CONTOH SOAL ANBK SMK
A. Kerjakan beberapa soal berikut ini!

1. Kamu memiliki seorang teman yang berlainan keyakinan dengan kamu, suatu ketika
kamu diundang olehnya untk menghadiri acara respsi perkawinannya.
Tindakan yang kamu lakukan adalah ....
a. tidak datang menghadirinya
b. menolak dengan cara halus bahwa kamu ada acara lain
c. memenuhi undangannya
d. mengucapkan selamat melalui telpon
2. Pak Dedi punya sebidang tanah yang dekat dengan perkampungan penduduk, pak Dedi
memanfaatkan tanahnya dengan memelihara ayam potong. Namun bau kotoran dari
kandang pak Dedi mengganggu warga di kampung tersebut. Warga melakukan protes
karena pencemaran udara.
Tindakan yang harus dilakukan oleh Pak Dedi adalah ....
a. bermusyawarah dengan warga kampung untuk menyelesaikan permasalahan
b. menimbun kotoran ayamnya setiap hari
c. memindahkan kandang ayamnya ke kandang kolektif
d. memberi biaya ganti rugi setiap bulan terhadap warga yang terdampak
3. Pincen adalah warga Desa Sukarmaju, pada saat pemilihan kepala desa, Pincen
melakukan serangan fajar dalam bentuk membagi-bagikan uang dan sembako agar
warga menjatuhkan pilihan terhadap dirinya sebagai kepala desa. Ternyata setelah
diadakan penghitungan suara, Pincen memeroleh suara mayoritas. Kamu mengetahui
bahwa Pincen berbuat tidak jujur dalam meraih kemenangan.
Bagaimana sebaiknya tindakan kamu untuk melawan ketidakadilan tersebut?
a. acuh tak acuh karena kamu tidak dirugikan karena bukan kontestan
b. melapor kepada aparat penegak hukum dan pengawas pemilihan dengan bukti
yang kuat
c. diam saja karena warga kampungmu semua kebagaian uang takutnya kamu jadi
sasaran kemarahan warga
d. memberi tahu kontestan lain yang dirugikan
4. Si A adalah seorang warga negara yang tidak bertanggung jawab karena tidak
menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Si A lebih parah lagi dengan
mengajak teman akrabnya Si B untuk golput.

CALWRITERSSFV.COM | CONTOH SOAL ANBK SMK

CONTOH SOAL ANBK SMK
Apa yang harus si B lakukan atas ajakan Si A tersebut?
a. Si B mengikuti ajakan Si A karena tidak kuasa menolak kawan akrabnya demi
teman
b. Si B mengikuti ajakan Si A karena ada bayarannya
c. Si B mengikuti ajakan si A karena takut kehilangan teman akrabnya
d. Si B menolak ajakan si A karena salahsatu kontestan adalah idolanya yang sangat
dia kagumi yng selama ini banyak membantu kehidupan masyarakat
5. Pak Ahmad adalah seorang guru yang berkepribadian baik dan selalu berinovasi dalam
memajukan sekolahnya sehingg murid selalu menanti kehadiran pak Ahmad baik di
Sekolah apalagi di depan kelas. Namun malang tidak bisa ditolak, pak Ahmad tiba-tiba
dipindah tugaskan ke sekolah yang kurang maju.
Apa yang seharusnya dilakukan Pak Ahmad? Adalah ....
a. menerima dengan alasan yang masuk akal
b. menolak karena merasa masih dibutuhkan di tempat semula
c. menerima dengan lapang dada karena pindah adalah hal yang biasa
d. menerima dengan penuh tanggungjawab
6. Sekolah sudah membuat mengenai larangan siswa laki-laki untuk memiliki rambut
gondrong. Seorang guru menegur Darko agar segera memotong rambutnya yang sudah
terlihat gondrong. Padahal Darko menyukai model rambutnya sekarang ini. Tindakan
yang sebaiknya dilakukan Darko adalah ....
a. segera memotong rambutnya sepulang sekolah
b. menunggu sampai ditegur kembali, baru kemudian memotong rambutnya.
c. mempertahankan gaya rambutnya yang gondrong saat ini.
d. membuat alasan agar dimaklumi oleh guru.
7. Semester baru sudah berjalan dua minggu dan di kelasnya Toni tanpa ada ketua kelas.
Wali kelas sudah meminta untuk segera diangkat ketua kelas untuk keperluan
koordinasi kegiatan belajar, tetapi tidak ada satupun siswa berani mengajukan diri
menjadi ketua kelas.
Tindakan yang seharusnya dilakukan Toni dalam menghadapi situasi tersebut adalah ....
a. menunjuk teman lain dan mengajukannya kepada wali kelas.
b. mendorong teman-teman sekelasnya untuk mengajukan diri menjadi ketua
kelas.
c. mengajukan diri karena memang mampu menjadi ketua kelas
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d. mengajukan diri menjadi ketua kelas jika diperbolehkan menunjuk wakilnya
sendiri
8. Cindy diajak temannya untuk datang pada acara jumpa fans artis idolanya, tetapi
waktunya bertepatan jadwal bimbingn belajar. Cindy sudah memiliki kesepakatan
dengan orangtuanya untuk tidak bolos.
Tindakan yang sebaiknya dilakukan Cindy adalah ....
a.
b.
c.
d.

meminta izin kepada orangtua untuk sekali ini saja membolos bimbingan belajar
tetap mengikuti bimbingan belajar, tetapi meminta izin pulang lebih awal
mengikuti ajakan temannya, karena acara terebut sangat jarang diadakan
tetap bimbingan belajar dan meminta temannya untuk memvideokan acara
tersebut
9. Mery berasal dari suku yang berbeda dengan Tina. Ketika sedang diskusi mengenai
kebudayaan, Tina sangat membanggakan suku asalnya, sehingga menyinggung perasaan
Mery.
Tindakan yang sebainya dilakukan Mery adalah ....
a. mengabaikan perasaanya dan fokus topik diskusi
b. menyanggah apa yang dikatakan Tina mengenai sukunya
c. menyampaikan bahwa semua suku memiliki keunikan masing-masing
d. membalas dengan memberi contoh negative tentang suku asal Tina
10. Ando merpakan teman sebangku Dino. Ando sering diejek teman-teman sekolahnya
karena badannya gemuk dan pendek. Dino kasihan pada Ando, tetapi dia takut dijauhi
teman lainnya jika berteman dengan Ando.
Tindakan yag seharusnya dilakukan Dino adalah ....
a. berusaha membela Ando
b. menjaga jarak dengan Ando
c. tetap berteman jika tidak ada teman lain
d. tetap berteman dengan Ando
11. Penguji memberikan pernyataan bahwa “Rata-rata pemutar video yang dikirim untuk
diperbaiki lebih banyak daripada audio perhari” Apakah penguji tersebut benar? Berikan
alasan matematis dalam mendukung jawaban jawabanmu!
12. Sebutkan 3 bencana yang berpotensi terjadi di Indonesia yang ditampilkan pada ramburambu di samping!
13. Gunung api di wilayah mana saja yang pernah menghasilkan letusan yang besar?
14. Sebutkan beberapa hasil survei yang dilakukan Kompas mengenai gunung api!
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15. Di mana saja letak gunung yang pada Desember 2018 berstatus siaga?

B. Kunci jawaban soal diatas

1. Jawaban C
Karena resepsi pernikahan hanyalah acara seremonial tidak ada sangkut pautnya
dengan ibadah agama masing-masing, sesama penganut agama saling toleransi dan
bekerjasama selama tidak menyangkut proses ritual keagamaan. Sesuai prinsip
Pancasila terutama Sila Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Jawaban A
Karena menyelesaikan permasalahan diutamakan dengan musyawarah untuk mufakat
sebagai jalan keluar terbaik. Peinsip Pancasila terutama Sila Kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
3. Jawaban B
Karena politik uang dilarang, melaporkan harus disertai dengan bukti yang sangat kuat
agar tidak menjadi fitnah.
4. Jawaban D
Karena berdasarkan keyakinan suara hati nuraninya demi kepentingan orang banyak
tanpa memandang keluarga, teman, uang atau anti KKN, Si B mendahulukan
kepentingan bangsa dan negara, bersikap nasionalisme, integritas.
5. Jawaban D
Pak Ahmad medahulukan kepentingan bangsa dan negara karena di sekolah manapun
sama saja justru Pak Ahmad dapat menyumbangkan tenaga pikiran untuk memajukan
sekolah tersebut. Sikap Pak Ahmad adalah nasionalis, tanggungjawab, integritas.
6. Jawaban A
Karena bagaimanapun sekolah punya aturan tersediri dalam tata tertib yang harus
ditaati semua warga sekolah tanpa kecuali. Sikap integritas yaitu mentaati aturan yang
berlaku dalam hal ini tata tetib sekolah.
7. Jawaban B
Karena Toni ingin menumbuhkan sikap percaya diri teman-temannya sebagai tawaran
Toni agar Toni tidak dianggap otoriter, dominan, bagaimanapun juga onir adalah
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seorang siswa yang sama dengan siswa lainnya, semua siswa punya hak yang sama
untuk mengajukan diri sebagai calon ketua kelas. Tertanam sifat penghormatan
terhadap hak orang lain. Tidak memandang remeh orang lain.
8. Jawaban D
Mendahulukan bimbingan belajar karena tidak mau mengecewakan orangtuanya serta
untuk masa depannya. Bimbingan belajar tetap yang utama. Tertanam sikap
pengendalian diri.
9. Jawaban C
Karena tidak dibenarkan bersikap primordial atau kesukuan yang menonjolkan suku
atau daerahnya sendiri dengan merendahkan suku, budaya daerah lain. Bertentangan
dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila terutama Sila Persatuan Indonesia.
Tertanam sifat nasionalisme dalam diri Mery.
10. Jawaban D
Karena semua manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki harkat dan
martabat yang sama, tidak diskriminatif, tidak rasialisme, sesuai dengan prinsip
Pancasila terutama Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
11. Salah. Karena jumlah pemutar audio yang rusak sebanyak 180 (3% x 6.000), sedangkan
pemutar video cuma 100 (5% x 2.000).
12. a. letusan gunung berapi
b. gelombang tsunami
c. gempa bumi
13. Tambora dan Krakatau
14. Minimnya pengetahuan dan kesiapsiagaan bencana, separuh dari responden tidak
menyadari ancaman bencana yang mungkin melanda mereka
15. Selat Sunda dan Sulawesi Utara
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