dibeli orang.
B. Bunga merah yang tidak lebih harum 

dari bunga kuning harganya murah.
C. Bunga yang lebih banyak dibeli orang 

belum tentu lebih harum.
D. Bunga merah lebih banyak dibeli orang 

walaupun harganya lebih mahal.
E. Ada bunga merah yang harganya lebih 

mahal tidak banyak dibeli orang.

56. Semuapekerjaadalahpegawailepas.
 Semuapenghunibarakadalahpekerja.
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A. Semua pekerja adalah penghuni barak.
B. Semua pegawai lepas adalah penghuni 

barak.
C. Semua penghuni barak adalah 

pegawai lepas.
D. Sebagian penghuni barak adalah 

bukan pegawai lepas.
E. Sebagian bukan pegawai lepas adalah 

pekerja.

57. Semuahewanmelatamemilikiekorpanjang.
 Sebagianhewanmelatamemilikimatamerah.

A. Semua hewan melata berekor panjang 
dan memiliki mata merah.

B. Semua hewan melata berekor panjang 
memiliki mata tidak merah.

C. Sebagian hewan melata tidak berekor 
panjang dan memiliki mata merah.

D. Sebagian hewan melata berekor 
panjang dan memiliki mata tidak 
merah.

58. 544, 509, 474, 439, …
A. 404
B. 414
C. 420
D. 445
E. 454

59. 201, 202, 204, 207, …
A. 203
B. 205
C. 208
D. 210
E. 211

60. 8, 22, 8, 28, 8, …
A. 9
B. 19
C. 29
D. 32
E. 34

61. 80, 10, 70, 15, 60, …
A. 20
B. 25
C. 30
D. 45
E. 50

62. 36, 34, 30, 28, 24, …
A. 20
B. 22
C. 23
D. 26
E. 28

63.       A           B          C         D          E
 

 
64.       A        B         C        D        E
 

65.       A           B          C         D          E 
 

66.       A           B          C         D          E 
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67.  

    A           B        C            D            E
 

68.  

        A           B          C           D          E
 

69.  

        A           B          C           D          E
 

70.  

        A           B          C           D          E

 

TES WAWASAN KEBANGSAAN

71. Dalam kehidupan bernegara, Pancasila 
berperan sebagai

A. Dasar negara
B. Dasar kenegaraan
C. Dasar beragama
D. Dasar ketatanegaraan
E. Dasar perjuangan bangsa

72. Rumusan Pancasila yang resmi terdapat 
dalam

A. Pidato Bung Karno
B. Proklamasi 17 Agustus 1945
C. Pembukaan UUD 1945
D. Piagam Jakarta
E. Kitab Sutasoma

73. Dalam sumber tata hukum di Indonesia, 
Pancasila dijadikan sebagai

A. Sumber dari segala sumber hukum
B. Hukum tertinggi di Indonesia
C. Hukum tertulis tertinggi di Indonesia
D. Setingkat dengan UUD 1945
E. Hukum tidak tertulis tertinggi di 

Indonesia

74. Pancasila bagi bangsa Indonesia 
merupakan:

A. Pandangan hidup
B. Falsafah dan dasar negara
C. Sumber hukum
D. Semua benar
E. Semua salah
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75. Tata cara mengucapkan Pancasila pada 

upacara-upacara resmi ditetapkan pada :

A. TAP MPR RI No.II/MPR/1978
B. INPRES No.12 Tahun 1968
C. UU No.5 Tahun 1985
D. TAP MPR No.I/MPR/1983
E. UUD 1945

76. Hubungan sosial yang selaras, serasi, 
seimbang antara individu dan masyarakat 
dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, yaitu:

A. Sila kedua
B. Sila ketiga
C. Sila keempat
D. Sila kelima
E. Sila pertama

77. Berapa kali UUD 1945 di-amandemen…

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

78. Pasal berapa saja UUD 1945 pertama kali 
di-amandemen…

A. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 21.
B. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 22.
C. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 23.
D. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 24.
E. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 21 dan 24.

79. Pasal berapa saja UUD 1945 kedua kali 
diamandemen…

A. Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 
dan 35.

B. Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 
dan 36.

C. Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 
dan 37.

D. Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 
dan 38.

E. Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 35, 
dan 36.

80. Pasal berapa saja UUD 1945 ketiga kali 
diamandemen…

A. Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 24.
B. Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 25.
C. Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 26.
D. Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 27.
E. Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 24, dan 25.

81. Kapan amandemen pertama dilakukan…

A. 19 Oktober 1999
B. 19 Oktober 2000
C. 19 Oktober 2001
D. 19 Oktober 1998
E. 19 Oktober 2002

82. Kapan amandemen kedua dilakukan…

A. 18 Agustus 2000
B. 18 Agustus 2001
C. 18 Agustus 2002
D. 18 Agustus 2003
E. 17 Agustus 2001

83. Toleransi dalam kehidupan antar umat 
beragama berarti………….

A. Persebaran agama dapat dilakukan 
kepada siapa saja dan dimana saja

B. Setiap agama memiliki tujuan dan cara 
ibadah yang sama kepada Tuhan

C. Tersedianya tempat beribadah bagi 
semua umat beragama dan berdekatan

D. Setiap orang boleh berganti dan 
berpindah agama setiap saat, bila 
dikehendaki



15
E. Menghargai aktivitas inter dan umat 

beragama serta pemerintah

84. Toleransi antar umat beragama yang 
diperbolehkan adalah dengan cara…….

A. Menghadiri peribadatan di rumah 
ibadah yang berlainan agama

B. Aktif dalam kegiatan ritual umat 
beragama lain

C. Menghadiri kegiatan seremonial 
penganut agama lain

D. Turut berdoa bersama-sama dalam 
satu rumah ibadah

E. Mengatur tata cara beribadah secara 
bersama

85. Cinta kepada tanah air dan bangsa dapat 
dibuktikan dengan cara……

A. Mengekspor semua hasil hasil bumi 
Indonesia dan mengimpor barang luar 
negeri

B. Tidak melakukan hubungan dengan 
negara lain dan melakukan proteksi

C. Menggunakan produksi dalam negeri 
meskipun mampu membelinya

D. Tidak menggunakan produksi luar 
negeri meskipun mampu membelinya

E. Mengurangi impor barang dari luar 
negeri agar devisa tetap stabil

86. Pada saat menjelang perayaan HUT 
Republik Indonesia sering diadakan pawai 
dan perlombaan untuk memeriahkannya. 
Bentuk keikutsertaan anda untuk 
memeriahkannya adalah dengan……..

A. Memasang bendera
B. Menyanyikan lagu Indonesia Raya
C. Menikmati hari libur tanggal 17 Agustus
D. Menyumbang untuk kegiatan
E. Menonton perlombaan

87. Seorang pemimpin seharusnya 
memberikan pekerjaan kepada 
bawahannya dengan bijaksana yaitu …

A. Selalu memberikan contoh pada setiap 
pekerjaan

B. Memberikan pekerjaan sesuai dengan 
kodrat kemanusiannya

C. Memilih dengan teliti pekerjaan yang 
pantas akan diberikan

D. Melakukan pengecekan langsung 
terhadap semua hasil bawahan

E. Menasehati setiap agar melakukan 
pekerjaan dengan baik

88. Prinsip-prinsip dasar demokrasi telah 
tercermin dalam kehidupan masyarakat 
desa, terutama pada saat mengatasi 
pekerjaan yang membutuhkan tenaga 
bersama, yaitu denga cara seperti di 
bawah ini, kecuali …

A. Partisipasi
B. Berdoa
C. Sumbangan
D. Gotong royong
E. Kerja bakti

89. Pertimbangan dikeluarkannya POLRI dari 
institusi ABRI adalah

A. Dapat menegakkan hukum lebih 
konsekuen dalam masyarakat

B. Meningkatkan profesionalisme POLRI 
dalam menjalankan tugas

C. Memperbaiki dan meningkatkan citra 
POLRI dalam masyarakat

D. Memperoleh keleluasaan dalam 
menjalankan tugas-tugasnya

E. Dapat bekerja sama dengan ABRI 
melindungi masyarakat
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90. Menurut undang-undang nomor 22 tahun 

1999 diantara kewenangan pemerintah 
pusat yang tidak diotonomikan adalah ....

A. Pendidikan
B. Agama
C. Sosial
D. Pertahanan
E. Kesehatan

91. Susunan pemerintah daerah otonom 
menurut Undang-undang nomor 22 tahun 
1999 terdiri dari:

A. Kepala Daerah dan DPRD
B. Kepala Derah, DPRD dan Badan 

Eksekutif Derah
C. Kepala Derah dan dinas-dinas
D. Kepala Deerah dan Tripida/Muspida
E. Kepala Daerah dan Wakilnya

92. Salah satu hasil yang paling menonjol 
dari Orde Baru yang telah mendapatkan 
pengakuan internasional adalah ....

A. pembangunan industri  
B. penyelenggaraan KB  
C. pelaksanaan transmigrasi
D. swasembada pangan
E. pemberantasan buta huruf

93. Dalam sengketa Indonesia-Belanda, 
Australia muncul sebagai pihak ketiga 
dalam komisi Tiga Negara, karena:

A. pemerintah Australia mendukung RI
B. Australia mempunyai hubungan baik 

dengan RI
C. Australia adalah negara tetangga
D. partai buruh Australia mendukung RI
E. hubungan diplomasi dengan RI 

menguntungkan Australia

94. Kabinet Juanda yang secara resmi dibentuk 
pada tanggal 9 April 1957 merupakan 
Zaken kabinet, yaitu: 

A. kabinet yang beranggotakan parta-
partai politik terkuat

B. kabinet yang beranggotakan tokoh 
politik dan militer

C. kabinet yang beranggotakan tenaga-
tenaga ahli dalam bidangnya

D. kabinet tanpa menteri-menteri negara
E. kabinet yang mengikutsertakan 

golongan oposisi

95. Kebijakan pemerintah sehubungan dengan 
upaya privatisasi BUMN pada saat ini, 
apabila dikaji secara mendalam dapat 
dipahami bahwa tujuan utamanya adalah:

A. Mewujudkan efi siensi birokrasi
B. Mencapai peningkatan produksi
C. Mengatasi kelemahan manajemen
D. Mengoptimalkan penggunaan tenaga
E. Meningkatkan sumber daya manusia

96. Apabila diperhatikan dengan seksama, 
kunci utama bagi keberhasilan berbagai 
upaya dan kebijakan pemerintah dalam 
mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi 
bangsa Indonesia saat ini adalah:

A. Pembinaan kesadaran warga negara
B. Pengembangan proyek-proyek yang 

strategis
C. Pungutan pajak yang proporsional
D. Penegakan hukum secara konsisten
E. Peningkatan kesejahteraan rakyat

97. Berikut ini adalah unsur-unsur utama 
dari program stabilisasi dan reformasi 
ekonomi nasional yang mendesak dan 
perlu dilakukan oleh pemerintah yang baru 
adalah kecuali....
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A. Pembangunan lembaga keuangan
B. Penyelesaian utang dunia usaha
C. Mewujudkan efi siensi ekonomi
D. Meningkatkan keterbukaan
E. Menegakkan hukum dengan adil

Orang Indonesia yang gemar melancong ke 
luar negeri mungkin lebih kenal Singapura atau 
Eropa daripada daerah dan budaya negeri 
sendiri. Penelitian Departemen Kebudayaan 
dan Pariwisata tahun 2008 mengungkapkan 
bahwa mereka yang bepergian ke mancanegara 
rata-rata baru pernah mengunjungi tiga dari 33 
provinsi di Tanah Air.

 Selain wisataan asing, turis lokal 
sebetulnya dapat menjadi pasar pariwisata. 
Persoalannya adalah bahwa faktor yang 
menarik bagi mereka untuk berwisata di 
negeri sendiri sangat lemah. Objek wisata di 
luar Bali, misalnya rata-rata kurang terawat 
karena keterbatasan dana. Untuk menjangkau 
lokasinya pun, kita tidak mudah karena sarana 
transportasi terbatas. Berbagai retribusi 
memberatkan pengusaha wisata untuk 
meningkatkan mutu pelayanan. Dukungan 
pemerintah daerah pada usaha kepariwisataan 
pun masih kurang.

 Pada tahun 2004, melalui 13 pintu 
keberangkatan, tercacat 2,2 juta orang 
Indonesia yang berkunjung ke negeri asing. 
Empat tahun kemudian melonjak menjadi 3,9 
juta. Hingga April 2009, sudah 3,7 juta orang 
melancong ke negara lain.

 Menurut Sekjen Asosiasi Biro 
Perjalanan dan Wisata (ASITA), objek wisata 
di negeri orang menjanjikan atraksi menarik 
pada saat pergantian tahun. Bulan Juni dan 
Juli, masa libur sekolah, juga waktu favorit 
warga Indonesia untuk berlibur ke luar negeri. 
Kelompok pelancong ke luar negeri terbesar ini 
adalah penduduk berumur 25 hingga 34 tahun, 
kelompok yang berada di puncak produktivitas. 

Mereka pada umumnya berupa pasangan 
muda, pengantin baru, keluarga dengan anak 
usia di bawah lima tahun, dan dari kelas 
ekonomi menengah ke atas. Beban fi nansial 
yang belum begitu berat memungkinkan 
mereka dapat menyisihkan biaya berlibur. 

98. Topik yang tepat untuk bacaan di atas 
adalah …

A. tujuan orang berlibur ke luar negeri
B. daya tarik wisata ke mancanegara
C. kecenderungan orang berlibur ke luar 

negeri
D. berkunjung ke negara tetangga
E. pelancong ke mancanegara

99. Berikut ini adalah pernyataan yang tidak 
sesuai dengan isi teks di atas adalah ...

A. Tempat wisata di Bali lebih terawat 
daripada tempat lainnya.

B. Umumnya orang lebih suka 
mengunjungi tempat wisata di dalam 
negeri sebelum mengunjungi tempat 
wisata di luar negeri.

C. Bagian terbesar orang Indonesia yang 
berlibur ke luar negeri adalah kelompok 
usia produktif.

D. Jumlah orang Indonesia yang berlibur 
ke luar negeri meningkat dari tahun ke 
tahun.

E. Pada tahun 2008 jumlah orang 
Indonesia yang berkunjung ke luar 
negeri mengalami kenaikan sebesar 
1,7 juta dibanding dengan tahun 2004.

100.  Pelayanan kesehatan di berbagai tempat 
di tanah air belum berorientasi kepada 
pasien. Hal ini ditandai oleh maraknya 
pemberian obat antibiotik yang tidak 
sesuai dengan kondisi klinis. Pemakaian 
antibiotik yang melebihi kebutuhan bisa 
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mengakibatkan resistansi dalam tubuh 
pasien. Kuman penyakit dalam tubuh 
menjadi kebal. Oleh karena itu, ...

 Kalimat yang tepat untuk melengkapi 
paragraf di atas adalah

A. Pasien harus selalu mematuhi semua 
instruksi dari dokter.

B. Pasien harus pasrah pada layanan 
kesehatan yang diterima.

C. Perlu ditumbuhkan sikap kritis 
masyarakat terhadap layanan 
kesehatan.

D. Pasien harus diberi antibiotik di atas 
kebutuhan supaya daya tahan tubuh 
lebih tinggi.

E. Setiap penyakit harus diobati dengan 
antibiotik.
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KUNCI JAWABAN

Kunci Jawaban TKP
Nomor 1 – 35 

NO
Poin Jawab

NO
Poin Jawab

A B C D E A B C D E
1 3 2 1 4 5 21 2 4 1 3 5
2 4 5 1 3 2 22 2 3 1 4 5
3 2 5 1 4 3 23 5 1 3 4 2
4 4 5 3 1 2 24 5 4 2 3 1
5 3 1 5 2 4 25 3 2 4 5 1
6 4 1 2 5 3 26 5 2 4 3 1
7 1 3 2 5 4 27 3 2 1 5 4
8 3 5 1 4 2 28 2 5 3 1 4
9 5 2 3 1 4 29 5 1 3 4 2
10 4 1 3 2 5 30 4 1 5 2 3
11 4 2 5 1 3 31 1 5 2 4 3
12 5 1 4 3 2 32 3 5 1 2 4
13 5 1 3 4 2 33 2 5 4 1 3
14 3 5 2 4 1 34 4 3 2 1 5
15 3 1 5 4 2 35 3 4 1 5 2
16 4 2 5 1 3
17 4 3 1 5 2
18 3 4 5 1 2
19 1 2 3 5 4
20 4 3 2 5 1
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Kunci Jawaban TIU
Nomor 36 – 70 

No Kunci No Kunci
36 B 56 C
37 A 57 D
38 A 58 A
39 D 59 E
40 D 60 E
41 C 61 A
42 B 62 B
43 E 63 E
44 D 64 C
45 B 65 C
46 A 66 E
47 C 67 D
48 B 68 D
49 E 69 C
50 C 70 C
51 E
52 C
53 C
54 C
55 D

Kunci Jawaban TWK
Nomor 71 – 100 

No Kunci No Kunci
71 A 91 A
72 C 92 A
73 A 93 D
74 A 94 C
75 D 95 A
76 A 96 D
77 D 97 A
78 A 98 C
79 B 99 B
80 A 100 C
81 A
82 A
83 E
84 E
85 E
86 A
87 B
88 B
89 B
90 D
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