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PREDIKSI SOAL PRETES PPG DALAM JABATAN 
(MODEL B = 20 Soal) 

 
Oleh: Acep, S.Pd.SD. 

more info    http://asopi.wordpress.com  
(Humas KKG Gugus IV Jatiwaras, Kab. Tasikmalaya) 

 
1. Pak Acep mempunyai usaha melayani jasa transportasi roda 2 dan roda 4. 

Kendaraan Pak Acep ada 56 unit. Jika jumlah rodanya ada 160, maka selisih 
kendaraan beroda 2 dan beroda 4 ada... 
a. 8 b. 9 c. 11 d. 12 
Jawab: A 

2. Cerita tentang Anggelina... 
a. kurang berjalan dengan baik, karena orang dewasa masih suka menunjukkan 

kekuasaannya tanpa batas terhadap anak-anak 
b. kurang terlaksana dengan baik, karena anak-anak masih merupakan kelompok 

rentang pelanggaran HAM 
c. kurang berjalan dengan baik, karena pemahaman HAM masyarakat masih 

sangat rendah 
d. kurang terlaksana dengan baik, karena kejahatan terhadap anak masih 

merajalela di Indonesia 
Jawab: C 

3. Cerita Isa yang kabur dari rumah dan lupa membawa uang. Kehadiran tokoh Isa 
dalam teks tersebut menunjukkan ciri cerita anak sebagai berikut, kecuali... 
a. perilaku sifat dan peran tokoh-tokohnya jelas 
b. corak ceritanya menoton tidak jelas sebab-sebabnya 
c. cenderung menggambarkan sifat tokoh yang hitam putih 
d. ...? 
Jawab: B 

4. Ciri dongeng anak adalah, kecuali... 
a. memberi hiburan atau nasihat c. menggunakan kosa kata komunikatif 
b. banyak kata kiasan d. bahasa baku, baik dan terpelihara 
Jawab: D 

5. Perbandingan paragraf tentang pantun dan syair. Paragraf tersebut dikembangkan 
dengan teknik... 
a. komparatif b. naratif c. argumentatif d. ...? 
Jawab: A 

6. Ciri-ciri bahasa lisan adalah, kecuali... 
a. menghendaki adanya orang kedua 
b. unsur gramatikal tidak selalu dinyatakan, kadang ditinggalkan 
c. ditopang oleh penggunaan ejaan, tanda baca dan intonasi 
d. ...?  
Jawab: C 

7. Bukti demokrasi pada masa kerajaan Hindu-Budha di bidang politik adalah... 
a. adanya pengaruh sosial masyarakat 
b. pemerintahannya berbentuk kerajaan  
c. pemilihan raja bersifat demokratis 
d. ...? 
Jawab: B 
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8. Dampak negatif IPTEK yang mendasar terhadap interaksi sosial adalah... 
a. tidak ada 
b. tekanan dan kompetensi yang tajam di berbagai aspek kehidupan melahirkan 

generasi pekerja keras 
c. pola interaksi antara manusia berubah dengan bantuan gadget membuat 

orang-orang sibuk dengan dunianya sendiri 
d. ...? 
Jawab: C 

9. Hukum Material adalah... 
a. pembagian kekuasaan dibagi menjadi kekuasaan yudikatif, eksekutif dan 

legislatif 
b. sistem peradilan dan bebas dan merdeka 
c. peradilan tata usaha negara 
d. ...? 
Jawab: A 

10. Indonesia memiliki politik luar negeri yang bebas-aktif, artinya... 
a. bebas dari tekanan negara manapun termasuk negara-negara adikuasa 
b. bebas bekerjasama dengan semua negara di dunia tanpa kecuali 
c. bebas tidak memihak negara manapun dan aktif menciptakan ketertiban dunia 
d. ...? 
Jawab: C 

11. Seorang pegawai ingin menyampaikan kebenaran kepada pimpinannya meskipun 
berbeda pendapat. Hal ini karena... 
a. nilai kebenaran dan keadilan mendasari semua nilai-nilai lainnya 
b. pelanggaran nilai-nilai tersebut mengakibatkan kecemburuan sosial dalam 

masyarakat 
c. walau bersifat relatif, nilai kebenaran dan keadilan itu perlu diperjuangkan 
d. ...? 
Jawab: C 

12. Fungsi umum peta adalah... 
a. melihat lokasi 
b. menunjukkan posisi suatu tempat di permukaan bumi 
c. menunjukkan lokasi relatif di permukaan bumi 
d. ...? 
Jawab: B 

13. Konsep ruang dan waktu yaitu... 
a. di mana dan mengapa terjadi  c. kapan dan mengapa terjadi 
b. di mana dan kapan terjadi d. ...? 
Jawab: B 

14. Pemanfaatan SDA tergantung pada daya, benda dan manusia. Hal ini tercermin 
pada... 
a. kualitas lingkungan hidup menjadi tumpuan manusia untuk mencapai 

kesejahteraan 
b. manusia dapat memanfaatkan SDA sesuai dengan keinginannya 
c. manusia dapat mengeksploitasi SDA untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 
d. ...? 
Jawab: C 
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15. Globalisasi mempengaruhi IPTEK. Dalam kenyataannya, kemajuan IPTEK 
membawa dapat negatif bagi kehidupan manusia, misalnya... 
a. maraknya ilegal loging karena ditemukannya mesin pemotong kayu 
b. komunikasi dapat dilakukan kapan dan di mana saja 
c. hampir semua informasi dapat diakses dengan mudah 
d. ...? 
Jawab: A 

16. Guru akan mengajarkan materi produksi dan konsumsi. Agar pembelajaran 
bermakna dan menyenangkan sebaiknya... 
a. menjelaskan dengan cerita yang menarik 
b. menjelaskan materi dengan menggunakan media gambar 
c. berdiskusi tentang konsumsi dan produksi 
d. mengajak siswanya ke lokasi pabrik tahu di dekat sekolahnya 
Jawab: D 

17. Fungsi pepsin dalam lambung adalah... 
a. mengendapkan kasein dalam susu 
b. mengubah protein menjadi asam amino 
c. mengubah lemak menjadi gliseror 
d. ...? 
Jawab: B 

18. Dalam sebuah percobaan, siswa hendak menguji pengaruh volume minyak goreng 
terhadap massa jenisnya. Hipotesis yang sesuai berikut ini adalah... 
a. semakin besar volume minyak goreng, massa jenisnya pun semakin besar 
b. seberapa besar pun volume minyak goreng, tidak mempengaruhi massa jenis 

minyak goreng tersebut 
c. semakin besar volume minyak goreng, massa jenisnya akan semakin kecil 
d. ...? 
Jawab: C 

19. Pada akar tanaman kacang terdapat bintil-bintil kecil yang menandakan 
terdapatnya bakteri nitrogen. Bakteri tersebut berfungsi untuk... 
a. menangkap nitrogen lepas di udara untuk dilarutkan di akar 
b. menggemburkan tanah agar menjadi subur 
c. menyerap oksigen dari dalam tanah sebagai pembentuk unsur-unsur hara 

yang diperlukan 
d. ...? 
Jawab: A 

20. Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dilaksanakan oleh... 
a. MPR c. lembaga-lembaga permusyawaratan rakyat 
b. hukum d. menurut Undang-undang 
Jawab: D 

 
 
NOTE: 
Pada bagian yang pilihan jawaban yang ditulis tanda ...? Karena jawaban tersebut tidak 
muncul lengkap/terhalang oleh iklan pada aplikasi online-nya. 
 
 
Demikian, semoga bermanfaat dan menjadi bekal peneguh kita untuk lolos dalam 
mengikuti Pretes PPG Dalam Jabatan nanti. Aamiin YRA. 


