
CHARACTER BUILDING –SOAL LATIHAN 

1. Hal-hal yang perlu di kembangkan sebagai bentuk konkrit pengembangan diri adalah : 

a. Motivasi diri  c.    Kasih sayang 

b. Rasa aman  d.    Berani 

 

2. Dimensi-dimensi dasar manusia antara lain  : 

a. Intelektual  c.    Spiritual 

b. Emosional  d.    Fisik / Psikis / Sosial 

 

3. Kreatifitas yang umumnya dimiliki secara alamiah antara lain  : 

a. Melukis  c.   Melahirkan produk baru 

b. Menghargai waktu d.   Percaya diri 

 

4. Suatu perasaan kesediaan membagikan kepada orang lain, perasaan dan pikiran kita terhadap sesuatu yang telah 

dikatakan atau dilakukan, atau terhadap kejadian baru yang kita saksikan adalah  : 

a. Menghormati c.   Di hormati 

b. Menghargai   d.   Membuka diri 

 

5. Unsur Kreatifitas antara lain  : 

a. Percaya diri  c.   Emosi 

b. Perilaku  d.   Tekad 

 

6. Ciri-ciri kemampuan berfikir menurut Utami Munandar antara lain  : 

a. Inovatif  c.   Imajinatif 

b. Ingin tahu  d.   Berfikir Rasional 

 

7. Hambatan timbulnya motivasi  : 

a. Manipulasi  c.   Lingkungan 

b. Imajinasi  d.   Kecemasan berlebih 

 

8. Bentuk-bentuk Motivasi  : 

a. Motivasi berdasarkan imbalan 

b. Kecemasan berlebih 

c. Opini negatif 

d. Bagian dari kelompok / sasaran yang lebih besar 

 

9. Kreativitas terbagi atas  : 

a. Kreativitas Artistik  

b. Kreativitas Penemuan 

c. Kreativitas Mengubah music 

d. Kreativitas menulis buku 

 

10. Alasan kita harus saling menghormati dan menghargai : 

a. Mewujudkan pengungkapan yang bersifat logis 

b. Menghormati & Menghargai suatu tuntutan khas pada manusia 

c. Bermanfaat dalam hidup bersama 

d. Terbuka kepada yang lain 

11. Kecerdasan Lingustik, Kecerdasan Logis Matematis, Kecerdasan Spasial, Kecerdasan Musikal, Kecerdasan Kinestetik – 

Jasmani, Kecerdasan Antar Pribadi dan Kecerdasan Intra Pribadi adalah penelitian yang terjadi dikembangkan oleh . . . 

, Tentang 7 kecerdasan ada dalam diri manusia. 

a. Ansel Adams  c.   Shatispeare 



b. Thomas Amstrong d.   Homerus 

 

12. Seseorang yang mempunyai kecerdasan antar pribadi dapat mempunyai rasa belas kasihan dan tanggung jawab sosial 

yang besar seperti  : 

a. Mahatma Gandi c.   Machiave 

b. Charlie Chaplin d.   Thomas Edison 

 

13. Jika keluarga tidak bahagia dan mendukung, maka cari teman-teman yang mendukung dan dapat dipercaya, tapi hati-

hati jangan salah pilih, ini merupakan  : 

a. Pengalaman menerima diri 

b. Pelajaran menerima diri 

c. Manfaat menerima diri 

d. Cara menerima diri 

 

14. Madat, narkoba, judi, maling, provokator, merupakan tindakan-tindakan tercela yang harus dijauhkan agar terbentuk 

sikap  : 

a. Mengenal diri sendiri c.   Menerima diri 

b. Menghargai diri d.   Mengembangkan diri 

 

15. Istri lebih dari satu dalam bentuk perkawinan dinamakan  : 

a. Poligami  c.   Poliyandri Fratemal 

b. Poliyandri  c.   Poliyandri non Fratemal 

 

16. Menurut A Maslow bahwa rasa bersalah adalah akibat: 

a. Kegagalan orang tumbuh sesuai dengan potensinya 

b. Ambisi atau keinginan yang kuat yang tidak terpenuhi 

c. Kagagalan memenuhi kasih sayang 

d. Kegagalan memenuhi rasa aman 

 

17. Percaya diri, mampu bekerja sendiri, menguasai keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan kerjanya, menghargai 

waktu dan tanggung jawab, merupakan  : 

a. Implementasi sifat mandiri kehendak / kemauan diri 

b. Makna mandiri yang terlihat dengan tindakan / perbuatan nyata guna menghasilkan sesuatu 

c. Manfaat hidup mandiri dari pemenuhan kebutuhan 

d. Ciri-ciri Mandiri 

 

18. Kreativitas adalah kegiatan mendatangkan hasil dengan kandungan ciri inovatif, berguna dan dapat dimengerti adalah 

pengertian kreativitas menurut  : 

a. James R. Evan c.   David Cambell 

b. Michael A. West d.   Hawadi 

 

19. Kebutuhan manusia yang paling tinggi tingkatannya menurut a. Maslow adalah  : 

a. Kebutuhan fisiologis 

b. Kebutuhan aktualisasi diri 

c. Kebutuhan rasa memiliki, sosial & kasih sayang 

d. Kebutuhan akan penghargaan 

 

20. Alasan yang tidak dapat masuk akal dan sama sekali salah yang dapat menghambat orang dan tidak termotivasi untuk 

mencapai sasaran antara lain  : 

a. Pendidikan saya belum memadai 

b. Saya bisa 



c. Saya mampu 

d. Saya orang yang beruntung 

 

21. Jenis-jenis tempramen antara lain  : 

a. Yang di bawa sejak lahir 

b. Melankolis 

c. Yang diperoleh 

d. Yang dipengaruhi 

 

22. Menolak diri dapat diungkapkan sebagai berikut  : 

a. Ingin menjadi pusat perhatian 

b. Terima pujian 

c. Tanamkan dalam fikiran bahwa kita akan berhasil dan bahagia 

d. Selalu mensyukuri apa yang telah dimilik 

 

23. Ciri-ciri orang yang rendah diri adalah  : 

a. Putus asa 

b. Kecewa dengan diri sendiri 

c. Gila kesempatan dan berharap terlalu banyak pada diri sendiri 

d. Bunuh diri 

24. Suatu bentuk kemampuan khusus yang memungkinkan seseorang memperoleh keuntungan dari hasil pelatihannya 

sampai satu tingkat lebih tinggi adalah  : 

a. Bakat  c.   Personality 

b. Potensi  d.   Kecerdasan 

 

25. Senang menaklukan lawan dengan cara memaksa menerima solusi konflik yang ia sodorkan adalah cara mengelola 

konflik menurut Johnson dengan gaya  : 

a. Kancil  c.   Ikan Hiu 

b. Rubah  d.   Burung Hantu 

 

26. Ciri kemampuan berfikir Kreatifitas adalah  : 

a. Inovatif  c.   Imajinatif 

b. Ingin Tahu  d.   Berfikir Rasiona 

 

27. Unsur-unsur kreativitas antara lain  : 

a. Percaya diri  c.   Emosi 

b. Perilaku  d.   Tekad 

 

28. Hal yang mempengaruhi bakat  : 

a. Potensi diri  c.   Masa depan 

b. Struktur tubuh d.   Tugas 

 

29. Hambatan timbulnya motivasi  : 

a. Manipulasi  c.   Lingkungan 

b. Imajinasi  d.   Kecemasan Berlebih 


