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1. Dalam suatu pertemuan kelompok 
saya datang terlambat, ketika itu 
pembicaraan sedang berlangsung 
hangat. Padahal, saya sangat ingin 
menyumbangkan ide. Hal yang saya 
lakukan adalah… 

A. Duduk mendengarkan 
pembicaraan baru kemudian 
berbicara. 

B. Menanyakan apakah saya boleh 
segera berbicara. 

C. Segera berbicara mengemukakan 
pendapat. 

D. Menunggu diberi kesempatan 
untuk berbicara. 

E. Meminta waktu untuk berbicara. 

2. Dalam suatu rapat, pendapat saya 
tidak diterima peserta lain. Saya… 

A. Menerima pendapat orang lain 
dengan berat hati. 

B. Berusaha menghargai pendapat 
orang lain. 

C. Berlapang dada menerima 
perbedaan itu. 

D. Merasa jengkel terhadap 
kejadian itu. 

E. Berusaha keras agar pendapat 
tersebut diterima. 



3. Harga-harga barang hari ini berubah 
sangat cepat dan 
kecenderungannya terus 
meningkat, sementara uang gaji 
saya terbatas. Menghadapi keadaan 
ini saya… 

A. Membuat rancangan 
penggunaan uang secara lebih 
hati-hati. 

B. Membuat rancangan 
penggunaan dan minta kenaikan 
uang gaji. 

C. Marah terhadap situasi yang 
tidak menentu. 

D. Mengurangi pengeluaran untuk 
hal-hal yang tidak pokok. 

E. Meminta tambahan uang dari 
orang tua. 

4. Saya berhasil mengatasi suatu 
tantangan terutama karena… 

A. Nasib baik ada di tangan saya. 
B. Saya berani mencoba hal-hal 

yang tidak berisiko. 
C. Saya berani mencoba dengan 

segala resikonya. 
D. Saya mendapat bantuan dari 

lingkungan. 
E. Saya tidak putus asa dalam 

mengahatapi kegagalan. 



5. Jika ada kesempatan untuk 
berkompetisi dalam bidang yang 
saya senangi maka saya : 

A. Mengalahkan pesaing dengan 
cara meningkatkan diri. 

B. Tidak ikut kompetisi. 
C. Ikut kalau ada kemungkinan saya 

menang. 
D. Berusaha keras dalam 

mengalahkan pesaing dengan 
cara mencari kelemahan pesaing. 

E. Lebih baik tidak usah ikut karena 
khawatir akan kalah. 

6. Pada saat menghadapi tugas yang 
berat dan menuntut kemampuan 
yang tinggi saya … 

B. Berusaha mencari cara 
penyelesaian yang tidak 
membutuhkan banyak waktu. 

C. Meninggalkan tugas begitu saja. 
D. Berhenti untuk mencari selingan 

kegiatan. 
E. Berusaha mencari bantuan 

orang lain. 

A. Berusaha sedikit demi sedikit 
untuk menyelesaikan walau 
memakan waktu yang panjang. 

7. Pada saat memecahkan suatu 
permasalahan, biasanya pikiran 
saya… 

A. Tetap terpusat pada persoalan jika 
gangguan relatif kecil. 

B. Mudah beralih ke hal lain karena 
gangguan kecil saja. 

C. Terpusat pada hal yang harus 
dipecahkan apapun 
pengganggunya. 

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

sebab yang sangat mengganggu. 



8. Kebiasaan saya mengisi hari libur 
diawali dengan… 

A. Bangun dan segera melakukan 
kegiatan yang ingin dilakukan 
pada hari itu. 

B. Terpaksa bangun, meskipun 
sebenarnya ingin tidur 
sepuasnya. 

C. Bangun, bersantai dahulu, baru 
memikirkan hal-hal yang akan 
dikerjakan hari itu. 

D. Memaksa diri untuk bangun, 
ingat hal-hal yang harus 
dilakukan hari itu. 

E. Bangun memikirkan hal-hal yang 
harus dilakukan pada waktu itu 
ketika orang tua 
mengingatkannya. 

A. Tetap bekerja sesuai dengan 
ketentuan yang ada. 

B. Berusaha untuk tetap bertahan 
sambil melihat situasi. 

C. Berusaha untuk bertahhan 
duduk di dalamnya sambil 
memperbaiki situasi. 

D. Menunggu situasi menjadi 
lebih baik untuk bekerja 
kembali. 

E. Memilih untuk mengundurkan 
diri.. 

9. Dalam suatu kepanitiaan yang 
kerjanya tidak efektif akibat 
mengalami  krisis, maka saya akan… 



10. Ketika saya harus menyusun makalah, 
saya… 

A. Menggunakan bahan yang dimiliki 
sebagai sumber informasi utama. 

B. Berusaha mencari informasi dari 
berbagai sumber yang tersedia. 

C. Menggunakan pengetahuan yang 
saya miliki. 

D. Mencari informasi  di 
perpustakaan. 

E. Mencari informasi dari orang lain. 

A. Meminta untuk memperbaiki 
barang tersebut. 

B. Memarahinya atas 
ketidakpeduliannya. 

C. Menyatakan kekecewaan atas 
dirinya. 

11. Sudah beberapa kali teman saya 
meminjam barang saya dan 
mengembalikan dalam keadaan rusak. 
Kali ini saya… 

D. Diam saja meskipun saya merasa 
kecewa. 

E. Tidak mengajaknya berbicara. 

A. Dengan terpaksa menerimanya. 
B. Menerimanya dengan sedikit 

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

12. Sudah sejak lama saya berusaha untuk 
memperbaiki kelemahan diri, tetapi 
belum juga tampak hasilnya. Pada 
akhirnya saya … 



13. Jika orang tua mengatakan kepada saya 
bahwa mereka tidak sanggup untuk 
membiayai kuliah di perguruan tinggi, 
padahal saya kuliah di perguruan tinggi, 
padahal saya bercita-cita ingin menjadi 
sarjana. Dalam keadaan tersebut saya 
akan… 

A. Mencari lembaga yang mau 
memberi beasiswa untuk kuliah di 
perguruan tinggi. 

B. Mencari perguruan tinggi yang 
biayanya murah. 

C. Meminta pada orang tua bekerja 
keras dan meminta untuk 
membiayai anaknya. 

D. Menawar pada orang tua untuk 
membiayai sebagian dan mencari 
bantuan untuk kekurangannya. 

E. Menunda masuk perguruan tinggi, 
bekerja sebisanya, dan menabung. 

A. Saya akan berjalan kaki sedapat 
mungkin. 

B. Lebih baik pulang dan tidak jadi 
berangkat ke kantor. 

C. Saya akan berjalan kaki sambil 
mencari tumpangan. 

D. Saya tetap menunggu siapa tahu 
ada yang menawari tumpangan. 

E. Saya berusaha menyetop kendaraan 
yang lewat untuk mendapat 
tumpanan. 

14. Jarak rumah ke kantor adalah 30 menit 
dengan bus. Tanpa diketahui 
sebelumya, semua kendaraan umum 
melakukan aksi mogok. Dalam kejadian 
itu saya… 



15. Agar suatu kegiatan berhasil saya 
laksanakan, saya akan… 

A. Meminta bimbingan seorang ahli 
dalam melaksanakan kegiatan 
tersebut. 

B. Mempelajari kegiatan tersebut 
sebelum mulai kegiatan. 

C. Mencontoh orang lain yang sukses 
mengerjakan pekerjaan serupa. 

D. Menyesuaikan dengan kondisi yang 
sedang berjalan. 

E. Menggunakan cara yang biasa saya 
pakai. 

D. Menggugat orang lain karena tidak 
mengingatkan saya. 

E. Menyesali secara berkepanjangan 
keputusan yang telah saya buat. 

16. Ketika saya sudah memutuskan suatu 
tindakan yang ternyata berakibat buruk, 
pada umumnya saya… 

A. Menerima akibatnya dengan 
setengah menyesal. 

B. Menerima penuh segala akibatnya. 
C. Menyalahkan orang lain yang 

mendorong saya. 

17. Ketika saya mengalami kegagalan dalam 
meminta maaf atas kesalahan yang saya 
lakukan, saya akan.. 

A. Berusaha minta maaf lagi sampai 
dimaafkan. 

B. Bimbang apakah minta maaf itu 
perlu. 

C. Tidak berani mintamaaf lagi. 
D. Berusaha sekali lagi minta maaf dan 

berharap dimaafkan. 
E. Meminta bantuan orang lain 

menjadi penengah. 



18. Ketika saya berhasil menyelesaikan 
tugas sesuai dengan ketentuan dan 
batas waktu yang ada, pada umumnya 
saya merasa… 

A. Usaha yang saya lakukan sudah 
maksimal. 

B. Hasil yang diperoleh telah sesuai 
dengan usaha yang saya lakukan. 

C. Hasilnya belum memuaskan. 
D. Hasilnya cukkup memuaskan. 
E. Usaha yang saya lakukan belum 

optimal. 

19. Menghadapi tugas yang monoton dan 
membosankan, saya akan… 

A. Bekerja dengan cukup banyak 
selingan sehingga tidak bosan. 

B. Berusaha keras mengerjakan tugas 
tersebut dan mengatasi rasa bosan. 

C. Berusaha terus bekerja 
menyelesaikan tugas tersebut. 

20. Suatu kepanitiaan sedang 
membicarakan berbagai topik kegiatan. 
Sebagai salah satu anggota, saya … 

A. Mengambil bagian ketika situasi 
memaksa. 

B. Lebih baik mendengarkan saja. 
C. Mengambil bagian dalam setiap 

topik pembicaraan meski bukan 
bidang saya. 

D. Mengambil bagian dalam setiap 
topik pembicaraan yang sesuai 
bidang saya. 

D. Mencari tugas baru yang lebih 
menarik. 

E. Menyelesaikan tugas tersebut 
secepatnya, meskipun hasilnya 
kurang baik. 



21. Dalam pertandingan olahraga antar 
sekolah, tim sekolah saya tampak lemah 
dan diperkirakan akan kalah. Dalam 
situasi tersebut saya : 

A. Tetap semangat memberi dukungan 
tanpa diminta. 

B. Meninggalkan pertandingan 
walaupun belum selesai. 

C. Cenderung diam sambil mengamati 
penonton. 

D. Memberi dukungan seperti teman-
teman lain. 

E. Berusaha untuk tidak diketahui 
bahwa saya adalah siswa sekolah 
tim tersebut. 

22. Saya harus menghadiri pernikahan 
seorang kerabat diluar kota bersamaan 
dengan adanya ulangan matematika, 
sedangkan nilai saya dibidang ini sangat 
buruk, saya akan…. 

A. Mempersiapkan diri sejak awal dan 
membicarakannya dengan guru 
agar mengikuti ulangan di lain hari. 

23. Ketika saya diminta untuk melakukan 
pekerjaan berat ,saya … 

A. Menolak untuk diberi pekerjaan 
semacam itu. 

B. Mempertimbangkan dahulu untuk 
menerimanya. 

C. Tetap menerima meskipun tidak 
suka dengan pekerjaan itu. 

D. Merasa tertantang pada pekerjaan 
itu. 

E. Menyerahkan pekerjaan tersebut 
pada orang lain. 

B. Akan mengikuti sungguh-sungguh 
dan inilah saatnya memperbaiki 
nilai. 

C. Meminta orang tua menulis surat 
izin tidak dapat mengikuti ulangan 
hari ini. 

D. Akan belajar sungguh-sungguh dan 
berdoa semoga ada pengunduran 
jadwal ulangan. 

E. Memilih pergi dan berusaha sebaik 
mungkin pada ulangan berikutnya. 



24. Dalam satu tim ada teman yang tidak 
dapat aktif karena alasan keluarga 
sehingga kerja tim menjadi tidak lancar. 
Sebagai salah satu pengurus kelompok 
maka saya… 

A. Mempertanyakan kesanggupan 
yang telah dijanjikan dahulu. 

B. Berfikir hal itu diluar perhitungan 
saya. 

C. Berfikir teman tersebut 
menjengkelkan. 

D. Mencoba mengerti kondisinya. 
E. Menyesal telah memilih teman 

tersebut dalam tim saya. 

25. Saya menginap dirumah teman dengan 
kamar tidur yang sempit untuk berdua 
dalam keadaan tersebut saya … 

A. Hampir tidak dapat tidur sampai 
pagi. 

B. Tetap dapat tidur dengan mudah. 
C. Terjaga sampai pagi. 

26. Kalau saya berpergian, saya … 

A. Dapat menikmati seluruh 
perjalanan dengan sepenuh hati. 

B. Merasa tidak senang karna selalu 
ingat rumah. 

C. Jika suasananya tidak 
menyenangkan saya jadi ingat 
suasana rumah. 

D. Sulit menikmati perjalan. 
E. Membutuhkan waktu untuk 

menikmati perjalan. 

D. Menunggu beberapa saat baru saya 
dapat tidur lelap. 

E. Tidur dengan beberapa kali 
terbangun karena merasa tidak 
nyaman. 



27. Seorang teman kelompok saya sering 
sakit sehingga tidak dapat aktif  dalam 
kegiatan kelompik. Saya akan… 

A. Meminta dia mengundurkan diri 
dari kelompok. 

B. Memberinya tugas yang dia mampu 
kerjakan. 

C. Tetap memberinya tugas seperti 
lain. 

D. Membantu menyelaikan tuganya. 
E. Menunda memberi tugas sampai 

dia mampu. 

28. Agar mencapai prestasi belajar yang 
lebih tinggi, saya akan… 

A. Tetap belajar seperti biasa. 
B. Belajar dengan santai. 
C. Menambah jam belajar. 
D. Belajar dengan teman-teman. 
E. Belajar sendiri dengan lebih giat. 

29. Saat akan berangkat  ke  kantor tiba-tiba 
turun hujan padahal hari itu akan ada 
rapat yang penting. Maka saya akan … 

A. Menunggu hujan reda. 
B. Tidak berangkat dengan alasan 

hujan. 
C. Tetap berangkat. 
D. Tidak berangkat dan minta rapat 

dijadwal ulang. 
E. Berusaha sampai kantor sebelum 

rapat dimulai. 

30. Menghadapi kehidupan ini saya 
mempunyai keyakinan bahwa… 

A. Setiap orang mempunyai masalah. 
B. Nasib setiap orang bergantung pada 

cara dia menghadapi kehidupan ini. 
C. Ada yang mempunyai takdir baik 

dan buruk. 
D. Orang tua mempunyai andil yang 

besar terhadap nasib anaknya. 
E. Setiap hari adalah harapan sehingga 

setiap orang wajib berusaha keras. 



Poin nilai Pilihan  

4 A 

3 B 

1 C 

5 D 

2 E 

1. Poin nilai Pilihan  

3 A 

4 B 

5 C 

1 D 

2 E 

2. Poin nilai Pilihan  

4 A 

3 B 

1 C 

5 D 

2 E 

3. 

Poin nilai Pilihan  

3 A 

1 B 

5 C 

2 D 

4 E 

4. Poin nilai Pilihan  

5 A 

1 B 

3 C 

4 D 

2 E 

5. Poin nilai Pilihan  

4 A 

5 B 

1 C 

2 D 

3 E 

6. 

KUNCI JAWABAN 



Poin nilai Pilihan  

4 A 

2 B 

5 C 

1 D 

3 E 

7. Poin nilai Pilihan  

4 A 

1 B 

5 C 

3 D 

2 E 

8. Poin nilai Pilihan  

4 A 

3 B 

2 C 

5 D 

1 E 

9. 

Poin nilai Pilihan  

2 A 

5 B 

1 C 

4 D 

3 E 

10. Poin nilai Pilihan  

5 A 

1 B 

4 C 

3 D 

2 E 

11. Poin nilai Pilihan  

3 A 

4 B 

5 C 

1 D 

2 E 

12. 



Poin nilai Pilihan  

5 A 

4 B 

1 C 

2 D 

3 E 

13. Poin nilai Pilihan  

5 A 

1 B 

4 C 

3 D 

2 E 

14. Poin nilai Pilihan  

4 A 

5 B 

2 C 

3 D 

1 E 

15. 

Poin nilai Pilihan  

4 A 

5 B 

2 C 

1 D 

3 E 

16. Poin nilai Pilihan  

3 A 

2 B 

1 C 

4 D 

5 E 

17. Poin nilai Pilihan  

2 A 

1 B 

4 C 

3 D 

5 E 

18. 



Poin nilai Pilihan  

3 A 

5 B 

4 C 

1 D 

2 E 

19. Poin nilai Pilihan  

3 A 

2 B 

5 C 

1 D 

4 E 

20. Poin nilai Pilihan  

5 A 

1 B 

3 C 

4 D 

2 E 

21. 

Poin nilai Pilihan  

5 A 

4 B 

2 C 

3 D 

1 E 

22. Poin nilai Pilihan  

1 A 

4 B 

3 C 

5 D 

2 E 

23. Poin nilai Pilihan  

3 A 

5 B 

2 C 

4 D 

1 E 

24. 



Poin nilai Pilihan  

1 A 

5 B 

2 C 

4 D 

3 E 

25. Poin nilai Pilihan  

5 A 

2 B 

3 C 

1 D 

4 E 

26. Poin nilai Pilihan  

1 A 

5 B 

2 C 

4 D 

3 E 

27. 

Poin nilai Pilihan  

2 A 

1 B 

4 C 

3 D 

5 E 

28. Poin nilai Pilihan  

3 A 

1 B 

4 C 

2 D 

5 E 

29. Poin nilai Pilihan  

1 A 

4 B 

3 C 

2 D 

5 E 

30. 


