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SEBUAH PENGANTAR 

 

Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan impian sukses banyak 

orang di negeri ini. Sudah siapkah Anda menghadapi seleksi PPPK? Apa 

yang sudah Anda lakukan untuk meraih cita-cita mendapatkan NIP tahun 

ini? 

E-book ini untuk memenuhi permintaan rekan-rekan channel YouTube 

infoguna berisi kumpulan, pengembangan, dan prediksi soal PPPK 

khususnya bagi Guru SD yang diharapkan dapat membantu Bapak/ Ibu dan 

rekan-rekan sebagai persiapan seleksi PPPK. Semoga dapat bermanfaat. 

Thomas Alfa Edison membutuhkan percobaan ribuan kali untuk berhasil 

menemukan lampu pijar, hal ini merupakan salah satu contoh paling 

populer untuk menggambarkan bahwa tidak ada yang dapat menggantikan 

arti penting kegigihan dan keuletan. 

Kegigihan, keuletan, dan tekat membara tanpa mengenal kata menyerah 

untuk mencapai tujuan adalah kekuatan Anda yang akan mendobrak 

segala rintangan yang muncul. Terus melesat lebih tinggi demi menggapai 

mimpi dan cita-cita. Sukses membutuhkan persiapan, latihan, disiplin dan 

kerja keras. Semangat belajar dan berlatih Bapak/ Ibu dan rekan-rekan 

semuanya. Salam sukses! 
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TEKNIS                      
 

1. Alat yang memanfaatkan perubahan energi listrik menjadi kalor adalah … 

A. Kipas angin 

B. Pengering rambut 

C. Lampu 

D. Panel surya 

E. Dinamo sepeda 

 

Jawaban : B 

Berikut beberapa alat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari memanfaatkan 

perubahan energi listrik menjadi energi panas. 

 

 

2. Perubahan energi pada dinamo sepeda adalah… 

A. Gerak-listrik-panas 

B. Gerak-listrik-cahaya 

C. Cahaya-gerak-listrik 

D. Cahaya-listrik-cahaya 

E. Gerak-cahaya-listrik 

Jawaban : B 

Dinamo adalah sumber energi yang berisi magnet dan kumparan dimana dapat 

menghasilkan energi listrik jika diputar. Jadi prinsip dari kerja dinamo adalah 

mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Dinamo sering digunakan pada lampu 

pada sepeda yang digerakan berdasarkan gerak roda. 
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3. ASEAN dilambangkan dengan lingkaran biru yang di dalamnya terdapat gambar 

sepuluh batang padi berwarna kuning yang diikat. Warna kuning melambangkan 

.. 

A. Semangat dan dinamisme 

B. Kemakmuran negara anggota 

C. Kekayaan  

D. Kekuatan dan Kestabilan 

E. Kesucian 

Jawaban : B 
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4. Sebutkan 5 negara pemrakarsa berdirinya ASEAN adalah .. 

A. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam 

B. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand  

C. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Laos 

D. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Myanmar 

E. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Kamboja 

Jawaban : B 

Berikut negara pemrakarsa berdirinya ASEAN beserta tokohnya 

 

 

5. Perhatikan istilah berikut 

1) Nyamuk dewasa 

2) Telur 

3) Pupa 

4) Jentik 

5) Nyamuk muda 

Urutan daur hidup nyamuk yang benar adalah 

A. 1, 3, 5, 4, 2 

B. 2, 4, 3, 5, 1 

C. 2, 3, 4, 5, 1 

D. 4, 1, 3, 2, 5 
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Jawaban : B 

 

 

6. Tahapan metamorphosis yang tepat ditunjukkan pada …  

A. Capung : telur → imago → capung dewasa 

B. Belalang : larva → imago → nimfa 

C. Katak : telur → katak berekor → berudu → katak dewasa 

D. Lalat : Telur → larva → pupa → lalat dewasa 

Jawaban : D 
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7. Lambang pohon beringin pada Pancasila adalah lambang sila… 

A. Sila I 

B. Sila II 

C. Sila III 

D. Sila IV 

E. Sila V 

 

Jawaban : C 

 

8. Gotong royong adalah salah satu pengamalan Pancasila yaitu sila dengan 

lambang… 

A. Bintang 

B. Rantai 

C. Pohon beringin 

D. Kepala banteng 

E. Padi dan kapas 
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Jawaban : E 

 

 

9. Teori yang menyatakan bahwa peserta didik selama kegiatan belajar lebih 

ditekankan untuk aktif berpikir, menyusun konsep-konsep serta memberi makna 

tentang hal-hal yang dipelajari dan yang paling penting terwujudnya belajar 

adalah niat peserta didik itu sendiri. Hal tersebut merupakan aliran dari teori? 

a. Konstruktivistik 

b. Behavioristik 

c. Humanistic 

d. Sibernetik 

e. Kognitivistik 

Jawaban : A 

Teori belajar konstruktivistik memahami belajar sebagai proses pembentukan 

pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Karena pembentukan pengetahuan adalah 

peserta didik itu sendiri, peserta didik harus aktif selama kegiatan pembelajaran, aktif 



 

7 
 

berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang 

dipelajari, tetapi yang paling menentukan terwujudnya gejala belajar adalah niat 

belajar peserta didik itu sendiri.  

10. Penilaian harus mampu mencari dan menemukan serta mendeteksi kesalahan – 

kesalahan yang menyebabkan terjadi kelemahan dalam proses pembelajaran. 

Hal ini merupakan prinsip.... 

a. Finding out 

b. Summing Up 

c. Checking out 

d. Checking up 

e. Keeping track 

Jawaban : A 

 

 

11. Kebutuhan tertinggi manusia dalam pembelajaran menurut teori Maslow 

adalah.... 

a. Keamanan 

b. Pengembangan diri 

c. Afeksi dan relasi 

d. Makan dan minum, tidur, dan pakaian 

e. Pencapaian dan status 
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Jawaban : B 

Teori Kebutuhan Abraham Maslow 

 

12. Kerjasama ASEAN yang menguntungkan bagi Indonesia pada bidang Pendidikan 

dan ketenagakerjaan adalah … 

a. Pusat Promosi ASEAN 

b. ASEAN Council of Teachers 

c. Pengiriman Duta dan Konsulat 

d. ASEAN Free Trade Area (AFTA) 

e. SEATO  

Jawaban : B 

ASEAN Council of Teachers(ACT) adalah perkumpulan organisasi guru di kawasan Asia 

Tenggara. 

 

13. 6(3x + 2) +4 = 4x + 2 Berapakah nilai x yang memenuhi persamaan diatas …. 

a. 1 

b. -1 

c. 2 
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d. -2 

e. 0  

 

Jawaban : B 

6(3x + 2) +4 = 4x + 2 

18x + 12 + 4 = 4x + 2 

18x + 16 = 4x + 2 

18x – 4x = -16 + 2 

14x = -14 

x = -1  

 

14. Pembukaan UUD 1945 yang memuat tentang cita-cita bangsa Indonesia adalah 

pada Alinea …  

A. I 

B. II 

C. III 

D. IV 

Jawaban : B 
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15. Makna dari Alinea ke-III pembukaan UUD 1945 adalah… 

A. Pernyataan bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri 

kemanusiaan dan peri keadilan 

B. Memuat cita-cita negara Indonesia, yaitu merdeka, Bersatu, berdaulat, adil 

dan makmur 

C. Kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa 

D. Tujuan negara Indonesia 

E. Sistem pemerintahan Negara 

Jawaban : C 

 
16. Leo naik sepeda dengan kecepatan 40 km/jam selama 1,5 jam. Karena Lelah, 

ia kemudian berhenti untuk istirahat selama 30 menit. Setelah itu ia 

melanjutkan perjalanan kembali dengan kecepatan yang sama selama 1 jam. 

Jadi, berapakah jarak total yang ditempuh oleh Leo? 

A. 80 km 

B. 90 km 

C. 100 km 

D. 110 km 

E. 120 km 

 

Jawaban : C 

kecepatan = 40 km/jam 

waktu tempuh = 1,5 jam + 1 jam = 2,5 jam 

jarak  = v.t = 40 km/jam x 2,5 jam 

 = 100 km 
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17. Diketahui 5(x+3) – 25 = 3(4x-1).  

Nilai dari x-1 adalah 

A. -2 

B. -1 

C. 1 

D. 2 

E. 0 

Jawaban : A 

5(x+3) – 25 = 3(4x-1) 

5x + 15 -25 = 12x – 3 

5x - 10 = 12x – 3 

5x - 12x = 10 – 3 

-7x = 7 

X = -1 

Yang ditanyakan Nilai dari x-1 adalah 

X – 1 = (-1) – 1 = -2 

18. Pancasila sebagai dasar negara diibaratkan sebagai peneduh Bangsa Indonesia 

untuk berlindung dan merasa aman. Berdasarkan pernyataan di atas, 

termasuk salah satu arti lambang Pancasila yang berbunyi… 

A. Ketuhanan Yang Maha Esa 

B. Kemanusiaan yang adil dan beradab 

C. Persatuan Indonesia 

D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan perwakilan 

E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

Jawaban : C 

 

19. Cara penanggulangan tikus dengan simbiosis yang ramah lingkungan adalah.. 

A. Memasang racun tikus di setiap lubang tikus 

B. Membuat perangkap tikus 

C. Memasang rumah burung hantu di area persawahan 

D. Memelihara ular pemangsa tikus 

 

Jawaban : C 
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20. Kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya 

bersifat final dalam memutus pembubaran partai politik dilaksanakan oleh.. 

A. Pengadilan Negeri 

B. Pengadilan Tinggi 

C. Komisi Yudisial 

D. Mahkamah Agung 

E. Mahkamah Konstitusi 

Jawaban : E 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Daftar nilai siswa kelas 6 adalah sebagai berikut : 90, 91, 98, 88, 84, 87, 92, 94, 

92, 90. Berdasarkan data tersebut mean nilai siswa kelas 6 adalah …. 

A. 90,2 

B. 92 

C. 90,4 

D. 90,6 

E. 91 

Jawaban : D 

 Mean  = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑎
 

  = 
906

10
 

  = 90.6 
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22. Seorang guru akan memberikan materi kepada anak yang mengalami 

disgrafia. Maka cara yang benar adalah.... 

A. Memberikan teks tertulis dan siswa diminta menyalinnya 

B. Memberikan video visual dan siswa mendengarnya 

C. Membuat diskusi kelas sehingga siswa bisa mengutarakan pendapat 

D. melakukan latihan membaca secara rutin 

Jawaban : A 

 disgrafia : gangguan belajar yang berpusat pada kemampuan menulis anak 

23. Kegiatan pembelajaran yang paling maksimal dalam menyerap kompetensi 

yang diharapkan menurut Edgar Dale adalah....... 

A. memanfaatkan berbagai media pembelajaran 

B. belajar dengan metode membaca intensif dan mendengarkan penjelasan 

dari Guru 

C. belajar dengan kegiatan nyata dalam kehidupan sehari hari 

D. pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam kelompok untuk 

mendiskusikan permasalahan pembelajaran 

E. pembelajaran yang memfasilitasi kegiatan presentasi dan penyajian 

Jawaban : C 

  



 

14 
 

24. Penilaian harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik 

dalam proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian .... 

A. Finding out 

B. Summing Up 

C. Checking out 

D. Checking up 

E. Keeping track 

 Jawaban : D 

 

25. Kegiatan pembelajaran yang diawali dengan pemberian rangsangan, 

mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data dan mengolah data 

sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik kesimpulan, sesuai 

dengan model pembelajaran? 

A. Problem Based Learning 

B. Inquiry Learning 

C. Discovery Learning 

D. Integrated Learning 

E. Project Based Learning  

 

Jawaban : C 

Langkah kerja model Discovery Learning dalam pembelajaran 

penyingkapan/penemuan adalah sebagai berikut: 

1) Pemberian rangsangan (stimulation); 

2) Pernyataan/Identifikasi masalah (problem statement); 

3) Pengumpulan data (data collection); 

4) Pengolahan data (data processing);. 

5) Pembuktian (verification); dan 

6) Menarik simpulan/generalisasi (generalization). 

 

26. Berikut ini Kerjasama anggota ASEAN: 

1) Pembentukan AFTA 

2) Pembentukam ZOPFAN 

3) Kerjasama proyek industri 

4) Pembentukan MEA 

5) Kerjasama ekonomi pariwisata 

Yang termasuk Kerjasama ASEAN dalam bidang bidang ekonomi adalah 

nomor… 

A. 1,2,3 dan 4 
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B. 1,3,4 dan 5 

C. 2,3,4 dan 5 

D. 1,2,4 dan 5 

 

Jawaban : B 

The Zone of Peace, Freedom and Neutrality bidang Politik Keamanan 

 

27. Kebudayaan Indonesia yang diakui UNESCO pada tahun 2020 adalah… 

A. Angklung 

B. Wayang kulit 

C. Batik 

D. Pencak silat 

E. Pantun 

 

Jawaban : E 

 
28. Berbagai macam zat berbahaya terkandung di dalam rokok. Zat-zat berbahaya 

tersebut antara lain tar, nikotin, dan karbon monoksida. Tar, nikotin, dan 

karbon monoksida dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Penyakit 

yang ditimbulkan seperti kanker, ganggauan pernapasan, dan jantung. Jadi, 

merokok itu sebenarnya merugikan diri kita sendiri. 

Ide pokok paragraf tersebut adalah .... 

A. merokok merugikan diri 

B. nikotin menyrbabkan kanker 

C. zat-zat berbahaya dalam rokok 

D. penyebab gangguan pernapasan 

 

Jawaban A 

 

29. Menjelang akhir tahun, beberapa pusat perbelanjaan mulai bersaing dalam 
menarik perhatian pembeli. Berbagai cara dilakukan untuk menarik para 

pembeli. Salah satu diantaranya, yaitu dengan memberikan diskon pada 
produk-produk yangdijual. 
Makna kata diskon dalam paragraf tersebut adalah .... 
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A. harga cuma-cuma 
B. hargater jangkau 
C. potongan harga 
D. harga 
E. Murah  

Jawaban : C 

Diskon adalah potongan harga yang diberikan kepada pembeli saat melakukan 

pembelian barang atau jasa 

 

30. Dalam praktik pembelajaran olahraga, siswa berlari sebanyak 5 kali putaran 

sejauh 880 m, jika halaman bebentuk lingkaran berapa luasnya halaman 

tersebut ... 

a. 616 

b. 2446 

c. 2464 

d. 2640 

 

Jawaban : C 
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31. Perhatikan gambar tersebut ! 

 
Gaya yang terjadi seperti pada gambar adalah ... 

a. Gaya gesek dan gaya gravitasi 

b. Gaya pegas dan gaya magnet 

c. Gaya otot dan gaya gravitasi 

d. Gaya otot dan gaya pegas 

e. Gaya gesek dan gaya pegas 

 

Jawaban : D 

 

 
 

32. Penulisan kata serapan yang tepat terdapat pada kalimat ... 

a. Makanlah makanan yang berfaidah 

b. Sesudah salat dia pergi menemui Ibunya 
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c. Selama di dunia carilah bekal akherat sebanyak-banyaknya 

d. Baim rajin membaca Al Qur’an setiap malam 

e. Amal salih akan mendapat balasan dari tuhan yang Maha Esa  

Jawaban : B 

Bentuk baku : faedah, akhirat, amal saleh, Al-Qur'an 

 

33. Perhatikan gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perbandingan gaya yang bekerja pada mobil mainan A dan B adalah ... 

a. 2 : 5 

b. 5 : 2 

c. 3 : 5 

d. 5 : 3 

e. 2 : 3 

 

Jawaban : A 

 
34. Perhatikan macam-macam gaya berikut ! 

1. Gaya gesek 

2. Gaya magnet 

3. Gay listrik 

4. Gaya pegas 

Massa = 3 kg 

Percepatan = 2 m/s2 

Massa = 5 kg 

Percepatan = 3 m/s2 



 

19 
 

5. Gaya mesin 

6. Gaya grafitasi 

Yang merupakan gaya tak sentuh adalah ... 

a. 3, 4, 6  

b. 3, 5, 6 

c. 2, 5, 6 

d. 2, 3, 6 

e. 2, 4, 6 

Jawaban : D 

 

 
35. Fungsi organ yang ditunjukkan nomor 2 pada gambar adalah ... 

a. Mengeluarkan enzim amilase untuk pencernaan 

b. Membantu pencernaan lemak dengan cairan empedu 

c. Tempat penyerapan sari makanan 

d. Tempat pembusukan sisa makanan 

e. Memompa darah keseluruh tubuh 

 Jawaban : E 
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36. Toko BERKAH menjual beraneka macam buah. Semua buah dijual 

perkilogram. Harga apel Rp 36.000,00/kg,  maka buah apel terbanyak yang 

dapat dibeli Junior dengan membawa uang Rp440.000,00 adalah ... Kg 

a. 13 kg 

b. 12 kg 

c. 15 kg 

d. 11 kg 

e. 10 kg 

 Jawaban : B 
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37. Perhatikan sebagai berikut ! 

1. Perang margarana 

2. Peristiwa bandung lautan api 

3. Perlawanan rakyat sulawesi 

4. Agresi militer 1 

Urutan peristiwa mempertahankan Indnesia setelah kemerdekaan adalah ... 

a. 2 – 1 – 3 

b. 1 – 2 - 3 

c. 2 – 1 - 4 

d. 3 – 4 – 2 

e. 4 – 2 – 1 

 

 Jawaban : C 

 

 
 

 

38. Fungsi organ yang ditunjukkan oleh nomor 3 adalah ... 
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a. Memompa dalam sistem peredaran darah 

b. Menyaring zat berbahaya dari darah, menjaga kadar kolesterol dan glukosa 

dalam darah 

c. Berperan dalam difusi CO2 dan O2 pada proses pernapasan 

d. Menghasilkan enzim yang diperlukan untuk pencernaan 

e. Mengekskresikan urin ke ureter yang kemudian diteruskan keluar dari tubuh 

 

 Jawaban : D 
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39. Spion mobil menggunakan cermin cembung untuk melihat kendaraan di 

belakangnya dengan jelas. Sifat cermin cembung yaitu ... 

a. Maya, tegak, diperkecil 

b. Maya, tegak, sama besar 

c. Nyata, terbalik, diperbesar 

d. Nyata, ternalik diperkecil 

 

Jawaban : A 

 
 

40. Sebuah kebun sawit berbentuk lingkaran yang berjari-jari 35 m. Pada tepi 

kebun itu dipasang tiang-tiang pagar yang berjarak 1 m. Berapa banyaknya 

tiang yang harus di pasang? 

A. 200  

B. 210 

C. 220 

D. 230 

E. 250 

 

Jawaban : C 
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41. Pak Wijaya mempunyai tanah berbentuk persegi dengan luas 400 m2 

kemudian membeli lagi 2,5 m disetiap sisinya. Luas tanah baru yang dibeli Pak 

Wijaya adalah... 

A. 20 m2 

B. 215 m2  

C. 144 m2 

D. 225 m2 

E. 169 m2 

Jawaban :  
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42. Pak Andre membeli ikan lele di pasar sebanyak 10 ekor. Setelah semua ikan 

lele ditimbang, ternyata berat rata-rata satu ekor ikan lele adalah 175 

gram. Sepulangnya di rumah, Pak Andre memberikan 3 ekor lele pada 

keponakannya. Berat masing-masing ikan lele yang diberikan adalah 190 

gram, 195 gram dan 210 gram.  

 

Berapakah berat rata-rata ikan lele milik Pak Andre yang masih tersisa? 

A. 160 

B. 165 

C. 170 

D. 175 

 

Jawaban : B 

 

Rata-rata 10 ekor lele = 175 gram 

Total berat 10 ekor lele = 175 x 10 = 1750 gram 

Berat tiga ekor lele yang diberikan ke keponakan = 190 + 195 + 210 = 595 

 

Berat lele yang tersisa (7 ekor) = 1750 - 595 = 1155 gram 

Rata-rata lele yang tersisa = 1155/7 = 165 gram 

 

 

43. Tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia. Salah satu manfaatnya adalah 

memberi asupan oksigen di bumi yang kemudian digunakan manusia untuk 

bernapas. Selain itu, manusia juga dapat memanfaatkan tumbuhan sebagai 

sumber makanan, obat, tempat tinggal, dan masih banyak lagi. Berdasarkan 

letak kalimat utamanya, paragraf di atas termasuk paragraf ... 

A. Induktif 

B. Deduktif 

C. Campuran 

D. Persuasi  

 

Jawaban : B 
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44. Nilai rata-rata dari diagram di atas ialah ... 

a. 6,87 

b. 6,88 

c. 6,89 

d. 7 

Jawaban : A 
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45. Nilai Modus dari diagram di atas ialah ... 

a. 6,87 

b. 6 

c. 7 

d. 8 

e. 9 

 

Jawaban : C 

 
 

45. Dilihat dari penampilannya, ia wanita yang anggun, badannya tinggi 

semampai dengan warna kulit putih kekuning-kuningan. Rambut panjang 

terurai menutupi sebagian wajahnya yang memunyai bola mata yang warna 

coklat dan hidungnya mancung. 

Teks di atas termasuk jenis karangan ... 

A. Narasi 

B. Eksposisi 

C. Deskripsi 
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D. Persuasi  

 

Jawaban : C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. Berdasarkan table diatas, urutan pemain dengan kecepatan berlari dari yang 

paling lambat adalah … 

A. Salah-Halland-Messi-Neymar 

B. Salah-Neymar-Messi-Halland 

C. Salah-Neymar-Halland-Messi 

D. Neymar-Salah-Messi-Halland 

Jawaban : B 

Kecepatan Salah : 100/15 = 6,67 

Kecepatan Halland : 400/30 = 13 

Kecepatan Messi : 200/20 = 10 

Pemain Jarak Waktu

Salah 100 m 15 detik

Halland 400 m 30 detik

Messi 200 m 20 detik

Neymar 50 m 6 detik

Narasi : paragraph yang berisi rangkaian peristiwa baik fiksi 
maupun non fiksi yang disampaikan sesuai urutan waktu yang 
sistematis dan logis 

Eksposisi : paragraph yang berisi tentang penjelasan-
penjelasan maupun pemaparan mengenai suatu informasi 
kepada pembaca 

Deskripsi : paragraph yang menggambarkan suatu objek 
ataupun benda kepada pembaca seolah-olah pembaca 
merasakan, melihat atau mengalami sendiri topik dalam 
tulisan 

Persuasi : paragraph yang berisi ajakan-ajakan kepada para 
pembaca untuk melakukan atau mempercayai suatu hal 
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Kecepatan Neymar : 50/6 = 8,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. Jaring-jarring di atas dapat membentuk bangun ruang ... 

 

 

 

 

Jawaban : A 

 

 

 

 

 

 

 

48. Alat yang memanfaatkan perubahan energi listrik menjadi gerak adalah … 

A. Kipas angin 

B. Pengering rambut 

C. Lampu 

D. Dinamo 
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Jawaban : A 

 

 

49. Neymar membeli 2 pensil dan 1 rautan dengan harga Rp 15.000,-. Hari 

berikutnya ia membeli 1 pensil dan 2 rautan dengan harga Rp 12.000,-. Jika 

Neymar membeli 3 pensil, maka Neymar harus membayar seharga … 

a. Rp 3.000,- 

b. Rp 9.000,- 

c. Rp 6.000,- 

d. Rp 18.000,- 

Jawaban : D 

 

 

50. Perhatikan macam-macam gaya berikut ! 

1. Gaya gesek 

2. Gaya magnet 

3. Gay listrik 
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4. Gaya pegas 

5. Gaya mesin 

6. Gaya grafitasi 

Yang merupakan gaya sentuh adalah ... 

a. 1, 4, 5  

b. 3, 5, 6 

c. 2, 5, 6 

d. 2, 3, 6 

e. 2, 4, 6 

Jawaban : A 

 

51. Fungsi organ pada nomor 3 adalah ... 

a. Mengeluarkan enzim amilase untuk pencernaan 

b. Membantu pencernaan lemak dengan cairan empedu 

c. Tempat penyerapan sari makanan 

d. Tempat pembusukan sisa makanan 

e. Memompa darah keseluruh tubuh 

Jawaban : C 
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Perhatikan gambar tersebut ! 

52. Gaya yang terjadi seperti pada gambar adalah ... 

a. Gaya gesek dan gaya gravitasi 

b. Gaya pegas dan gaya gesek 

c. Gaya otot dan gaya gravitasi 

d. Gaya otot dan gaya gesek 

e. Gaya gesek dan gaya pegas 

Jawaban : D 

 

53. Fungsi organ yang ditunjukkan oleh nomor 6 adalah ... 
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a. Memompa dalam sistem peredaran darah 

b. Menyaring zat berbahaya dari darah, menjaga kadar kolesterol dan glukosa 

dalam darah 

c. Berperan dalam difusi CO2 dan O2 pada proses pernapasan 

d. Menghasilkan enzim yang diperlukan untuk pencernaan 

e. Mengekskresikan urin ke ureter yang kemudian diteruskan keluar dari tubuh 

Jawaban : B 
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54. Masa sebuah benda adalah 20 Kg, dikenai gaya 50N. Berapakah percepatan 

benda tersebut … 

a. 2,5 m/s2 

b. 2 m/s2 

c. 1 m/s2 

d. 3 m/s2 

e. 5 m/s2 

 

Jawaban : A 
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55. Dalam praktik pembelajaran olahraga, siswa berlari mengelilingi lapangan 

sebanyak 4 kali putaran sejauh 1200 m, jika lapangan bebentuk persegi berapa 

luas halaman tersebut ... 

a. 5000 

b. 5500 

c. 5625 

d. 6500 

 

Jawaban : C 

 
 

56. Leo mengelilingi lapangan yang berbentuk persegi sebanyak 8 kali putaran. 

Luas lapangan adalah 6400 m2. Berapa jauh Leo mengelilingi lapangan 

a. 2600 

b. 2560 

c. 2650 

d. 2550 

Jawaban : B 
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57. Kebudayaan Indonesia yang diakui UNESCO pada tahun 2010 adalah… 

A. Angklung 

B. Wayang kulit 

C. Batik 

D. Pencak silat 

E. Pantun 

 

Jawaban : A 

 

58. Foden berangkat mengendarai mobil dari Manchester ke Sheffield yang 

berjarak 60 km menghabiskan 4 liter bensin. Jika dengan mobil yang sama dia 

pergi ke Doncaster menghabiskan 7 liter bensin, berapakah jarak Manchester 

ke Doncaster? 

a. 95 km 
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b. 100 km 

c. 105 km 

d. 110 km 

 

Jawaban : C 

 

59. Foden berangkat mengendarai mobil dari Manchester ke London dengan 

kecepatan 60 km/jam sampai di tempat tujuan dengan waktu 5 jam. Jika ia 

melaju dengan kecepatan 50 km/jam, berapakah waktu yang diperlukan? 

a. 4 jam 

b. 5 jam 

c. 6 jam 

d. 7 jam 

 

Jawaban : C 
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60. Tahapan daur hidup kupu-kupu yang dapat menyebabkan kerusakan tanaman 

dan merugikan petani adalah … 

A. Telur 

B. Larva 

C. Pupa 

D. Imago 

 

Jawaban : B 

 

 

 

61. Lagu daerah dari Bangka Belitung yang menceritakan tentang makan bersama 

adalah… 

a. Bungong Jeumpa 

b. La berage 

c. Soleram 

d. Jali-jali 

 

Jawaban : B 
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62. Penulisan daftar pustaka yang tepat untuk buku berjudul Komposisi, karangan 

Gorys Keraf, diterbitkan oleh Nusa Indah, di Ende, Flores, tahun 1985 ialah ... 

a. Keraf, Gorys. 1985. Komposisi. Ende, Flores : Nusa Indah. 

b. Keraf, Gorys. 1985. Komposisi. (Ende, Flores : Nusa Indah) 

c. Gorys Keraf. 1985. Komposisi. Ende, Flores : Nusa Indah. 

d. Gorys Keraf. 1985. Komposisi. (Ende, Flores : Nusa Indah) 

e. Keraf, Gorys, Komposisi, (Ende, Flores : Nusa Indah), 1985. 

Jawaban : A 

 

63. Perhatikan teks petunjuk di bawah ini! 

1. masukkan gula dan kopi ke dalam gelas 

2. aduk sampai rata dan siap diminum 

3. siapkan cangkir dan sendok 

4. tuangkan air mendidih ke dalam cangkir 

Urutan cara membuat kopi yang benar adalah ….  

A. 1-2-3-4 

B. 4-3-2-1 

C. 3-2-1-4 

D. 3-1-4-2 

E. 3-1-2-4 

 

Jawaban : D 

 

64. Urutan daur hidup belalang adalah …. 

A. telur – pupa – belalang dewasa 

B. telur – larva – pupa – belalang dewasa 

C. telur – nimfa – larva – belalang dewasa 

D. telur – belalang muda – belalang dewasa 

 

Jawaban : D 
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65. Hubungan antara dua makhluk hidup yang bukan termasuk simbiosis parasitisme 

adalah 

A. Kutu kepala yang menempel di kepala manusia 

B. Benalu yang menyerap sari makanan dari tumbuhan inang 

C. Tali putri yang membelit tumbuhan lain dan mengambil sari makanan 

D. Ikan remora yang mendapatkan sisa makanan dari ikan hiu 

 

Jawaban : D 

Tidak ada pihak yang dirugikan, komensalisme 

 

66. Pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut 

atau pasang surut air laut yang bersifat merusak adalah pengertian dari... 

a. Ablasi 

b. Eksarasi 

c. Abrasi 

d. Deflasi 

Jawaban : C 

Ablasi = diakibatkan air sungai atau hujan 

Ekskarasi = Es yang mencair 
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Deflasi = diakibatkan angin 

67. Tumbuhan bakau hidup si daerah pantai. Manfaat utamanya bagi lingkungan 

adalah 

A. Tempat hidup para hewan laut 

B. Menggemburkan tanah pantai 

C. Mencegah terjadinya abrasi pantai 

D. Mencegah terjadinya gelombang tsunami 

 

Jawaban : C 

 

68. Yang tidak termasuk dampak abrasi adalah… 

a. Terjadi penyusutan lebar pantai sehingga lahan pemukiman penduduk 

berkurang 

b. Rusaknya hutan bakau di sekitar pantai 

c. Hilangnya tempat berkumpul ikan 

d. Terjadinya penyusutan air laut 

 

Jawaban : D 

 

69. Perhatikan gambar berikut : 

 

Bagian telinga yang berfungsi mengatur keseimbangan tekanan udara ditunjukkan 

pada nomor... 
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a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

 

Jawaban : D 

 

 

70. Berikut adalah grafik hasil panen kentang kelompok tani Sido Makmur. Hasil 

panen kentang yang lebih dari 12 ton terjadi pada tahun... 
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a. 2015 

b. 2020 

c. 2018 dan 2020 

d. Tidak ada 

 

Jawaban : C 

 

71. Berikut adalah grafik hasil panen kentang kelompok tani Sido Makmur. Perolehan 

hasil panen terendah terjadi tahun... 

 

a. 2015 

b. 2020 

c. 2016 

d. 2017 

 

Jawaban : C 
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72. Berikut adalah grafik hasil panen kentang kelompok tani Sido Makmur. Perolehan 

hasil panen tertinggi adalah sebanyak... 

 

a. 12 ton 

b. 13 ton 

c. 15 ton 

d. 16 ton 

 

Jawaban : C 

 

 

73. Berikut adalah grafik hasil panen kentang kelompok tani Sido Makmur. Selisih 

perolehan panen kentang tahun 2016 dan 2020 adalah sebanyak... 
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a. 4 ton 

b. 5 ton 

c. 6 ton 

d. 7 ton 

 

Jawaban : C 

 

 

74. Kulit kita mengeluarkan keringat ketika udara panas. Keringat dihasilkan oleh 

lapisan kulit... 

A. Dermis 

B. Epidermis 

C. Hipodermis 

 

Jawaban : C 
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75. Kulit paling luar pada tubuh kita adalah . . . . 

A. Dermis 

B. Epidermis 

C. Hipodermis 

 

 

Jawaban : B 
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76. Alat musik tradisional Indonesia yang dimainkan dengan cara dipetik adalah....... 

A. Kolintang dan tifa 

B. Angklung dan kecapi 

C. Gamelan dan kecapi 

D. Sasando dan tifa 

E. Sasando dan kecapi 

 

Jawaban : E 

 

77. Dalam sebuah sekolah ada 250 siswa. Setiap siswa menyumbang 1 lusin buku ke 

30 daerah.  

Berapa banyaknya buku yang didapat tiap daerah …. 

A. 100 

B. 110 

C. 115 

D. 118 

E. 120 

 

Jawaban : A 
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78. Korban virus Covid 19 di Indonesia terus bertambah seiring dengan meningkatnya 

mobilitas masyarakat saat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Pemerintah terus 

berupaya menekan laju mobilitas masyarakat dengan melakukan banyak 

pembatasan dan penyekatan. Berbagai upaya dilakukan termasuk diantaranya 

adalah penyekatan pada berbagai wilayah serta pemberian vaksin kepada 

masyarakat. 

Ide pokok paragraf yang dapat ditemukan dari informasi di atas adalah ... 

A. Meningkatnya virus Covid 19 saat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha 

B. Pencegahan penyebaran virus Covid 19 saat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha 

C. Meningkatnya penyebaran virus Covid 19 di Indonesia akibat peningkatan 

mobilitas penduduk. 

D. Usaha pemerintah untuk mencegah penyebaran virus Covid 19 dengan 

membuat berbagai pembatasan. 

Jawaban : C 

 

79. Acap kali perwira-perwira Eropa yang didatangkan ke tanah koloni umumnya 

justru buta medan. 

Di bawah ini merupakan kata yang harus diperbaiki yaitu 

A. acap kali 

B. perwira 

C. justru 

D. koloni 

E. buta medan 

 

Jawaban : E 

 

80. Perhatikan gambar berikut. 
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Apabila bangun tersebut dilihat dari atas adalah 

 

Jawaban : A 

 

 

81. Shafira berkata, “Saya nanti sore akan ke rumah nenek.” Kalimat tidak langsung 

dari kalimat langsung tersebut adalah ... 

A. Shafira mengatakan bahwa aku nanti sore akan ke rumah nenek 

B. Shafira berkata bahwa aku nanti sore akan ke rumah nenek 

C. Shafira mengatakan bahwa dia nanti sore akan ke rumah nenek 

D. Aku akan ke rumah nenek nanti sore, kata Shafira 
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82. Saat seorang anak menendang bola menunjukkan gaya dapat mengubah….  

A. Bentuk dan arah gerak bola 

B. Bentuk dan kecepatan benda 

C. Posisi dan bentuk benda 

D. Gerak dan posisi benda 

 

83. Sebuah mobil penanggulangan penyebaran Covid-19 menyemprot kan cairan 

disinfektan sepanjang jalan raya. Persediaan cairan disinfektan yang dibawa adalah 

12.000 liter. Setelah 3 menit cairan tinggal 3.000 liter. Debit cairan disinfektan yang 

dipakai dalam m3/menit adalah … 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5 

 

Jawaban : C 
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84. Penggunaan masker dapat mengurangi risiko penularan virus Corona. Masker 

dapat menghalangi virus masuk ke dalam tubuh. Penggunaan masker harus menutup 

hidung, mulut, dan dagu secara sempurna. Ayo gunakan masker yang benar agar 

terhindar dari virus Corona.  

Paragraf di atas termasuk paragraf... 

A. Narasi 

B. Deskripsi 

C. Argumentasi 

D. Persuasi 

E. Eksposisi 

 

85. Kesimpulan yang tepat berdasarkan gambar di atas adalah... 

A. 1 kerucut, 1 kubus dan 2 tabung sama dengan 3 bola dan 1 tabung 

B. 1 kerucut dan 1 tabung sama dengan 3 bola dan 1 tabung 

C. 1 kubus dan 1 tabung sama dengan 1 bola 

D. Dua tabung sama dengan 1 kerucut dan 1 kubus. 

E. 1 kerucut dan 1 kubus sama dengan 3 bola 

 

86. Nilai dari 14,5 : 
𝟓

𝟒
 x 15 -15 x 4 + 20 : 4 = …. 

A. 109 

B. 110 

C. 115 

D. 119 

E. 120 
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87. Hewan yang mengalami metamorphosis tidak sempurna adalah.. 

A. Kupu-kupu dan jangkrik 

B. Jangkrik dan kecoa 

C. Belalang dan kupu-kupu 

D. Lebah dan belalang 

 

88. Nami meskipun memiliki pembantu rumah tangga, namun orang tuanya tetap 

memberikan tugas untuk membereskan kamarnya sendiri. Hal tersebut adalah.... 

A. Hak anak di rumah 

B. Kewajiban anak di rumah 

C. Hak orangtua 

D. Kewajiban orangtua 

E. Kewajiban pembantu 

 

89. Setiap sore anak-anak bermain sepeda di Gang Merpati. Mereka bermain dengan 

riang gembira. Anak-anak bersepeda mengitari Kompleks Perumahan. Kesalahan 

penggunaan huruf kapital pada paragraf tersebut adalah ... 



 

53 
 

A. Gang, Kompleks 

B. Merpati, Kompleks 

C. Gang, Perumahan 

D. Kompleks, Perumahan 

 

90. Proses penetasan telur oleh ayam oleh mesin penetas terjadi perubahan energi. 

Perubahan energi tersebut adalah...... 

A. Kalor - listrik 

B. Listrik - cahaya 

C. Listrik - kalor 

D. Gerak - kalor 

 

91. Joni lebih memilih tidur daripada ikut upacara bendera HUT Kemerdekaan RI, 

karena malamnya ikut tirakatan malam 17-an. Sikap Joni termasuk dalam 

pelanggaran sila ke … 

A.1 

B.2 

C.3 

D.4 

E.5 

 

92. Tokoh pendiri ASEAN yang berasal dari negara Filipina adalah 

A. Narcisco Ramos 

B. S. Raja Ratnam 

C. Tun Abdul Razak 

D. Thanat Koman 
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93. Saat berkendara motor kita diwajibkan menggunakan helm, surat-surat motor, 

berhenti saat lampu merah, tidak menyeberang sembarangan. Dari contoh tersebut 

kita telah mengamalkan pancasila sila ke … 

A. 1 

B. 2 

C. 3   

D. 4 

E. 5 

 

94. Melakukan kegiatan membangun seperti bela negara, kerja bakti dan gotong 

royong merupakan contoh pengamalan sila ke .. 

A. 1 

B. 2 

C. 3   

D. 4 

E. 5 

 

95. Messi dan Roni sedang bercakap-cakap di teras rumah. Mereka membahas 

tempat wisata yang pernah dikunjungi. Messi bertanya, “Tempat wisata mana saja 

yang pernah kamu kunjungi Ron?” 

”saya pernah ke pantai parangtritis, museum soeharto, dan jalan-jalan ke 

malioboro,” jawab Roni. 

Perbaikan kesalahan penggunaan huruf kapital pada kalimat bercetak miring adalah 

... 

A. “saya  pernah ke pantai Parangtritis, museum Soeharto, dan jalan-jalan ke 

Malioboro,”jawab  Roni 

B. “Saya pernah ke pantai Parangtritis, museum Soeharto, dan jalan-jalan ke 

Malioboro,”jawab Roni 

C. “Saya pernah ke Pantai Parangtritis, Museum Soeharto, dan jalan-jalan ke 

Malioboro,”jawab Roni 
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D. “Saya pernah ke Pantai Parangtritis, museum Soeharto, dan jalan-jalan ke 

Malioboro,”jawab Roni. 

 

96. Manfaat kerja sama bilateral yang dilakukan dalam bidang ekonomi adalah  

A. Menjaga keamanan regional 

B. Dapat mengadakan latihan militer bersama 

C. Membantu bencana alam 

D. Dapat melakukan kegiatan ekspor impor 

 

97. Tradisi nurunkeun dan turun mandi adalah khasanah budaya lokal Indonesia. 

Tradisi tersebut merupakan adat dalam rangka 

A. Meminta hujan turun 

B. Memberi makan leluhur dengan memberikan makanan di tanah Ketika 

bercocok tanam 

C. Menyambut kelahiran anak atau bayi yang baru lahir 

D. Memohon kesuburan sawah dan hasil panen melimpah 

 

98. Guru SD Sukacita akan mengadakan wisata ke Pulau Ceria dengan naik perahu 

untuk menyeberang. Jika 1 perahu hanya muat maksimal 5 orang, maka berapa 

perahu yang dibutuhkan untuk menyeberangkan 24 orang dalam sekali perjalanan…. 

A. 4 

B. 5 

C. 6 

D. 7 

E. 8 

Jawaban : B 

Jumlah perahu yang dibutuhkan = 24/5 = 4,8 

Dibulatkan menjadi 5 perahu 
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99. Tari Yospan berasal dari... 

A. Papua 

B. Maluku 

C. Jawa Barat 

D. Sulawesi Utara 

E. Ternate 

 

100. Hewan yang mengalami metamorphosis sempurna adalah.. 

A. Kupu-kupu dan jangkrik 

B. Jangkrik dan kecoa 

C. Belalang dan kupu-kupu 

D. Lebah dan kupu-kupu 

 

101. Guru memberikan tugas menyelidiki metamorphosis sempurna pada serangga 

dan meminta siswa membuat laporan hasil pengamatan. Maka kegiatan yang tepat 

adalah.. 

A. Mengambil siklus hidup katak yang diambil dari sawah 

B. Mengambil siklus hidup undur-undur di tanah 

C. Mengamati siklus hidup kecoa di rumah 

D. Mengamati siklus hidup ulat yang diambil dari pohon jeruk 

 

102. Siapa yang mampu mengobarkan semangat perlawanan rakyat dan 

menyatukan dalam satu nafas semangat revolusi kalua bukan Sukarno melalui 

pidato-pidato menggelegar di atas podium? 

Di bawah ini merupakan kata yang harus diperbaiki yaitu 

A. mampu 

B. nafas 

C. podium 
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D. revolusi 

E. mengobarkan 

 

103. Arti rantai pada lambang Garuda yang berbentuk persegi melambangkan 

A. Perempuan 

B. Laki-laki 

C. Kekuatan 

D. Kestabilan 

E. Kebersamaan 

 

104. Jumlah anggota negara ASEAN ada …. negara 

A. 10 

B. 11 

C. 12 

D. 13 

E. 14 

 

105. Leonardo adalah seorang …. yang sangat …. atas pekerjaannya.  

A. Manager, bertanggung jawab 

B. Manajer, bertanggung jawab 

C. Menejer, bertanggungjawab 

D. Manager, bertanggungjawab 

 

106. Pohon bakau bisa hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi, terendam air, 

tanah berpasir dan sedimen lumpur. Bakau memiliki benih yang dapat bertahan lama 

hingga berminggu-minggu terbawa arus air. Adaptasi yang dilakukan pada ilustrasi 

bertujuan untuk ….  

A. Melindungi diri dari hewan pemangsa 
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B. Memperoleh makanan dengan mudah 

C. Bertahan hidup pada lingkungan 

D. Tidak mudah saat tersapu gelombang 

 

107. Memanfaatkan botol air mineral menjadi vas bunga merupakan….  

A. Reduce 

B. Recycle 

C. Reuse 

D. Produksi 

 

 

108. Narkoba merupakan salah satu musuh terbesar bagi manusia. Narkoba adalah 

sarana penghancur utama generasi muda khususnya di Indonesia. Narkoba dapat 

dengan mudah merusak jaringan kesehatan tubuh manusia. Ditambah narkoba 

adalah hal negatif perusak moral manusia para pemakainya. Karena salah satu 

kandungan dalam narkoba adalah zat adiktif yang mampu menyebabkan kecanduan 

bagi pemakainya. Paragraf  tersebut termasuk paragraf ... 

A. Deskripsi 

B. Narasi 
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C. Argumentasi 

D. Eksposisi  

 

Jenis Paragraf 

1. Narasi 

Paragraf narasi adalah paragraf yang berisi rangkaian peristiwa baik fiksi maupun non 

fiksi yang disampaikan sesuai dengan urutan waktu yang sistematis dan logis. 

– terdapat tokoh 

– terdapat alur dan konflik 

2. Deskripsi 

Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek ataupun benda 

kepada pembaca seolah-olah pembaca merasakan, melihat atau mengalami sendiri 

topik di dalam tulisan. 

– menggambarkan suatu objek dengan melibatkan pengamatan dari panca indra 

3. Argumentasi 

Paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi pendapat atau argument penulis 

tentang suatu hal. Karangan ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar memiliki 

pandangan yang sama akan suatu hal dengan pandangan penulis. 

– berisi pendapat yang didukung dengan data 

– berusaha meyakinkan pembaca dengan data yang disajikan 

4. Persuasi 

Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi ajakan-ajakan kepada para pembaca 

untuk melakukan atau mempercayai suatu hal. 

– berisi ajakan kepada pembaca 

5. Eksposisi 

Paragraf eksposisi adalah paragraf yang berisi tentang penjelasan-penjelasan maupun 

pemaparan mengenai suatu informasi kepada pembaca. 

– menyajikan informasi tentang sesuatu hal berdasarkan fakta 
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109. Pantai Nusa Penida memiliki tata keindahan alam yang menarik, khususnya bagi 

wisatawan yang mendambakan susasana nyaman, tenang, jauh dari kebisingan kota. 

Pohon-pohonnya rindang. Bentangan lautnya luas. Bagi penyelam, Pantai Nusa 

Penida juga menawarkan keindahan ikan laut yang sedang berenang. Pemda Bali 

harus menata dan mengelola Pantai Nusa Penida sebagai tujuan wisata alternatif. 

Paragraf tersebut termasuk paragraf ... 

A. Argumentasi 

B. Narasi 

C. Deskripsi 

D. Persuasi 

 

110. Trusmi merupakan desa yang dijuluki sebagai sentra batik Cirebonan. Hampir 

semua orang mengenal batik, bahkan masyarakat Tiongkok sangat menyukai motif-

motif batik dari desa yang satu ini. Batik banyak sekali ditemukan di desa yang 

berjarak kurang lebih lima kilometer ke arah barat Kota Cirebon ini. Dari produk 

rumahan sampai produk pabrikan terkenal dapat ditemukan di desa tersebut. 

Motifnya pun sangat beragam, ada mahkota, mega mendung, dan motif-motif 

pesisiran lainnya  

Gagasan utama bacaan di atas adalah.. 

A. Berbagai motif batik Cirebon 

B. Produk batik rumahan dan pabrikan 

C. Trusmi sebagai sentral batik Cirebon 

D. Kegemaran orang Cina terhadap motif batik 

 

111. Sinonim dari pelayan restoran adalah …. 

A. pramu niaga 

B. pramu wisma 

C. pramu wisata 

D. pramu saji 

E. pramu siwi 
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112. Perhatikan data berikut 

Judul             : Sayuran Hidroponik di Halaman Rumah 

Pengarang    : Fransisca Wungu Prasasti 

Penerbit        : Gramedia 

Tahun terbit   : 2008 

Kota terbit     : Jakarta 

Bila Lina hendak mencantumkan identitas buku tempat ia mengutip pada daftar 

pustaka, penulisan daftar pustaka yang benar adalah… 

 

a. Fransisca Wungu Prasasti. 2008. Sayuran Hidroponik di Halaman Rumah. Jakarta: 

Gramedia. 

b. Fransisca Wungu Prasasti. 2008. Sayuran Hidroponik di Halaman Rumah. Jakarta: 

Gramedia. 

c. Prasasti, Fransisca Wungu. 2008. Sayuran Hidroponik di Halaman Rumah. Jakarta: 

Gramedia. 

d. Prasasti, Fransisca Wungu. 2008. Sayuran Hidroponik di Halaman Rumah. Jakarta : 

Gramedia. 

e. Prasasti, Fransisca Wungu. 2008. “Sayuran Hidroponik di Halaman Rumah.” 

Jakarta: Gramedia. 

 

113. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1. sikat gigi bagian depan 

2. sikat seluruh geraham 

3. sikat permukaan mengunyah 

4. bersihkan sela gigi dengan benang gigi 

5. sikat area lidah dan sisi dalam pipi 

pramu saji : pelayan resto 
pramu wisma : pembantu rumahan 
pramu niaga : pelayan toko 
pramu wisata : tour guide / pemandu tour 
Pramu siwi : perawat bayi atau anak-anak kecil 
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Langkah-langkah menggosok gigi yang benar adalah … 

A. 2-1-3-5-4 

B. 1-2-3-5-4 

C. 1-2-3-4-5 

D. 2-1-3-5-4 

E. 3-2-1-5-4 

 

114. Penulisan nama dan gelar berikut ini yang benar adalah …  

A. Prof. Dr. Wijaya, S.E. 

B. Prof. Dr. Wijaya, SE. 

C. Prof. dr. Wijaya, S.E. 

D. Prof. Dr. Wijaya, SE 

E. Prof. Dr. Wijaya. S.E. 

 

115. Bunga mawar ini benar-benar indah. Warna kelopaknya merah menawan. 

Bentuknya bulat sempurna. Semakin memukau karena mawar itu menebarkan bau 

semerbak. 

Potongan paragraf di atas termasuk jenis teks … 

A. Deskripsi 

B. Eksplanasi 

C. Narasi 

D. Laporan 

 

116. Berikut yang merupakan kata baku adalah ….  

A. Notulen 

B. Notula 

C. Notulensi 

D. Notulansi 
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117. Kemarin banyak para karyawan yang melakukan demonstrasi. Bagaimana 

perbaikan yang sesuai? 

A. Kemarin banyak karyawan-karyawan yang melakukan demonstrasi. 

B. Kemarin banyak karyawan yang melakukan demonstrasi. 

C. Kemarin, para karyawan melakukan demonstrasi. 

D. Kemarin banyak para karyawan-karyawan melakukan demonstrasi. 

118. Kerasnya upaya kami dalam menjuangkan nasib para buruh akhirnya sedikit 

membuahkan hasil yang signifikan. 

Kesalahan penggunaan kata dalam kalimat di atas ialah .... 

A. Kerasnya, seharusnya sekerasnya 

B. Menjuangkan, seharusnya memperjuangkan 

C. Akhirnya, seharusnya akhiri 

D. Sedikit, seharusnya sesedikit mungkin 

 

119. Penulisan ejaan yang salah adalah… 

A. praktik 

B. nasihat 

C. antre 

D. ijazah 

E. resiko 

 

 

 

 

notula/no·tu·la/ n catatan singkat mengenai jalannya 
persidangan (rapat) serta hal yang dibicarakan dan 
diputuskan 

risiko/ri·si·ko/ n akibat yang kurang menyenangkan 
(merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan 
atau tindakan 
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120. Tidak dapat disangkal bahwa praktik berpidato menjadi semacam “obat kuat” 

untuk membangun rasa percaya diri. Jika rasa percaya diri itu sudah besar, kita dapat 

tampil tenang tanpa digoda rasa malu, takut, dan grogi. Ketenangan inilah yang 

menjadi modal utama untuk meraih keberhasilan pidato. Oleh karena itu, marilah 

kita melaksanakan praktik berpidato agar kita segera memperoleh keterampilan 

atau bahkan kemahiran berpidato. 

Potongan paragraf di atas termasuk jenis teks .. 

A. Persuasi 

B. Eksposisi 

C. Narasi 

D. Argumentasi 

 

121. Perhatikan data bberikut 

Judul buku    : Manajemen Personalia; 

Penulis          : Heidjrachman Ranupandoyo dan Suad Husnan; 

Penerbit         : BPFE Yogyakarta; 

Tahun terbit   : 1989. 

Penulisan daftar pustaka dari data buku tersebut di atas ialah ... 

 

a. Heidjrachman Ranupandoyo dan Suad Husnan. 1989. Manajemen Personalia. 

Yogyakarta: BPFE. 

b. Ranupandoyo, Heidjrachman dan Husnan, Suad. 1989. Manajemen Personalia. 

Yogyakarta : BPFE. 

c. Ranupandoyo, Heidjrachman dan Suad Husnan. 1989. Manajemen Personalia. 

Yogyakarta: BPFE.  

d. Ranupandoyo, Heidjrachman dan Suad Husnan, Manajemen Personalia, 

(Yogyakarta: BPFE), 1989. 

e. Heidjrachman Ranupandoyo dan Suad Husnan, Manajemen Personalia 

(Yogyakarta: BPFE), 1989. 
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122. Penulisan ejaan yang salah adalah… 

A. Keroncong 

B. Mutahir 

C. Rezeki 

D. Kualitas 

E. subjek 

mutakhir/mu·ta·khir/ a terakhir; terbaru; modern: 

 

123. Kain-kain sisa atau kain perca bisa dibuat menjadi boneka atau tempat 

penyimpanan serbaguna. Berbagai cara pembuatan boneka dari kain perca dapat 

dicari melalui internet. Kamu tidak akan kesulitan untuk membuat barang-barang 

dari kain perca tersebut 

Ide pokok paragraf di atas adalah … 

A. Manfaat daur ulang koran bekas 

B. Manfaat daur ulang kain perca 

C. Cara daur ulang kain perca 

D. Mengumpulkan kain perca 

 

124. Bacalah kutipan teks prosedur di bawah ini! 

(1) Kemudian angkat dan sajikan mi di atas piring saji. 

(2) Tumis bumbu yang dihaluskan hingga harum. 

(3) Berilah taburan bawang goreng dan hias dengan potongan timun dan tomat. 

(4) Angkat mi tersebut dan tiriskan. 

(5) Masukkan tauge dan sawi, aduk-aduk hingga layu. 

(6) Masukkkan mi dan telur orak-arik, aduk hingga rata. 

(7) Rebus sebentar mi goreng dalam air mendidih yang sudah dicampur dengan 

minyak. 

(8) Tuangkan kecap, garam. merica, aduk hingga rata. Masak hingga semua bahan 

matang. 
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Urutan langkah membuat mi goreng adalah .... 

A. 7-4-2-5-6-8-1-3 

B. 5-2-1-4-7-8-6-3 

C. 5-1-4-2-3-7-8-6 

D. 7-3-1-6-8-2-5-4 

E. 7-1-4-2-3-6-8-5 

 

125. Salah satu makna dari pembukaan UUD 1945 alinea kesatu adalah . . . 

A. Indonesia berkuasa penuh atas wilayah-wilayah Nusantara 

B. Pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang penjajahan diatas 

dunia 

C. Indonesia adalah negara besar yang berhak menguasai negara lain 

D. Indonesia menganut sistem politik luar negeri yang bebas aktif 

E. Indonesia merupakan negara sosialis 

 

Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 ini mempunyai makna sebagai sebuah 

pernyataan kemerdekaan sebagai hak semua bangsa di dunia, termasuk juga 

Indonesia. 

Hal itu karena penjajahan yang terjadi menciptakan tidak setaranya derajat 

manusia. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri 

keadilan. 

 

126. Salah satu makna dari pembukaan UUD 1945 alinea kedua ialah . . . 

A. Angkatan perang RI berhak melakukan ekspansi ke perbatasan negara tetangga 

B. Kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia adalah melalui pergerakan 

melawan penjajah 

C. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa 

D. Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah 

dalam segala bentuk penjajahan 
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E. Dasar Negara adalah Pancasila 

Makna alinea kedua ini adalah kemerdekaan yang saat ini sudah diraih oleh Indonesia 

adalah hasil perjuangan yang panjang. 

Banyak pengorbanan yang dicurahkan oleh para pendahulu untuk mendapatkan 

kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. 

 

127. Kemerdekaan adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, pernyataan 

tersebut tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea . . .. . . 

A. Alinea pertama 

B. Alinea kedua 

C. Alinea ketiga 

D. Alinea keempat 

Makna alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 ini adalah selain dari perjuangan bangsa 

Indonesia itu sendiri, kemerdekaan juga merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha 

Esa. 

 

128. Bentuk dan dasar negara Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 

alinea ke- … 

A. Alinea pertama 

B. Alinea kedua 

C. Alinea ketiga 

D. Alinea keempat 

 

Makna alinea keempat diartikan sebagai prinsip-prinsip yang dijunjung oleh bangsa 

Indonesia, yaitu: 

- Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara, 

- Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, 

- Bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat, 

- Dasar negara, yaitu Pancasila. 
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129. Di bawah ini simbol Pancasila yang melambangkan kebutuhan dasar setiap 

manusia yakni pangan dan sandang adalah …. 

A. Bintang 

B. Rantai 

C. Pohon beringin 

D. Kepala banteng 

E. Padi dan kapas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130. Pancasila sebagai dasar mengatur penyelenggaraan pemerintahan Pancasila 

berkedudukan sebagai… 

A. Budaya bangsa 

B. Dasar Negara 

C. Tujuan bangsa 

D. Kepribadian bangsa 

 

Pancasila sebagai Dasar Negara 
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Pancasila sebagai dasar negara atau sering juga disebut sebagai Dasar Falsafah Negara 

mengandung pengertian bahwa Pancasila sebagai dasar mengatur penyelenggaraan 

pemerintahan. 

131. Fungsi Pancasila dalam mengimplementasikan dalam Pembangunan Nasional 

yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik secara material maupun spiritual 

merupakan… 

A. Ideologi negara 

B. Sumber dari segala sumber hukum 

C. Alat pemersatu bangsa 

D. Kepribadian bangsa 

E. Cita-cita bangsa 

Fungsi Pancasila sebagai Ideologi Negara yang diimplementasikan dalam 

Pembangunan Nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik secara 

material maupun spiritual. 

Tujuan tersebut dicapai dalam wadah Negara Kesatuan RI yang merdeka, berdaulat, 

bersatu dan berkedaulatan rakyat. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi juga mencakup 

sikap warga negara yang mewujudkan kehidupan bangsa dan dunia yang aman, 

tentram, tertib dan damai. 

132. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap 

manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis 

kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya adalah pengamalan sila ke… 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5 

 

Butir Pancasila sila ke 2 Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab sebagai berikut: 

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya 

sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 
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2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap 

manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis 

kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. 

3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 

4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. 

5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 

6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 

7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 

8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 

9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 

10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa 

lain. 

 

133. Kita harus menghindar dari Tindakan yang sewenang-wenang karena hal ini 

bertentangan terhadap makna … 

A. kebenaran 

B. kezaliman 

C. kejujuran 

D. Keadilan 

E. kesejahteraan 

 

adil a 1 sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; 2 berpihak kepada yang 

benar; berpegang pada kebenaran; 3 sepatutnya; tidak sewenang-wenang. 

 

134. Melaksanakan hasil musyawarah dengan tanggung jawab merupakan 

pengamalan Pancasila yang mempunyai lambang 

A. Rantai 

B. Pohon beringin 

C. Padi dan kapas 
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D. Kepala banteng 

E. Bintang emas 

 

135. Hidup hemat merupakan salah satu pengamalan Pancasila yang mempunyai 

lambang 

A. Rantai 

B. Pohon beringin 

C. Padi dan kapas 

D. Kepala banteng 

E. Bintang emas 

 

 

 

 

 

 

 

 

136. Nilai pancasila salah satunya adalah nilai praksis yang merupakan implementasi 

Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh ketika terjadi musibah 

gempa bumi, banyak relawan membagikan nasi bungkus untuk korban bencana alam 

5 
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tersebut. Aktivitas tersebut merupakan pelaksanaan nilai praksis pancasila untuk sila 

.... 

A. Ketuhanan Yang Maha Esa 

B. Kemanusiaan yang adil dan beradab 

C. Persatuan Indonesia 

D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan  

     dan perwakilan 

E. Keadilan sosial bagi Seluruh rakyat Indonesia 

 

Butir Pancasila sila ke 2 Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab sebagai berikut: 

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya 

sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap 

manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis 

kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. 

3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 

4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. 

5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 

6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 

7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 

8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 

9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 

10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa 

lain. 

 

137. Merupakan hak kita sebagai warga negara indonesia, Kecuali.... 

A. memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing 

yang dipercayai. 

B. memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan 

pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. 
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C. menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan. 

D. memperoleh pendidikan dan pengajaran. 

 

138. Sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab disebut 

A. Hak 

B. Aturan 

C. Kewajiban 

D. Tata tertib 

kewajiban 

n (sesuatu) yang diwajibkan; sesuatu yang harus dilaksanakan; keharusan 

 

139. Mendapatkan pendidikan dan bimbingan belajar merupakan  …. anak di rumah 

A. Hak 

B. Aturan 

C. Kewajiban 

D. Tata tertib 
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140. ASEAN dilambangkan dengan lingkaran biru yang di dalamnya terdapat gambar 

sepuluh batang padi berwarna kuning yang diikat.  

Warna kuning melambangkan .. 

A. Semangat dan dinamisme 

B. Kemakmuran negara anggota 

C. Kekayaan  

D. Kekuatan dan Kestabilan 

E. Kesucian 
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141. Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN yang pertama kali diadakan di …. 

A. Bangkok Thailand 

B. Manila Filipina 

C. Hanoi Vietnam 

D. Denpasar Indonesia 

 

ASEAN dibentuk pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh lima negara. Negara 

tersebut, yaitu Indoensia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand dengan tanda 

tangan Deklarasi Bangkok. 

Kemudian mulai tahun 1984 mulai bergabung dari Brunei Darussalam, Vietnam (1995), 

Laos (1997), Myanmar (1997), dan Kamboja (1999). 

Peran Indonesia pada KTT ASEAN adalah sebagai tuan rumah penyelenggaraan KTT 1 

ASEAN di Bali 1976. Di mana KTT tersebut menghasilkan kesepakatan tentang 

pembentukan sekretariat ASEAN yang berpusat di Jakarta. 

 

142. Sebutkan 5 negara pemrakarsa berdirinya ASEAN adalah .. 

A. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam 

B. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand  

C. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Laos 

D. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Myanmar 
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143. Berikut ini Kerjasama anggota ASEAN: 

1. Pembentukan AFTA 

2. Pembentukam ZOPFAN 

3. Kerjasama proyek industry 

4. Pembentukan MEA 

5. Kerjasama ekonomi pariwisata 

Yang termasuk Kerjasama ASEAN dalam bidang bidang ekonomi adalah nomor… 

A. 1,2,3 dan 4 

B. 1,3,4 dan 5 

C. 2,3,4 dan 5 

D. 1,2,4 dan 5 

 

144. Kerjasama ASEAN yang menguntungkan bagi Indonesia pada bidang pendidikan 

adalah … 

a. Pusat Promosi ASEAN 

b. ASEAN Council of Teachers 

c. Pengiriman Duta dan Konsulat 

d. ASEAN Free Trade Area (AFTA) 

e. SEATO  

 

ASEAN Council of Teachers (ACT) adalah perkumpulan organisasi guru di kawasan Asia 

Tenggara. 
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145. Kebudayaan Indonesia yang diakui UNESCO pada tahun 2009 adalah… 

A. Angklung 

B. Wayang kulit 

C. Batik 

D. Pencak silat 

E. Pantun 

 

 

146. Lagu daerah dari Riau yang menceritakan tentang pesan orang tua kepada anak 

sebelum tidur adalah… 

a. Bungong Jeumpa 

b. La berage 

c. Soleram 

d. Jali-jali 

 

147. Tifa adalah alat musik tradisional dari daerah....... 

A. Padang 

B. Maluku 

C. Papua 

D. Belitung 

E. Aceh 
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148. Suku bangsa yang berasal dari Sulawesi di antaranya adalah suku .... 

A. Dayak dan Banjar 

B. Asmat dan Sentani 

C. Sunda dan Jawa 

D. Bugis dan Toraja 

 

149. Kitab Sutasoma dikarang oleh ...   

A. Mpu Tantular 

B. Mpu Gandring 

C. Mpu Sedah 

D. Mpu Sendok 

 

Kitab Sutasoma merupakan peninggalan sejarah dalam bentuk karya sastra dikarang 

oleh Mpu Tantular pada abad ke-14. 

Sutasoma dikutip oleh pendiri bangsa Indonesia dalam merumuskan semboyan 

negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. 

 

 

150. ASEAN adalah kepanjangan dari …. 

A. ASEAN (Association of South Earth Asian Nations) 

B. ASEAN (Association of South East Asian Nations) 

C. ASEAN (Association of Small East Asian Nations) 

D. ASEAN (Association of Stone East Asian Nations) 

 

151. Berikut ini adalah tujuan berdirinya ASEAN kecuali …. 

A. Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di Asia 

Tenggara 

B. Memajukan perdamaian dan stabilitas kawasan dengan tetap menghormati 

keadilan dan penegakan hukum 
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C. Memajukan persiapan perang negara-negara ASEAN melawan penjajah dari 

kawasan benua lain 

D. Memajukan kerja sama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) 

 

152. Pendiri ASEAN yang berasal dari Singapura adalah …. 

A. Adam Malik 

B. S. Rajaratnam 

C. Narsisco Ramos 

D. Thanat Khoman 

 

 

 

 

153. Negara ASEAN yang memiliki wilayah paling kecil adalah …. 

A. Singapura 

B. Laos 

C. Brunei Darussalam 

D. Malaysia 
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154. Pertukaran pelajar antar negara ASEAN adalah contoh kerja sama dalam bidang 

…. 

A. Perdagangan 

B. Industri 

C.Pendidikan 

D. Sosial 

 

 

155. ASEAN Aceh Fertilizer Project adalah proyek Industri ASEAN dalam produksi .... 

A. pupuk 

B. baja 

C. urea 

D. vaksin  

 

ASEAN Aceh Fertilizer adalah sebuah penghasil pupuk hasil gagasan bersama dalam 

kerjasama ekonomi dan industri negara-negara Asia Tenggara yang tergabung 

dalam ASEAN. Pabrik pupuk ini didirikan di kawasan industri pengolahan migas di Kota 

Lhokseumawe, Aceh. Mulai direncanakan pada tahun 1979 dan dimulai 

pembangunannya pada tahun 1981. Pabrik ini mengeluarkan produksi pertamanya 

pada 1984. 



 

81 
 

 

156. Manakah pernyataan yang tidak sesuai dengan ASEAN .... 

A. Negara yang memiliki persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. 

B. Keinginan memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga 

keamanan di wilayah asia tenggara. 

C. Keinginan untuk memajukan kerjasama dan pertumbuhan ekonomi, sosial 

budaya, antara negara maju. 

D. Negara yang memiliki persamaan letak geografis, politik dan ekonomi di Asia 

Tenggara 

 

157. Negara anggota ASEAN yang paling terakhir bergabung yaitu pada tahun 1999 

adalah negara.... 

 

A. Myanmar 

B. Laos 

C. Kamboja 

D. Timor Leste 
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158. Perwakilan dari negara Thailand yang menandatangani deklarasi Bangkok 

adalah .... 

 

A. Sri Rajaratnam 

B. Thanat Khoman 

C. Tun Abdul Razak 

D. Narsisco Ramos 

 

 

159. Cara yang tepat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penghasilan 

penduduk di desa adalah .... 

A. memberikan alat komunikasi 

B. membuat sawah bagi petani 

C. membangun rumah penduduk 

D. membangun jalan raya dari kota ke desa 

 

160. Brunei Darussalam sangat kaya akan sumber daya alam.  

Sumber daya alam apakah yang menjadi andalan utama di negara tersebut .... 

A. Minyak dan gas 

B. Perikanan 

C. Perkebunan 

D. Batu bara 

161. ASEAN Defense Ministers Meeting (ADMM) adalah contoh kerja sama negara-

negara ASEAN dalam bidang... 

A. Budaya 

B. Politik 
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C. Pendidikan 

D. Kesehatan 

E. Ekonomi 

Pembahasan : ASEAN Defense Ministers Meeting atau ADMM adalah bentuk kerja 

sama di bidang politik negara-negara ASEAN. ADMM adalah pertemuan rutin di antara 

menteri keamanan di setiap negara anggota ASEAN. Pertemuan ini diadakan untuk 

membahas mengenai kerja sama dan diplomasi politik di bidang pertahanan dan 

keamanan negara ASEAN. 

 

162. Usaha mempertahankan kemerdekaan terjadi di beberapa kota besar di 

Indonesia. Salah satu pertempuran yang terjadi pada 23 Maret 1946 atas perintah 

Kolonel (TRI) A.H Nasution adalah …. 

A. Pertempuran Medan Area 

B. Peristiwa 10 November 

C. Pertempuran 5 hari di Semarang 

D. Bandung lautan api 

E. Pertempuran Margarana 

Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di 

Bandung, provinsi Jawa Barat, Indonesia pada 23 Maret 1946. Dalam waktu tujuh jam, 

sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota 

menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah 

tentara Sekutu dan tentara NICA Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung 

sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. 

 

163. Alat yang digunakan untuk mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik 

adalah …. 

A. solar module 

B. solar cell 

C. parabola 

D. inverter 

E. baterai 
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164. Bacalah paragraf berikut dengan saksama! 

Sebaiknya, brokoli dimasak atau direbus dengan air mendidih dalam kondisi 

setengah matang. Tambahkan garam untuk membunuh kuman, lalu tiriskan 

sebentar! Siram dengan air dingin! Fungsi air dingin untuk mempertahankan warna 

dan memperlambat proses pemasakan brokoli. Dalam kondisi seperti ini, brokoli 

dapat disimpan 2—3 hari dalam lemari pendingin dan aman dikonsumsi. 

Ide pokok paragraf tersebut adalah.... 

A. Cara menyimpan brokoli 

B. Fungsi garam dan penirisan brokoli 

C. Cara mempertahankan warna brokoli 

D. Daya tahan brokoli 

E. Cara membersihkan brokoli 

 

165. Dibawah ini merupakan peran Indonesia dalam ASEAN di bidang pendidikan, 

kecuali … 

A. Sebagai Anggota SEAMO 

B. Mengembangkan Pendidikan Vokasi SMK di Indonesia 

C. Berperan Dalam Iptekin ASEAN 

D. Berperan Dalam AUN 

E. Turut Serta Dalam ACT 

Pembahasan :  

SEAMO = Southeast Asian Mathematical Olympiad 

Iptekin = ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi 

AUN = ASEAN University Network 

ACT = ASEAN Council of Teachers 
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166. Temulawak adalah tumbuhan herbal yang berasal dari Indonesia. Habitat 

tanaman ini berada di hutan tropis. Tumbuhan ini mampu hidup di dataran yang 

rendah secara baik. Tumbuhan ini memiliki kandungan minyak atsiri, kurkumin, dan 

zat tepung. Tumbuhan ini mempunyai berbagai manfaat dalam mencegah anemia, 

meningkatkan kerja ginjal, mencegah kanker dan lain-lain. 

Bacaan di atas merupakan jenis teks …. 

A. eksposisi 

B. narasi 

C. deskripsi 

D. eksplanasi 

E. prosedur 

teks eksposisi adalah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang ditulis secara 

singkat dan padat, juga disertai pendapat dari penulisnya. 

 

167. Peristiwa berikut ini yang merupakan perubahan kimia merupakan...  

A. Lilin meleleh ketika dibakar  

B. Air dalam freezer berubah menjadi es  

C. Beras ditumbuk menjadi tepung  

D. Sampah plastik dibakar  

 

168. Tanaman anggrek yang hidup di pohon mangga merupakan contoh simbiosis....  

a. mutualisme  

b. komensalisme  

c. parasitisme  

d. amensalisme  

 

169. Peleburan perak merupakan salah satu contoh pemanfaatan perubahan wujud 

benda dari....  

A. cair menjadi gas  
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B. cair menjadi padat  

C. padat menjadi cair  

D. padat menjadi gas 

 

170. ASEAN mengadakan kerja sama dalam rangka menghadapi era pasar bebas 

yaitu dengan mengadakan kesepakatan.... 

A. APEC 

B. AFTA 

C. UNESCO 

D. UNICEF 

 

Asia Pacific Economic Cooperation(APEC)  

Organisasi Negara-negara Asia Pasifik yang didirikan di Canberra pada bulan November 

1989 bertujuan membangun kerja sama ekonomi. 

UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization) 

Tugas utama UNESCO adalah fokus pada perlindungan situs-situs sejarah dan budaya.  

UNICEF (United Nations Children Fund)  

Organisasi PBB ini bergerak di bidang kesejahteraan anak di dunia. UNICEF ada di 190 

negara dan wilayah untuk menjamin keamanan dan hak anak-anak. 

 

171. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut! 

1) Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di Asia 

Tenggara. 

2) Memajukan perdamaian dengan tetap menghormati keadilan dan penegakan 

hukum. 

3) Memajukan persiapan perang negara-negara ASEAN melawan penjajah. 

4) Memajukan kerja sama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). 

Tujuan berdirinya ASEAN dapat ditunjukkan oleh nomor .... 

A. 2), 3), dan 4) 

B. 1), 3), dan 4) 

C. 1), 2), dan 4) 

D. 1), 2), dan 3) 
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172. Suku Minangkabau, Tanjung, Kato, dan Panyali berasal dari Provinsi.... 

A. Yogyakarta 

B. Sumatera Barat 

C. Kalimantan Timur 

D. Jawa Tengah 

 

173. Kerja sama antara negara-negara ASEAN dalam bidang sosial budaya adalah 

sebagai berikut... 

A. pendirian pabrik pupuk PUSRI di Palembang 

B. perundingan menyusun Perjanjian Kawasan Bebas Senjata Nuklir 

C. perlindungan dari ancaman teroris 

D. penanganan narkoba dan penanggulangan dampak bencana alam 

 

174. Berikut yang tidak termasuk peran Indonesia di ASEAN dalam bidang pendidikan 

adalah .... 

A. turut serta dalam ASEAN Council of Teachers Convention (ACT) 

B. menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional (OSN) 

C. berperan dalam ASEAN Committee on Science and Technology (COST) 

D. turut serta dalam Southeast Asia Treaty Organization (SEATO) 

 

175. Sebagai negara anggota ASEAN, Indonesia aktif bekerja sama dalam bidang 

politik. Salah satunya yaitu mengirim duta besar dan konsul sebagai wakil negara 

atau pemerintah. Pengiriman duta besar dan konsul tersebut bertujuan untuk .... 

A. menjamin keamanan di kawasan ASEAN 

B. menciptakan perdamaian di negara anggota ASEAN 

C. menjaga stabilitas politik di kawasan ASEAN 

D. meningkatkan kerja sama antarparlemen negara anggota ASEAN 

 

176. Salah satu contoh kerjasama ASEAN di bidang budaya adalah .... 

A. Peningkatan kesejahteraan penduduk 

B. Pertukaran pelajar antar negara ASEAN 
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C. Pertukaran festival seni dan budaya antar negara ASEAN 

D. Perjanjian persahabatan antar negara ASEAN 

 

177. Berikut ini merupakan salah satu contoh kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, 

kecuali ... 

A. kerjasama AFTA (ASEAN Free Trade Area) 

B. ekspor komoditi utama antar negara ASEAN 

C. pengembangan kerjasama di bidang industri yaitu dengan dibangunnya pabrik 

pupuk sriwijaya di Palembang 

D. kerjasama dalam menanggulangi masalah narkoba 

 

178. Berikut adalah peran kerja sama antar negara-negara ASEAN dalam 

pembangunan ekonomi ASEAN, kecuali .... 

A. Mengurangi pengangguran melalui pasar tenaga kerja 

B. Terciptanya stabilitas keamanan regioal 

C. Meningkatkan jumlah cadangan devisa negara anggota 

D. Membuka peluang mengeksploitasi para pekerja migran 

 

179. Kondisi alam dengan hamparan dataran serta lautan, rangkaian pegunungan 

yang menjulang tinggi, dan keanekaragaman hayati di dalamnya dapat dimanfaatkan 

sebagai modal kerja sama antar negara-negara anggota ASEAN yaitu di sektor .... 

A. industri 

B. pertanian 

C. budi daya ikan 

D. pariwisata 

 

180. Penyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah 

A. Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Mr. Moh Roem 

B. Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Sayuti Melik 

C. Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Soekarni 

D. Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Achmad Soebardjo 
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181. Bubuy Bulan adalah lagu tradisional dari ...   

A. Jawa Barat 
B. Kalimantan Barat 
C. Sulawesi Barat 
D. Sumatra Barat 
 

182. Diagram lingkaran berikut ini menggambarkan pengelompokan mobil yang 

diparkir disuatu lapangan berdasarkan negara pembuatnya. 

 

Berapa persenkah mobil-mobil tersebut yang merupakan buatan Korea? 

A. 3,56 % 

B. 4,56 % 

C. 5,56 % 

D. 6,56 % 

E. 7,56 % 
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183. Diagram lingkaran berikut menunjukkan kegemaran siswa disuatu SMA. 

 

Jika banyak siswa 720 orang, maka jumlah siswa yang gemar menyanyi sebanyak … 

A. 180 orang 

B. 144 orang 

C. 108 orang 

D. 72 orang 

E. 36 orang 

 

184. Jarak rumah Andi dan rumah Budi 275 km. Andi berkendara dari rumahnya 

menuju rumah Budi pada pukul 10.00 dengan kecepatan rata-rata 52 km/jam. Pada 

waktu bersamaan Budi berkendara menuju rumah Andi dengan kecepatan 58 

km/jam. Jika melalui jalan yang sama dan semua lancar, pada pukul berapakah 

mereka akan berpapasan? 



 

91 
 

A. 11.30 

B. 12.00 

C. 12.30 

D. 13.00 

E.  13.30 

 

185. Jarak rumah Arman dan rumah Danu 180 km. Arman berkendara dari rumahnya 

menuju rumah Danu pada pukul 10.00 dengan kecepatan rata-rata 80 km/jam. Pada 

pukul 10.30 Danu berkendara menuju rumah Arman dengan kecepatan 60 km/jam. 

Jika melalui jalan yang sama dan semua lancar, pada pukul berapakah mereka akan 

berpapasan? 

A. 11.30 

B. 12.00 

C. 12.30 

D. 13.00 

E.  13.30 

Jawaban : A 
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186. Xena dan Yeni yang tinggal di Surabaya. Mereka akan pergi ke Semarang. Xena 

berangkat pada pukul 06.40 dengan kecepatan 60 km/jam. Kemudian pada pukul 

07.00 Yeni berangkat dengan kecepatan 70 km/jam. Pukul berapakah Yeni menyusul 

Xena? 

A. 08.30 

B. 09.00 

C. 09.30 

D. 10.00 

E.  10.30 

Jawaban : B 
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187. Sebuah sepeda motor mempunyai roda dengan jari-jari 35 cm berputar 

sebanyak 5000 kali. Jarak yang di tempuh oleh sepeda motor tersebut adalah .... km 

a. 11 

b. 12,5 

c. 14 

d. 15 
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188. Sebuah taman berbentuk lingkaran dengan diameter 56 meter akan ditanami 

rumput. Harga rumput adalah RP 7.500,00/m². Biaya yang harus dikeluarkan untuk 

membeli rumput adalah .... 

a. Rp 17.580.000,00 

b. Rp 18.350.000,00 

c. Rp 18.480.000,00 

d. Rp 18.560.000,00 
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189. Dewi mendapat nilai ulangan sebanyak 4 kali yaitu 10, 8, 9, 6. Supaya nilai 

rata-ratanya 8,5, maka ulangan kelima, Dewi harus mendapat nilai .... 

a. 7,5 

b. 8,5 

c. 9,5 

d. 10 

 

190. Nilai rata-rata Matematika  5 orang siswa adalah 90. Jika ditambah dengan 

nilai Amel, nilai rata-rata menjadi 85. Nilai Amel adalah .... 

a. 60 

b. 70 

c. 80 

d. 90 
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191. Dari 400 siswa diperoleh data tentang pekerjaan orang tua / wali. Data tersebut 

jika disajikan dalam diagram lingkaran sebagai berikut. 

 

Berdasarkan data dibawah ini, pernyataan yang benar adalah…. 

A. jumlah PNS 12 orang 

B. jumlah wiraswasta 90 orang 

C. jumlah pedagang 135 orang 

D. jumlah TNI/Polri 27 orang 

E. Jumlah TNI/Polri 30 orang 
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193. Salah satu makna dari pembukaan UUD 1945 alinea kesatu adalah . . . 

A. Indonesia berkuasa penuh atas wilayah-wilayah Nusantara 

B. Pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang penjajahan diatas dunia 

C. Indonesia adalah negara besar yang berhak menguasai negara lain 

D. Indonesia menganut sistem politik luar negeri yang bebas aktif 

E. Indonesia merupakan negara sosialis 

 

Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 ini mempunyai makna sebagai sebuah 

pernyataan kemerdekaan sebagai hak semua bangsa di dunia, termasuk juga 

Indonesia. 

Hal itu karena penjajahan yang terjadi menciptakan tidak setaranya derajat manusia. 

Tentunya hal ini tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan. 

 

194. Salah satu makna dari pembukaan UUD 1945 alinea kedua ialah . . . 

A. Angkatan perang RI berhak melakukan ekspansi ke perbatasan negara tetangga 

B. Kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia adalah melalui pergerakan 

melawan penjajah 

C. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa 
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D. Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah 

dalam segala bentuk penjajahan 

E. Dasar Negara adalah Pancasila 

 

Makna alinea kedua ini adalah kemerdekaan yang saat ini sudah diraih oleh Indonesia 

adalah hasil perjuangan yang panjang. 

Banyak pengorbanan yang dicurahkan oleh para pendahulu untuk mendapatkan 

kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. 

 

195. Kemerdekaan adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, pernyataan 

tersebut tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea . . .. . . 

A. Alinea pertama 

B. Alinea kedua 

C. Alinea ketiga 

D. Alinea keempat 

Makna alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 ini adalah selain dari perjuangan bangsa 

Indonesia itu sendiri, kemerdekaan juga merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha 

Esa. 

196. Yang menjadi tujuan negara Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 

… 

A. Alinea pertama 

B. Alinea kedua 

C. Alinea ketiga 

D. Alinea keempat 

 

Makna alinea keempat diartikan sebagai prinsip-prinsip yang dijunjung oleh bangsa 

Indonesia, yaitu: 

- Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara, 

- Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, 

- Bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat, 
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- Dasar negara, yaitu Pancasila. 

 

197. Di bawah ini simbol Pancasila yang melambangkan rakyat Indonesia harus 

Bersatu dibawah naungan NKRI adalah …. 

A. Bintang 

B. Rantai 

C. Pohon beringin 

D. Kepala banteng 

E. Padi dan kapas 

 

 

 

 

 

 

 

 

198. Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai bangsa yang tumbuh dan berkembang 

serta terbina sejak lama. Dalam hubungannya dengan UUD 1945 Pancasila 

berkedudukan sebagai… 

A. Budaya bangsa 

B. Pandangan hidup bangsa 

C. Tujuan bangsa 

D. Kepribadian bangsa 

 

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia 

Merupakan kristalisasi pengalaman hidup dalam sejarah bangsa Indonesia yang telah 

membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai norma, dan etika yang telah melahirkan 

pandangan hidup. 
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199. Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis konstitusional tercantum dalam 

Pembukaan UUD 1945 merupakan… 

A. Ideologi terbuka 

B. Sumber dari segala sumber hukum 

C. Alat pemersatu bangsa 

D. Kepribadian bangsa 

E. Cita-cita bangsa 

Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila 

berkedudukan sebagai: 

• Ideologi hukum Indonesia 

• Kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum 

Indonesia 

• Asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan 

hukum di Indonesia 

• Sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia, 

juga dalam hukumnya 

 

 

200. Kita harus menghindar dari Tindakan yang sewenang-wenang karena hal ini 

bertentangan terhadap makna … 

A. kebenaran 

B. kezaliman 

C. kejujuran 

D. Keadilan 

E. kesejahteraan 

adil a 1 sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; 2 berpihak kepada yang 

benar; berpegang pada kebenaran; 3 sepatutnya; tidak sewenang-wenang. 
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201. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain merupakan pengamalan 

Pancasila yang mempunyai lambang 

A. Rantai 

B. Pohon beringin 

C. Padi dan kapas 

D. Kepala banteng 

E. Bintang emas 

 

 

202. Keseimbangan hak dan kewajiban merupakan pengamalan Pancasila yang 

mempunyai lambang 

A. Rantai 

B. Pohon beringin 

C. Padi dan kapas 

D. Kepala banteng 

E. Bintang emas 
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203. Nilai pancasila salah satunya adalah nilai praksis yang merupakan implementasi 

Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh ketika terjadi musibah 

gempa bumi, banyak relawan membagikan nasi bungkus untuk korban bencana alam 

tersebut. Aktivitas tersebut merupakan pelaksanaan nilai praksis pancasila untuk sila 

.... 

A. Ketuhanan Yang Maha Esa 

B. Kemanusiaan yang adil dan beradab 

C. Persatuan Indonesia 

D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan  

     dan perwakilan 

E. Keadilan sosial bagi Seluruh rakyat Indonesia 

 

Butir Pancasila sila ke 2 Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab sebagai berikut: 

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya 

sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap 

manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis 

kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. 

3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 

4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. 
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5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 

6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 

7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 

8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 

9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 

10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa 

lain. 

 

205. Merupakan hak kita sebagai warga negara indonesia, Kecuali.... 

A. memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing 

yang dipercayai. 

B. memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan 

pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. 

C. menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan. 

D. memperoleh pendidikan dan pengajaran. 

 

206. Sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab disebut 

A. Hak 

B. Aturan 

C. Kewajiban 

D. Tata tertib 

kewajiban 

n (sesuatu) yang diwajibkan; sesuatu yang harus dilaksanakan; keharusan 

 

207. Mendapatkan kasih sayang orang tua merupakan contoh …. anak di rumah 

A. Hak 

B. Aturan 

C. Kewajiban 
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D. Tata tertib 

 

 

 

208. Berikut ini merupakan contoh penerapan sila keempat Pancasila adalah .... 

A. mengumpulkan sumbangan untuk korban banjir 

B. tidak memaksakan pendapat saat diskusi 

C. merawat hewan peliharaan dengan baik 

D. membagi tugas kelompok dengan adil 

 

209. Pelaksanaan pengamalan sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila 

dalam lingkungan sekolah terlihat dalam.... 
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A. melaksanakan doa  

B. menjenguk teman sakit 

C. membantu pengemis 

D. memilih ketua kelas 

 

210. Ikut melaksanakan Upacara HUT RI merupakan pengamalan Pancasila sila ke 

.... 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

 

211. Berikut ini pengamalan nilai-nilai sila ketiga Pancasila .... 

A. beribadah sesuai agama yang dianutnya 

B. cinta tanah air 

C. mendengarkan pendapat orang lain 

D. menjenguk teman yang sakit 

 

212. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan penerapan sila 

ke- .... 

A. lima 

B. empat 

C. tiga 

D. dua  
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213. Contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila ke-5 adalah .... 

A. ikut berperan serta dalam pemerintahan 

B. merasa bangga sebagai bangsa Indonesia 

C. menjaga nama baik bangsa dan negara 

D. menghargai karya orang lain 

 

214. Sikap positif berikut ini yang tidak terkandung dalam sila kelima Pancasila 

adalah .... 

A. melaksanakan hidup sederhana 

B. menerapkan keadilan bagi sesama 

C. beribadah sesuai agama yang dianut 

D. membiasakan tolong menolong dalam kehidupan 

 

215. Program BPJS yang merupakan bentuk jaminan pemerintah terhadap kesehatan 

warga negara. Hal tersebut sesuai dengan realisasi tujuan negara yang termuat 

dalam pembukaan UUD 1945 yaitu.... 

A. Mencerdaskan kehidupan bangsa 
B. Melaksanakan ketertiban dunia 
C. Memajukan kesejahteraan umum 
D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia 
E. Melindungi segenap bangsa indonesia  
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Tujuan negara yang termuat dalam pembukaan UUD 1945 adalah Melindungi 

segenap bangsa indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan 

kehidupan bangsa Melaksanakan ketertiban dunia . 

BPJS adalah program pemerintah untuk memajukan kesejahteraan yang termasuk 

didalamnya adalah jaminan kesehatan. 

 

216. Alasan mengapa bintang emas dijadikan lambang sila ke I Pancasila adalah... 

A. Bintang emas melambangkan 5 agama yang hidup dan tumbuh berkembang di 

Indonesia 

B. Bintang emas menggambarkan 5 agama cerminan kehidupan bangsa yang saling 

menghargai. 

C. Bintang emas menggambarkan cahaya dari Tuhan untuk semua manusia 

D. Bintang emas adalah simbol keagamaan yang merupakan identitas bangsa indonesia 

E. Bintang emas adalah simbol negara indonesia melindungi kebebasan dalam 

beragama. 

 

Lambang bintang tersebut memiliki makna sebagai sebuah cahaya yaitu yang 

dipancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia. Kemudian latar 

belakang hitam pada lambang bintang emas tersebut menggambarkan warna alam, 

berkah dari Tuhan yang menjadi sumber segalanya di muka bumi ini. 

 

217. Arti rantai pada lambang sila ke II Pancasila adalah... 

A. Rantai melambangkan persaudaraan yang kokoh antar warga negara 

B. Rantai melambangkan pria dan wanita yang saling terikat dan berhubungan 

timbal balik. 

C. Rantai yang kokoh adalah wujud bersatunya indonesia dalam bingkai persatuan 

Indonesia 

D. Rantai melambangkan berputarnya keadilan dari rakyat oleh rakyat dan untuk 

rakyat 

E. Rantai adalah wujud hukum yang harus dipatuhi setiap warga negara untuk 

menciptakan keadilan yang hakiki. 
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Mata rantai dalam simbol tersebut berbentuk persegi dan lingkaran yang saling 

mengaitkan. Mata rantai berbentuk persegi empat merupakan lambang laki-laki, 

sedangkan mata rantai lingkaran menggambarkan perempuan. 

Kemudian mata rantai yang saling mengaitkan melambangkan hubungan timbal balik 

antarumat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. 

 

218. Pohon beringin memiliki sulur yang banyak yang menggantung di ranting 

rantingnya.  

Sulur-sulur pohon beringin  pada lambang sila ke III Pancasila memiliki maksud........ 

A. melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. 

Meski berbeda-beda, mereka tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di 

bawah lambang Pancasila 

B. melambangkan tempat bergantungnya semua perbedaan 

C. melambangkan beringin memiliki keteduhan untuk menjaga bangsa Indonesia 

dalam bingkai persatuan Indonesia 

D. melambangkan keragaman pendapat yang tepat dimusyawarahkan untuk 

mencapai persatuan Indonesia 

E. melambangkan Indonesia memiliki ketekatan bulat untuk mempertahankan 

marwah persatuan Indonesia 

 

Pohon beringin daun lebat dengan akar yang menjulur ke bawah diartikan sebagai 

tempat berteduh. Pancasila sebagai dasar negara diibaratkan sebagai peneduh bangsa 

Indonesia untuk berlindung dan merasa aman. Pohon beringin juga memiliki akar 

tunggang    yang    kuat,    menggambarkan    persatuan    bangsa     Indonesia. 

Sementara, sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan suku, keturunan, dan 

agama yang berbeda-beda di Indonesia. Meski berbeda-beda, mereka tetap bersatu 

sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. 

 

219. Alasan mengapa kepala banteng dijadikan lambang sila ke IV Pancasila 

adalah........ 
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A. Banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan 

bergerombol. Yang menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang 

berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. 

B. Banteng diartikan sebagai hewan kuat yang tahan terhadap serangan apapun, 

itu semua melambangkan jiwa bangsa indonesia yang semakin kuat dengan ciri 

kas demokrasi 

C. Banteng diartikan sebagai hewan hewan berbudaya yang senantiasa melakukan 

musyawarah untuk menentukan pembagian kawasan. 

D. Banteng diartikan sebagai hewan hewan berbudaya suka bergerombol agar 

lebih kuat melambangkan indonesia yang suka mementingkan persatuan 

indonesia 

E. Banteng diartikan sebagai hewan hewan yang kuat mencerminkan bangsa 

indonesia yang tegar dan kuat meskipun diterpa rintangan apapun. 

 

Banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol. Saat 

banteng berkumpul, menjadi lebih kuat dan sulit diserang lawan. Jadi, lambang kepala 

banteng tersebut menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, 

berdiskusi, dan bermufakat. 

 

220. Kapas pada lambang sila ke V Pancasila melambangkan… 

A. Kemakmuran 

B. Pangan 

C. Sandang 

D. Keadilan 

E. Keadilan hukum  

 

Padi dan kapas melambangkan dua hal yang dibutuhkan manusia demi bisa bertahan 

hidup. 

Padi melambangkan ketersediaan makanan, sementara kapas ketersediaan pakaian. 

Dengan adanya ketersediaan pangan dan pakaian, manusia akan bisa bertahan dan 

hidup dengan nyaman. 
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221. Yang merupakan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan pada UUD 

1945 adalah... 

A. pasal 27 ayat 1 

B. pasal 27 ayat 2 

C. pasal 29 ayat 2 

D. pasal 27 ayat 2 

E. pasal 31 ayat 1 

 

 pasal 31 ayat 1 Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan 

 

Hak warga negara 

1. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1) 

2. Mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2) 

3. Untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat atau pikiran 

dengan lisan dan tulisan 

4. Dijamin kemerdekaan tiap warga negara untuk memeluk agama dan 

beribadat sesuai agama dan kepercayaan masing-masing (pasal 29 ayat 

2) 

5. Ikut serta dalam bela negara (pasal 30 ayat 1) 

6. Memperoleh pendidikan (pasal 31 ayat 1) 

 

222. Yang merupakan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta bela negara  

sesuai yang tertuang dalam UUD 1945 adalah ... 

A. pasal 27 ayat 1 

B. pasal 27 ayat 2 

C. pasal 29 ayat 2 

D. pasal 30 ayat 1 

E. pasal 31 ayat 1 
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pasal 30 ayat 1 tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha 

pembelaan negara 

 

Hak warga negara 

1. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1) 

2. Mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2) 

3. Untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat atau pikiran 

dengan lisan dan tulisan 

4. Dijamin kemerdekaan tiap warga negara untuk memeluk agama dan 

beribadat sesuai agama dan kepercayaan masing-masing (pasal 29 ayat 

2) 

5. Ikut serta dalam bela negara (pasal 30 ayat 1) 

6. Memperoleh pendidikan (pasal 31 ayat 1) 

 

223. Perhatikan gambar berikut! 

 

Contoh kegiatan yang mengamalkan lambang Pancasila sesuai gambar tersebut 

adalah .... 

A. melakukan ibadah shalat di masjid 

B. membantu tetangga yang sedang terkena musibah 

C. membeli produk barang dalam negeri 

D. berbuat baik terhadap orang lain 
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225. Berikut ini kegiatan yang mencerminkan penerapan sila kelima Pancasila adalah 

.... 

 

A. menghormati teman yang berbeda agama 

B. memecahkan masalah dengan musyawarah 

C. tidak membeda-bedakan tema bermain 

D. hemat dalam penggunaan uang 

 

 

226. Sebelum pelajaran dimulai dikelas VI Minarsih dan teman-teman selalu 

melaksanakan doa bersama menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. 

Sikap yang dilakukan Minarsih dan teman-teman penerapan Pancasila sesuai dengan 

sila..... 
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A. pertama 

B. kedua 

C. ketiga 

D. keempat 

 

 

227. Perhatikan pernyataan berikut! 

1) Berpenampilan mewah  

2) Mau menerima bantuan dari orang yang berbeda agama 

3) Menganggap sesat orang yang berbeda keyakinan 

4) Mengganggu orang yang sedang beribadah 

5) Menolak bantuan dari orang yang berbeda agama  

Berdasarkan pernyataan tersebut, perilaku yang menyimpang dari pengamalan 

Pancasila sila pertama ditunjukkan oleh nomor .... 

A. 1, 2, dan 3 

B. 3, 4, dan 5 

C. 1, 3, dan 5 

D. 2, 3, dan 4 

 

228. Membantu korban bencana alam merupakan salah satu contoh bentuk 

pengalaman Pancasila sila ke .... 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 
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229. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai 

kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan penerapan Pancasila yaitu sila .... 

A. Pertama 

B. Kedua 

C. Ketiga 

D. Keempat 

 

230. Pengamalan Pancasila ketika bermusyawarah adalah .... 

A. menolak pendapat orang lain 

B. tidak mau menerima hasil musyawarah 

C. lapang dada dan menerima setiap keputusan 

D. mengabaikan pendapat orang lain 

 

Sikap kepahlawanan yang dimiliki Pangeran Diponegoro dalam melawan penjajah 

berhasil dengan tekad kerjasama dan semangat persatuan. Sikap ini sesuai dengan 

Pancasila sila ke.... 

A. Dua 

B. Empat 

C. Tiga 

D. Lima 
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231. Berikut ini sikap yang tidak sesuai dengan Pancasila sila ke empat yaitu.... 

A. Melaksanakan hak memilih dan dipilih untuk menjadi ketua kelas 

B. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 

C. Menyampaikan pendapat dengan nada tinggi dan emosional 

D. Mengambil keputusan secara demokratis 

 

 

232. Hak warga negara menurut pasal 29 ayat 2 yaitu .... 

A. bebas tidak memilih, memeluk dan menjalankan agama yang dipercayai 

B. bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama yang dipercayai 

C. bebas untuk menentukan dan tidak menjalankan agama yang dipercayai 

D. bebas memilih, memeluk beberapa agama yang dipercayai 

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya 

masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 

233. Menjaga kebersihan dan keindahan sarana umum merupakan ... warga 

masyarakat. 

 

A. hak 

B. kewajiban 

C. keinginan 

D. kerukunan 

 

234. Mempertahankan budaya bangsa adalah salah satu kewajiban kita sebagai 

warga masyarakat. Berikut yang bukan merupakan bentuk tanggung jawab atas 

kewajiban tersebut adalah .... 

A. membiasakan sikap tolong menolong antarwarga masyarakat 

B. membiasakan interaksi yang mengarah ke persatuan 

C. tidak menyebarkan berita yang memicu perpecahan 
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D. membiarkan budaya lain merebut budaya bangsa 

 

235. Hak sebagai peserta musyawarah adalah .... 

A. Melaksanakan musyawarah dengan tertib 

B. Menyampaikan pendapat 

C. Mendengarkan orang yang sedang berbicara 

D. Menghormati perbedaan pendapat 

 

236. Berikut ini merupakan kewajiban seorang anak yang berguna bagi lingkungan 

keluarga yaitu .... 

A. membantu orang tua mencari nafkah 

B. membantu ibu menyiapkan sarapan pagi 

C. menggantikan ayah untuk kerja bakti 

D. mengerjakan tugas sekolah bersama teman 

 

237. Contoh kewajiban warga masyarakat yang berguna untuk lingkungan sekitarnya 

adalah .... 

A. melaksanakan siskamling sesuai jadwal 

B. mengikuti kegiatan olahraga bersama warga 

C. mengikuti arisan warga lingkungan perumahan 

D. membantu tetangga yang mengadakan pesta pernikahan 

 

238. Berikut ini merupakan contoh kewajiban siswa di sekolah adalah .... 

A. mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah 

B. mengerjakan tugas jika disuruh guru 

C. membuang sampah di dalam bangku kelas 

D. mengumpulkan tugas jika diminta oleh guru 
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239. Berikut ini merupakan contoh penerapan sila keempat Pancasila adalah .... 

A. mengumpulkan sumbangan untuk korban banjir 

B. tidak memaksakan pendapat saat diskusi 

C. merawat hewan peliharaan dengan baik 

D. membagi tugas kelompok dengan adil 

 

240. Pelaksanaan pengamalan sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila 

dalam lingkungan sekolah terlihat dalam.... 

A. melaksanakan doa  

B. menjenguk teman sakit 

C. membentu pengemis 

D. memilih ketua kelas 

 

241. Ikut melaksanakan Upacara HUT RI merupakan pengamalan Pancasila sila ke 

.... 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

 

242. Berikut ini pengamalan nilai-nilai sila ketiga Pancasila .... 

A. beribadah sesuai agama yang dianutnya 

B. cinta tanah air 

C. mendengarkan pendapat orang lain 

D. menjenguk teman yang sakit 

 

243. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan penerapan sila 

ke- .... 

A. lima 

B. empat 

C. tiga 

D. dua  
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244. Contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila ke-5 adalah .... 

A. ikut berperan serta dalam pemerintahan 

B. merasa bangga sebagai bangsa Indonesia 

C. menjaga nama baik bangsa dan negara 

D. menghargai karya orang lain 

 

245. Sikap positif berikut ini yang tidak terkandung dalam sila kelima Pancasila 

adalah .... 

A. melaksanakan hidup sederhana 

B. menerapkan keadilan bagi sesama 

C. beribadah sesuai agama yang dianut 

D. membiasakan tolong menolong dalam kehidupan 

 

246. Menurut berita di surat kabar, korban penyakit flu burung sudah mewabah 

sangat banyak sekali. 

Perbaikan kalimat tersebut agar menjadi kalimat efektif adalah .... 

A. meletakkan kata mewabah setelah kata penyakit 

B. memindahkan kata sudah sebelum kata sangat 

C. menghilangkan sekali diakhir kalimat 

D. menempelkan kata sudah dan banyak sebelum kata korban 

247. Pekerjaan yang dilakukan dengan sangat profesional sekali akan membuahkan 

hasil yang begitu maksimal dan sangat bermanfaat bagi seluruh banyak manusia di 
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sekitarnya. Pada kalimat di atas perlu menghilangkan beberapa kata sehingga 

menjadi kalimat yang efektif. 

Beberapa kata yang perlu dihilangkan pada kalimat tersebut ialah.... 

A. Sekali, seluruh 

B. Maksimal, bermanfaat 

C. Banyak, manusia, 

D. Pekerjaan, dilakukan 

 

248. Kami turut prihatin kepada terjadinya musibah di daerah itu. 

Kalimat efektif hasil perbaikan kalimat tersebut yang tepat adalah .... 

A. Kami turut prihatin sehingga terjadinya musibah di daerah itu. 

B. Kami turut prihatin maka terjadinya musibah di daerah itu. 

C. Kami turut prihatin supaya terjadinya musibah di daerah itu. 

D. Kami turut prihatin atas terjadinya musibah di daerah itu.  

 

249. Seminar itu dibuka oleh Dr, M, Alifuddin, M,Pd. 

Perbaikan penulisan nama dan gelar pada kalimat tersebut adalah.... 

A. Dr. M. alifuddin, M.pd 

B. Dr. M. Alifuddin, M.Pd. 

C. Dr.M. Alifuddin, M,PD 

D. Dr. M, Alifuddin, M.Pd. 

 

250. Pertempuran 10 november 1945 di surabaya merupakan rangkaian perjuangan 

dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

Perbaikan penulisan sesuai ejaan yang benar adalah.... 

 

A. 10 november 1945 di Surabaya 

B. 10 November 1945 di surabaya 

C. 10 November 1945 di Surabaya 

D. 10 NOVEMBER di SURABAYA 
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251. Sampah ada yang sulit hancur dan adapula yang mudah. Sampah bisa 

mengancam kehidupan manusia. Secara umum, jenis sampah dapat dibagi dua, yaitu 

sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal 

dari makhluk hidup, seperti daun-daunan, sampah dapur, dan lain-lain. Jenis sampah 

ini bisa diuraikan secara alami. Sementara itu, sampah anorganik adalah sampah 

yang sulit hancur secara alami. Contoh sampah anorganik adalah kertas, plastik, 

kaleng, dan lain-lain. 

Ide Pokok paragraf di atas adalah .... 

 

A. Sampah mengancam manusia 

B. Contoh-contoh sampah 

C. Dua jenis sampah 

D. Sampah sulit hancur 

 

252. Perhatikan data buku berikut! 

Judul buku: Pernak-pernik Blog 

Penulis: Fany Ariasari 

Penerbit: Mediakita, Jakarta 

Cetakan: Kedua, Juli 2007 

 

Penulisan daftar pustaka yang tepat berdasarkan data buku tersebut adalah .... 

a. Fany, Aniasary. 2007. Pernak-pernik Blog. Jakarta: Mediakita. 

b. Ariasari, Fany. 2007. Pernak-pernik Blog. Jakarta: Mediakita. 

c. Fany Ariasari, 2007. Pernak-pernik Blog. Jakarta: Mediakita. 

d. Aniasari Fany. 2007. Pernak-pernik Blog. Jakarta. Mediakita. 

e. Fany, Aniasary. 2007. Pernak-pernik Blog. Jakarta: Mediakita. 

 

253. Judul Novel : Kubah 

Pengarang : Ahmad Tohari 

Penerbit : PT. Gramedia Pustaka Utama 

Tahun Terbit : 1995 

Kota Terbit : Jakarta 

Penulisan daftar pustaka yang sesuai dengan identitas buku tersebut yaitu . . . 

a. Ahmad, Tohari. Kubah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1995. 

b. Ahmad, Tohari. 1995. Kubah. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 

c. Tohari, Ahmad. 1995. Kubah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 
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d. Tohari, Ahmad. 1995. Kubah. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 

e. Tohari, Ahmad. 1995. Kubah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 

 

254. Untuk menambah kompetensi di dunia kerja, bahasa lnggris perlu dikuasai. 

Penggunaan bahasa lnggris memiliki nilai penting untuk mendongkrak kemajuan 

karier. Pada era persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif, seseorang yang 

menguasai bahasa lnggris otomatis memiliki peluang kerja. Seseorang yang tidak 

menguasai bahasa lnggris peluangnya lebih kecil untuk diterima sebagai karyawan. 

Gagasan utama paragraf tersebut adalah .... 

 

A. Pentingnya penguasaan bahasa lnggris bagi pencari kerja  

B. Bahasa lnggris untuk mendongkrak kemajuan 

C. Dunia kerja semakin kompetitif dengan bahasa lnggris 

D. Peluang kerja bagi yang fidak bisa berbahasa lnggris 

 

255. Perhatikan data buku berikut! 

Judul buku: Sekolah itu Candu 

Penulis: Roem Topatimasang 

Penerbit: Insist Press Yogyakarta 

Cetakan: Pertama, Juli 2007 

 

Penulisan daftar pustaka yang tepat berdasarkan data buku tersebut adalah .... 

a. Roem Topatimasang. 2007. Sekolah itu Candu. Yogyakarta: Insist Press. 

b. Topatimasang, Roem. 2007. Sekolah itu Candu. Yogyakarta. Insist Press. 

c. Topatimasang, Roem. 2007. Sekolah itu Candu. Insist Press, Yogyakarta. 

d. Topatimasang, Roem. Sekolah itu Candu. Yogyakarta: Insist Press. 2007. 

e. Topatimasang, Roem. 2007. Sekolah itu Candu. Yogyakarta: Insist Press. 

 

256. Ibu membuat kue cucur sangat terlalu manis, sehingga tak enak dimakan. 

Kalimat tersebut akan menjadi efektif dihilangkan kata .... 

A. Dihilangkan kata “Ibu” 

B. Dihilangkan kata “cucur” 

C. Dihilangkan kata “membuat” 

D. Dihilangkan kata “sangat” 

 



 

122 
 

257. Udara di Bogor terasa dingin. Kali ini dinginnya melebihi hari-hari sebelumnya. 

Dinginnya suhu udara di Bogor mencapai 24ºC. Data tingkat suhu udara ini, terdapat 

di papan informasi pengukur suhu di jalan-jalan besar di kota Bogor. 

Ide pokok bacaan di atas adalah .... 

 

A. suhu di Bogor mencapai 24ºC 

B. keadaan di Bogor 

C. keadaan cuaca di Bogor yang dingin 

D. informasi suhu di jalan-jalan Kota Bogor 

 

258. Perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini! 

1) Pemberian penghargaan dapat menstimulasi semangat berkarya pemuda.  

2) Kurangnya apresiasi dapat mengakibatkan malasnya pemuda dalam berkarya.  

3) Aris menabung dengan tujuan ingin membeli mobil baru.  

4) Bu Ina menyeduhkan teh hangat yang sangat manis sekali ke dalam cangkir kami. 

Kalimat tidak efektif ditunjukkan pada kalimat nomor.... 

A. 1) 

B. 2) 

C. 3) 

D. 4) 

 

259. Asupan makanan di pagi hari sangat penting bagi tubuh. Karena, hal tersebut 

dapat membuat tubuh lebih berenergi, sehingga kita pun bisa menjalankan aktivitas 

sehari-hari dengan optimal. Maka dari itu, sarapan di waktu pagi sangatlah penting 

bagi tubuh kita. Adapun makanan yang mesti kita santap di waktu sarapan adalah 

makanan yang sehat dan bergizi, serta cukup mengenyangkan perut kita. 

Ide Pokok paragraf di atas adalah .... 

 

A. Asupan makanan 

B. Sarapan pagi 

C. Sarapan pagi penting 

D. Waktu sarapan 

 



 

123 
 

260. Data buku: 

Judul : Tata Bahasa Indonesia 

Pnulis : Prof. Dr. Gorys Keraf 

Penerbit : Nusa Indah 

Tempat : Ende 

Tahun : 1993 

Penulisan daftar pustaka yang tepat berdasarkan data tersebut adalah.... 

a. Keraf, Gorys. 1993. Tata Bahasa Indonesia. Ende : Nusa Indah 

b. Keraf, Gorys, Prof. Dr. Tata Bahasa Indonesia. Nusa Indah : Ende. 1993 

c. Keraf, Gorys. 1993. Tata Bahasa Indonesia. Nusa Indah : Ende 

d. Keraf, Gorys, Prof. Dr. Tata Bahasa Indonesia. Nusa Indah : Ende. 1993 

e. Prof. Dr. Keraf, Gorys. 1993. Tata Bahasa Indonesia. Ende : Nusa Indah 

 

261. Film Dilan sangat menyentuh hati para penontonnya sehingga membuat 

kalangan remaja mulai menggandrungi novelnya.  

Inti kalimat di atas dalah .... 

A. Film Dilan dan para penontonnya 

B. Penonton Film Dilan 

C. Film Dilan menyentuh hati 

D. Novel Dilan juga mulai digandrungi 

 

262. Perhatikan paragraf berikut ini! 

Tulang dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan zat penyusun stukturnya. 

Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi tulang pipa, tulang pipih, dan 

tulang pendek. Tulang dengan bentuk yang berbeda-beda tersebut, masing-masing 

mempunyai fungsi tersendiri. Adapun berdasarkan zat penyusun dan strukturnya, 

tulang dibedakan menjaditulang rawan dan tulang keras.  

Ide pokok paragraf di atas adalah .... 

 

A. fungsi tulang 

B. tulang sebagai alat gerak pasif 

C. jenis-jenis tulang 

D. kelainan pada tulang 

 



 

124 
 

263. Buku yang berjudul Ungkapan Bahasa Indonesia diterbitkan PT. Kitab Prima 

yang berkedudukan di Malang pada tahun 2000. Buku ini ditulis oleh Adi Baraja, 

seorang mahasiswa Pascasarjana Pendidikan Bahasa Indonesia pada Universitas 

Negeri Malang. 

Penulisan daftar pustaka yang benar sesuai data buku tersebut adalah … 

a. Adi Baraja. 2000. Ungkapan Bahasa Indonesia. Malang: PT. Kitab Prima. 

b. Adi, Baraja. 2000. Ungkapan Bahasa Indonesia. Malang: PT. Kitab Prima. 

c. Baraja, Adi. 2000. Ungkapan Bahasa Indonesia. Malang: PT. Kitab Prima. 

d. Baraja, Adi. 2000. Ungkapan Bahasa Indonesia. Malang: PT. Kitab Prima. 

e. Baraja Adi. 2000. Ungkapan Bahasa Indonesia. Malang: PT. Kitab Prima. 

 

264. Kakak menolong anak yang mengalami kecelakan dengan dipapahnya ke 

pinggir jalan. 

Perbaikan kalimat di atas agar menjadi kalimat efektif adalah .... 

A. Kakak diganti menjadi Adik 

B. Pinggir jalan diubah menjadi tengah jalan 

C. Dipapahnya seharusnya memapahnya 

D. Menolong menjadi ditolong 

E. Mengalami seharusnya dialami 

265. Suplemen ini memiliki berbagai khasiat seperti melancarkan peredaran darah, 

[...] nafsu makan, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Kata berimbuhan yang tepat 

untuk mengisi kekosongan pada kalimat di atas ialah .... 

A. Menambahkan 

B. Menambahi 

C. Menambah 

D. Ditambahkan 

 

266. Fungsi bilik kiri pada jantung manusia adalah….  

A. Memompa darah ke paru-paru. 

B. Memompa darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh. 

C. Memompa darah yang mengandung Karbondioksida ke seluruh tubuh. 

D. Memompa darah yang mengandung Karbondioksida ke paru-paru. 

E. Menerima darah yang mengandung oksigen dari paru-paru 
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267. Fungsi Serambi kiri pada jantung manusia adalah….  

A. Memompa darah ke paru-paru 

B.  Memompa darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh. 

C.  Memompa darah yang mengandung Karbondioksida ke seluruh tubuh. 

D.  Menerima darah kotor dari seluruh tubuh 

E.  Menerima darah yang mengandung oksigen dari paru-paru 

 

268. Berapa percepatan benda yang memiliki massa 10 Kg diberi gaya 80 newton? * 

A. 16 m/s2 

B. 26 m/s2 

C. 36 m /s2 

D. 46 m/s2 

E. 8 m/s2 

Jawaban : E 
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a = F/m 

a = 80/10 

a = 8 m/s2 

 

269. Perhatikan gambar berikut. 

 

Bagian yang berfungsi menghasilkan cairan untuk mengemulsi lemak adalah bagian 

yang bernomor....  

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5 

 

Hati menghasilkan cairan empedu yang berfungsi mengemulsi lemak/ memperkecil 

ukuran lemak, memperlancar kerja enzim lipase dalam memecah lemak, dan 

membantu absorpsi hasil pencernaan lemak yaitu gliserol dan asam lemak. 

 

270. Mira melakukan percobaan dengan menggosok-gosokan sebuah penggaris dari 

plastik pada rambut. Setelah di gosokkan penggaris tersebut dapat menarik 
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potongan-potongan kertas kecil. Dari percobaan yang dilakukan oleh Mira 

mengindikasikan bahwa adanya gaya...  

A. Pegas 

B. Manget 

C. Otot 

D. Listrik 

E. Grafitasi 

 

 

271. Organ pencernaan pada manusia yang berfungi menyerap cairan adalah… 

A. Usus Halus 

B. Usus besar 

C. Lambung 

D. Mulut 

E. Kerongkongan 

 

Usus besar bertugas untuk mengolah sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna atau 

diserap oleh usus halus. Usus besar juga bertugas menyerap air dan elektrolit dari sisa 

makanan yang sudah dicerna usus halus serta mengolah sisa makanan menjadi feses 

untuk kemudian dikeluarkan melalui anus. 

 



 

128 
 

272. Sifat bayangan pada cermin datar adalah tegak, maya atau semu, dan sama 

besar.  

Sifat sama besar artinya… 

A. besar dan tinggi benda sama dengan besar dan tinggi bayangan. 

B. kecil dan tinggi benda sama dengan besar dan tinggi bayangan 

C. besar dan tinggi benda tidak sama dengan besar dan tinggi bayangan 

D. besar dan tinggi benda sama dengan besar dan rendah bayangan 

E. besar dan rendah benda sama dengan besar dan tinggi bayangan 

 

 

273. Dari pernyataan berikut yang bukan termasuk sifat bayangan pada cermin 

cekung adalah… 

A. Sifat bayangan cermin cekung sebenarnya tergantung pada letak benda. 

B. Jika benda berada di ruang I bayangan maya tegak dan diperbesar. 

C. Benda di ruang II maka bayangannya nyata, terbalik dan diperbesar. 

D. Kalau benda berada di ruang III maka bayangan nyata, terbalik dan diperkecil. 

E. Jika benda berada di ruang I bayangan nyata tegak dan diperbesar. 
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274. Berikut ini adalah fase metamorfosis 1. Larva 2. Nyamuk dewasa 3. Telur 4. 

Pupa. 

Berdasarkan pernyataan metamorfosis hewan nyamuk di atas, urutan yang benar 

adalah…  

A. 1-3-4-2 

B. 2-3-4-1 

C. 3-1-4-2 

D. 1-4-3-2 

E. 2-4-1-3 
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275. Kegiatan pembelajaran yang paling maksimal dalam menyerap kompetensi yang 

diharapkan menurut Edgar Dale adalah....... 

a. Memanfaatkan berbagai media pembelajaran 

b. Belajar dengan metode membaca intensif dan mendengarkan penjelasan dari 

guru 

c. Belajar dengan kegiatan nyata dalam kehidupan sehari hari 

d. Pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam kelompok untuk 

mendiskusikan permasalahan pembelajaran 

e. Pembelajaran yang memfasilitasi kegiatan presentasi dan penyajian 

Jawaban : C 
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276. Kegiatan pembelajaran yang diawali dengan pemberian rangsangan, 

mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data dan mengolah data 

sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik kesimpulan, sesuai dengan 

model pembelajaran? 

A. Problem Based Learning 

B. Inquiry Learning 

C. Discovery Learning 

D. Integrated Learning 

E. Project Based Learning  
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Jawaban : C 

Langkah kerja model Discovery Learning dalam pembelajaran 

penyingkapan/penemuan adalah sebagai berikut: 

1) Pemberian rangsangan (stimulation); 

2) Pernyataan/Identifikasi masalah (problem statement); 

3) Pengumpulan data (data collection); 

4) Pengolahan data (data processing);. 

5) Pembuktian (verification); dan 

6) Menarik simpulan/generalisasi (generalization). 

Dipelajari juga Problem Based Learning,  

Inquiry Learning, Project Based Learning  

 

277. Kebutuhan tertinggi manusia dalam pembelajaran menurut teori Maslow 

adalah.... 

a. Keamanan 

b. Pengembangan diri 

c. Afeksi dan relasi 

d. Makan, minum, tidur, dan pakaian 

e. Pencapaian dan status 

 

Jawaban : B 

 

TEORI KEBUTUHAN ABRAHAM MASLOW 
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278. Belajar pada hakikatnya merupakan proses pembentukan hubungan antara 

stimulus dan respon. Pernyataan tersebut merupakan teori belajar dari.... 

a. Skinner 

b. Ausubel 

c. Thorndike 

d. Bandura 

e. Piaget 

 

Jawaban : C 

TEORI BELAJAR EDWARD LEE THORNDIKE 

Teori belajar Thorndike di sebut “Connectionism” karena belajar merupakan proses 

pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus dan respon. Teori ini sering juga disebut 

“Trial and error” dalam rangka menilai respon yang terdapat bagi stimulus tertentu.  

 

279. Penilaian harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai 

kompetensi yang ditetapkan atau belum. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian....... 

a. Finding out 

b. Summing Up 
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c. Checking out 

d. Checking up 

e. Keeping track 

 

Jawaban : B 

 

280. Keterampilan intelektual menurut Gagne adalah.. 

a. kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungannya masing-

masing dengan penggunaan lambang 

b. keadaan dalam diri peserta didik yang mempengaruhi (bertindak sebagai 

moderator atas pilihan untuk bertindak). Sikap ini meliputi komponen afektif, 

kognitif dan psikomotorik. 

c. keterampilan peserta didik untuk mengatur proses internal perhatian, belajar, 

ingatan dan pikiran 

d. keterampilan mengorganisasikan gerakan sehingga terbentuk keutuhan 

gerakan yang mulus, teratur, dan tepat waktu 

e. kemampuan untuk mengenal dan menyimpan nama atau istilah, fakta, dan 

serangkaian fakta yang merupakan kumpulan pengetahuan 

 

Jawaban : A 

KETERAMPILAN INTELEKTUAL MENURUT GAGNE 
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Keterampilan-keterampilan intelektual memungkinkan seseorang berinteraksi dengan 

lingkungannya melalui penggunaan simbol-simbol atau gagasan-gagasan. Belajar 

keterampilan intelektual telah dimulai sejak tingkat-tingkat pertama sekolah dasar dan 

dilanjutkan sesuai dengan perhatian dan kemampuan intelektual seseorang. 

 

281. Teori yang menyatakan bahwa peserta didik selama kegiatan belajar lebih 

ditekankan untuk aktif berpikir, menyusun konsep-konsep serta memberi makna 

tentang hal-hal yang dipelajari dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah 

niat peserta didik itu sendiri. Hal tersebut merupakan aliran dari teori? 

a. Konstruktivisme 

b. Behavioristik 

c. Humanistik 

d. Sibernetik 

e. Kognitiv 

 

Jawaban : A 

Teori belajar konstruktivisme memahami belajar sebagai proses pembentukan 

pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Peserta didik harus aktif selama kegiatan 

pembelajaran, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal 

yang sedang dipelajari, tetapi yang paling menentukan terwujudnya gejala belajar 

adalah niat belajar peserta didik itu sendiri.  

Sementara peranan guru dalam belajar konstruktivistik adalah membantu agar proses 

pengkonstruksian pengetahuan oleh peserta didik berjalan lancar. Guru tidak 

mentransfer pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu peserta didik 

untuk membentuk pengetahuannya sendiri dan dituntut untuk lebih memahami jalan 

pikiran atau cara pandang peserta didik dalam belajar. 

Dipelajari juga Behavioristik, Humanistik, Kognitiv 

 

282. Apabila dalam proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan 

mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan serta 

menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai, hal ini merupakan prinsip belajar 

dari? 

a. Konseptualisasi 
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b. Conditioning 

c. Trial and error 

d. Stimulus respon 

e. Shaping 

 

Jawaban : C 

Metode coba-coba merujuk kepada upaya/metode untuk mencapai sebuah tujuan 

melalui berbagai macam cara. Upaya yang dilakukan tersebut dilakukan beberapa kali 

hingga akhirnya mendapatkan cara yang paling sesuai. Kesalahan atau kekeliruan 

dicatat untuk dievaluasi dan sebagai bahan pembelajaran. 

283. Penilaian harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik 

dalam proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian .... 

a. Finding out 

b. Summing Up 

c. Checking out 

d. Checking up 

e. Keeping track 

 

Jawaban : D 

 

284. Penilaian harus mampu mencari dan menemukan serta mendeteksi kesalahan–

kesalahan yang menyebabkan terjadi kelemahan dalam proses pembelajaran. Hal ini 

merupakan prinsip.... 

a. Finding out 

b. Summing Up 

c. Checking out 

d. Checking up 

e. Keeping track 

Jawaban : A 
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285. Bu Retno adalah seorang guru TK yang akan mengajarkan indikator yakni 

peserta didik mampu melakukan gerakan motorik kasar berupa gerakan pesawat 

terbang. Bu Retno memberikan contoh gerakan pesawat terbang kepada peserta 

didiknya.  

Ilustrasi yang diberikan oleh Bu Retno tersebut sesuai dengan teori……. 

a. Bruner 

b. Gagne 

c. Ivan Pavlov 

d. Skinner 

e. Bandura 

 

Jawaban : E 

Teori belajar sosial dikenalkan oleh Albert Bandura, menekankan pada komponen 

kognitif dari pikiran, pemahaman dan evaluasi. Kebanyakan perilaku manusia 

dipelajari observasional melalui pemodelan yaitu dari mengamati orang lain. 

Kemudian hasilnya berfungsi sebagai panduan untuk bertindak. Berbeda dengan 

teori perkembangan anak lainnya, Albert Bandura menganggap setiap anak tetap 

bisa belajar hal baru meski tidak melakukannya secara langsung. Syaratnya, anak 

sudah pernah melihat orang lain melakukannya, terlepas apapun medianya 

(Bandura, A., 1977). Di sinilah peran elemen sosial, bahwa seseorang bisa belajar 

informasi dan perilaku baru dengan melihat orang lain melakukannya. 

 

286. Pada pembelajaran Matematika, siswa diminta menemukan sifat-sifat 

persegi panjang oleh gurunya. Siswa tersebut dapat menemukan sendiri sifat-

sifat bujur sangkar karena pada pembelajaran sebelumnya sudah belajar 

mengenai bangun datar.  

Menurut Ausubel, hal tersebut menunjukkan …. 

a. Belajar dengan penemuan yang bermakna 

b. Belajar dengan penemuan tidak bermakna 

c. Belajar menerima yang bermakna 

d. Belajar menerima yang tidak bermakna 
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Jawaban : A 

 

287. Grace adalah anak yang selalu bersemangat di kelas, ia selalu berusaha 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan guru. Guru memberikan 

tepuk tangan untuk menghargai usaha Grace dan terkadang memberi acungan 

jempol pada saat Grace menjawab pertanyaan dengan benar. 

Maka yang dilakukan oleh guru tersebut menganut teori dari ……. 

a. Ausubel 

b. Piaget 

c. Bruner 

d. Skinner 

Jawaban : D 
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288. Perhatikan Tujuan Pembelajaran berikut : 

“Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan upaya memelihara 

keseimbangan alam dengan benar.” 

Yang merupakan Condition dari Tujuan Pembelajaran di atas adalah 

a. Peserta didik 

b. Dengan benar 

c. Melalui diskusi kelompok 

d. Dapat menjelaskan upaya pemeliharaan keseimbangan alam 
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289. Seorang siswa terlihat sulit mengingat nomor rumahnya, membaca waktu di 

jam dinding, serta sulit membedakan arah kiri dan kanan. Sesuai dengan cirinya 

dapat disimpulkan bahwa siswa tersebut mengalami gangguan belajar……. 

a. Disleksia 

b. Disgrafia 

c. Diskalkulia 

d. Psikomotorik 

 

290. Seorang guru mempelajari kerucut pengalaman Edgar Dale.  

Apa yang seharusnya guru lakukan dalam pembelajaran berdasarkan kerucut 

pengalaman tersebut....... 

a. Memilih media konkret dulu daripada abstrak 

b. Selektif memilih media pembelajaran 

c. Banyak meminta siswa mengingat 

d. Menekankan aspek psikomotorik 

 

Edgar Dale’s Cone of Experience 
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291. Pak Zaini adalah seorang guru Matematika. Beliau mengajar dengan ramah, 

menyenangkan dan humoris yang membuat peserta didik senang dengan 

pelajaran Matematika.  

Berdasarkan teori Gagne, hal tersebut termasuk tipe belajar……. 

a. Belajar stimulus respon 

b. Belajar isyarat 

c. Rangkaian Gerakan 

d. Asosiasi verbal 

e. Belajar diskriminasi 
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292. Anak perempuan bermain dengan bonekanya, seakan-akan boneka itu 

adalah saudaranya. Ini sesuai dengan teori Piaget pada tahap perkembangan 

kognitif … 

a. Praoperasional 

b. Operasional konkret 

c. Operasional formal  

d. Sensorimotor 
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293. Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu 

yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan 

teori belajar ....... 

a. Konstruktivistik 

b. Rekonstruktivistik 

c. Behavioristik 

d. Humanistik 

e. kognitivistik 

 

 

294. Dalam RPP yang disusun oleh guru tertulis Tujuan Pembelajaran : “Setelah 

melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, 

dapat memahami materi kondisi operasi system dan komponen perangkat keras 

secara benar tanpa melihat catatan.” 

Rumusan tersebut belum lengkap pada bagian … 

a. Audience 

b. Behavior 

c. Condition 

d. Degree 
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295. Jika seorang siswa didiagnosa menderita disgrafia, maka Tindakan kita untuk 

menanganinya adalah……. 

a. Memberikan video visual dan siswa melihatnya 

b. Melakukan Latihan membaca secara rutin 

c. Membuat diskusi kelas sehingga siswa terbiasa mengeluarkan pendapat 

d. Memberikan teks-teks tertulis dan siswa diminta menyalinnya 

 

296. Setelah mengamati “Piramida Hierarki Kebutuhan” dari Abraham Maslow, 

guru dapat mengurutkan kebutuhan-kebutuhan manusia (peserta didik) mulai 

dari yang paling bawah hingga puncak, yaitu …  

A. Rasa aman, fisiologis, penghargaan diri, aktualisasi diri, kasih saying dan 

kepemilikan 

B. Penghargaan diri, rasa aman, fisiologis, aktualisasi diri, kasih saying dan 

kepemilikan 

C. Fisiologis, rasa aman, kasih sayang dan kepemilikan, penghargaan diri, 

aktualisasi diri 

D. Aktualisasi diri, fisiologis, rasa aman, penghargaan diri, kasih sayang dan 

kepemilikan 
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TEORI KEBUTUHAN ABRAHAM MASLOW 

 

297. Gunawan adalah anak dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif 

baik lisan maupun tertulis/tulisan. Menurut H. Gardner anak tersebut 

mempunyai kecerdasan ... 

A. Kecerdasan Logika Matematika 

B. Kecerdasan Spasial 

C. Kecerdasan Gerak Tubuh 

D. Kecerdasan Linguistik 

E. Kecerdasan Literasi 

 

Multidisiplin intelligence menurut Howard Gardner 

1. Linguistik : kemampuan menggunakan kata-kata dengan efektif dan menguasai 

bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. 

2. Logika-matematika : berhitung, berpikir logis, serta pemecahan masalah 

3. Kinestetik : aktivitas fisik (penguasaan gerakan-gerakan) 

4. Spasial : menerjemahkan pikiran atau imajinasi ke dalam bentuk visual. Serta 

mempunyai daya imajinasi secara tepat 
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5. Musikal : kepekaan terhadap nada, irama, ritme musik 

6. Ekssistensial : keinginantahuan tinggi tentang arti kehidupan, kematian, dan 

realitas hidup 

7. Naturalis : mengenali alam sekitar dan peduli terhadap sesama makhluk hidup 

8. Interpersonal : berkomunikasi secara efektif dengan orang lain 

9. Intrapersonal : memahami diri sendiri dengan baik (tidak mudah patah 

semangat, gigih berusaha 

 

298. Kegiatan awal yang harus dilakukan oleh guru sebelum memberikan materi 

pembelajaran menurut Ausubel adalah……. 

a. Menginformasikan kompetensi yang harus dikuasai setelah melaksanakan 

pembelajaran 

b. Memberikan motivasi peserta didik agar semangat dalam melakukan 

pembelajaran 

c. Menginformasikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan 

d. Memberikan apersepsi materi dengan mengaitkan materi sebelumnya 

dengan yang akan dipelajari 

e. Menyiapkan media yang menarik dan konkret agar peserta didik dapat lebih 

mudah memahami materi 

 

Prinsip-prinsip dalam penerapan teori belajar Ausubel  

1. Pengaturan awal (advance organizer) 

Pengaturan awal mengarahkan siswa ke materi yang akan dipelajari dan 

mengingatkan siswa pada materi sebelumnya yang dapat digunakan untuk 

membantu guru dalam menanamkan konsep baru. 

2. Diferensiasi progresif 

Pengembangan kosep berlangsung paling baik jika unsur-unsur yang paling umum, 

paling inklusif dari suatu konsep diperkenalkan terlebih dahul, baru kemudian 

diberikan hal-hal yang lebih spesifik dan khusus dari konsep tersebut. 

3. Belajar superordinat 
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Belajar superordinat dapat terjadi apabila konsep-konsep yang telah dpelajari 

sebelumnya dikenal sebagai unsur-unsur dari sebuah konsep yang lebih luas dan 

lebih inklusif. 

4. Penyesuaian integratif (rekonsiliasi integratif) 

Guru harus mampu memperlihatkan secara eksplisit bagaimana arti-arti baru 

dibandingkan dan dipertentangkan dengan arti-arti sebelumnya yang lebih sempit, 

dan bagaimana konsep-konsep yang tingkatannya lebih tinggi selanjutnya 

mengambil arti baru. 

 

299. Tahap perkembangan kognitif menurut Piaget yang ditandai dengan 

kemampuan dalam berpikir sistematik terhadap objek yang konkret disebut 

dengan tahap… 

a. Praoperasional 

b. Operasional konkret 

c. Operasional formal  

d. Sensorimotor 

Jawaban : B 

 

300. Salah satu jenis pengetahuan bersumber dari proses interaksi seseorang 

dengan budaya, norma, dan moral orang lain. Pengetahuan ini menurut Jean 

Piaget disebut pengetahuan ....... 

a. Fisik 

b. Logika 

c. Bahasa 

d. Sosial 

Jawaban : D 

301. Bu Dita membawa kardus berisi benda dengan berbagai bentuk geometri 

tanpa warna. Setelah itu, dia meminta salah satu siswa untuk mengambil benda 

berbentuk segitiga lalu diletakkan di atas meja, dan siswa dapat melakukannya 

dengan baik. Pengetahuan yang dimiliki siswa tersebut menurut Piaget termasuk 

jenis pengetahuan ....... 
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a. Fisik 

b. Logika 

c. Bahasa 

d. Sosial 

 

302. Perhatikan langkah kerja (sintak) model Problem Based Learning (PBL) dalam 

pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1) Orientasi peserta didik pada masalah 

2) Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok 

3) Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar 

4) Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

5) Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

Urutan yang benar adalah …. 

A. 1-2-3-4-5 

B. 1-2-3-5-4 

C. 1-3-2-4-5 

D. 1-3-2-5-4 

E. 2-1-3-4-5 
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303. Kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh 

kemampuan siswa yang diawali dengan pemberian rangsangan, mengajak 

peserta didik mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data sehingga 

mampu memberikan pembuktian dan penarikan kesimpulan. Model yang tepat 

digunakan untuk kegiatan pembelajaran di atas adalah 

a. Inquiry learning 

b. Discovery learning 

c. Problem based learning 

d. Project based learning 

 

Langkah kerja model Discovery Learning dalam pembelajaran penyingkapan/ 

penemuan adalah sebagai berikut: 

1) Pemberian rangsangan (stimulation); 

2) Pernyataan/Identifikasi masalah (problem statement); 

3) Pengumpulan data (data collection); 

4) Pengolahan data (data processing);. 
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5) Pembuktian (verification); dan 

6) Menarik simpulan/generalisasi (generalization). 

Dipelajari juga Problem Based Learning, Inquiry Learning, Project Based Learning  

 

304. Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar Bu Tutik mengajukan 

pertanyaan pada siswanya terkait dengan materi yang akan dipelajari. Ia juga 

menunjukkan gambar-gambar dan merekomendasikan buku-buku yang harus 

dibaca siswa. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan Bu Tutik ini pada stategi 

pembelajaran Discovery Learning, berada pada tahap …  

a. Persiapan 

b. Stimulasi 

c. Identifikasi masalah 

d. Mengumpulkan data 

 

305. Pada model Discovery Learning siswa memeriksa secara cermat untuk 

membuktikan benar atau tidaknya hipotesis, menghubungkan dengan data yang 

diolah. Kegiatan ini dilakukan pada tahap … 

a. Verification 

b. Data collection 

c. Data processing 

d. Problem statement 

 

306. Perhatikan pernyataan berikut! 

1) Pemberian rangsangan (stimulation) 

2) Pernyataan/Identifikasi masalah (problem statement) 

3) Pengolahan data (data processing) 

4) Pengumpulan data (data collection) 

5) Pembuktian (verification) 

6) Menarik simpulan/generalisasi (generalization) 
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Urutan yang benar sintaks dari model pembelajaran discovery learning adalah  …. 

A. 1-2-3-4-5-6 

B. 1-2-3-4-6-5 

C. 1-2-4-3-5-6 

D. 1-2-4-3-6-5 

E. 1-3-2-4-5-6 

 

307. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan 

antara rangsangan dari luar (stimulus) dan balasan dari siswa (response) yang 

dapat diamati. Teori belajar yang dimaksud adalah…  

A. Behaviorisme 

B. Kognitif 

C. Humanistik 

D. Sibernetik 

E. Konstruktivisme 

 

Menurut B.F. Skinner teori belajar behaviorisme adalah hubungan antara stimulus 

dengan respon yang ditunjukkan individu atau subyek terjadi melalui interaksi 

dengan lingkungan.  Teori ini menekankan bahwa tingkah laku yang ditunjukkan 

seseorang merupakan akibat dari interaksi antara stimulus dengan respon. 

 

308. Guru menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi 

yang telah ditetapkan. Hasil penyimpulan ini dapat digunakan pendidik untuk 

Menyusun laporan kemajuan belajar ke berbagai pihak yang berkepentingan 

merupakan tahap....... 

a. Finding out 
b. Summing Up 
c. Checking out 
d. Checking up 
e. Keeping track 
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Jawaban : B 

 

309. Jika guru memberikan tugas kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur 

kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu, hal tersebut termasuk jenis 

penilaian …  

A. Penilaian kinerja 

B. Penilaian produk 

C. Penilaian proyek 

D. Penilaian portofolio 
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310. Dalam RPP yang disusun oleh guru tertulis Tujuan Pembelajaran : “Dengan 

disediakan penggaris bujur sangkar, siswa kelas V SD membagi sudut 60 derajat 

menjadi empat sudut yang sama.” 

Rumusan tersebut belum lengkap pada bagian … 

a. Audience 

b. Behavior 

c. Condition 

d. Degree 

 

 

 

311. Perhatikan gambar! 

 
 

Hewan yang mengalami metamorphosis seperti gambar tersebut adalah .... 
 

A. lalat 
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B. nyamuk 
 

C. capung 
 

D. kupu-kupu  

 

Jawaban : C 

Metamorfosis sempurna Telur -> larva -> pupa ->dewasa 

Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-

kupu, nyamuk, lebah, lalat, katak 

Metamorfosis tak sempurna. 

 
Daur hidup metamorfosis tak sempurna adalah telur => Nimfa => Imago 
(dewasa) 

 
Contohnya kepik, dan belalang Capung, Kutu daun, Jangkrik, 

Belalang, Belalang sembah, Kecoak, Rayap, Kutu rambut. 

312. Manfaat pembuatan terasering di daerah perbukitan bertujuan untuk.... 

A. Memperluas lahan 

B. Mengurangi abrasi 

C. membatasi lahan pertanian 

D. mencegah terjadinya erosi  

 

Jawaban : D 

Tujuan terasering 

 

1. Mengurangi kecepatan aliran permukaan sehingga daya kikis terhadap 

tanah dan erosi diperkecil, 

2. Memperbesar peresapan air ke dalam tanah, 

3. Mengendalikan kecepatan arah aliran permukaan menuju ke 

tempat yang lebih rendah secara aman 
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313.Perhatikan gambarberikut! 

 

 
Jenis gaya yang bekerja pada kegiatan sesuai dengan gambar di samping adalah .... 

A. gaya otot dan gaya gesek 

 
B. gaya otot dan gaya gravitasi 

 
C. gaya gesek dan gaya pegas 

 
D. gaya gravitasi dan gaya pegas 

 

 

Jawaban A 
 

314. Perhatikan gambarberikut! 

 

 
Fungsi bagian tubuh yang ditunjuk nomor 1 adalah .... 
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A. menghubungkan rongga hidung dengan paru-paru 
B. menyaring udara pernapasan 
C. tempat pertukaran udara 

D. lubang keluarnya gas oksigen  

Jawaban B 

 
 
 

315.Perhatikan keterangan berikut! 

Arman Menuju Kota X berjarak 80 Km dengan kecepatan 20 m/s Boby Menuju 

Kota X berjarak 50 Km dengan kecepatan 25 m/s Candra Menuju Kota X berjarak 

100 Km dengan kecepatan 30 m/s Dodi Menuju Kota X berjarak 30 km dengan 

kecepatan 10 m/s. 

Jika Arman, Boby Candra dan Dodi berangkat pada waktu yang sama 

maka urutan dari yang paling cepat sampai kota Xadalah... 

A. Arman-Dodi-Candra-Bobi 

B. Bobi-Candra-Dodo-Arman 
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C. Candra – arman –Dodi-Bobi 

D. Arman -Candra-dodi - Bobi  

E. E.Bobi-Dodi-Candra-Arman  

 

Jawaban E 

Arman = 80 = 4 satuan waktu 
20 

 

Boby = 50 = 2 satuan waktu 
25 

 

Candra= 100 = 3,33 satuan waktu 
30 

 

Dodi = 30 = 3 satuan waktu 
10 

 

Urutan yang waktunya paling singkat Bobi -Dodi-Candra-Arman 

 

 
316.  Harga 2 buku dan 5 pensil adalah 14.500 sama dengan harga 4 pensil 

dan 3 pulpen. Harga 5 buku dan 3 pulpen adalah 9.500. pernyataan 

yang senilai adalah.... 

A. 2x + 5y = 5x + 3z 

B.  2x + 5y > 4y +3z 
C.  2x + 5y < 5x +3z 
D.  2x + 5y > 5x +3z 
E. 4y + 3z <5x +3z  
 
Jawaban D 
 

2x+5y = 14.500 
4y + 3z = 14.500 
5x + 3z = 9500 

 
A. 2x + 5y = 5x + 3z ➔14.500 = 9500 (salah) 
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B.2x + 5y > 4y + 3z ➔14.500 > 14.500 (salah) 

 
C.2x+5y < 5x+3z➔14.500 < 9500 (salah) 

 
D.2x+5y > 5x+3z➔14.500 > 9500 (benar) 

 
E. 4y + 3z < 5x +3z ➔14.500 < 9500 (salah) 

 
 

 
317.Pak Irvan memiliki sebuah mobil box pengangkut barang dengan daya 

angkut tidak lebih dari 500 kg. Berat pak Irvan adalah 60 kg dan dia 

akan mengangkut kotak barang yang setiap kotak beratnya 20 kg. Jika 

pak Irvan akan mengangkut 115 kotak, paling sedikit berapa kali kotak 

itu akan terangkutsemua 

a. 3 kali 
 

b. 4 kali 
 

c. 5 kali 
 

d. 6 kali  

 

Jawaban D 

X adalah banyaknya kotak 

 
Daya angkut = 𝐼𝑟𝑤𝑎𝑛 + 𝐾.𝑏𝑎𝑟𝑎𝑛𝑔 

 

500 ≥ 60 + 20x 
 

500-60≥20x 

 
440≥20x 

 
440 

≥x
 

20 
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22 ≥ x 
 

{1,2,......,21,22} 

 
Kotak terbanyak yang dapat diangkut 22 kotak. 

Byk Pengangktan = 115 = 5,2.. 
22 

 

Dibulatkan menjadi 6 kali 
 

318. Perhatikan gambarberikut! 

 

 
Fungsi bagian tubuh yang ditunjukan nomor 5 adalah .... 

A. memecah protein susu 
 

B. mengemulsikan lemak 
 

C. menyerap sari-sari makanan 

 
D. membunuh kuman penyakit  

Jawaban : B 

Nomor 5 adalah hati 
 

Proses pembentukan emulsi lemak dalam cairan Senyawa tersebut 
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berupa garam asam yang dihasilkan oleh hati 

enzim renin adalah untuk mencerna protein khususnya yang ada dalam 

susu. Dihasilkan lambung 

Asam klorida atau asam lambung berguna untuk membunuh kuman- 

kuman yang masuk bersama makanan 

Usus halus adalah tempat penyerapan sari makanan 
 

319.  Sudah beberapa sore Wati datang ke rumahku. Sore ini ia datang juga. 

Alasannya ingin mengerjakan PR bersama. Namun sebenarnya Wati 

hanya inigin meminjam bukuku, kemudian menyalin PR yang aku 

kerjakan. Sebenarnya aku tak ingin meminjamkan bukuku, karena Wati 

jadi malas belajar. Namun Wati selalu memaksa. Saat di sekolah Wati 

selalu mengatakan ia mengerjakan PR sendiri. 

Bagian dalam cerita tersebut yang merupakan konflik adalah ..... 
 

A. Pada waktu Wati berbohong mengatakan selalu mengerjakanPR 

 
B. Saat Wati selalu mamaksa meminjam tugas-tugas sekolah 

 
C. Ketika sebenarnya tak ingin meminjamkan buku pada Wati 

 

D. Saat Wati malas belajar dan mengerjakan PR  

 

Jawaban C 

Bagian cerita 
 

1. Orientasi: Adalah bagian awal dari suatu cerita. Orientasi terdiri dari 

pengenalan tokoh, latar tempat, latar waktu, dan deskripsi awal 

mulakonflik. 

2. Komplikasi: Adalah konflik atau permasalahan antara satu tokoh 
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dengan tokoh lainnya. Komplikasi biasanya dimulai dari munculnya 

masalah sehingga masalah tersebut mencapai komplikasi atau klimaks. 

Dalam teks, biasanya konflik muncul dari kepribadian tokoh. 

3. Resolusi: Adalah penyelesaian dari konflik atau permasalahan yang 

sebelumnya terjadi di bagiankomplikasi. 

4. Koda: Adalah nilai moral yang diungkapkan pengarang dalam cerita, 

atauperubahan sikap yang diharapkan pada akhircerita. 

Penyebab konflik 

 
1. adanya pertikaian / perbedaan pendapat antartokoh. 

 
2. adanya perbuatan tokoh yg membuahkan konflik. Hal ini terjadi bila 

tokoh a melakukan suatu hal tertentu yg mengakibatkan konflik. 

3. adanya perubahan sikaptokoh 
 
 

 
320. Perhatikan gambar berikut! 

 
 

Hewan yang memiliki daur hidup sama seperti gambar di atas adalah .... 

A. kupu-kupu, kecoa, dan jangkrik 
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B. jangkrik, kecoa, dan belalang 

C. lalat, kupu-kupu, dan lebah 

D. tawon, katak, dan capung  

Jawaban C 

Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk hewan sebelum 

dewasa dan sesudah dewasa sama sekali berbeda. 

Biasanya bentuk hewan yang dimulai dari fase telur, larva, pupa 

(kepompong), lalu menjadi dewasa. 

Telur -> larva -> pupa -> dewasa 

 
Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-

kupu, nyamuk, lebah, lalat, 

Perubahan yang dialami hewan tidak terlalu mencolok perbedaannya pada 

berbagai fase perkembangan disebut metamorfosis tak sempurna. 

Daur hidup metamorfosis tak sempurna adalah telur => Nimfa => Imago 
(dewasa) 

 
Contohnya kepik, jangkrik, dan belalang Capung, Kutu daun, Jangkrik, Belalang, 

Belalang sembah, Kecoak, Rayap, Kutu rambut. 

 
 

321.  Paman memiliki perkebunan kelengkeng yang luas. Buah dihasilkan karena 

proses penyerbukan yang berhasil. Tahapan daur hidup lebah yang turut 

berperan didalamnya adalah.... 

A. telur 

 
B. ulat 

 
C. kepompong 

 
D. imago  
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Jawaban D 

322. Bacalah petunjuk berikut! 

Petunjuk menggunakan obat tetes mata : 

 
1) Teteskan 2 – 3 tetes padamata 

 
2) Buka kemasan lalu putar tutupbotol 

 
3) Tutup kembali botol rapat – rapat 

 
4) Gunakan 3 – 4 kali sehari sampaisembuh 

 
Urutan penggunaan obat tetes mata yang benar adalah .... 

 
A. 2 – 1 – 4 –3 

 
B. 2 – 4 – 3 –1 

 
C. 2 – 1 – 3 – 4 

 
D. 2 – 3 – 1 –4 

 
Jawaban A 

 
 

 
323. Perhatikan kalimat – kalimat berikut! 

(1) Masukkan semua bahan ke blender. 

(2) Jus mangga segar siap dinikmati. 

(3) Blender semua bahan selam 1 sampai 2 menit. 

(4) Tuangkan jus mangga tersebut ke dalam gelas saji. 

(5) Siapkan buah mangga irisan, es batu, gula pasir, dan air matang secukupnya. 

 
Urutan petunjuk yang tapat membuat jus adalah .... 

 

A.(5)-(4)-(3)-(1)-(2) 
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B. (5)-(1)-(3)-(4)-(2) 

 
C. (3)-(1)-(5)-(4)-(2) 

 
D. (3)-(4)-(5)-(1)-(2) 

 
Jawaban B 

 

 
324. Cermati kalimat-kalimat berikut! 

(1) Masukkan pewangi lantai kedalam embersecukupnya. 

(2) Usapkan kain pel pada lantai secaraberulang-ulang. 

(3) Siapkan ember yang berisi air bersih secukupnya. 

(4) Masukkan kain pel ke dalam ember laluperas. 

 

Urutan petunjuk penggunaan kain pel yang tepat adalah .... 

 

 
A. (1), (4), (2),(3) 

 
B. (3), (1), (4),(2) 

 
C. (3), (4), (1),(2) 
 
D. (4), (2), (3),(1) 

 
Jawaban B 

 
 

 
325. Petunjuk membuat kue! 

1. Kocok sampai adonan mengembang 

2. Panggang dalam oven selama 20menit 

3. Masukkan tepung, telur, mentega dan pengembang kue ke dalam 

mangkukadonan 

4. Tuang adonan ke dalamloyang 

 
Urutan cara membuat kue yang benar adalah .... 

 
A.3-1-4-2 
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B.3-4-1-2 
C.4-1-3-2 
D.4-3-1-2 

 
Jawaban A 

 
 

326. Perhatikan petunjuk berikut! 

1. Cuci beras sebanyak dua kali. . 

2. Tunggu sekitar 5 — 10 menit hingga nasimatang. 

3. Ambil beras sebanyak satuliter. 

4. Nyalakan penanak nasi (rice cooker) pada posisi “cook”, tunggu 

hingga tombol pindah pada posisi“warm”. 

5. Isi dengan air, sesuai takaran yang terdapat pada petunjukpenggunaannya. 

Petunjuk menanak nasi yang tepat adalah .... 

 
A.3)-1)-5)-4)-2) 

B.3)-1)-5)-2)-4) 

C. 1)-5)-3)-4)-2) 

D. 1)-3)-5)-4)-2) 

 

Jawaban A 
 

327. Perhatikan kalimat-kalimat berikut! 

(1) Taruhlah gabus di dalam kaleng! 

(2) Bungkus kaleng bekas dengan kertas polos! 

(3) Tancapkan beberapa bunga buatan yang telah disiapkan! 

(4) Hiasi dengan lukisan atau gambar hingga menarik! 

5) Cuci kaleng bekas, jemur hinggakering! 

 
Urutan yang tepat petunjuk cara membuat vas bunga dari kaleng bekas  

A. (1), (4), (5), (2), dan (3) 

B. (3), (4), (5), (1), dan(2) 

C. (4), (2), (3), (1), dan(5) 

D. (5), (2), (4), (1), dan(3) 
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Jawaban D 
 
 

 
328. Perhatikan paragraf berikut ini! 

Keamanan bagi pengguna jalan harus diperhatikan. Mengingat makin 

maraknya aksi- aksi pembegalan yang terjadi. Kita dapat mengurangi 

aksi-aksi tersebut dengan beberapa upaya. Salah satunya dengan 

membangun pos polisi di daerah – daerah rawan. Selain itu pengendara 

disarankan waspada saat melintasi daerah yang sunyi. 

Teks di atas termasuk jenis paragraf .... 

 
A. narasi 

 
B. persuasi 

 
C. deskripsi 

 
D. argumentasi 

 

 

Jawaban B 
 

Pada teks menunjukan ajakan Narasi : Urutan peristiwa 

Persuasi : Berisi ajakan / himbauan 

Deskripsi : Mendeskripsikan keadaan dengan panca indra Argumentasi : 

Argumen/pendapat yang disertai data penguat 

 
 

329. Siswa SD Sembada dihimbau untuk menjaga kebersihan lingkungan 

sekolah. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dapat dimulai dari 

kebersihan ruang kelas. Regu piket berkewajiban menjaga kebersihan kelas 

sepanjang hari. Sampah dimasukkan pada tempat sampah sesuai jenisnya. 

Sampah plastik dimasukkan pada tempat sampah berwarnabiru. 

Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah .... 
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A. Sampah plasik dapat didaur ualng menjadi barang yang lebih berguna. 

B. Sampah yang akan didaur ulang akan dikumpulkan petugas piket. 

C. Regu piket bertugas memilah sampah yang dapat didaur ulang. 

D. Petugas piket bertanggung jawab pada kebersihan kelas. 

 
Jawaban D 

 
 

 
330. Manfaat pelestarian tumbuahan baku di Pasir Mendit Kulon Progo adalah.... 

A. bertambahnya jenis hewan liar 

B. menyejukkan udara 

C. mencegah terjadinya abrasi 

D. meningkatkan populasi ikan  

Jawaban C 

Secara fisik, tanaman mangrove bermanfaat untuk : 

1. menahan abrasipantai, 
2. penahan intrusi (peresapan air laut kedaratan), 

3. penahan badai dan angin kedaratan, 
4. menghambat pencemaran pantaidan 
5. menurunkan kadarkarbondioksida. 

 

331.Tindakan pemerintah dalam penerapan UMKM di masyarakat supayaefektif 

1. Menghapus pajak bagi usahaUMKM 

2. Memberikan tambahan modal secara berkala kepada pengusahaUMKM 

3. Menertibkan sistem standar operasional prosedure kepada pengusaha 
umkm 

4. impor bahan baku dan bahan penolong industri dipermudah 

sekaligus fasilitas ekspor bagi UMKM. 

Tindakan pemerintah yang benar untuk pengusaha UMKM adalah.... 
 

a. 1,3,4 
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b. 2,3,4 

c. 1,2,3 

d. 1,2,4 

 
Jawaban D 

 

Upaya yang benar untuk mengembangkan UMKM 
 

1. Menyederhanakan prosedur perijinan melalui One Single Submission(OSS). 

2. Memberi keringanan biaya perijinan bagi pembentukan Usaha Kecil 

dan pembebasan biaya perijinan bagi Usaha Mikro serta dukungan 

pembiayaan yang terjangkau bagi Usaha Mikro dan Kecil(UMK). 

3. penyederhanaan administrasi perpajakan, insentif pajak dankepabeanan 

4. jaminan untuk mengakses kredit pembiayaanusaha 

5. impor bahan baku dan bahan penolong industri dipermudah 

sekaligus fasilitas ekspor bagi UMKM. 

6. memberikan pendampingan bagi pelaku UMKM agar mampu 

mengakses pembiayaan serta menguatkan kapasitas pelaku 

usahapemula 
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332. Bagaimana jika ada seorang guru senior melakukan pelanggaran 

pelanggaran pada kode etik guru... 

a. Menegur dan mengingatkan supaya melakukan kode etikguru 

b. Memberikan contoh tindakan tentang cara menjalankan kode etikguru 

c. Membiarkan guru senior melakukan pelanggaran kode etikguru 

d. Memberi tahu kepala sekolah bahwa guru senior melakukan 

pelanggaran kode etik.  

Jawaban: A 

Peran Guru terhadap rekan kerja dalam hal Integritas 

 
Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan 

etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi; Mengajak orang lain untuk 

bertindak sesuai etika dan kodeetik. 

Menerapkan norma-norma secara konsisten dalam setiap situasi, pada unit 

kerja terkecil/kelompokkerjanya. 

 Memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi. 

 
 

333. Jika KD : menjelaskan hubungan gaya gerak dorong meja bagaimana 

tindakan guru di dalam kelas. 

A. Guru melakukan tindakan mendorong meja kemudian siswa melihat 

perpindahan meja 

B. Guru menjelaskan gaya suatu benda dan memberikan contoh gaya 

dorongmeja 

C. Guru memberikan video orang yang sedang mendorong meja dan siswa 

melihat perpindahannya 

D. Guru meminta siswa membaca materi tentang hubungan gerak dorong 

mejadengan posisinya 

Jawaban A 
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334. Seorang guru akan memberikan materi kepada anak yang 

mengalami disgrafia. Maka cara yang benaradalah.... 

A. Memberikan teks tertulis dan siswa diminta menyalinnya 
B. Membuat diskusi kelas sehingga siswa bisa mengutarakan pendapat 

C. Memberikan video visual dan siswa mendengarnya 
D. melakukan latihan membaca secara rutin  

Jawaban: A 

Disleksia bisa diartikan sebagai kesulitan membaca secara teknis atau kesulitan 

akan kata kata yang diucapkan dan sulitnya mengubah kata menjadi huruf. 

Dysgraphia 

Kesulitan menulis baik berupa merangkai huruf dalam kata atau membuat 

kalimat lengkap 

Dyscalculia 

Kondisi di mana seorang anak memiliki kesulitan memecahkan soal matematika 

dan mengalami kesulitan menangkap konsep-konsep matematika dasar 

Auditory and visual processing disorder: Sebuah gangguan sensorik yang 

mempengaruhi kemampuan anak untuk memahami bahasa tertulis atau lisan 

Non-verbal learning disability: Kondisi ini merujuk pada ketidakmampuan anak 

untuk menggunakan aspek intuitif, pengaturan, visual dan pengolahan fungsi 

saat belajar 

 

 

335.  Gaya sebesar 20 N  bekerja pada sebuah benda  yang menyebabkan 

percepatan sebesar 2  m/s2, maka massa benda itu merupakan ...  

a. 5 N  

b. 10 N   

c. 12 Kg  

d. 12 N  

e. 10 Kg 

 

Jawaban E 

Pembahasan  
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F =20 N 

a =2 m/s 

m = ....? 

F = m. a 

20 = m. 2 

m = 20/2 

m =  10  kg 

 

336. Sebuah batu dijatuhkan dari jembatan, dan menyentuh air 5 detik kemudian.  

Berapakah  kecepatan akhirnya?  

a. 49 m/s  

b. 10 m/s  

c. 27 m/s  

d. 50 m/s  

e. 15 m/s 

 

Jawaban : D 

Gerak Jatuh bebas 

t = 5 sekon 

Vt = ....? 

Vt =     

Vt = 10. 5 

Vt = 50 m/s 

 

337. Megi sedang mendorong balok dengan gaya sebesar 80 N,sehingga balok yang  

didorong tersebut bergerak dengan kecepatan tertentu.Bila suatu massa balok itu 8 

kg, maka percepatan balok tersebut merupakan:   

a. 10 m/s2  

b. 40 m/s2  

c. 25 m/s2  

d. 30 m/s2  
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e. 5 m/s2  

Jawaban A 

F =80 N 

m= 8 kg 

a = ....? 

F = m. a 

80 = 8. a 

a =  80/8 

a =   10 m/s2 

 

 

338.  Uti mendorong kardus dengan gaya 60 N sehingga kardus tersebut bergerak   

dengan kecepatan tertentu, Bila masa kardus tersebut 6 kg, maka perceepatan 

kardus 

tersebut  merupakan ...   

a. 40 m/s2   

b. 10 m/s2  

c. 50 m/s2  

d. 20 m/s2  

e. 60 m/s2 

 

Jawaban  b 

F = 60 N 

m = 6 Kg 

a = ...? 

F= m . a 

60 = 6 . a 

a =  60/6 

a =    10 
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339.  Perhatikan gambar jantung berikut!  
 

 
Fungsi organ yang ditandai dengan huruf X dan Y adalah …  

a.  Menerima darah dari paru-paru. Memompa darah ke paru-paru.  

b.  Menerima darah dari paru-paru. Memompa darah ke seluruh tubuh. 

c.  Menerima darah dari seluruh tubuh. Memompa darah ke paru-paru. 

d.  Menerima darah dari seluruh tubuh. Memompa darah ke seluruh tubuh. 

e.  Menerima darah dari seluruh tubuh. Menerima darah dari paru-paru. 

 

Jawaban :  C 

X = serambi kiri 

Y = bilik kiri 

Bilik kanan mempunyai fungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru.  

Bilik kiri merupakan memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. 

Serambi kiri mempunyai fungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru.  

Kanan mempunyai fungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh  

pembuluh darah. 

 

 

340.  Pembentukan  jagat  raya  menurut  Teori  Big  Bang  didasarkan  pada  asumsi   

bahwa  alam semesta berasal dari keadaan panas dan padat yang mengalami  

a. Ledakan disertai dengan penyusutan batuan  

b. Perubahan materi secara terus-menerus dan statis 

c. Gaya gravitasi antara materi dan planet 
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d. Pembentukan atom-atom hidrogen dan helium 

e. Ledakan dahsyat dan mengembang 

 

Jawaban E 

Big bang theory . Berangkat dari pernyataan Lemaitre, Hubble melakukan  pengamatan 

dan bisa mengemukakan bahwa bumi dan alam semesta ini bisa terbentuk karena 

adanya ledakan yang sangat besar. Nah, partikel yang dipancarkan dari ledakan 

tersebut, mulai meleleh dan dipadatkan  oleh  gravitasi.  Padatan-padatan itulah  yang  

membentuk  benda-benda  langit seperti saat ini.  

Teori Big Bang pertama kali ditemukan oleh Abbe Georges Lemaitre, seorang kosmolog 

asal Belgia  pada  tahun  1920-an.  Menurutnya,  alam  semesta  ini mulanya  berasal  

dari  gumpalan superatom yang berbentuk bola api kecil dengan ukuran sangat kecil. 

Gumpalan itu semakin lama semakin memadat dan memanas, kemudian meledak dan 

memuntahkan seluruh isi dari alam semesta. 

 

341. Berikut ini merupakan beberapa organ manusia: (1) paru-paru, (2) jantung, (3)  

pembuluh limfa, (4) trakea, (5) vena porta hepatika. Organ- organ yang tersebut yang 

menyusun sistem transportasi merupakan ....   

a. (3), (4), (5)  

b. (2), (3), (5)  

c. (2), (3), (4)  

d. (1), (2), (3)  

e. (1), (3), (5) 

 

Jawaban B 

 

342. Sebuah batu dijatuhkan dari jembatan, dan menyentuh air 5 detik kemudian.  

Berapakah  kecepatan akhirnya?  

a. 49 m/s  

b. 10 m/s  

c. 27 m/s  

d. 50 m/s  

e. 15 m/s 

 

Jawaban  : D 

Gerak Jatuh bebas 

t = 5 sekon 
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Vt = ....? 

Vt =     

Vt = 10. 5 

Vt = 50 m/s 

 

 

Perhatikan bacaan ini untuk menjawab soal nomor 343 dan 344. 

 Cabai merupakan bumbu yang membuat masakan menjadi pedas. Namun, ternyata 

manfaat cabai tidak hanya sebagai bumbu. Cabai mengandung capsaicin yang 

dipercaya oleh sekelompok ilmuwan, dapat menjadi obat kanker paru-paru. 

Berdasarkan bukti, capsaicin mampu menghentikan penyebaran melanoma, prostat, 

dan kanker saluran empedu. Namun, di samping khasiatnya, ternyata capsaicin  juga 

mempunyai dampak negatif seperti mengakibatkan kemerahan dalam kulit, mual, 

muntah, kram perut, dan diare. 

 Riset mengenai khasiat cabai itu berangkat dari hasil observasi mengenai kasus 

kanker paru-paru di beberapa negara. Ternyata, negara yang mempunyai kebiasaan 

mengonsumsi makanan pedas, seperti Thailand dan India cenderung mempunyai 

kasus kanker paru-paru yang rendah. 

 

343. Ide pokok paragraf pertama dalam teks tersebut merupakan . . .  

A. Cabai mampu membuat masakan menjadi pedas. 

B. Kandung capsaicin dalam cabai dapat mengakibatkan kemerahan dalam kulit, 

mual, muntah, kram perut, dan diare. 

C. Cabai dapat digunakan untuk membuat masakan menjadi pedas dan tahan penyakit. 

D. Cabai mengandung capsaicin yang mampu mengobati kanker paru-paru. 

 

Jawaban : D 

Ide pokok paragraf pertama teks tersebut merupakan abai mengandung capsaicin 

yang mampu mengobati kanker paru-paru. Ide pokok paragraf tersebut terdapat 

dalam kalimat ketiga dan dijelaskan lagi oleh kalimat penjelas selanjutnya. 

 

 

344. Kalimat utama paragraf pertama teks tersebut merupakan . . . 

A. Cabai merupakan bumbu yang membuat masakan menjadi pedas. 

B. Cabai mengandung capsaicin yang dipercaya oleh sekelompok ilmuwan, dapat 

menjadi obat kanker paru-paru. 

C. Namun, ternyata manfaat cabai tidak hanya sebagai bumbu. 
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D. Namun, di samping khasiatnya, ternyata capsaicin juga mempunyai dampak 

negatif seperti mengakibatkan kemerahan dalam kulit, mual, muntah, kram perut, dan 

diare 

 

Jawaban: B 

Kalimat utama paragraf pertama teks tersebut merupakan Cabai mengandung 

capsaicin yang dipercaya oleh sekelompok ilmuwan, dapat menjadi obat kanker 

paruparu. 

Kalimat utama merupakan kalimat yang berisi ide pokok atau inti dari teks yang 

kemudian dijelaskan oleh kalimat penjelas. 

 

345. Bu Kasih adalah guru kelas II SD, di dalam kelasnya ada 2 peserta didik yang 

jarang sekali menulis meskipun sudah diminta menulis. Setelah didiagnosa ternyata 

dia mengalami gangguan belajar dalam merangkai huruf dalam kata atau membuat 

kalimat 

A. Diskalkulia 

B. Disleksia 

C. Disgrafia 

D. Auditory and visual processing disorder. 

E. Non-verbal learning disability Jawaban C 

Dysgraphia : Kesulitan menulis baik berupa merangkai huruf dalam kata atau membuat 

kalimat lengkap 

 
346. Pak Dadang adalah guru di kelas III SD, didalam kelasnya ada 2 peserta didik 

yangselalu mendapat nilai jelek pada materi operasi hitung. Bahkan hampir sama 

sekali tak bisa jika berhubungan dengan matematika dasar sekalipun. Kondisi yang 

dialami 2 peserta didik pak Dadang sering disebut.... 

A. Diskalkulia 

B. Disleksia 

C. Disgrafia 

D. Auditory and visual processing disorder. 

E. Non-verbal learning disability  
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Jawaban : A 

Dyscalculia : Kondisi di mana seorang anak memiliki kesulitan memecahkan soal 
matematika dan mengalami kesulitan menangkap konsep-konsep matematika dasar. 

 
 

347. Hal yang dapat dilakukan guru untuk menangani peserta didik yang 

didiagnosa mengalami disleksia adalah.... 

a. Menyanyikan Lagu dan Menempel Poster Abjad Angka. 

b. Menjiplak atau menulis diatas bentuk huruf yang sudah disediakan 

secara terus menerus untuk membantu anak memiliki kebiasaan yang 

baik dalam menulis setiap huruf 

c. setiap kata ditulis dalam huruf balok lalu huruf balok tersebut 

dihubungkan dengan garis menggunakan pensil warna,lalu anak 

mencoba menelusuri huruf utama dan garis sambungnya 

d. Berikanlah contoh materi dengan hal yang konkrit 

e. Belajar angka dengan menggunakan warna atau animasi menarik 

 

Jawaban A 

 
Yang harus dilakukan guru untuk peserta didik disleksia 

 
i. melakukan latihan membaca secara rutin. 

ii. Buat Pelajaran Lebih Menarik. 

iii. Menyanyikan Lagu dan Menempel Poster Abjad Angka. 

iv. Memberi anak waktu untuk beristirahat 
 
 

348. Permainan yang tepat untuk mengatasi peserta didik yang kesulitan 
membaca kecuali... 

a. Bermainkata 

b. Membaca bukubersama 
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c. Menyajikan gambar huruf pada kata 

d. Menyajikan poster menarik dengan susunan huruf balok 

e. Permainan menjiplak huruf dengan garis putus putus. 

 
Jawaban E 

 

Metode untuk menangani disleksia 
 

1) BermainKata 

 
Anda bisa mengajak si Kecil bermain kata yang berhubungan satu sama 

lain. Awali dengan pemilihan kata-kata yang mudah diucapkan dan bisa 

dikombinasikan dengan aktivitas lain. Misalnya menuliskannya di pasir, 

kertas, dan sebagainya 

2) Mencari Gambar dan Susun dengan HurufBalok 
 

Sebagai contoh, minta anak untuk menemukan gambar gajah, lalu 

lanjutkan dengan menyusun huruf-huruf pembentuk kata ”gajah” 

dengan huruf balok. 

3) Membaca BukuBersama 
 

Anak dengan disleksia tidak menyukai kegiatan membaca. Oleh karena 

itu, ajak anak membaca buku yang ia sukai bersama-sama. 

349.Gangguan neurologis yang menghambat kemampuan 

mengharmonisasikan ingatan dengan penguasaan gerak otot secara 

otomatis saat menulis biasa disebut gangguan... 

A. Diskalkulia 

B. Disleksia 

C. Disgrafia 

D. Auditory and visual processingdisorder. 

E. Non-verbal learning disability  
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Jawaban C 

Bu Fera adalah guru kelas III SD, di dalam kelasnya ada 3 peserta didik yang 

belum bisa membaca. Ketiga peserta didik setelah diidentifikasi 

mengalami kesulitan dalam identifikasi kata-kata yang diucapkan, dan 

mengubahnya menjadi huruf atau kalimat. Kesulitan belajar ini disebut.... 

A. Diskalkulia 

B. Disleksia 

C. Disgrafia 

D. Auditory and visual processing disorder. 

E. Non-verbal learning disability 

 Jawaban : C 

Disleksia bisa diartikan sebagai kesulitan membaca secara teknis atau kesulitan 

akan kata kata yang diucapkan dan sulitnya mengubah kata menjadi huruf. 

Dysgraphia 

Kesulitan menulis baik berupa merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat 
lengkap 

 
Dyscalculia 

Kondisi di mana seorang anak memiliki kesulitan memecahkan soal matematika 

dan mengalami kesulitan menangkap konsep-konsep matematika dasar 

Auditory and visual processing disorder: Sebuah gangguan sensorik yang 

mempengaruhi kemampuan anak untuk memahami bahasa tertulis atau lisan 

Non-verbal learning disability: Kondisi ini merujuk pada ketidakmampuan anak 

untuk menggunakan aspek intuitif, pengaturan, visual dan pengolahan fungsi saat 

belajar 
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350. Penulisan daftar pustaka yang benar adalah... 

A. Suryani, Dwi.Pengamalan Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-hari. 

Bandung : Indonesia Publishing House. 

B. Suryani, Dwi. 2001. Pengamalan Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-

hari. Bandung: Indonesia Publishing House. 

C. Suryani. Dwi. 2001. Pengamalan Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-

hari. Bandung: Indonesia Publishing House. 

D. Suryani, Dwi. 2001. Pengamalan Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-

hari, Bandung: Indonesia Publishing House. 

E. Suryani, Dwi. 2001. Pengamalan Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-

hari. Indonesia Publishing House: Bandung. 

Jawaban B 

 
Berikut adalah aturan penulisan daftar pustaka dalam karya ilmiah secara 

umum yang perlu diperhatikan: 

1. Nama 

 
Nama penulis ditulis paling awal. Nama belakang atau nama keluarga ditulis 

terlebih dahulu, diikuti dengan tanda koma (,). Setelah itu, cantumkan nama 

depan dan tengah penulis buku tersebut. Jika buku tersebut merupakan 

karya dari dua penulis atau lebih, hanya penulis pertama yang urutan 

namanya dibalik. Penulis kedua dan seterusnya berada setelahnya, dengan 

urutan yang sesuai nama aslinya. 

2. TahunTerbit 
 

Penulisan tahun terbit di urutan setelah nama penulis dari buku yang 

digunakan sebagai daftar pustaka. Jangan terkecoh pada angka tahun 

cetakan awal sebab bisa saja buku yang dipakai merupakan cetakan kedua, 

ketiga, ataupun terakhir. 
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3. Judul Buku 

 
Tuliskan judul bukumu secara lengkap. Jangan lupa, penulisan judul dibuat 

dengan format italic(miring). 

4. Kota dan NamaPenerbit 

 
Bagian terakhir dalam penulisan daftar pustaka sebuah buku adalah 

mencantumkan kota penerbitan dan nama penerbit yang mencetak buku 

tersebut. Dahulukan penulisan nama kota, baru diikuti dengan nama 

penerbit yang dibatasi dengan tanda titik dua (:). 

 
 

Data Buku: 

Judul : Family Medical Care Volume4 

Penulis : Dr. John F.Knight 

Penerbit : Indonesia PublishingHouse 

KotaPenerbit : Bandung 

TahunTerbit 2001 
 

Cara Penulisan: 

 
Knight, John F. 2001. Family Medical Care Volume 4. Bandung: Indonesia 

Publishing House. 

 
 
 

351. Perhatikan teks berikut! 
 

Metamorfosis 
 

Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang 

melibatkan perubahan penampilan fisik dan/atau struktur setelah 

kelahiran atau penetasan. Terdapat dua jenis metamorfosis yaitu 



 

182 
 

metamorfosis sempurna dan tak sempurna. Dikatakan metamorfosis 

sempurna jika perubahan bentuk awalnya berbeda dengan bentuk 

akhirnya. Contohnya kupu-kupu, katak, dan nyamuk, lalat. Selain itu juga 

adalah Kumbang, Semut,Lebah, Ngengat, Kutu, Lacewing. Sedangkan 

metamorfosis tidak sempurnaterjadi jika perubahan yang dialami hewan 

tidak terlalu mencolok perbedaannya. Contohnya kepik, jangkrik, dan 

belalang Capung, Kutu daun,Jangkrik. 

Teks di atas termasuk teks ... 
 

a. Narasi 

b. eksplanasi 

c. Deskripsi 

d. Argumentasi 

e. Eksposisi  

Jawaban B 

Teks eplanasi karena menerangkan apa dan bagaimana kejadian itu terjadi. 

Ada unsur sebab akibat. 

 
 

352. Daur hidup katak yang benar adalah.... 

a. Katak dewasa => katak muda => kecebong =>telur 

b. telur => larva => pupa => katakdewasa 

c. telur => katak muda => kecebong => katakdewasa 

d. kecebong => katak muda => katak dewasa =>telur 

e. katak dewasa => telur => katak muda => kecebong  

Jawaban : D 

Perhatikan daur katak berikut! 
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353.Daur hidup lalat yang benar adalah.... 

A. lalat dewasa => lalat muda => pupa =>telur 

B. telur => larva => pupa => lalatdewasa 

C. telur => lalat muda => pupa => lalatdewasa 

D. larva => pupa => telur =>imago 

E. lalat dewasa => telur =>  larva => pupa 

Jawaban : B 

Pembahasan 

 
Daur Hidup lalat : telur => larva => pupa => imago (Lalat dewasa) => telur dst 
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354. Daur hidup kupu kupu yang benar adalah... 

A. imago => ulat => telur =>kepompong 

B. telur => ulat => kepompong => kupu dewasa 

C. telur => kupu muda => pupa => kupu dewasa 

D. larva => pupa => telur =>imago 

E. lalat dewasa => telur => larva => lalat muda  

Jawaban : B 

Daur Hidup kupu kupu : telur => larva (ulat) => pupa (pompong) => imago 

(kupu dewasa)=>dst 

 
 

355. Daur hidup semut yang benar adalah... 

A. imago => larva => telur =>pupa 

B. telur => larva => pupa => semut dewasa 

C. telur => larva => semut muda => semut dewasa 

D. telur => nimfa =>imago 

E. telur => semut muda =>imago 

Jawaban : B 
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Daur Hidup semut 
 

 
 
 

356.Dibawah ini hewan yang memiliki fase perubahan yang dialami hewan 

tidak terlalu mencolok perbedaannya pada berbagai fase 

perkembangan adalah... 

a. lalat, jangkrik, belalang 

b. kecoa, rayap, semut 

c. kutu daun, kepik, jangkrik 

d. capung, semut, jangkrik 

e. belalang, jangkrik, kumbang 

Jawaban C 

Perubahan yang dialami hewan tidak terlalu mencolok perbedaannya pada 

berbagai fase perkembangan disebut metamorfosis tak sempurna. 

Contohnya kepik, jangkrik, dan belalang Capung, Kutu daun, Jangkrik, 

Belalang, Belalang sembah, Kecoak, Rayap, Kutu rambut. 

Daur hidup metamorfosis tak sempurna adalah telur => Nimfa => Imago 

(dewasa) 
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357. Daur hidup capung yang benar adalah... 

A. imago => larva => telur =>pupa 

B. telur => larva => pupa => capungdewasa 

C. telur => larva => capungt muda =>capungdewasa 

D. telur => nimfa =>imago 

E. telur => larva => kepompong => capung dewasa  

Jawaban: D 

 

Capung adalah hewan dengan metamorfosis tak sempurna. Daur hidup 

metamorfosis tak sempurna adalah telur => Nimfa(muda) => Imago(dewasa) => 

telur 

 
 

358.Daur hidup belalang yang benar adalah... 

A. imago => larva => telur => pupa 

B. telur => larva => pupa => belalang dewasa 

C. telur => larva => belalang muda =>capung dewasa 

D. telur => belalang muda => imago 
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E. telur => larva => belalang muda => belalang dewasa  

Jawaban: D 

Belalang adalah hewan yang metamorfosis tak sempurna 

telur => Nimfa(muda) => Imago(dewasa) => telur Daur hidup belalang 

 
 
 

359.Daur hidup kecoa yang benar adalah... 

A. imago => larva => telur => pupa 

B. telur => kecoa muda => imago 

C. telur => larva => pupa => kecoa dewasa 

D. telur => larva => kecoa muda => kecoa dewasa 

E. telur => larva => kecoa muda => kecoa dewasa  

Jawaban : B 

Kecoa adalah hewan dengan metamorfosis tak sempurna Daur Hidup kecoa 
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360.Perubahan energi terjadi pada penggunaan panel surya adalah.... 

 
a. energi panas menjadi energi listrik 

b. energi cahaya menjadi energi listrik 

c. energi gerak menjadi energi listrik 

d. energi cahaya menjadi energi kalor 

e. energi kalor menjadi energi cahaya  

Jawaban : B 

Cara kerja panel surya adalah panel menerima cahaya dari matahari yang 

menyebabkan terjadinya listrik dari gabungan foton dan elektron. 

 

361. Panel surya merupakan jenis energi terbarukan yang ramah lingkungan. 

Panel surya dikatakan sebagai sumber energi ramah lingkungan artinya 

adalah... 

 
a. meminimalisir bahaya pada ekosistemlingkungan 

b. mudah diperoleh darilingkungan 

c. memperbaiki kerusakan alam danlingkungan 

d. menjaga lingkungan tetapbersih 
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e. dapat diperbarui dan tidak akan habis karena penggunaan  

Jawaban: A 

Menurut KBBI ramah lingkungan artinya meminimalisir atau meniadakan bahaya 

pada ekosistem lingkungan 

 
362.Sebagai upaya mencari energi alternatif untuk membangkitkan listrik, 

energi matahari sudah mulai digunakan. alternatif pada kalimat ini 

memiliki arti.... 

 
a. penambah 

b. lain 

c. pemelihara 

d. pengganti 

e. sumber  

 
Jawaban: D 
Alternatif artinya pengganti. 

 

363.Perhatikan alat alat panel suryaberikut! 

 
1. baterai/aki 

2. Inverter 

3. Sel surya 

4. charge controller 

5. Televisi 

6. Panel  surya 

Alur Perpindahan energi listrik yang terjadi pada panel surya sampai bisa 

digunakan untuk menyalakan televisi adalah... 

 
a.  6,3,4,1,2,5 
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b. 3,6,2,1,4,5 

c.  6,3,2,1,4,5 

d. 3,6,4,1,2,5 

e.  3,6,2,4,1,5 

 
Jawaban D 

 
Sel surya adalah alat yang digunakan untuk menyerap dan mengubah sinar 

matahari menjadi energi listrik 

 
Panel surya adalah gabungan sel sel surya. 

 

Solar charge controller akan melakukan pengisian muatan listrik kedalam 

baterai dengan arus yang besar ketika baterai kosong dan kemudian arus 

pengisian diturunkan secara bertahap ketika baterai semakin penuh. 

 
Baterai adalah alat untuk menyimpan muatan listrik. Jadi, pada saat sel 

surya mengkonversikan energi cahaya matahari menjadi energi listrik, 

energi listrik tersebut kemudian disimpan pada baterai yang kemudian 

akan digunakan. 

 
Inverter adalah perangkat yang digunakan untuk mengubah arus DC dari 

sel surya dan baterai menjadi arus AC dengan tegangan 220 Volt yang 

kemudian akan digunakan pada listrik komersial seperti lampu dan televisi. 

 
Perjalanan aliran listrik Pada panel listrik 

 
Didalam sinar matahari terkandung energi dalam bentuk foton. Katika 

foton inimengenai permukaan sel surya, elektronnya akan tereksitasi dan 

menimbulkan aliran listrik. Energi yang dihasilkan dikumpulkan dalam 

panel surya agar berkapasitas besar. adanya solar charge controller maka 

energi listrik yang telah dihasilkan oleh sel surya akan otomatis akan 

diisikan pada aki/baterai dan menjaga aki/baterai agar tetap dalam kondisi 
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baik. Tegangan yang dihasilkan masih dalam DC maka kita perlu 

merubahnya menjadi AC agar bisa digunakan ke perangkat listrik dirumah. 

Alat tersebut dinamakan Inverter. Hasil output inverter bisa digunakan 

untuk menyalakan televisi.. 

 
 

364.Urutan perubahan energi pada dinamo sepeda adalah... 

A. Energi kinetik => energi potensial => energi listrik 

B. Energi gerak => energi kinetik => energi listrik 

C. Energi kinetik => energi mekanik => energi listrik 

D. Energi kinetik => energi listrik => energi cahaya 

E. Energi kinetik => energi magnet => energi listrik 
 

 
Jawaban D 

Dinamo sepeda adalah generator sederhana yang mengubah energi gerak 

(kinetik) menjadi listrik. Perangkat dinamo sepeda digunakan untuk 

menyalakan lampu depan dan belakang sepeda. 

Perubahan energi 

Energi gerak (kinetik) => energi listrik => energi cahaya 
 
 

365.Tahapan perubahan energi yang terjadi pada PLTA adalah... 

a. Energi Potensial => Energi kinetik => Energi Listrik 

b. Energi kinetik => Energi Potensial => Energi Listrik 

c. Energi Kinetik => Energi mekanik => Energi Listrik 

d. Energi Potensial=> Energi mekanik => Energi Listrik 

e. Energi mekanik => Energi Potensial => Energi Listrik 

 
 

Jawaban A 

i. Ketika air di tampung dalam bendungan maka ada energipotensial 
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ii. Ketika air dibendungan dialirkan lewat pipa maka menjadi energikinetik 

iii. Ketika aliran air dalam pipa digunakan untuk memutar generator maka 

berubah menjadi energilistrik. 

 
366.Keuntungan dari pembangkit listrik tenaga air terkait dengan pelestarian 

alam kecuali... 

a. Ramah lingkungan 

b. merupakan energi yang dapat diperbarui 

c. tidak menyebabkanpolusi. 

d. Mengurangi efek rumahkaca 

e. Meningkatkan kadar oksigen pada lingkungan. 
 
 

Jawaban E 

Manfaat PLTA terkait pelestarian alam adalah 

i. Ramah lingkungan 

ii. merupakan energi yang dapat diperbarui 

iii. tidak menyebabkan polusi. 

iv. Mengurangi efek rumahkaca 
 
 

367.Perhatikan gambar berikut! 
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Bagian dinamo sepeda pada gambar di atas yang ditunjukan pada nomor 3 
adalah... 

a. Rodadinamo 

b. As/sumbu dinamo 

c. Magnet 

d. Kumparan 

e. Inti besi  

Jawaban: C 

Gambar nomor 1 adalah Roda dinamo, Gambar nomor 2 adalah As/sumbu 

dinamo, Gambar nomor 3 adalah Magnet, Gambar nomor 4 adalah Kumparan, 

Gambar nomor 5 adalah Inti besi 

 

368. Peristiwa yang menyerupai prinsip percobaan menggosokan penggaris 

plastik dengan rambut adalah... 

a. Dinamo sepeda yang menghidupkan lampu. 

b. Lampu senter yang dihubungkan baterai 

c. Televisi yang dipasangkan pada aliran listrik 

d. Kelistrikan mobil dengan aki 

e. Terjadinya petir  

Jawaban : E 

Peristiwa listrik statis contohnya percobaan menggosokan penggaris plastik 

ke rambut dan terjadinya petir. Listrik dinamis contohnya Dinamo sepeda 

yang menghidupkan lampu Lampu senter yang dihubungkan baterai, 

Televisi yang dipasangkan pada aliran listrik, Kelistrikan mobil dengan aki 
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369.Anton mengelilingi halaman 3 kali yang berbentuk persegi, luas 

halaman 289 m2. Jarak yang ditempuh anton adalah.... 

A. 204 m 

B. 96 m 

C. 68 m 

D. 289 m 

E. 51 m  

 

Jawaban : A 

 

Luas persegi = 𝑠2 

 
289 = 𝑠2 

 

S = √289 
 

S = 17 m K = 4 s K = 68m 

Total jarak 3 kali putaran = 3 x 68 = 204 m 
 

370.Urutan kejadian pemberontakan yang pernah terjadi paska 

kemerdekaan Indonesia adalah... 

a. PKI Madiun , RMS maluku, G30sPKI 

b. APRA, Karto Suwiryo, G30sPKI 

c. PRRI , RMS Maluku,permesta 

d. RMS Maluku, Andi Aziz,Permesta 

e. PKI madiun, RMS Maluku, Andi Aziz  

Jawaban : A 

Urutan kejadian pemberontakan pasca kemerdekaan adalah  

1.PKI Madiun pada 18 September 1948 
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2. Pemberontakan darul islam(DI/TII) Kartosuwiryo pada 19 Desember1948 
 

3. Peristiwa APRA di Bandung pada 23 Januari1950 

 
4. Peristiwa Andi Aziz di Ujungpandan pda 5 April1950 

 
5. Peristiwa RMS di Maluku pada 1 November1950 

 
6. Pemberontakan Ibnu Hajar di KalimantanSelatan 

 
7. Pemberontakan PRRI di Sulawesi pada 1958 -1961 

 
8. Pemberontakan Permesta di Sulawesi pada 1958 -1961 

 
9. Pemberontakan G 30 S/PKI pada 30 September 1965 

 

 
 

371.Perhatikan teks di bawah ini! 
 

Terjadinya pemberontakan DI/TII di Jawa Barat ini dilandasi ketidakpuasan dari 

Kartosoewirjo terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Waktu itu, 

kemerdekaan RI 

dibayang-bayangi kehadiran Belanda yang masih ingin berkuasa atas Indonesia. 

Di awal tahun 1948, terjadi pertemuan antara SM Kartosoewirjo dengan 

Panglima Laskar Sabilillah dan Raden Oni Syahroni. 

Pertemuan ini terjadi lantaran ketiga tokoh tersebut menentang adanya 

Perjanjian Renville. Mereka menganggap perjanjian tersebut  tidak  melindungi  

warga  Jawa  Barat. Kartosoewirjo lantas mengubah penolakannya dengan 

membentuk negara Islam yaitu Negara Islam Indonesia (NII) yang dipimpin oleh 

dirinya sendiri Dicetusnya NII ini menjadi bentuk protes dari Kartosoewirjo 

kepada Belanda sekaligus untuk Indonesia yang mereka anggap terlalu lemah 
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Dari ilustrasi di atas merupakan pelanggaran Pancasila sila ke ... 

 
a. I 

b. II 

c. III 

d. IV 

e. V  

 

Jawaban: C 

Jelas pemberontakan merupakan upaya untuk memisahkan diri dari NKRI 

merupakan pelanggaran sila persatuan indonesia. 

 

372.Kontribusi pemerintah mengenai kesehatan pada alenia keempat 

 
Peran pemerintah terhadap warga negaranya dalam menjalankan 

pemerintahan salah satunya adalah dengan memberikan pelayanan publik. Salah 

satu pelayanan publik tersebut adalah pelayanan kesehatan. Sebagai bentuk 

tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yaitu 

dengan program jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan 

adalah bagian dari JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang merupakan kebijakan 

pemerintah di bidang kesehatan dan bertujuan mewujudkan terselenggaranya 

pemberian jaminan kesehatan yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia 

khususnya bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. JKN merupakan 

bagian dari Sistem jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan melalui 

mekanisme asuransi yang sifatnya wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 

tahun 2004 tentang SJSN. 

Dari teks di atas Program BPJS yang merupakan bentuk jaminan pemerintah 

terhadap kesehatan warga negara. Hal tersebut sesuai dengan realisasi tujuan 

negara yang termuat dalam pembukaan UUD 1945 yaitu.... 
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a. Mencerdaskan kehidupanbangsa 

b. Melaksanakan ketertibandunia 

c. Memajukan kesejahteraanumum 

d. Keadilan sosial bagi seluruh rakyatindonesia 

e. Melindungi segenap bangsa indonesia  

Jawaban : C 

Tujuan negara yang termuat dalam pembukaan UUD 1945 adalah Melindungi 

segenap bangsa indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan 

kehidupan bangsa Melaksanakan ketertiban dunia . 

BPJS adalah program pemerintah untuk memajukan kesejahteraan yang 

termasuk didalamnya adalah jaminan kesehatan. 

 

373.Andi,AntodanArmanbersamasamamendoronggerobakdenganarahyang

samamasing masing 10N, 5N, dan 20N . Ketiga saudara tersebut dapat 

memindahkan benda 70 Kg maka percepatan gerobak tersebutadalah... 

a. 2 m/s2 

b. 0,5 m/s2 

c. 35m/s2 

d. 10m/s2 

e. 5 m/s2 

Jawaban : B 

Total F = 10N + 5N + 20N = 35N 
 

m = 70 kg 

a= 
𝐹

𝑚
 

a = 
35

70
 

𝑎 = 0,5 𝑚/𝑠2 
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374. Terdapat 3 oven yaitu oven A,B, dan C. Oven A dapat memproduksi 10 kue dalam 

waktu 1 jam. Oven B dapat memproduksi 15 kue dalam 1 jam dan oven C dapat 

memproduksi 20 kue dalam waktu 1 jam. Jika ketiga oven digunakan bersama 

sama dalam 3 jam. Maka banyaknya kue yang diproduksi adalah... 

a. 135 kue 

b. 45 kue 

c. 155 kue 

d. 145 kue 

e. 150 kue 

 

 Jawaban A 

Kue yang dihasilkan dalam 1 jam oleh 3 oven adalah = 10 + 15 + 20 = 45 Jadi jika 

bekerja selama 3 jam maka banyaknya kue adalah 3 x 45 = 135 kue 

375. Perubahan iklim terjadi di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. 

Perubahan iklim tersebut menyebabkan kemarau panjang hingga hujan yang tidak 

menentu. Peristiwa alam tersebut berdampak pada keadaan alam daerah tertentu. 

Misalnya, di daerah dataran tinggi, intensitas hujan yang tinggi menyebabkan tanah 

terkikis dan rapuh. Keadaan alam tersebut berpotensi menyebabkan bencana tanah 

longsor. 

Kalimat utama paragraf tersebut adalah .... 

A. Perubahan iklim menyebabkan cuaca ekstrem, mulai dari kemarau panjang hingga 

hujan yang tidak menentu.  

B. Hal terpenting yang dapat dilakukan adalah mengubah gaya hidup menjadi lebih 

hemat energi. 

C. Perubahan iklim terjadi akibat pemanasan global yang merusak lapisan ozon. 

Pemanasan global tidak lain disebabkan oleh ulah manusia sendiri. 

D. Perubahan iklim terjadi di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. 

Jawaban : D 
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376. Paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir disebut .... 

A. Paragraf induktif 

B. Paragraf deduktif 

C. Paragraf campuran 

D. Paragraf deduktif-induktif 

Jawaban : A 

377. Sampah ada yang sulit hancur dan adapula yang mudah. Sampah bisa 

mengancam kehidupan manusia. Secara umum, jenis sampah dapat dibagi dua, yaitu 

sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal 

dari makhluk hidup, seperti daun-daunan, sampah dapur, dan lain-lain. Jenis sampah 

ini bisa diuraikan secara alami. Sementara itu, sampah anorganik adalah sampah 

yang sulit hancur secara alami. Contoh sampah anorganik adalah kertas, plastik, 

kaleng, dan lain-lain. 

Ide Pokok paragraf di atas adalah .... 

A. Sampah mengancam manusia 

B. Contoh-contoh sampah 
C. Dua jenis sampah 
D. Sampah sulit hancur 

Jawaban : C 

378. Gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf dinamakan .... 
A. kalimat 
B. ide pokok 
C. kata kunci 
D. kosa kata 

Jawaban : B 

379. Buahnya bulat seperti bola. Kulit buahnya keras seperti batu. Inilah buah Kawis 
yang daging buahnyanya berwarna hitam. Jika diseduh dengan air, rasanya mirip 
minuman bersoda rasa kola. 

Ide pokok teks di atas adalah .... 

 
A. Buah mirip kola 
B. Buah kawis  
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C. Buah bentuk bulat 
D. Dagingnya warna hitam 

Jawaban : B 

380. Udara di Bogor terasa dingin. Kali ini dinginnya melebihi hari-hari sebelumnya. 
Dinginnya suhu udara di Bogor mencapai 24ºC. Data tingkat suhu udara ini, 
terdapat di papan informasi pengukur suhu di jalan-jalan besar di kota Bogor. 
Ide pokok bacaan di atas adalah .... 
A. suhu di Bogor mencapai 24ºC 
B. keadaan di Bogor 
C. keadaan cuaca di Bogor yang dingin 
D. informasi suhu di jalan-jalan Kota Bogor 

Jawaban : C 

381. Asupan makanan di pagi hari sangat penting bagi tubuh. Karena, hal tersebut 
dapat membuat tubuh lebih berenergi, sehingga kita pun bisa menjalankan 
aktivitas sehari-hari dengan optimal. Maka dari itu, sarapan di waktu pagi sangatlah 
penting bagi tubuh kita. Adapun makanan yang mesti kita santap di waktu sarapan 
adalah makanan yang sehat dan bergizi, serta cukup mengenyangkan perut kita. 
Ide Pokok paragraf di atas adalah .... 
A. Asupan makanan 
B. Sarapan pagi 
C. Sarapan pagi penting 
D. Waktu sarapan 

Jawaban : C 

 

381. Perhatikan langkah langkah pembuatan bubur kacang hijauberikut! 
 

1. Kacang hijau yang sudah direndam selama 1 jam kemudian rebus 

dengan 1 Lair hingga matang dan empuk. Sisihkan. 

2. Rebus kembali kacang hijau dan masukkan pula daun pandan dan 

santan.Aduk hingga rata. 

3. Masukan jahe dan juga garam. Aduk hingga rata. Aduk hingga 

santanberbusa. 

4. Bubur kacang hijau siap dinikmati selagihangat. 
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5. Rebus gula merah dan gula pasir dengan 500 ml air. Tunggu hinggalarut. 

6. Setelah gula merah dan gula pasir larut dan mendidih, tuang ke dalam 

air rebusan kacang hijau dengan memakaisaringan. 

Urutan langkah yang benar dalam membuat bubur kacang hijau adalah.... 
 

a.   1, 5, 6, 2, 3,4 

b.   1, 6, 5, 2, 3,4 

c.   1, 5, 2, 6, 3,4 

d.   1, 5, 6, 3, 2,4 

e.   1, 5, 2, 3, 6,4 

 
Jawaban A 

382. Paman baru saja selesai membersihkan halaman depan. Di ruang tamu 

dilihatnya Adi dan Beni sedang belajar. Paman menyapa mereka dengan ramah. 

Paman lalu masuk lewat pintu depan. Paragraf diatas adalah jenis paragraf.... 

A. Nasarsi 

B. Deskripsi 

C. Argumentasi 

D. Eksposisi 

E. persuasi  

Jawaban : A 

Ciri-ciri paragraf narasi: 

– terdapat tokoh 

– terdapat alur dan konflik 
 

Ciri-ciri paragraf deskripsi: 

– menggambarkan suatu objek dengan melibatkan pengamatan dari panca 
indra 

 
Ciri-ciri paragraf argumentasi: 

– berisi pendapat yang didukung dengan data 

– berusaha meyakinkan pembaca dengan data yangdisajikan 



 

202 
 

 
Ciri-ciri paragraf persuasi: 

– berisi ajakan kepadapembaca 
 

Ciri-ciri paragraf eksposisi: 

– menyajikan informasi tentang sesuatu hal berdasarkanfakta 
 

383.Buah pepaya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Buah pepaya 

mengandung papain dan serat yang dapat membantu mengatasi gangguan 

pencernaan. Kandungan vitamin C dalam buah pepaya dapat memperbaiki 

sistem imunitas tubuh. Sementara itu, biji pepaya juga mengandung 

flavanoid untuk menjaga kesehatan ginjal. 

A. Nasarsi 

B. Deskripsi 

C. Argumentasi 

D. Eksposisi 

E. persuasi  

Jawaban : D 

Ciri-ciri paragraf narasi: 

– terdapat tokoh 

– terdapat alur dan konflik 
 

Ciri-ciri paragraf deskripsi: 

– menggambarkan suatu objek dengan melibatkan pengamatan dari panca 
indra 

 
Ciri-ciri paragraf argumentasi: 

– berisi pendapat yang didukung dengan data 

– berusaha meyakinkan pembaca dengan data yang disajikan 
 

Ciri-ciri paragraf persuasi: 

– berisi ajakan kepada pembaca 
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Ciri-ciri paragraf eksposisi: 

– menyajikan informasi tentang sesuatu hal berdasarkanfakta 
 
 

384.Perpustakaan merupakan sumber belajar yang menyediakan berbagai 

bacaan. Bacaan tersebut misalnya buku, kamus, majalah, dan tabloid. Di 

perpustakaan, kita dapat membaca bacaan tersebut sepuasnya. Kita pun 

dapat meminjamnya untuk dibaca dirumah. Dengan banyak membaca, 

tentunya kita akan memperoleh banyak pengetahuan. Jadi, seharusnya kita 

memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar semaksimal mungkin. 

Bacaan diatas termasuk dalam jenis paragraf …. 

A. Nasarsi 

B. Deskripsi 

C. Argumentasi 

D. Eksposisi 

E. persuasi  

Jawaban : E 

Ciri-ciri paragraf persuasi: 

– berisi ajakan kepada pembaca 
 
 

385.Tumbuhan kaktus memiliki ciri khusus pada daun, batang, dan akarnya. 

Daunnya berbentuk duri. Batangnya tebal berlapis lilin.Akarnya tumbuh 

memanjang dan berserabut serabut. Paragraf di atas termasuk paragraf... 

A. Nasarsi 

B. Deskripsi 

C. Argumentasi 

D. Eksposisi 

E. persuasi  

Jawaban : B 
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Ciri-ciri paragraf deskripsi: 
 

– menggambarkan suatu objek dengan melibatkan pengamatan dari panca 
indra 

 
386.Kerukunan warga sekolah harus dipupuk agar tercipta suasana belajar 

yang nyaman dan menyenangkan. Dalam hal ini, partisipasi seluruh 

warga sekolah sangat diharapkan. Upaya menjalin kerukunan tersebut 

harus dilakukan di setiap bentuk kegiatan. Sikap saling menghargai       

antar       warga       sekolah       merupakan       kunci       utama.  Paragraf 

diatas termasuk... 

A. Nasarsi 

B. Deskripsi 

C. Argumentasi 

D. Eksposisi 

E. Persuasi  

Jawaban: C 

Ciri-ciri paragraf argumentasi: 

– berisi pendapat yang didukung dengan data 

– berusaha meyakinkan pembaca dengan data yangdisajikan 
 

 

386. Berikut ini yang bukan sikap pengamalan Pancasila sila ke-5 adalah .... 
A. bersikap hemat dan mau bekerja keras sesuai kemampuan 
B. rajin beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa 
C. menggalang kegiatan sosial 
D. gemar menabung 

Jawaban : B 
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387. Berikut ini yang bukan merupakan nilai luhur yang terkandung pada sila 

keempat Pancasila adalah .... 

A. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat 

B. tidak memaksakan kehendak kepada orang lain 

C. memaksakan suatu agama kepada pemeluk agama lain 

D. mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama 

Jawaban : C 

 

388.Berikut ini merupakan pengamalan sila ke-4 Pancasila adalah .... 

 

A. Mengikuti Pemilu untuk memilih Presiden dan wakil Presiden 

B. Mengikuti kerjabakti dengan tanggung jawab 

C. Mengikuti ulangan dengan tertib 

D. Mengikuti kegiatan amal 

Jawaban : A 

389. Sikap-sikap berikut ini yang merupakan pengamalan dari sila keempat 

Pancasila adalah .... 

 

A. selalu tertib dalam menjalankan ibadah 

B. mengganggu teman yang berlainan agama dalam beribadah 

C. menyontek ketika ulangan ataupun mengerjakan tugas di kelas 

D. menyampaikan pendapat dengan santun saat diskusi kelompok 

Jawaban : D 

390. Contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila ke-5 adalah .... 

A. ikut berperan serta dalam pemerintahan 

B. merasa bangga sebagai bangsa Indonesia 

C. menjaga nama baik bangsa dan negara 

D. menghargai karya orang lain 

Jawaban : D 
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391.Perhatikan sebagaiberikut! 

1. Perang margarana 

2. Peristiwa bandung lautan api 

3. Perlawanan rakyat Sulawesi 

4. Agresi militer1 

Urutan peristiwa mempertahankan Indonesia setelah kemerdekaan adalah...  

a.2-1-3 

b. 1-2-3 

c.  2-1-4 

d. 3-4-2 

e.  4-2-1 
 

Jawaban C 
 

Perang Margarana 20 November 1946. Pertempuran ini dipimpin oleh 

Kepala Divisi Sunda Kecil KolonelI Gusti Ngurah Rai. 

 

Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret 1946 

 
Masa perjuangan rakyat Sulawesi Selatan berlangsung pada tahun 1829 

hingga tahun 1907. 

Serangan Militer Belanda I adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera 

terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 

194 

 

392.Hubungan antara senar gitar dengan frekuensi yang dihasilkan adalah.... 

a. Semakin panjang senar semakin rendah frekuensi yangdihasilkan 

b. Semakin panjang senar semakin tinggifrekuensinya 

c. Semakin besar senar gitar semakin tinggi frekuensi yangdihasilkan 

d. Semakin kecil luas penampang senar gitar semakin rendah frekuensi 
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yangdihasilkan 

e. Semakin panjang senar gitar semakin besar pula luas 

penampang senar Jawaban : A 

Perhatikan Rumus Hukum Mersenne 
 

393.Perhatikan posisi burung yang sedang terbang bebas seperti pada gambar 
berikut! 

 

Saat terbang di udara gerakan burung tersebut dapat dijelaskan dengan hukum 
ketiga Newton, yaitu dengan cara memanfaatkan sifat aliran udara. Perbandingan 
besarnya gaya aksi dan reaksi antara burung dengan udara yang benar adalah... 

a. sama, sehingga burung dapat terbang dengan stabil di udara 

b. berbeda, sehingga burung dapat melayang diudara 

c. sama, karena gaya yang dimilikinya melebihi besar gaya gesekan 

udara maka burung dapat maju kedepan 

d. berbeda,karena gaya yang dimilikinya lebih kecil dari gaya gesekan 

udara sehingga burung dapat maju kedepan 

e. berbeda, sehingga burung dapat terbang dengan stabil diudara  

Jawaban : C 

Berdasarkan hukum ketiga Newton, dimana berlaku , maka perbandingan 



 

208 
 

besarnya gaya aksi dan reaksi antara burung dengan udara adalah sama, 

karena gaya yang dimilikinya melebihi besar gaya gesekan udara maka 

burung dapat maju kedepan. Pada fenomena burung yang sedang 

terbang, gerak kepakan pada sayap disebut dengan gaya aksi sementara 

gaya reaksinya adalah balasan dari udara dengan besar gaya yang sama. 

Namun, besar gaya aksi tersebut melebihi besar gaya gesek udara maka 

burung pu nsaat terbang bisa untuk melaju kedepan. 

 

394.Penggunaan huruf kapital berikut yang tidak tepat adalah... 

a. Mereka sedang belajar bersama di perpustakaan 

b. Adik Sandi bernama Sinta. 

c. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. 

d. Keluarga Aji pergi berlibur ke Yogyakarta. 

e. Pak Slamet berasal dari suku Jawa.  

Jawaban: C 

i.Huruf kapital digunakan di awal sebuah kalimat Contoh: 

Mereka sedang belajar bersama di perpustakaan 

 

ii.Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf pertama nama orang Contoh 

Adik Sandi bernama Sinta. 
 

iii.Huruf kapital digunakan pada kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. Contoh 

Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. 
 

iv.huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama suku 

dan agama Contoh 

Pak Slamet berasal dari suku Jawa. 

 
v.Huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama kota dan nama negara Contoh 

Keluarga Aji pergi berlibur ke Yogyakarta. 
 



 

209 
 

vi.Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama hari dan nama bulan 

Contoh 

Hari Sabtu dan Minggu, Nia libur sekolah. 
 

 

395.Perhatikan gambarberikut! 
 

 

Fungsi organ yang ditunjukan oleh nomor 2 adalah... 
 

a. memompa dalam sistem peredaran darah 

b. menyaring zat berbahaya dari darah, menjaga kadar kolesterol dan glukosa 
dalam darah 

c. berperan dalam difusi gas CO2 dan O2 pada proses pernapasan 

d. menghasilkan enzim yang diperlukan untuk pencernaan 

e. mengekskresikan urin ke ureter yang kemudian diteruskan keluar dari tubuh 

Jawaban : A 

1. Otak : pengendalian diri, perencanaan, penalaran, dan berfikir abstrak, 

yang membuat manusia adalah spesies paling cerdas dibumi. 

2. Jantung berperan sebagai pemompa dalam sistem peredarandarah 

3. Lambung menghasilkan enzim yang diperlukan untukpencernaan 

4. Ginjal mengekskresikan urin ke ureter yang kemudian diteruskan keluar 
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daritubuh 

5. Usus besar terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini membantu 

dalam proses pembusukan sisa makanan menjadifeses. 

6. Hati meliputi; penyaringan zat berbahaya dari darah, menjaga kadar 
kolesterol dan glukosa dalamdarah 

7. Paru paru tempat difusi gas CO2 dan O2 pada proses pernapasan 

8. Faringterletakdihulutenggorokandanmerupakanpersimpanganantararo

nggamulut ke kerongkongan dan rongga hidung ketenggorokan 

9. Kandung kemih : kantung otot yang fleksibel yang menyimpan urin 

sebelum diekskresikan 

 
 

396.Perhatikan gambarberikut! 

 

 
Fungsi organ yang ditunjukan oleh nomor 3 adalah... 

 
a. memompa dalam sistem peredaran darah 

b. menyaring zat berbahaya dari darah, menjaga kadar kolesterol dan glukosa 
dalam darah 

c. berperan dalam difusi gas CO2 dan O2 pada proses pernapasan 

d. menghasilkan enzim yang diperlukan untuk pencernaan 

e. mengekskresikan urin ke ureter yang kemudian diteruskan keluar dari tubuh  

Jawaban: D 
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397. Hewan yang memiliki ciri ciri : tubuh terdiri dari kepala dan perut, 

beruas dan pada tiap ruas ada sepasang kaki adalah... 

a. Labalaba 

b. Lipan 

c. Belalang 

d. Kecoa 

e. Kupu Kupu 

 
 

Jawaban B 
 

Ciri Laba Laba 

1. laba-laba memiliki 2 segment tubuh (Cephalothorax atau kepala yang 
bersatu dengan leher, dan abdomen atauperut) 

2. Jumlah kaki laba-laba: 4pasang 
3. Sayap laba-laba: tidakada 
4. Jumlah mata laba-laba:2 
5. Binatang yang lebihkecil 

 
Kumbang 

1. 3 segment tubuh (kepala, thorax atau dada, abdomen atauperut) 
2. Jumlah kaki kumbang: 3pasang 
3. Sayap serangga:2 
4. Jumlah mata kumbang:2 
5. Memakan buah, daun, sampah, hewanmati 

 

Ciri kelabang/lipan 
 

1. Kaki beruas-ruas, 

2. tubuh terbagi menjadi kepala, dada, dan abdomen, setiap ruas memiliki 

sepasang alat embelan. 

3. tubuh: sefalotoraks dan abdomen yang panjang. 

4. kaki: 1 pasang pada setiap segmen abdomen 

5. antena: 1pasang 

6. memakan binatang yang lebih kecil  
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Ciri belalang 

1. Memiliki sepasang antena 

2. Belalang memiliki 3 pasang kaki untuk melompat. 

3. Tubuh belalang terdiri dari buku-buku, 

4. terdiri dari kepala, dada (thorax) dan perut (abdomen) 

5. Memiliki sayap yang digunakan untuk terbang, 

6. Memakan daun  

Ciri KupuKupu 

1. Tubuh terdiri dari kepala, dada, dan perut(abdomen). 

2. Memiliki 3 pasang kaki yang terdapat di bagiandada. 

3. Sayap berjumlah 2 pasang dan bewarnaindah. 

4. Tipe mulut penghisap dengan probosis berfungsi sebagai penghisap nektar 
 

 
Kecoa : 

1. Tubuhnya terdiri atas 3 segmen : kepala, dada, dan perut 

2. Bersayap licin, keras, tidakberbulu 

3. Memiliki sepasang antena 

4. Memiliki 3 pasang kaki 

5. Perutnya terdapat di bawah dan sedikit lebih lembek dari bagian punggungnya 

6. Omnivora 

 
Lebah : 

1. Tubuhnya terdiri atas 3 segmen : kepala, dada, dan perut 

2. Bersayap 

3. berbulu 

4. Memiliki sepasang antena 

5. Memiliki 3 pasang kaki 

6. Menghisap nekstar 
 

398. Hewan yang memiliki ciri ciri : tubuh terdiri dari kepala dan badan, tak 
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bersayap dan memiliki 4 pasang kaki adalah... 

A. Laba laba 

B. Lipan 

C. Belalang 

D. Kecoa 

E. Kupu Kupu  

Jawaban : A 

Ciri Laba Laba 

1. laba-laba memiliki 2 segment tubuh (Cephalothorax atau kepala yang 
bersatudengan leher, dan abdomen atauperut) 

2. Jumlah kaki laba-laba: 4pasang 

3. Sayap laba-laba: tidakada 
4. Jumlah mata laba-laba:2 

 
 

399.Untuk menyelesaikan kasus Undang Undang Cipta Kerja maka lembaga yang 

memiliki kewenangan dalam menguji undang undang (Judicial Review) 

tersebut adalah.... 

A. Mahkamah Agung 

B. Mahkamah Konstitusi 

C. DPR 

D. MPR 

E. Pengadilan Tinggi  

Jawaban: B 

'Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir 

yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap 

Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran 

partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 

 
Fungsi peradilan MA dalam pengujian ialah hak uji materiil, yaitu wewenang 
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menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-

undang misalnya perpres, kepres, perda, permen, peraturan pemerintah. 

tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) 

bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi 

 

 
400.Untuk menyelesaikan kasus semua sengketa yang timbul karena 

perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik 

Indonesia maka lembaga yang berwenang adalah adalah.... 

A. Mahkamah Agung 

B. Mahkamah Konstitusi 

C. DPR 

D. Kementrian Kelautan dan Perikanan 

E. Pengadilan Tinggi  

Jawaban : A 

401.Perhatikan gambar berikut! 

 

Tujuan lereng di buat seperti gambar di atas kecuali... 

 

a. Menjaga kestabilan tanah lereng 

b. Mengurangi kecepatan aliran air 

c. Memperbesar penyerapan air ketanah 

d. Mencegah tanah longsor 

e. Mencegah banjir  



 

215 
 

Jawaban: E 

Terasering atau sengkedan adalah suatu metode konservasi dengan cara 

membuat teras– teras yang dikerjakan guna mengurangi panjang lereng dan 

menahan air sehingga dapat mengurangi kecepatan serta jumlah aliran 

permukaan, dan juga untuk memperbesar peluang penyerapan air yang 

dilakukan oleh tanah sehingga dapat mencegah kelongsoran tanah 

 

402.Fungsi terumbu karang dalam upaya pelestarian alam adalah... 

a. Menjaga ekosistem laut 

b. Tempat wisata bahari yang menawan 

c. Menawarkan keindahan laut 

d. Sumber makanan bagi manusia 

e. Bahan obat obatan bagi manusia  

Jawaban: A 

Fungsi utama terumbu karang dalam pelestarian alam adalah menjaga 

ekosistem laut. Tempat tinggal yang ideal bagi hewan-hewan kecil seperti kuda 

laut, ikan kerapu, ikan baronang, dan ikan kecil lainnya. Selain itu, terumbu 

karang juga menjadi sumber makanan bagi hewan-hewan terebut. Terumbu 

karang mampu menahan dan memperlambat arus ombak yang datang ke 

pesisir. 

 

 
403. Yang terjadi jika terumbu karang habis kecuali 

a. Terjadi abrasi laut 

b. Banyak biota laut yang punah 

c. Hilangnya sumber makanan bagi manusia dari laut 

d. Kehilangan potensi penggunaan terumbu karang untuk bahan kosmetik 

e. Mencegah banjir pada daerah pantai  

Jawaban: E 

404. Perhatikan kegiatan berikut! 
 

1. tidak menginjak terumbu karang saat sedang menyelam atau berenang 
dilautan 

2. Memancing ikan tanpa merusak karang 
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3. Tidak menurunkan jangkar perahu / kapal di kawasan terumbu karang 
4. Tidak mengambil terumbu karang untuk bahan bahan kosmetik dan obat-

obatan. 
5. Menjaga kebersihan laut dari sampah dan endapan lumpur 

Yang merupakan upaya dalam melestarikan terumbu karang adalah...  

a. 1,2,3,5 

b. 1,2,3,4 

c.  1,3,4,5 

d.  1,4,5 

e.  1,2,4 
 

Jawaban : A 

 
405. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi dari hutan mangrove adalah. 

A. sebagai filter zat garam yang dibawa angin laut ke kawasan darat 

B. sebagai habitat beberapa jenis air payau 

C. sumber pendapatan bagi masyarakat 

D. tidak dapat dijadikan sebagai kawasan wisata 

E. mencegah sunami  

Jawaban A 

Fungsi Hutan bakau atau mangrove adalah 

 
1. Mencegah abrasi airlaut 

2. Hutan bakau sebagai tempat hidup biota laut 

3. Hutan bakau sebagai sumber makanan bagi hewan ternak 

4. Hutan bakau sebagai sumber pendapatan bagi nelayan 

5. Bahan penghasil obat-obatan 

6. Menahan badai dan angin 

7. Mencegah Tsunami 

8. Penyerap karbondioksida  
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406.Perhatikan pada gambar berikut. 
Fungsi organ pada nomor 4 adalah.... 

a. Mengeluarkan enzim amilase untuk pencernaan 

b. Membantu pencernaan lemak dengan cairan empedu 

c. Tempat penyerapan sari makanan 

d. Tempat pembusukan sisa makanan 

e. Memompa darah keseluruh tubuh  

Jawaban: B 

Gambar nomor 4 adalah empedu. Fungsinya dalam pencernaan adalah 

membantu penguraian lemak. Kegunaan lainnya adalah membantu fungsi 

hati dalam pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. 

 

407.Perhatikan macam macam gaya berikut! 

a. Gaya gesek 

b. Gaya magnet 

c. Gaya listrik 

d. Gaya pegas 

e. Gaya mesin 

f. Gaya gravitasi 
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Yang merupakan gaya tak sentuh adalah.... 

 
a.  3,4,6 

b.   3,5,6 

c.  2,5,6 

d.   2,3,6 

e.  2,4,6 

 
Jawaban D 

 
Gaya sentuh adalah gaya yang memerlukan sentuhan untuk bisa timbul 

(contoh: gaya gesek, gaya pegas, dan gaya mesin). Gaya tak sentuh adalah 

gaya yang tidak memerlukan sentuhan untuk bisa timbul (contoh: gaya 

magnet, gaya listrik dan gaya gravitasi bumi). 

408. Salah satu kearifan lokal yang dilakukan masyarakat Badui dalam 

memitigasi gempa adalah... 

a. Mendirikan bangunan dari bahan yang lentur, seperti bambu dan 

ijuk supaya rumah tidak mudah rusak 

b. Menggunakan penanda hewan tupai untuk mengetahui gejala gempa 

c. Membangun barak barak penampungan 

d. Masuk kedalam kolong kolong meja atau kolong tempat tidur 

e. Membangun bangunan dari beton tahan gempa  

Jawaban A 

Badui : membuat aturan adat atau pikukuh dan larangan dalam membangun 

rumah. Dalam hal ini, bahan bangunan yang digunakan adalah bahan-bahan 

yang lentur, seperti bambu, ijuk, dan kiray supaya rumah tidak mudah rusak. 

Rumah juga tidak boleh didirikan langsung menyentuh tanah 
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409.Adat cowongan dan gebug ende adalah salah satu kearifan lokal masyarakat 

nusantara untuk bertahan hidup. Maksud dari adat cowongan dan gebug 

ende adalah... 

A. Mempertahankan budaya dan adatlokal 

B. Adat meminta hujan 

C. Bertahan dari bahaya gempa 

D. Adat mengolah sumber daya alam dan lingkungan 

E. Budaya menanam padi  

Jawaban : B 

Adat meminta hujan : Tradisi Cambuk Badan Tiban, Tulungagun, Tradisi 

Ujungan, Purbalingga, Tari Sintren, Cirebon, Tari Gundala-Gundala, 

Karo, Tradisi Gebug Ende, Karangasem, Tradisi Ojung, Bondowoso, 

Tradisi Cowongan, Banyumas,, Tarian Suling Dewa, Bayan Lombok 

Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB). 

 

410. Penulisan kata serapan yang tepat terdapat pada kalimat.... 

a. Makanlah makanan yang berfaidah. 

b. Sesudah salat dia pergi menemui Ibunya. 

c. Selama di dunia carilah bekal akherat sebanyak-banyaknya. 

d. Ririn rajin membaca Al Qur’an setiap malam. 

e. Amal salih akan mendapat balasan dari tuhan yang Maha Esa. 
 

Jawaban B 

 
Faidah tidak baku -> yang baku faedah  
Akherat tidak baku -> yang benar akhirat 
Al Qur’an tidak baku -> yang baku Al-Qur’an 
Al-Quran Amal salih tidak baku -> yang baku amal saleh 

 

 
411. Kalimat yang menggunaan ejaan bahasa indonesia yang benar adalah... 
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A. Ibu menyuci piring didapur 

B. Ayah sedang menunjukan pada Budi cara mempaku dengan martil yang 
benar. 

C. Cara mensiasati kekurangan air di desa itu adalah membangun sumurpompa. 

D. Peserta didik diminta untuk mengkelompokkan tumbuhantersebut. 

E. Adik menangis setiap teringat ayah kami. 
 

Jawaban E 

 
Imbuhan me akan meluluh jika kata dasarnya adalah kata kerja yang 

berawalan k,t,s,p Selain itu tidak. 

Menyuci => cuci => tidak terjadi peluluhan => yang benar mencuci 
Mempaku => paku => terjadi peluluhan => yang benar memaku  
Mensiasati => siasat => terjadi peluluhan => yang benar menyiasati 

 
 

412.Urutan perubahan energi pada pembangkit listrik tenaga uap adalah... 
 

a. energi kimia → energi panas → energi kinetik → energilistrik; 
b. energi panas → energi kinetik → energi listrik; 
c. energi kimia → energi kinetik → energi listrik 
d. energi kinetik → energi listrik; 
e. energi nuklir → energi panas → energi kinetik → energi listrik  

Jawaban A 

Perubahan energi pada berbagai pembangkit listrik 

 
Pembangkit listrik tenaga air (PLTA): energi potensial - energi kinetik → 
energi listrik; Pembangkit listrik tenaga angin: energi kinetik →energi 
mekanik - energi listrik; 
 
Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU): energi kimia → energi panas → energi 

kinetik → energi listrik; 

 
Pembangkit listrik tenaga panas bumi: energi panas → energi kinetik → 
energi listrik; Pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD): energi kimia → 
energi kinetik → energi listrik Pembangkit listrik tenaga ombak: energi 
kinetik → energi listrik; 
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Pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN): energi nuklir → energi panas → energi 
kinetik → energi listrik 

 

413.Pencemaran di Sungai Bengawan Solo yang diakibatkan oleh pembuangan 
limbah pabrik dapat mengganggu keseimbangan ekosistem sungai. Banyak 
ikan yang mati akibat air sungai tercemar limbah pabrik. Usaha yang dapat 

dilakukan untuk menghindari permasalahan tersebut adalah .... 
 
A. Membuang limbah pabrik ke sungai-sungai kecil 
B. Menanam berbagai jenis pohon di sekitar sungai 
C. Mengolah limbah pabrik sebelum dibuang ke sungai 
D. Membudidayakan ikan yang tahan hidup terhadap limbah pabrik 
 
Jawaban : C 
 

414.Tumbuhan apakah yang memiliki ciri khusus mengatup saat disentuh .... 
A. Tali puteri 
B. Melati 

C. Mawar 
D. Puteri malu 

 

Jawaban : D 

415.Apakah fungsi dari bau yang dikeluarkan tumbuhan bunga bangkai .... 

A. Melindungi diri dari musuh 

B. Membantu proses fotosintesis 

C. Mengurangi penguapan 

D. Penyalur penguapan 

Jawaban : A 

416.Badak bercula satu merupakan hewan yang di lindungi. Tujuan pelestarian 

hewan badak bercula satu adalah.... 

A. Memperbanyak jumlahnya karena culanya untuk bahan obat 

B. Mempertahankan jumlah karena perkembangbiakanya yang cepat 

C. Mencegah kepunahan karena kulinya untuk bahan kerajinan 

D. Mencegah kepunahan karena perkembangbiakanya yang lambat 

 

Jawaban : D 
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417.Tujuan penting pelestarian tumbuhan langka adalah.... 
A. Dimanfaatkan untuk bahan obat-obatan 
B. Dimanfaatkan sebagai tanaman hias 
C. Dimanfaatkan untuk cindera mata 
D. Melindungi dari kepunahan 

Jawaban : D 

418.Pemerintah membangun taman nasional Tanjung Puting di Kalimantan 
Tengah. Salah satu tujuan didirikanya Taman Nasionl Tanjung Puting adalah 
untuk melindungi beberapa mamalia langka yang perlu dijaga 
kelestariannya. Mamalia yang dilindungi di Taman Nasional Tanjung Puting 
yaitu.... 

A. Banteng, orang utan, dan bekantan 
B. Beruang madu, orang utan, dan gajah 
C. Bekantan, owa-owa, dan badak bercula satu 
D. Orang utan, bekantan, dan beruang madu 
 
Jawaban : D 
 

419.Berikut ini yang bukan merupakan makna dari sila ketiga Pancasila adalah 
.... 
A. Negara Kesatuan Republik Indonesia 
B. cinta damai dan persatuan 
C. tidak mementingkan diri sendiri 
D. percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

 
Jawaban : D 
 

420.Rikar dan Alvonso memeluk agama yang sama, sedangkan Felix berbeda 
agama dengan mereka. Ketiga anak tersebut harus mengerjakan tugas 
kelompok. Pembagian tugas untuk setiap anak dilakukan secara merata. 
Rikar dan Alvonso tidak pernah bersikap semena-mena pada Felix meski ia 
menganut agama yang berbeda. 
Berdasarkan uraian cerita tersebut, Rikar dan Alvonso telah mengamalkan 
Pancasila sila .... 
 
A. kedua 

B. pertama 
C. keempat 
D. ketiga 

Jawaban : B 
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421.Perhatikan pernyataan berikut! 
1) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan 
2) Percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
3) Membina kerjasama dengan teman yang berbeda agama 
4) Cinta terhadap tanah air dan bangsa Berdasarkan pernyataan-pernyataan 
tersebut yang merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila ditunjukkan 
oleh nomor .... 
A. 4 
B. 3 

C. 2 
D. 1 

Jawaban : A 

422.Contoh perilaku yang mencerminkan penerapan sila ketiga Pancasila adalah 
.... 
A. menghormati hak-hak orang lain 
B. tidak merendakan dan menyakiti hati orang lain 
C. bangga membeli dan memakai produk dalam negeri 
D. menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban 
 
Jawaban : C 
 

423.Membantu korban bencana alam merupakan salah satu contoh bentuk 
pengalaman Pancasila sila ke .... 
A. 1 

B. 2 
C. 3 
D. 4 
 
Jawaban : B 
 

424.Contoh perilaku yang mencerminkan penerapan sila kedua Pancasila adalah 
.... 
A. menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan 
B. bangga memakai produk dalam negeri 
C. tidak bergaya hidup mewah 
D. bersikap sopan kepada orang lain 

 
Jawaban : D 
 

425.Perhatikan pernyataan berikut! 
1) Hidup dengan baik 
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2) Tidak akan memperoleh hak 
3) Akan dikenai denda 
4) Menghirup udara segara 
5) Menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain 
Dampak tidak melaksanakan kewajiban terdapat pada nomor .... 
A. 2), 3), dan 5) 
B. 1), 2), dan 3) 
C. 2), 3), dan 4) 
D. 3), 4), dan 5) 

Jawaban : A 

426.Berikut yang tidak termasuk nilai-nilai yang dapat diambil dalam proses 

perumusan Pancasila .... 
A. Semangat untuk menjaga persatuan dan kesatuan 
B. Semangat kekeluargaan dan kebersamaan sebagai bangsa Indonesia 
C. Semangat untuk mengutamakan kepentingan daerah sendiri 
D. Rasa cinta tanah air yang begitu besar 

Jawaban : C 

427.Kemerdekan Indonesia diraih dengan pengorbanan dan perjuangan rakyat 
Indonesia. Setelah merdeka, kita sebagai rakyat Indonesia berkewajiban 
mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Upaya yang dilakukan sebagai 
warga negara Indonesia dalam mengisi kemerdekaan adalah .... 
A. Menjaga fasilitas umum 
B. Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan 
C. Merawat tanaman setiap hari 
D. Menambah ilmu pengetahuan dengan rajin belajar 
 
Jawaban : D 

 
428.Contoh sikap para pendiri bangsa ketika menghadapi perbedaan pendapat 

adalah .... 
A. Mengutamakan kepentingan pribadi 
B. Saling menghargai pendapat 
C. Mempermasalahkan pendapat-pendapat 
D. Saling berdebat panjang tidak mau kalah 
 
 Jawaban : B 
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429.Perhatikan gambar berikut! 

 

Gambar tersebut melambangkan sila .... 
A. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 
B. Persatuan Indonesia 

C. Ketuhanan Yang Maha Esa 
D. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 
 
Jawaban : D 
 

430. Salah satu hak sebagai warga negara adalah hak atas kelangsungan hidup, 
tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. Hak ini tercantum dalam UUD 1945 .... 
A. Pasal 27 ayat (1) 
B. Pasal 28 E ayat (3) 
C. Pasal 28 B ayat (2) 
D. Pasal 31 ayat (1) 

Jawaban : C 
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MANAJERIAL 
431.Rekan kerja Anda baru saja mendapat teguran dari atasan karena tidak 

mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline dan banyak kesalahan 

yang dibuatnya. Sebagai rekan kerjanya, hal yang sebaiknya Anda lakukan 

adalah.. 

A. Memberinya semangat kepadanya agar tidak terlalu sedih dengan 

mengajaknya makan agar terhibur 

B. Membantu menyelesaikan tugas karena Anda menyadari bahwa pekerjaannya 

sangat banyak dan butuh bantuan 

C. Mengusulkan untuk membagi waktu penyelesaian pekerjaan agar sesuai 

dengan deadline dan lebih berhati-hati 

D. Menemui atasan dan mengatakan bahwa sebaiknya pekerjaan rekan diberikan 

saja pada saya 

Jawaban : B 

Kerjasama 

 

432.Suatu hari Anda diberi tugas oleh atasan mengerjakan sesuatu secara 

mendadak dengan bahan-bahan yang terbatas pula. Hal yang akan Anda 

lakukan adalah ..... 

A. Menolak tugas tersebut dengan dalih mengerjakan tugas lainnya 

B. Mengerjakan tugas tersebut sebisanya dengan bahan seadanya 

C. Berusaha mengerjakan tugas tersebut secara maksimal dengan 

memanfaatkan media yang tersedia di rumah 

D. Mengerjakan tugas tersebut dengan baik dengan mencari media yang terbaik 

pula 

Jawaban : D 

Orientasi pada hasil,  

mengelola perubahan 

 

433.Bila jadwal bekerja yang biasa Anda lakukan berubah apa yang harus Anda 

lakukan.. 

A. Bekerja lebih keras lagi karena perubahan itu suatu yang tidak mungkin 

dihindari 
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B. Tertantang, semangat dan segera menyesuaikan diri dengan perubahan 

C. Biasa saja melakukan pekerjaan seperti biasanya dan kita harus siap dalam 

perubahan 

D. Bekerja seperti biasanya sambil sedikit sedikit menyesuaikan dengan 

perubahan 

 

Jawaban : B 

Mengelola Perubahan 

 

434.Pendidikan telah menjadi sebuah kebutuhan bagi umat manusia, tanpa 

pendidikan kita bagai hidup tanpa arah. Jika anda memiliki kesempatan 

untuk melanjutkan pendidikan, maka anda akan memilih untuk 

melanjutkan pendidikan yang... 

A. Dekat dengan tempat kerja 

B. Dekat dengan tempat tinggal 

C. Terkenal 

D. Berkualitas 

Jawaban : D 

Pengembangan diri 

 

435.Anda ditugaskan untuk mengikuti acara seminar di luar kota. Saat yang 

bersamaan keluarga Anda sedang mengadakan acara besar di rumah. 

Tindakan Anda adalah... 

A. Tetap berangkat seminar dan memberikan pengertian ke keluarga bahwa hal 

itu merupakan tugas dari kantor yang harus dijalankan 

B. Meminta salah seorang rekan kerja yang waktunya luang ntuk menggantikan 

tigas saya berangkat seminar 

C. Meminta cuti agar acara di rumah dapat berlangsung dengan baik 

D. Berangkat seminar dan setelah presensi kehadiran maka segera pulang 

secepatnya 

Jawaban : A 

Integritas 

 

436.Saat Anda tidak dapat mengerjakan tugas tepat waktu biasanya Anda akan 

.. 

A. Mencari alasan terbaik supaya terhindari dari kemarahan atasan 

B. Menjelaskan alasan keterlambatan dan meminta maaf kepada atasan 
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C. Meminta bantuan teman untuk menyelesaikannya 

D. Tidak masuk kerja pada hari deadline 

Jawaban : B 

Integritas 

 

437. Saya tiba-tiba mendapat tugas ke luar kota sampai dengan bulan depan. 

Padahal saya belum membuat laporan kerja bulanan.  

Saya akan ... 

A. Membuat laporan kerja bulanan setelah pulang dari tugas keluar kota 

B. Menyelesaikan laporan kerja bulanan sebelum berangkat tugas 

C. Meminta bantuan teman untuk mengerjakan laporan kerja bulanan 

D. Meminta pertimbangan atasan 

Jawaban : B 

Integritas 

 

438. Pada saat kami harus menyelesaikan sebuah proyek, partner saya 

mendadak sakit. Padahal tenggat waktu yang diberikan sudah sangat 

dekat. Saya akan ... 

A. Menyelesaikan pekerjaan sendirian dan memberi kesempatan partner saya 

untuk beristirahat 

B. Segera mencari partner baru 

C. Meminta pengunduran tenggat waktu 

D. Mencari tenaga sementara yang dapat membantu mengerjakan pekerjaan 

partner saya 

Jawaban : A 

Integritas 

 

439. Apakah Anda akan tetap memperdebatkan sesuatu, padahal kelompok 

Anda jelas-jelas tidak menyetujuinya... 

A. Saya akan tetap mempertahankan pendapat saya 

B. Saya akan menyimak pendapat lain terlebih dahulu 

C. Saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah 

D. Saya akan mengumpulkan teman terlebih dahulu untuk menyuarakan 

pendapat saya 

Jawaban : C 

Pengambilan keputusan 

Mengelola perubahan 



 

229 
 

 

440. Ada yang mengatakan bahwa tidak semua orang yang berpendidikan tinggi 

mendapatkan pekerjaan, sehingga banyak anak-anak yang tidak 

termotivasi untuk menerima pendidikan tinggi. Maka Anda akan ... 

A. Tetap ingin memiliki pendidikan yang tinggi 

B. Mengurungkan niat untuk memperoleh pendidikan tinggi 

C. Biasa saja 

D. Menganggapnya sebatas isu saja 

Jawaban : A 

Pengembangan diri 

 

441. Ada kebijakan bahwa setiap ASN harus divaksin covid-19, namun sebelum 

vaksinasi tersebar kabar di media sosial bahwa ada PNS yang sudah 

divaksin lebih dulu dan mendadak mengalami kelumpuhan. Ada sedikit 

rasa khawatir, menyikapi hal tersebut maka …. 

A. Menolak divaksin dengan memberi bukti berita yang tersebar di media 

sosial 

B. Memilih mencari tahu berita tentang dampak vaksin di media sosial agar 

bisa antisipasi 

C. Berusaha tenang dan tidak mudah menelan mentah-mentah berita yang 

belum ada kejelasan serta tetap mendukung vaksinasi sebagai upaya 

pencegahan covid-19 

D. Memilih untuk divaksin karena takut akan sanksi meski tidak sepenuh hati 

Jawaban terbaik : C 

pengambilan keputusan 

 

442. Sebagian besar pegawai pulang kampung dan saya diminta menunda cuti 

lebaran oleh pimpinan. Sedangkan saya sudah berjanji pada orang tua untuk 

mudik di hari lebaran, sikap saya... 

A. Tetap mengambil cuti 

B. Memberi pengertian kepada orang tua 

C. Memberi pengertian kepada pimpinan agar diperbolehkan pulang  

     kampung 

D. Meminta anggota keluarga lain untuk membujuk orang tua 

Jawaban terbaik : B 

integritas 
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443. Anda diminta menggantikan rekan yang bekerja di gudang, sedangkan kondisi 

gudang yang pengap dan panas tentunya berbeda dengan ruang kerja Anda, maka 

Anda akan... 

A. tertantang untuk mengerjakan dengan baik 

B. Melaksanakan tugas seadanya, karena hanya sebagai tugas tambahan saja 

C. bekerja seperti biasa 

D. menerima pekerjaan karena sudah menjadi tanggung jawan ASN 

Jawaban terbaik : A 

integritas 

 

444. Menurut anda, mementingkan kepentingan umum adalah ... 

A. Melihat skala prioritas kepentingan 

B. Melihat budi kebaikan yang pernah kita terima dari orang lain 

C. Membantu dengan tulus kepada yang membutuhkan 

D. Perbuatan yang perlu ditanamkan sejak dini   

Jawaban terbaik : C 

pelayanan publik 

 

445. Anda tidak diterima di perusahaan yang anda inginkan. Istri anda  meminta 

pada anda agar melamar ke perusahaan lain. Maka yang akan anda lakukan adalah 

... 

A. Mencoba lagi kalau ada kesempatan 

B. Mengikuti pelatihan agar dapat diterima 

C. Melamar kerja dimana saja asal dapat pekerjaan 

D. Mencoba lagi nanti dengan bidang yang sama namun di perusahaan berbeda 

Jawaban terbaik : B 

pengembangan diri 

 

446. Dalam situasi perdebatan dalam rapat karena perbedaan pendapat sesama 

anggota rapat, saya biasanya … 

A. berusaha menengahi agar perbedaan pendapat dapat dihilangkan sehingga 

didapatkan solusi terbaik 

B. memahami perbedaan pendapat mengapa perbedaan pendapat dapat terjadi 

C. memihak kesalah satu kubu yang pendapatnya berbeda karena saya yakin itu 

benar 

D. menengahi perbedaan pendapat dan menghargai perbedaan dan mencari 

solusi terbaik 
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Jawaban terbaik : D 

komunikasi, pengambilan keputusan 

 

447. Jika Anda mendapatkan suatu pekerjaan yang bayarannya sangat besar, maka 

Anda akan... 

A. Bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan Anda 

B. Lebih semangat 

C. Bekerja dengan giat karena bayaran yang besar 

D. Merasa terharu 

Jawaban terbaik : A 

integritas 

 

448. Hari ini adalah hari saat semua pekerjaan tim harus selesai. Namun salah satu 

anggota anda tidak bisa menyelesaikan pekerjaanya karena waktunya tersita 

kerena ada masalah pribadi yang mendesak. Apa yang anda lakukan sebagai 

pemimpin  

A. Meminta bantuan anggota tim lainnya untuk menyelesaikan pekerjaan agar 

bisa selesai hari ini 

B. Menegur dan memberi peringatan kepada anggota tim yang terlambat 

C. Menasehatinya dan mempersilahkan anggota tim yang terlambat tersebut 

menyelesaikan pekerjaanya hari ini 

D. Memindahkan anggota tim yang terlambat kebagian lain yang sesuai dengan 

kemampuanya 

 

Jawaban terbaik : A 

kerjasama 

 

449. Ketika harus bekerja dengan teman kerja yang pernah berselisih dengan Anda 

untuk menangani suatu proyek, Anda …. 

A. Berusaha profesional dengan melupakan masalah yang pernah terjadi 

B. Tetap bekerja bersama meski minim komunikasi 

C. Mengusulkan agar diganti teman lain 

D. Memilih berdamai dengan keadaan agar bisa profesional dalam bekerja 

 

Jawaban terbaik : D 

Kerjasama, pengambilan keputusan 
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450. Ketika Anda sudah berjanji pada anak Anda untuk mengajaknya jalan ke suatu 

tempat bermain sepulang kantor, namun ternyata Anda diharuskan lembur untuk 

menyelesaikan beberapa pekerjaan Anda. Sikap Anda …. 

A. Menolak perintah atasan karena sudah berjanji kepada anak 

B. Menelpon anak Anda mengutarakan akan mengajak bermain di lain kesempatan 

kerana  

     Anda harus lembur 

C. Menelpon anak meminta maaf karena tidak bisa menepati janji dan sepulang kerja  

     membawakan makanan kesukaanya 

D. Mengajak anak setelah pulang kerja meski sudah larut malam dan memilih tempat 

lain yang masih buka 

 

Jawaban terbaik : C 

integritas 

 

SOSIO KULTURAL 
451. Anda bersikap tenang ketika memiliki teman yang berbeda adat dan budaya di 

tempat anda bekerja... 

A. Sangat sesuai 

B. Sesuai 

C. Ragu ragu 

D. Tidak seusai 

E. Sangat tidak sesuai 

 

Jawaban terbaik : A 

kepekaan terhadap perbedaan budaya 

 

452. Saya bisa mengendalikan diri tidak ikut turut campur ketika ada teman 

sekantor saya berselisih paham tentang perbedaan ..... 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Ragu-ragu 

d. Kurang setuju 
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e. Tidak setuju 

 

Jawaban : E 

kepekaan terhadap konflik 

 

453. Anda menikah dengan orang yang latar belakang budayanya berbeda sehingga 

anda membutuhkan waktu untuk beradaptasi…. 

A. sangat setuju 

B. setuju 

C. ragu-ragu 

D. tidak setuju 

E. sangat tidak setuju 

 

 

Jawaban : E 

kepekaan terhadap perbedaan budaya 

 

454. Saya tetap berkepala dingin saat rekan saya bersitegang masalah politik di 

ruang kantor 

A. Sangat setuju 

B. Setuju 

C. Ragu-ragu 

D. Tidak setuju 

E. Sangat tdk setuju 

 

Jawaban : A 

kepekaan terhadap konflik 

 

455. Anda bisa bekerja dalam keadaan tidak nyaman 

A. Sangat setuju 

B. Setuju 

C. Ragu-ragu 

D. Tidak setuju 

E. Sangat tdk setuju 

 

Jawaban : A 

kepekaan terhadap konflik 
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456. Jika ada konflik saya tetap bisa menjaga emosi saya 

A. Sangat setuju 

B. Setuju 

C. Ragu-ragu 

D. Tidak setuju 

E. Sangat tdk setuju 

 

Jawaban : A 

kepekaan terhadap konflik 

 

457. Anda merasa frustasi karena pegawai di lingkungan unit kerja Anda mayoritas 

dari suku tertentu.. 

A. Sangat setuju 

B. Setuju 

C. Ragu-ragu 

D. Tidak setuju 

E. Sangat tidak setuju 

 

Jawaban : E 

kepekaan terhadap perbedaan budaya 

 

458. Saya bersabar jika teman saya ditempat kerja suka sombong dan 

memamerkan barang-barang elektronik miliknya 

A. sangat setuju 

B. setuju 

C. ragu-ragu 

D. tidak setuju 

E. sangat tidak setuju 

 

Jawaban : A 

kepekaan terhadap konflik 

 

459. Anda kadang merasa marah rekan kerja bagian lain sering mendapatkan 

honor yang jumlahnya lebih banyak daripada yang Anda terima.. 

A. Sangat setuju 

B. Setuju 
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C. Ragu-ragu 

D. Tidak setuju 

E. Sangat tidak setuju 

 

Jawaban : E 

kepekaan terhadap konflik  

 

460. Anda jarang melakukan sesuatu hanya karena sangat ingin tahu 

A. Sangat setuju 

B. Setuju 

C. Ragu-ragu 

D. Tidak setuju 

E. Sangat tidak setuju 

 

Jawaban : E 

kepekaan terhadap konflik  

 

461. Saya bersikap tenang ketika tenan saya menceritakan partai politik 

kebanggaannya. 

A. Sangat setuju 

B. Setuju 

C. Ragu-ragu 

D. Tidak setuju 

E. Sangat tidak setuju 

 

Jawaban : A 

kepekaan terhadap konflik  

 

462. Saya selalu bisa menahan emosi ketika ada yang menyanggah pendapat saya.  

A. Sangat setuju 

B. Setuju 

C. Ragu-ragu 

D. Tidak setuju 

E. Sangat tidak setuju 

 

Jawaban : A 

kepekaan terhadap konflik  
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463. Saya merasa lebih mulia dan terpandang di mata masyarakat jika bekerja 

daripada menganggur 

A. Sangat setuju 

B. Setuju 

C. Ragu-ragu 

D. Tidak setuju 

E. Sangat tidak setuju 

 

Jawaban : E 

Empati 

 

464. Saya tetap tenang saat ada konflik perbedaan upah harian dan upah mingguan 

A. Sangat setuju 

B. Setuju 

C. Ragu-ragu 

D. Tidak setuju 

E. Sangat tidak setuju 

 

Jawaban : A 

Kepekaan terhadap konflik 

 

465. Jika Anda dipindahtugaskan ke instansi baru, Anda membutuhkan waktu yang 

lama untuk beradaptasi 

A. Sangat setuju 

B. Setuju 

C. Ragu ragu 

D. Tidak setuju 

E. Sangat tidak setuju 

 

Jawaban terbaik : E 

Kepekaan thd perbedaan budaya 

 

466. Saya bersabar jika teman saya di tempat kerja suka pamer dan sombong 

dengan panghasilannya yang lebih besar… 

A. Sangat setuju 

B. Setuju 
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C. Ragu ragu 

D. Tidak setuju 

E. Sangat tidak setuju 

Jawaban terbaik : A 

Kepekaan thd konflik 

 

467. Saya akan menolak dengan halus apabila diberikan partner kerja yang 

beragama lain.. 

A. Sangat setuju 

B. Setuju 

C. Ragu ragu 

D. Tidak setuju 

E. Sangat tidak setuju 

Jawaban terbaik : E 

Kepekaan thd perbedaan budaya 

 

468. Anda memilih memberikan pelayanan kepada masyarakat yang satu suku 

dengan Anda, karena menyadari keterbatasan bahasa daerah..  

A. Sangat setuju 

B. Setuju 

C. Ragu ragu 

D. Tidak setuju 

E. Sangat tidak setuju 

Jawaban terbaik : E 

Kepekaan thd perbedaan budaya 

Kemampuan berhubungan sosial 

 

469. Ketika Anda sedang berjalan menuju kantor, Anda bertemu dengan seseorang 

yang langsung memarahi Anda padahal Anda tidak mengenalnya dan tidak merasa 

berbuat salah kepadanya. Anda pun memarahinya atas apa yang dilakukan kepada 

Anda… 

A. Sangat setuju 

B. Setuju 

C. Ragu ragu 

D. Tidak setuju 

E. Sangat tidak setuju 

Jawaban terbaik : E 
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Kepekaan thd konflik 

 

470. Anda tetap berkepala dingin saat rekan kerja bersitegang terkait pekerjaan di 

tempat kerja… 

A. Sangat setuju 

B. Setuju 

C. Ragu ragu 

D. Tidak setuju 

E. Sangat tidak setuju 

Jawaban terbaik : A 

Kepekaan thd konflik 

 

471. Saya akan menerima dengan baik apabila diberikan partner kerja yang berasal 

dari suku lain.. 

A. Sangat setuju 

B. Setuju 

C. Ragu ragu 

D. Tidak setuju 

E. Sangat tidak setuju 

Jawaban terbaik : A 

Kepekaan thd perbedaan budaya 

 

472. Anda memilih untuk makan di tempat yang sepi saat rekan kerja berpuasa 

untuk menghargai perbedaan keyakinan dengan rekan Anda.  

A. Sangat setuju 

B. Setuju 

C. Ragu ragu 

D. Tidak setuju 

E. Sangat tidak setuju 

Jawaban terbaik : A 

Kepekaan thd perbedaan budaya 

 

473. Anda akan memprioritaskan orang tua terlebih dahulu dari pada orang sakit 

dalam antrian 

A. Sangat setuju 

B. Setuju 

C. Ragu ragu 
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D. Tidak setuju 

E. Sangat tidak setuju 

Jawaban terbaik : E 

Empati 

 

474. Anda akan menghormati orang lain ketika orang lain menghormati anda.. 

A. Sangat setuju 

B. Setuju 

C. Ragu ragu 

D. Tidak setuju 

E. Sangat tidak setuju 

Jawaban terbaik : E 

Kemampuan berhubungan sosial 

 

475. Anda tetap bisa bekerja maksimal meskipun ruangan kantor sedang dalam 

keadaan tidak nyaman... 

A. Sangat setuju 

B. Setuju 

C. Ragu ragu 

D. Tidak setuju 

E. Sangat tidak setuju 

 

Jawaban terbaik : A 

 

476. Anda kadang merasa marah ketika rekan kerja mendapatkan pekerjaan yang 

lebih sedikit daripada yang Anda terima.. 

A. Sangat setuju 

B. Setuju 

C. Ragu-ragu 

D. Tidak setuju 

E. Sangat tidak setuju 

 

Jawaban : E 

kepekaan terhadap konflik  

 

477. Saya selalu bisa menahan emosi ketika ada yang menolak pendapat saya 

dalam rapat kantor. 
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A. Sangat setuju 

B. Setuju 

C. Ragu-ragu 

D. Tidak setuju 

E. Sangat tidak setuju 

 

Jawaban : A 

kepekaan terhadap konflik  

 

478. Anda akan menunda cuti liburan Anda ketika mengetahui kantor kekurangan 

pegawai karena rekan kantor yang beragama nasrani juga mengajukan cuti untuk 

merayakan Natal.. 

A. Sangat setuju 

B. Setuju 

C. Ragu-ragu 

D. Tidak setuju 

E. Sangat tidak setuju 

 

Jawaban : A 

kepekaan terhadap perbedaan budaya 

 

479. Anda merasa kurang nyaman karena pegawai di lingkungan unit kerja Anda 

mayoritas berasal dari daerah tertentu.. 

A. Sangat setuju 

B. Setuju 

C. Ragu-ragu 

D. Tidak setuju 

E. Sangat tidak setuju 

 

Jawaban : E 

kepekaan terhadap perbedaan budaya 

 

480. Saya bersabar jika teman saya ditempat kerja suka sombong dan 

memamerkan mobil baru miliknya 

A. sangat setuju 

B. setuju 

C. ragu-ragu 
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D. tidak setuju 

E. sangat tidak setuju 

 

Jawaban : A 

kepekaan terhadap konflik 

 

481. Anda lebih baik menyelesaikan pekerjaan rumah tangga terlebih dahulu 

daripada mengikuti meeting tempat kerja... 

A. Sangat setuju 

B. Setuju 

C. Ragu ragu 

D. Tidak setuju 

E. Sangat tidak setuju 

 

Jawaban terbaik : E 

 

482. Di tempat Anda tinggal akan diadakan lomba 17 Agustus. Ketua RT meminta 

Anda agar tidak memilih panitia lomba yang berbeda agama... 

A. Sangat setuju 

B. Setuju 

C. Ragu ragu 

D. Tidak setuju 

E. Sangat tidak setuju 

 

Jawaban terbaik : E 

Kepekaan terhadap perbedaan budaya 

 

483. Pada saat atasan menegur Anda dengan membentak di depan rekan kantor, 

Anda akan segera mengundurkan diri... 

A. Sangat sesuai 

B. Sesuai 

C. Ragu ragu 

D. Tidak seusai 

E. Sangat tidak sesuai 

 

Jawaban terbaik : E 

Kepekaan terhadap konflik 
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484. Jika ada konflik saya tetap bisa menjaga emosi saya  

A. Sangat setuju 

B. Setuju 

C. Ragu-ragu 

D. Tidak setuju 

E. Sangat tdk setuju 

 

Jawaban : A 

kepekaan terhadap konflik 

 

485. Anda akan menolak pekerjaan yang diberikan atasan Ketika hari libur dan 

melemparkan pekerjaan kepada teman yang lain. Karena selama sepekan Anda 

sudah bekerja keras di kantor.. 

A. Sangat setuju 

B. Setuju 

C. Ragu-ragu 

D. Tidak setuju 

E. Sangat tidak setuju 

 

Jawaban : E 

berhubungan sosial 

 

486. Keberagaman tidak akan menjadi masalah selama kita bisa saling menghargai 

keberagaman dan menjunjung tinggi toleransi. 

A. Sangat setuju 

B. Setuju 

C. Ragu-ragu 

D. Tidak setuju 

E. Sangat tidak setuju 

 

Jawaban : A 

kepekaan terhadap perbedaan budaya 

 

487. Saya percaya bahwa saya bisa melakukan suatu pekerjaan yang cukup berat 

walaupun saya kerjakan sendiri... 

A. Sangat sesuai 
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B. Sesuai 

C. Ragu ragu 

D. Tidak seusai 

E. Sangat tidak sesuai 

 

Jawaban terbaik : A 

 

488. Anda bersikap tenang ketika memiliki teman yang berbeda adat dan budaya di 

tempat anda bekerja... 

A. Sangat sesuai 

B. Sesuai 

C. Ragu ragu 

D. Tidak seusai 

E. Sangat tidak sesuai 

 

Jawaban terbaik : A 

kepekaan terhadap perbedaan budaya 

 

489. Saya bisa mengendalikan diri tidak ikut turut campur ketika ada teman 

sekantor saya berselisih paham tentang perbedaan ..... 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Ragu-ragu 

d. Kurang setuju 

e. Tidak setuju 

 

Jawaban : E 

kepekaan terhadap konflik 

 

490. Anda menikah dengan orang yang latar belakang budayanya berbeda sehingga 

anda membutuhkan waktu cukup lama untuk beradaptasi…. 

A. sangat setuju 

B. setuju 

C. ragu-ragu 

D. tidak setuju 

E. sangat tidak setuju 
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Jawaban : E 

kepekaan terhadap perbedaan budaya 

 

491. Saya tetap berkepala dingin saat rekan saya bersitegang masalah politik di 

ruang kantor 

A. Sangat setuju 

B. Setuju 

C. Ragu-ragu 

D. Tidak setuju 

E. Sangat tdk setuju 

 

Jawaban : A 

kepekaan terhadap konflik 

 

492. Anda bisa bekerja dalam keadaan tidak nyaman 

A. Sangat setuju 

B. Setuju 

C. Ragu-ragu 

D. Tidak setuju 

E. Sangat tdk setuju 

 

Jawaban : A 

kepekaan terhadap konflik 

 

493. Anda akan memprioritaskan orang tua terlebih dahulu dari pada orang sakit 

dalam antrian 

A. Sangat setuju 

B. Setuju 

C. Ragu-ragu 

D. Tidak setuju 

E. Sangat tidak setuju 

 

Jawaban : E 

empati 
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494. Jika ada konflik saya tetap bisa menjaga emosi saya  

A. Sangat setuju 

B. Setuju 

C. Ragu-ragu 

D. Tidak setuju 

E. Sangat tdk setuju 

 

Jawaban : A 

kepekaan terhadap konflik 

 

495. Saya bersabar jika teman saya ditempat kerja suka sombong dan 

memamerkan barang-barang elektronik miliknya 

A. sangat setuju 

B. setuju 

C. ragu-ragu 

D. tidak setuju 

E. sangat tidak setuju 

 

Jawaban : A 

kepekaan terhadap konflik 

 

496. Anda kadang merasa marah rekan kerja bagian lain sering mendapatkan 

honor yang jumlahnya lebih banyak daripada yang Anda terima.. 

A. Sangat setuju 

B. Setuju 

C. Ragu-ragu 

D. Tidak setuju 

E. Sangat tidak setuju 

 

Jawaban : E 

kepekaan terhadap konflik  

  

497. Anda akan menghormati orang saat orang lain menghormati anda  

A. Sangat setuju 

B. Setuju 

C. Ragu-ragu 

D. Tidak setuju 
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E. Sangat tidak setuju 

 

Jawaban : E 

kemampuan hubungan sosial 

 

498. Saya bersikap tenang ketika tenan saya menceritakan partai politik 

kebanggaannya. 

A. Sangat setuju 

B. Setuju 

C. Ragu-ragu 

D. Tidak setuju 

E. Sangat tidak setuju 

 

Jawaban : A 

kepekaan terhadap konflik  

 

499. Saya selalu bisa menahan emosi ketika ada yang menyanggah pendapat saya.  

A. Sangat setuju 

B. Setuju 

C. Ragu-ragu 

D. Tidak setuju 

E. Sangat tidak setuju 

 

Jawaban : A 

kepekaan terhadap konflik  

 

500. Saya merasa lebih mulia dan terpandang di mata masyarakat jika bekerja 

daripada menganggur 

A. Sangat setuju 

B. Setuju 

C. Ragu-ragu 

D. Tidak setuju 

E. Sangat tidak setuju 

 

Jawaban : E 

Empati 
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501 Saya tetap tenang saat ada konflik perbedaan upah harian dan upah mingguan 

A. Sangat setuju 

B. Setuju 

C. Ragu-ragu 

D. Tidak setuju 

E. Sangat tidak setuju 

 

Jawaban : A 

Kepekaan terhadap konflik 

 

502. Dalam situasi terjadi perdebatan karena perbedaan pendapat, biasanya saya 

diam dan menahan diri sampai proses perdebatan selesai. 

A. Sangat setuju 

B. Setuju 

C. Ragu-ragu 

D. Tidak setuju 

E. Sangat tidak setuju 

 

Jawaban : A 

Kepekaan terhadap konflik 

 

503. Anda makan si tempat yang sepi saat orang lain berpuasa untuk menghargai 

perbedaan keyakinan dengan teman anda. 

A. Sangat setuju 

B. Setuju 

C. Ragu-ragu 

D. Tidak setuju 

E. Sangat tidak setuju 

 

Jawaban : A 

perbedaan budaya, empati 

 

504. Anda akan dihargai saat menghargai orang lain 

A. Sangat sesuai 

B. Sesuai 

C. Kadang-kadang 
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D. Cukup tidak sesuai 

E. Sangat tidak sesuai 

 

Jawaban : A 

kemampuan hubungan sosial 

 

505. Anda berbohong demi kebaikan anda sendiri 

A. Sangat sesuai 

B. Sesuai 

C. Kadang-kadang 

D. Cukup tidak sesuai 

E. Sangat tidak sesuai 

 

Jawaban : E 

kemampuan hubungan sosial 

 

506. Anda merasa terganggu dengan adanya Tempat Penitipan anak di sekitar 

tempat tinggal anda 

A. Sangat setuju 

B. Setuju 

C. Ragu-ragu 

D. Tidak setuju 

E. Sangat tidak setuju 

 

Jawaban : E 

empati 

 

507. Anda selalu hadir dalam hari raya agama orang lain untuk menjaga keamanan  

A. Sangat sesuai 

B. Sesuai 

C. Kadang-kadang 

D. Cukup tidak sesuai 

E. Sangat tidak sesuai 

 

Jawaban : A 

kepekaan perbedaan budaya 
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WAWANCARA 
508. Mengapa Anda tertarik mengikuti seleksi PPPK? 

A. Ingin mendapatkan jaminan hari tua. 

B. Mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak. 

C. Memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara. 

D. Mengembangkan diri agar profesional dalam pekerjaan 

 

Jawaban terbaik: C 

 

509. Apa yang anda ketahui tentang PPPK? 

A. PPPK adalah seorang PNS. 

B. Pegawai negara yang akan memperoleh jaminan hari tua setelah  

    pensiun. 

C. Pegawai swasta yang dipekerjakan di instansi pemerintah. 

D. Pegawai ASN yang diangkat dan dipekerjakan dengan perjanjian  

     kontrak sesuai jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan  

     tugas pemerintahan. 

 

Jawaban terbaik: D 

 

510. Apakah pendapat orang lain terhadap anda? 

A. Saya adalah seorang yang ambisius akan prestasi. 

B. Saya adalah pribadi yang cerdas dan memiliki berbagai inovasi  

     cemerlang. 

C. Saya adalah pribadi yang jujur dan suka menolong orang lain yang  

    kesusahan. 

D. Saya adalah orang yang percaya diri. 

 

Jawaban terbaik: C 

 

511. Jika anda diterima sebagai ASN PPPK, apakah siap ditempatkan dimana saja 

dan tidak mengajukan pindah? 
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A. Saya akan mengabdi untuk beberapa tahun sesuai penempatan,  

     kemudian mengajukan  pindah ke daerah asal. 

B. Ya, saya siap. 

C. Saya akan berusaha memperoleh penempatan sesuai domisili  

    saya. 

D. Saya akan melihat dulu dimana penempatan saya, baru akan  

     memutuskan mengambil kesempatan ini atau tidak. 

 

Jawaban terbaik: B 

 

512. Apa pendapat anda tentang profesionalisme ASN PPPK?  

A. ASN yang memiliki banyak sertifikasi teknis dan Pendidikan tinggi  

    sesuai bidangnya. 

B. ASN yang memiliki integritas dan moral yang tinggi. 

C. ASN yang dapat mengkoordinir sesama PPPK untuk berkinerja  

    maksimal 

D. ASN yang mumpuni dalam jabatan meliputi kompetensi  

     manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosio kultural. 

 

Jawaban terbaik: D 

 

513. Menurut anda sikap apa yang harus ditunjukkan oleh seorang ASN? 

A. Mengikuti perintah atasan secara loyal. 

B. Bersikap jujur dan profesional. 

C. Menciptakan hubungan baik dengan rekan kerja. 

D. Berintegritas dan memberikan nilai lebih. 

 

Jawaban terbaik: D 

 

514. Apabila diterima, apakah anda siap menerima konsekuensi dari pekerjaan 

ASN ? 

A. Selama masih dalam kesanggupan saya, saya siap. 

B. Sebelum melamar saya sudah mencari informasi seputar  

    pekerjaan ASN, jadi saya sudah siap dari awal. 

C. Saya siap jika tidak mengubah zona nyaman saya. 

D. Tidak masalah jika konsekuensinya ditanggung bersama rekan  

    kerja. 
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Jawaban terbaik: B 

 

515. Bagaimana pendapat anda tentang penguasaan Teknologi Informasi bagi 

pegawai ASN PPPK? 

A. Penguasaan TI adalah wajib bagi pegawai yang bekerja di bidang TI. 

B. Semua pegawai wajib menguasai TI meskipun hanya sedikit. 

C. Penguasaan TI kurang diperlukan karena semuanya akan digantikan dengan sistem  

     yang otomatis. 

D. Semua pegawai tanpa pengecualian harus melakukan peningkatan  

     kompetensi penguasaan TI. 

 

Jawaban terbaik: D 

 

516. Apa prinsip yang anda punya dalam bekerja sebagai ASN PPPK? 

A. Bekerja biasa saja, karena gajinya juga tidak berubah. 

B. Saya akan menjadi pimpinan kantor suatu saat nanti. 

C. Saya hanya akan bekerja sesuai dengan standar saja. 

D. Saya professional di bidang yang saya kerjakan. 

 

Jawaban terbaik: D 

 

517. Apa visi dan tujuan anda beberapa tahun kedepan? 

A. Sudah resign dan bekerja pada perusahaan multinasional. 

B. Menjadi ASN PPPK yang professional dan ahli pada bidang yang  

    saya kerjakan 

C. Memiliki jabatan yang lebih tinggi dibandingkan teman seangkatan  

    saya. 

D. Menjadi kepala bidang di kantor saya. 

 

Jawaban terbaik: B 

 

518. Apabila nanti Anda lolos sebagai PPPK, apakah anda bersedia jika menerima 

tanggung jawab yang lebih besar? 

A. Tidak masalah, nanti akan ada rekan kerja yang membantu. 

B. Menerima saja, karena dengan tanggung jawab yang besar akan  

     memperoleh penghasilan yang besar. 
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C. Saya akan menerima tanggung jawab sesuai job deskripsi. 

D. Saya siap menerima tanggung jawab yang lebih besar. 

 

Jawaban terbaik: D 

integritas 

 

519. Apa kontribusi yang bisa Anda berikan pada Instansi?  

A. Saya akan bekerja sesuai target yang telah ditentukan. 

B. Saya akan bekerja sesuai arahan pimpinan saya. 

C. Saya akan berkinerja semaksimal mungkin untuk menghadirkan prestasi- 

     prestasi bagi instansi. 

D. Saya akan bekerja lebih keras daripada teman-teman seangkatan. 

 

Jawaban terbaik: C 

integritas 

 

520. Bagaimana tindakan Anda saat melakukan sebuah kesalahan fatal di  

     kantor? 

A. Saya akan mencari sumber kesalahan tersebut. 

B. Sedapat mungkin mempertahankan dengan argumentasi, karena saya  

     yakin pekerjaan saya selalu benar. 

C. Saya seorang perfeksionis, tidak pernah melakukan kesalahan. 

D. Saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan melakukan perbaikan. 

 

Jawaban terbaik: D 

moralitas 

 

521. Ketika Anda baru saja memiliki anak kecil, tetapi pimpinan memberikan tugas 

keluar kota dalam waktu lama, apakah Anda siap? 

A. Menerima tugas dengan syarat harus mendapatkan fasilitas dan honor yang  

     memadai 

B. Menolak dengan halus tugas yang diberikan dengan menyebutkan alasan yang  

     kuat 

C. Meminta rekan kerja lain untuk menggantikan. 

D. Menerima dan siap menjalankan tugas secara professional. 

 

Jawaban terbaik: D 
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Integritas 

 

522. Bagaimana sikap anda apabila ada yang mengkritik pekerjaan anda 

A. Saya akan mendengarkan dengan baik kritikan tersebut. 

B. Saya akan mempertahankan hasil pekerjaan saya, karena saya sangat yakin  

     telah melakukannya dengan benar. 

C. Saya akan melihat dulu siapa yang mengkritik. 

D. Saya akan menerima kritikan yang membangun, untuk evaluasi dan  

     perbaikan. 

 

Jawaban terbaik: D 

Moralitas 

 

523. Apa alasan yang kuat Anda bisa diterima sebagai  PPPK? 

A. Saya kuliah dibidang formasi yang saya lamar dan ingin mengembangkan  

     karir dibidang ini 

B. Karena saya siap dan sangat optimis menjadi  PPPK 

C. Saya memiliki kompetensi, jujur, dan berintegritas 

D. Saya bekerja dengan tulus sehingga yakin dapat menjadi  seorang PPPK  

     yang profesional 

 

Jawaban terbaik: C 

integritas 

 

524. Jika Anda diterima menjadi PPPK, berapa lama Anda akan bekerja pada 

instansi ini? 

A. Saya akan bekerja secara maksimal sampai dengan kontrak saya  

habis. 

B. Saya ingin berkontribusi memberikan kesuksesan jangka panjang di instansi 

ini. 

C. Karena status saya sebagai PPPK, saya hanya ingin memenuhi  

kontrak kerja saja. 

D. Saya akan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan pimpinan instansi. 

 

Jawaban terbaik: B 

integritas 
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525. Dalam bekerja Anda lebih senang bekerja sendirian atau secara kelompok…  

A. Saya terbiasa bekerja kelompok dengan  yang sudah saya kenal dengan baik. 

B. Saya terbiasa kerja kelompok pada saat menghadapi pekerjaan yang  

    berat 

C. Saya bisa kerja individu maupun kerja kelompok dalam berbagai kondisi. 

D. Saya lebih maksimal saat bekerja sendiri, karena saya yakin dengan  

     kemampuan saya. 

 

Jawaban terbaik: C 

Integritas 

 

526. Apakah Anda sudah benar-benar mengetahui jabatan yang Anda lamar 

A. Saya akan mempelajari jabatan saya dengan baik saat saya diterima nanti 

B. Saya akan cepat menyesuaikan dengan jabatann baru saya. 

C. Saya sudah mengumpulkan informasi terkait jabatan yang saya pilih sebelum  

     saya melamar PPPK. 

D. Saya baru mengetahui sedikit tentang jabatan saya, namun saya akan  

     berusaha memberikan kinerja yang terbaik. 

 

Jawaban terbaik: C 

Integritas 

 

527. Apabila nanti Anda lolos sebagai PPPK, dan gaji yang diberikan tidak sesuai 

yang Anda bayangkan, bagaimana reaksi Anda... 

A. Menerima dengan ikhlas sesuai ketentuan yang berlaku, karena bekerja 

sebagai ASN adalah sebuah pengabdian 

B. Tidak masalah, nanti bisa mencari penghasilan tambahan dengan berjualan 

online memanfaatkan fasilitas internet dari kantor. 

C. Mau tidak mau menerima saja. 

D. Menerima saja dengan tetap mempelajari peluang kerja di tempat lain  

yang lebih menjanjikan. 

 

 

Jawaban terbaik: A 

Moralitas 
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528. Anda mendaftar PPPK Guru di daerah domisili, namun karena kebutuhan yang 

mendesak Anda ditempatkan di daerah terpencil, apakah Anda siap? 

A. Saya akan mempertahankan posisi saya sesuai daerah domisili  

     yang saya lamar. 

B. Menghubungi panitia seleksi dan mengupayakan mendapatkan  

    penempatan pada daerah yang saya inginkan. 

C. Saya menerima keputusan panitia meskipun dengan berat hati. 

D. Saya bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah Indonesia. 

 

Jawaban terbaik: D 

 

529. Menurut Anda seberapa penting penguasaan Teknologi Informasi dalam 

proses pembelajaran? 

A. Teknologi Informasi hanya sebagai pendukung saja, tidak perlu dipelajari. 

B. Saya tetap menggunakan model pembelajaran konvensional yang sudah  

     terbukti. 

C. Urusan TI sudah ditangani oleh teknisi jadi hanya fokus pada tugas guru saja. 

D. Berusaha meningkatkan kompetensi penguasaan TI yang akan  

     mendukung proses pembelajaran siswa. 

 

Jawaban terbaik: D 

 

530. Suatu ketika hasil pekerjaan yang sudah anda kerjakan dengan susah payah 

dikritik tajam oleh Kepala Sekolah. Menghadapi kritikan tersebut, bagaimana 

reaksi Anda... 

A. Menahan diri, mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. 

B. Tidak membalas kritikan tersebut dan juga tidak melakukan perbaikan  

     karena merasa pekerjaan sudah benar. 

C. Tetap mempertahankan hasil pekerjaan saya dan berargumentasi dengan  

     Kepala Sekolah. 

D. Menyampaikan alasan untuk menutupi kekurangan pekerjaan. 

 

Jawaban terbaik: A 

 

531. Di sekolah tempat anda bekerja masih sering dijumpai beberapa siswa yang 

merokok di kamar mandi, padahal sekolah sudah memberikan tulisan peringatan 

serta aturan untuk tidak merokok dan tidak membawa rokok kedalam area 
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sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan tauladan, berikan solusi 

atas permasalahan diatas! 

A. Saya akan lebih aktif dalam meperingatkan siswa-siwa yang kedapatan  

     sering merokok di kamar mandi. 

B. Bersama seluruh komponen sekolah, untuk memberikan contoh perilaku  

     baik tidak merokok. 

C. Karena sudah menjadi tanggung jawab Guru BK, sebaiknya saya diam  

     saja. 

D. Memberikan hukuman keras bagi murid yang melanggar aturan. 

 

Jawaban terbaik: B 

 

532. Sebagai guru yang dianggap kompeten, anda diminta menggantikan guru Iain 

yang kebetulan sakit, untuk mengkoordinasikan panitia kegiatan peringatan HUT 

Kemerdekaan RI di sekolah. Yang akan anda lakukan atas permintaan ini adalah ... 

A. Menerima tugas itu, dan menjalakannya setelah tugas-tugas Iain yang datang  

     terlebih dahulu. 

B. Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam  

     kepanitiaan. 

C. Walaupun dengan berat hati akan bekerja dan menjalankan tugas itu apa  

     adanya. 

D. Berusaha menolak dengan alasan masih memiliki banyak tugas yang belum  

     terselesaikan. 

 

Jawaban terbaik: B 

 

533. Anda diberikan amanah sebagai ketua panitia penerimaan siswa baru dengan 

sistem zonasi. Daya tampung sekolah anda 120 siswa, kebetulan calon siswa 

urutan ke 120 ada dua calon siswa yang skornya sama. Salah satunya adalah 

keponakan kepala sekolahmu tetapi pada saat pendaftarannya kalah dulu dengan 

siswa yang bukan keponakan kepala sekolah. Hal apa yang akan anda lakukan ... 

A. Meminta pendapat dan menyerahkan keputusan kepada Kepala Sekolah 

B. Menerima keponakan kepala sekolah meskipun mendaftarnya lebih dulu 

calon siswa lainnya. 

C. Menerima siswa lainnya karena mendaftar lebih dulu untuk menjaga 

objektivitas. 
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D. Membahas dalam rapat panitia agar keputusan yang diambil lebih objektif dan 

dapat dipertanggungjawabkan. 

 

Jawaban terbaik: D 

 

534. Risma adalah siswa yang pendiam dan memiliki prestasi akademik yang 

rendah, namun memiliki bakat yang sangat baik dalam bidang seni lukis. Sebagai 

guru, saya menghadapi siswa seperti Risma dengan... 

A. Membiarkan saja karena masing-masing siswa akan berkembang dengan  

     sendirinya. 

B. Membimbing Risma untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai bakat  

    melukis agar berkembang secara optimal. 

C. Memberikan PR yang lebih banyak dari yang Iain untuk meningkatkan prestasi  

    akademik. 

D. Hanya fokus mengembangkan bakat melukisnya saja. 

 

Jawaban terbaik: B 

 

535. Terdapat siswa yang mengeluhkan kepada guru bahwa dalam tugas-tugas 

kelompok seringkali dipaksakan teman-temanya untuk menyelesaikan tugas itu 

sendirian. Hal ini karena, siswa tersebut selain pandai, juga anak orang berada 

sehinga kebutuhan-kebutuhan dalam mengerjakan tugas mudah dipenuhi. 

Menanggapai hal tersebut, bagaimana tanggapan anda ... 

A. Meningkatkan pemantuan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil  

     evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. 

B. Memberikan terguran kepada siswa-siswa yang enggan terlibat dalam kerja  

     kelompok. 

C. Memfasilitasi pertemuan anggota kelompok, agar tidak ada pemaksaan dan  

     semua ikut berkontribusi. 

D. Mengatakan kepada siswa tersebut agar segera menyelesaikan masalah dalam  

     kelompok. 

 

Jawaban terbaik: A 

 

536. Apabila nanti Anda diterima sebagai PPPK Guru, dan anda ditugaskan untuk 

mengikuti pelatihan sertifikasi guru di Jakarta, kegiatan tersebut dihadiri oleh 

seluruh guru yang ada di Indonesia, dan pada saat bersamaan anda berkelompok 



 

258 
 

dengan orang yang memiliki latar belakang yang berbeda dengan anda, bagaimana 

sikap anda... 

A. Menganggap perbedaan bukan masalah 

B. Berusaha memahami perbedaan tersebut 

C. Tidak memandang perbedaan dalam mengerjakan tugas 

D. Biasa saja karena perbedaan itu pasti ada di setiap kelompok 

E. Mencoba berbaur agar perbedaan tidak menjadi masalah di dalam  

    kelompok 

 

Jawaban terbaik: E 

 

537. Ketika lolos PPPK Anda ditugaskan sebagai seorang guru Sekolah Menengah 

Atas di daerah terpencil. Di daerah tersebut banyak anak yang tidak menyelesaikan 

sekolahnya. Alasannya karena banyaknya anak putus sekolah karena dorongan 

orang tua yang lebih menyukai anaknya bekerja daripada belajar untuk membantu 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terkait kejadian diatas, hal apa yang anda 

lakukan … 

A. Menerima kondisi tersebut sebagai hal yang biasa 

B. Mengajak beberapa anak tinggal di rumah anda untuk dibimbing belajarnya 

C. Mencarikan pekerjaan bagi anak-anak itu, karena cepat bekerja akan menolong  

     ekonomi keluarga mereka 

D. Menjelaskan kepada orang tua untuk tetap menyekolahkan anaknya agar  

     mengubah masa depan mereka kelak 

E. Melakukan audiensi bersama dengan guru-guru lain untuk segera mencari solusi  

     dan menjelaskan arti penting sekolah bagi masa depan anak-anak, serta mengajak  

     diskusi para orang tua untuk bersama sama mencari jalan keluar 

 

Jawaban terbaik: E 

 

538. Menurut Anda sebagai PPPK Guru, Apa yang dapat anda lakukan sehingga 

tujuan pendidikan karakter dapat tercapai? 

A. Mengaitkan contoh-contoh yang diberikan ketika pembelajaran  

    agar berhubungan dengan pembentukan karakter 

B. Melaksanakan kompetensi inti 1 dan 2 dalam pembelajaran serta  

     menjadi role model dalam keseharian 

C. Menegur siswa tiap kali melakukan hal-hal yang bertentangan  

    dengan norma yang berlaku 
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D. Mengingatkan siswa tentang pentingnya pembentukan karakter  

     setiap upacara hari Senin 

E. Mencari informasi di internet tentang pendidikan karakter untuk di  

    sampaikan ke siswanya  

 

Jawaban terbaik: B 

 

539. Saat Anda sedang hendak berangkat ke sekolah, tiba-tiba 

tetangga  samping  rumah anda datang dengan panik sembari memberitahukan 

bahwa suaminya yang  sedang sakit telah meninggal dunia beberapa menit yang 

lalu.  Padahal status Anda di sekolah itu adalah PPPK Guru yang baru. Sikap  anda 

adalah… 

A. Menjawab dengan halus bahwa tetap harus berangkat ke sekolah  

B. Memberitahukan kepala desa tentang hal tersebut kemudian berangkat ke 

sekolah 

C. Tidak jadi berangkat ke sekolah karena menghormati tetangga yang berduka 

D. Menghubungi kepala sekolah dan memberitahukan bahwa akan terlambat hadir  

     karena membantu mengurus keperluan pemakaman tetangga 

E. Berangkat ke sekolah untuk mengisi absen hadir kemudian pulang kembali ke  

    rumah duka 

 

Jawaban terbaik: D 

 

540. Anda bertugas sebagai guru piket di sekolah. Suatu hari teman dekat Anda 

tidak bisa mengajar di kelas tanpa ada alasan apapun.  

Sikap Anda Adalah…. 

A. Membiarkan saja takut terjadi salah paham 

B. Memberikan centang hadir pada lembar absen 

C. Melaporkan kepada atasan bahwa guru tersebut tidak hadir 

D. Menelpon dan menanyakan lebih dahulu alasan ketidakhadiran teman  

     tersebut, kemudian baru melaporkan kepada atasan. 

E. Menelpon dan menanyakan lebih dahulu alasan ketidakhadiran teman  

    tersebut, kemudian memberikan centang hadir pada lembar absen. 

 

Jawaban terbaik: D 
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541. Anda terpilih sebagai tim pembuat soal ujian akhir sekolah mewakili sekolah 

tempat anda bertugas. Slah satu guru menyarankan agar anda berbagi soal-soal 

yang telah dibuat agar dapat didistribusikan ke siswa sehingga sekolah anda nanti 

menjadi salah satu sekolah yang mendapatkan nilai tinggi ujian akhir sekolah. 

Sikap Anda adalah… 

A. Memberikan soal yang anda buat sendiri agar tidak terlalu kentara membocorkan  

     soal 

B. Memberikan semua soal yang dibuat karena berpikir memungkinkan soal yang  

    akan diacak 

C. Menolak dengan tegas dan meminta guru yang yang disegani untuk  

     menasehatinya 

D. Menasehatinya dengan sopan dan memberikan kisi-kisi soal sebagai bentuk solusi 

E. Menasehatinya dengan sopan karena itu merupakan perbuatan tercela 

 

Jawaban terbaik: D 

 

542. Jika di sekolah Anda, ada siswa yang tertidur di kelas dan mengganggu PBM 

serta interaksi baik dengan guru maupun dengan temannya. Bagaimana tindakan 

anda untuk mengatasi permasalahan tersebut … 

A. Membiarkan saja siswa yang tertidur di kelas tanpa menegurnya 

B. Menegur siswa yang tertidur di kelas untuk mengetahui alasan mengapa tertidur  

     di kelas 

C. Memberikan sanksi karena sering tertidur di kelas 

D. Memanggil orang tua untuk melaporkan kebiasaan anaknya yang tidur di kelas 

E. Mempermalukan siswa di depan kelas 

 

Jawaban terbaik: B 

 

543. Di sekolah tempat anda ditugaskan nanti sudah diberitahukan tulisan 

peringatan tentang aturan untuk tidak membawa handphone ke sekolah tetapi 

masih sering dijumpai siswa yang membawa handphone ke sekolah, bagaimana 

sikap anda untuk permasalahan di atas… 

A. Saya akan memperingatkan siswa yang membawa handphone ke sekolah 

B. Saya akan memanggil orang tua mereka ke sekolah 

C. Saya bersama pihak sekolah akan menyita handphone mereka dan akan  

     mengembalikan sesuai dengan aturan yang berlaku 

D. Saya fokus pada pekerjaan saya karena itu bukan urusan saya 
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E. Saya membiarkan saja karena sudah sering saya peringatkan 

 

Jawaban terbaik: C 

 

544. Apabila nanti Anda diumumkan lolos sebagai Guru PPPK, namun ternyata gaji 

yang diberikan tidak sesuai dengan harapan, bagaimana tanggapan Anda... 

A. Tidak masalah, nanti bisa mencari penghasilan tambahan di pasar  

     saham, forex, atau crypto currency di sela-sela jam pelajaran. 

B. Menerima saja, karena pasti akan ada honor-honor tambahan. 

C. Menerima saja dengan tetap mempelajari peluang kerja di tempat lain  

     yang lebih menjanjikan. 

D. Menerima dengan ikhlas, apabila diperlukan bisa menambah  

     penghasilan dengan membuka bimbingan belajar diluar jam kerja. 

 

Jawaban terbaik: D 

 

545. Apakah Anda sebagai Guru PPPK, sudah terbiasa bekerja secara kelompok… 

A. Saya terbiasa bekerja dengan guru yang sudah saya kenal dengan baik. 

B. Saya terbiasa kerja kelompok pada saat menghadapi pekerjaan yang  

    berat 

C. Saya bisa kerja individu maupun kerja kelompok dalam berbagai kondisi. 

D. Karena saya menjunjung kebersamaan, saya selalu bekerja secara  

     kelompok. 

 

Jawaban terbaik: C 

 

546. Setelah dinyatakan lulus PPPK di suatu sekolah Anda ditugaskan untuk 

mengampu kelas 2 SD karena sebuah alasan yang mendesak. Padahal selama ini 

Anda mengajar kelas 6. Bagaimana tanggapan Anda… 

A. Saya akan melaksanakannya meskipun dalam hati merasa tidak nyaman. 

B. Saya akan menjelaskan kepada pihak sekolah agar saya bisa mengajar kelas 6. 

C. Saya akan melakukan komunikasi kepada pihak pengampu kelas 6 agar  

     mengalah dan memberikannya kepada saya. 

D. Saya akan melaksanakan tugas sebagai guru kelas 2 dengan sebaik-baiknya. 

 

Jawaban terbaik: D 
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547. Seberapa dalam Anda memahami tugas dan fungsi jabatan Guru PPPK yang 

Anda lamar… 

A. Saya hanya memahami sedikit karena saya baru lulus kuliah. 

B. Saya sangat memahami karena sudah saya laksanakan sehari-hari. 

C. Saya sudah lama bertugas menjadi Guru, meskipun ada beberapa yang belum  

     saya pahami 

D. Saya akan berusaham samampu saya untuk memahami semua tugas dan  

     fungsi Guru. 

 

Jawaban terbaik: B 

 

548. Seberapa dalam Anda memahami tugas dan fungsi jabatan Guru PPPK yang 

Anda lamar… 

A. Saya hanya memahami sedikit karena saya baru lulus kuliah. 

B. Saya sangat memahami karena sudah saya laksanakan sehari-hari. 

C. Saya sudah lama bertugas menjadi Guru, meskipun ada beberapa yang belum  

     saya pahami 

D. Saya akan berusaham samampu saya untuk memahami semua tugas dan  

     fungsi Guru. 

 

Jawaban terbaik: B 

 

549. Ketika Anda sudah diangkat menjadi Guru PPPK. Tiba-tiba Anda dimutasi ke 

sekolah di daerah 3T yang tidak sesuai dengan harapan Anda. Sikap Anda … 

A. Menerima mutasi dengan syarat harus mendapatkan fasilitas yang memadai 

B. Menolak pindah tugas karena tidak sesuai dengan harapan 

C. Meminta pertolongan pihak tertentu untuk membatalkan mutasi 

D. Menerima mutasi dan siap menjalankan tugas secara profesional 

 

Jawaban terbaik: D 

 

550. Apa prinsip yang Anda punya dalam bekerja di jabatan Guru PPPK ini… 

A. Memiliki kompetensi mengajar yang mumpuni. 

B. Melaksanakan pekerjaan dengan jujur. 

C. Berusaha dapat membantu rekan kerja yang kesulitan dalam pekerjaan. 

D. Memiliki kompetensi, integritas, dan perilaku yang bermanfaat bagi  

     kemajuan instansi. 
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Jawaban terbaik: D 

 

551. Apa alasan yang kuat Anda bisa diterima sebagai guru PPPK? 

A. Saya kuliah dibidang formasi yang saya lamar dan ingin mengembangkan  

     karir dibidang ini 

B. Karena saya siap dan optimis menjadi guru PPPK 

C. Saya dapat dipercaya dan bekerja dengan tulus 

D. Saya yakin dapat menjadi guru yang profesional 

 

Jawaban terbaik: A 

 

552. Di sekolah anda terdapat siswa menunjukkan perilaku menyimpang karena 

kesalahan pola asuh orang tua. Sebagai wali kelasnya, apa yang ada lakukan?  

A. Memanggil orang tua siswa ke sekolah dan mendiskusikan perihal  

     kenakalan anaknya 

B. Memerankan diri sebagai teman terdekat siswa agar lebih mudah  

     membantu memecahkan masalah siswa 

C. Mempertemukan siswa dengan orang tuanya agar disadari kesalahan  

     selama ini, dan mempertimbangkan penyelesaiannya 

D. Memberikan pengertian kepada orang tuanya untuk lebih perhatian dan  

     tidak memanjakan anak 

 

Jawaban terbaik: C 

 

553. Jika Anda diterima menjadi PPPK, berapa lama Anda akan berbakti di sekolah 

ini? 

A. Saya ingin meniti karir dan kesuksesan jangka panjang di sekolah. 

B. Karena status saya sebagai PPPK, saya hanya ingin memenuhi kontrak kerja saja. 

C. Saya akan melihat kondisi pekerjaan saya terlebih dahulu, baru memutuskan 

melanjutkan atau tidak. 

D. Saya menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan instansi. 

 

Jawaban terbaik: A 
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554. Seorang Guru harus menjunjung tinggi apa yang telah menjadi prinsip. 

Seandainya Anda menerima sebuah tugas yang tidak sesuai dengan prinsip Anda. 

Apa yang akan Anda lakukan... 

 

A. Mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan 

B. Memendam perasaan negatif yang muncul agar tidak mengganggu pelaksanaan 

tugas 

C. Mengalihkan perasaan, pikiran, dan perhatian pada hal lain yang bermanfaat 

D. Mengungkapkan pikiran dan perasaan pada orang terdekat yag ada di lingkungan 

kerja 

Jawaban terbaik: A 
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