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A. Kerjakan beberapa soal berikut ini! 

 

1. Bagi saya, kelemahan merupakan ... 

a. Isyarat tegas bahwa saya harus berhenti 

b. Justru meningkatkan ketangguhan saya untuk mencoba sesuatu dengan lebih baik 

c. Sering menjatuhkan mental saya 

d. Hal yang saya upayakan untuk tidak mengurangi semangat saya 

e. Mungkin ada unsur kekeliruan dari anggota tim saya 

2. 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. Kebaikan 

e. Perbuatan yang perlu ditanamkan sejak dini 

3. Jika anda mendapatkan suatu pekerjaan yang bayarannya sangat besar, maka anda akan ... 

a. Bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan anda 

b. Lebih bersemangat 

c. Takut 

d. Merasa terharu 

e. Biasa saja 

4. Jika anda mendapatkan suatu pekerjaan yang bayarannya sangat besar, maka anda akan ... 

a. Bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan anda 

b. Lebih bersemangat 

c. Takut 

d. Merasa terharu 

e. Biasa saja 

5. Jika anda mendapatkan suatu pekerjaan yang bayarannya sangat besar, maka anda akan ... 

a. Bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan anda 

b. Lebih bersemangat 

c. Takut 

d. Merasa terharu 

e. Biasa saja 

6. Peraturan yang dianggap sebagai suara hati manusia. Aturan hidup tentang perilaku baik 

dan buruk berdasarkan kebenaran dan keadilan, disebut … 

a. Norma Agama 

b. Norma Kesusilaan 

c. Norma Kesopanan 

d. Norma Keadilan 

e. Norma Hukum 
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7. Monarkisme merupakan paham dimana kerajaan merupakan sumber utama dari 

kesejahteraan negaranya. Negara yang menerapkan ideologi ini adalah ... 

a. Amerika Serikat 

b. Australia 

c. Brunei Darussalam 

d. Rusia 

e. Jerman 

8. Secara harfiah, pancasila itu diartikan ... 

a. Lima pedoman kebangsaan 

b. Dasar yang memiliki lima unsur 

c. Lima komponen penting 

d. Lima unsur hidup manusia 

e. Falsafah yang memiliki lima pedoman bernegara 

9. Judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Junbi Cosakai 

(bahasa Indonesia: "Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan") pada tanggal 1 

Juni 1945, adalah ... 

a. Lahirnya bangsa Indonesia 

b. Kesaktian Pancasila 

c. Lahirnya Pancasila 

d. Pedoman hidup berbangsa 

e. Falsafah hidup Pancasila 

10. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, merupakan 

nilai yang terkandung dalam Pancasila sila ... 

a. Pertama 

b. Kedua 

c. Ketiga 

d. Keempat 

e. Kelima 

11. Wahana = ... 

a. Sarana 

b. Tempat Bermain 

c. Gurun 

d. Sauna 

e. Menarik 

12. Warta = ... 

a. Hasil 

b. Berita 

c. Benda 

d. Harta 

e. Kalimat 
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13. Versus = ... 

a. Minuman 

b. Rekan 

c. Lawan 

d. Kasus 

e. Tujuan 

14. Tentatif = ... 

a. Pasti 

b. Jelas 

c. Buram 

d. Belum pasti 

e. Terang 

15. Tendensi = ... 

a. Denyut Nadi 

b. Lawan 

c. Utama 

d. Ruangan 

e. Kecenderungan 

 

 

B. Kunci jawaban soal diatas 

 

1. B 

2. C 

3. A 

4. A 

5. B 

6. B 

7. C 

8. B 

9. C 

10. E 

11. A 

12. B 

13. C 

14. D 

15. E 
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