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SOAL SMT GASAL

MAPEL: PELAYANAN PRIMA

KELAS: 11 AP

1. Yang bukan dimaksud dengan personal Hygiene pada perusahaan adalah….
a. Bagaimana memelihara agar pribadi karyawan dan karyawati tetap sehat
b. Kesehatan pribadi setiap orang perlu dijaga
c. Kebersihan dalam berpenampilan mencerminkan pribadi seseorang
d. Kesehatan mulut dan gigi diperlukan agar berbicara dengan customer

menyenangkan
e. Keseluruhan hal kebersihan dan kesehatan tubuh dari rambut sampai kaki

2. Untuk seorang yang menggunakan sepatu dan kaos kaki, diupayakan kaos kaki
dicuci ….
a. 1 hari sekali
b. 2 hari sekali
c. 3 hari sekali
d. Seminggu sekali
e. Sebulan sekali

3. Hal yang tidak tepat dilakukan  agar memiliki mental yang tangguh jika
menghadapi persoalan yang berat hendaknya kita mampu melakukan …
a. Bersikap positive
b. Memiliki rasa percaya diri
c. Bersikap ramah tamah
d. Bersikap terbuka
e. Peduli terhadap lingkungan

4. Hal yang penting bilamana kita agar tetap sehat dan bersih adalah
mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna, olah raga teratur, istirahat yang
cukup dan selalu…..
a. Mandi setiap hari dan memakai parfum
b. Menjaga kesehatan tubuh
c. Senam pagi teratur
d. Berfikir positive
e. Menjaga kebersihan lingkungan

5. Yang dimaksud dengan lingkungan kerja yang sehat adalah….
a. Lingkungan kerja yang terpelihara dengan baik sehingga menimbulkan

suasana yang nyaman bagi karyawan dan karyawati.
b. Lingkungan yang penuh dengan aktifitas kegiatan rutin
c. Lingkungan kerja yang memungkinkan para pegawainya untuk dapat

memotivasi diri agar bekerja dengan baik
d. Lingkungan kerja yang lengkap fasilitasnya mulai dari kebersihan dan tempat

ibadah
e. Lingkungan kerja yang memiliki gedung yang mewah dan fasilitas lenkap.

6. Salah satu kegiatan sebuah perusahaan yang dikatakan “ sehat” adalah …
a. Memiliki sumberdaya manusia yang handal
b. Tidak membuang limbah dan mencemarkan lingkungan
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c. Lingkungan kerja yang bebas asap rokok
d. Lingkungan yang terpelihara dengan baik
e. Memiliki taman sebagai bentuk penghijauan

7. Yang bukan menjadi Faktor terbentuknya kepribadian adalah….
a. Attitude
b. Behavior
c. Character
d. Value
e. Brainware

8. Sekumpulan norma dan sikap dalam pergaulan antar manusia yang dapat
diterjemahkan sebagai tatakrama atau sopan santun yang tidak ada sangkut
pautnya denga gelar ataupun kedudukan dinamakan….
a. Etika
b. Etiket
c. Kode etik
d. Norma
e. Sopan santun

9. Beberapa etiket yang perlu diperhatikan dalam memberikan pelayanan kepada
pelanggan adalah sebagai berikut, kecuali….
a. Menyapa pelanggan
b. Menyebut nama pelanggan
c. Menolong Pelanggan
d. Menegur pelanggan
e. Berbicara dengan pelanggan

10.Yang bukan merupakan Identifikasi sikap tubuh yang baik bisa dilihat dari…..
a. Cara berjalan
b. Cara duduk
c. Cara berbicara
d. Cara berpakaian
e. Cara berdandan

11.Beberapa contoh cara duduk yang baik adalah….
a. Duduk dikursi  sambil mengangkat kaki
b. Duduk dikursi sambil mengoyang-goyangkan kursi
c. Duduk dikursi pada saat berbicara
d. Duduk dikursi sambil tiduran
e. Duduk dikursi dan dimeja saat berbicara

12.Yang bukan merupakan Cara berpakaian yang baik pada saat di tempat kerja
diantaranya adalah…
a. Mengenakan atribut yang ditetapkan perusahaan
b. Mengenakan seragam bila ada
c. Mengenakan baju rapi bersih  baik tangan panjang ataupun pendek
d. Memakai ikat pinggang, kaos kaki dan kelengkapan lain yang menunjang
e. Menggunakan Acessories seperti anting, kalung ataupun cincin yang bagus

tidak perlu mahal.
13.Dalam  berbicara yang baik kita harus memperhatikan media yang digunakan,

yang termasuk ke dalam media komunikasi Audio Visual adalah…
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a. TV
b. InFocus and Notebook
c. Radio Tape
d. Handphone
e. Over Head Projector (OHP)

14.Yang termasuk ke dalam komunikasi Verbal adalah…
a. Mendengarkan
b. Menulis
c. Menyalin
d. Berbicara
e. Menyapa

15. kata komunikasi diartikan sebagai kata kerja yang berarti….
A. Pengiriman penerimaan warta
B. Proses pemberitahuan
C. Saling mengenal
D. Hubungan sesama pegawai
E. Hubungan atasan dengan karyawan

16.Pelayanan terbaik yang diberikan perusahaan agar kebutuhan pelanggan terpenuhi
disebut pelayanan…..
a. ekstra
b. prima
c. special
d. double
e. memuaskan

17.Siapa yang bertanggung jawab memberikan pelayanan prima kepada pelanggan…..
a. para direktur
b. para manager
c. para karyawan
d. para direktur dan manager
e. seluruh karyawan beserta seluruh pimpinannya

18.pelayanan secara tepat, cepat dan ramah merupakan bagian dari …..
a. pentingnya pelayanan prima
b. tujuan pelayanan prima
c. kemampuan pelayanan prima
d. fungsi pelayanan prima
e. ciri-ciri pelayanan prima

19.Orang yang membeli suatu produk berupa barang dan jasa dinamakan
a. pelanggan
b. konsumen
c. calon pembeli
d. pedagang
e. calon pelanggan

20.Setiap bertemu dengan pelanggan maka harus menerapkan 3s, apakah itu…..
a. selam, senyum, semangat
b. senyum, sapa, salam
c. senyum. santai, setia
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d. senyum, sapa, seyum
e. sapa. senyum, sapa

21.Bentuk tubuh kokoh dan berotot, pundak lebar, pinggul berisi, dan anggota badan
lainnya panjang, muka/wajah berbentuk bulat lonjong, penampilan tenang, jarang
humor, dan tidak cepat percaya pada orang lain, merupakan ciri-ciri pelanggan ……
a. tipe leptosom
b. tipe piknis
c. tipe kekar Berotot
d. tipe atletis
e. tipe atlit

22.Pelayanan pelanggan dengan sikap menghargai dilakukan dengan cara ....
a. bersikap hormat, ramah, dan gunakan tutur kata yang baik dan santun
b. memberikan hadiah setiap pelanggan membeli
c. banyak senyum ketika melayani pelanggan
d. membantu pelanggan membawa barang bawaanya
e. mengajak berbincang-bincang pelanggan

23.Penampilan serasi dengan busana dan aksesoris yang baik merupakan salah satu
ciri dari pelayanan dengan pelanggan berdasarkan  ........
a. style masa kini
b. sikap menghargai
c. berfikir positif
d. pelayanan prima
e. penampilan serasi

24.Cara menjalin hubungan baik dan harmonis adalah dengan A3, di bawah ini yang
termasuk A3 adalah .........
a. attitude, attention, dan action
b. angry, attention, dan action
c. ability, attidute, dan attention
d. attention, attidute, dan agility
e. art, attidute, dan action

25.Sistem manajemen strategi dan integratif yang melibatkan semua unsur manajer
dan pegawai/karyawan dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif untuk
memperbaiki proses-proses pelayanan agar dapat memenuhi kebutuhan dan
harapan pelanggan disebut …..
a. VINCENT
b. Siklus Deming,
c. TQS (Total Quality Service)
d. TQM (Total Quality Management)
e. a, b, c, dan d benar

26.Penampilan diri (personal appearance) mempunyai tujuan diantaranya adalah ..
a. Menambah citra yang ingin ditampilkan
b. Mencerminkan citra yang ingin ditampilkan
c. Memberikan pandangan yang baik
d. Agar orang lain segan terhadap kita
e. Agar mendapt pujian untuk penampilan pribadi
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27.Maksud dari penggunaan seragam/ Uniform bagi perusahaan adalah...
a. Memberikan ciri yang berbeda bagi setiap perusahaan
b. Membedakan antara perusahaan yang satu dengan yang lain
c. Menjadi cirri khas perusahaan dan brand perusahaan
d. Menjadikan perusahaan lebih bergengsi
e. Memberikan rasa nyaman bagi karyawan

28.Contoh yang menjadikan brand sebuah Negara yang mengikuti Olympiade 2012
pada Negeri belanda , dilambangkan dengan ….
a. Jas dan setelan Tuxedo
b. Bendungan atau Dam
c. Kincir Angin
d. Warna dominasi Orange
e. Merah, putih dan biru

29.Fungsi dari Pelayanan prima yang tepat adalah sebagai berikut , kecuali.....

a. Melayani pelanggan dengan ramah, tepat, dan cepat.
b. Menciptakan suasana agar pelanggan merasa dipentingkan.
c. Menempatkan pelanggan sebagai mitra usaha.
d. Menciptakan pangsa pasar yang baik terhadap produk/jasa.
e. Memenangkan persaingan antar perusahaan.

30. Pelayanan prima berdasarkan konsep sikap (attitude)Sikap yang perlu dimiliki oleh
karyawan berdasarkan  pelayanan prima berdasarkan konsep sikap / attitude
adalah sebagai berikut, kecuali.....
a. Rasa memiliki terhadap perusahaan.
b. Rasa kebanggaan terhadap pekerjaan.
c. Loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan.
d. Ingin menjaga martabat dan nama baik perusahaan.
e. Kebaganggan terhadap pekerjaan yang diemban

31.kemampuan optimal yang harus dimiliki seseorang atau para petugas pelayanan
berkaitan dengan wawasan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan
bidang pekerjaannya. Dinamakan .

a. kemampuan diri
b. kemampuan pribadi
c. kemampuan skill
d. kemampuan individu
e. kemampuan melayani

32.suatu bentuk citra diri yang terpancar pada diri seseorang dan akan menambah
kepercayaan diri seseorang dalam bersikap. Dinamakan..

a. Kepribadian
b. Penampilan
c. Keutamaan
d. Pencitraan
e. Pribadi yang baik

33. Hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang karyawan sebuah perusahaan
adalah dengan penampilan yang serasi, yaitu ....
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a. Melayani pelanggan dengan penuh rasa hormat
b. Menghindari sikap berprasangka buruk terhadap pelanggan
c. Tidak mencari atau memanfaatkan kelemahan pelanggan
d. Penampilan serasi dengan kepribadian dan ekspresi wajah yang baik dan

menarik
e. Memberikan yang terbaik bagi customers dan perusahaan

34.Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sikap menghargai pelanggan
adalah sebagai berikut. Kecuali.....

a. Jangan sekali-sekali membeda-bedakan pelanggan.
b. Bersikap hormat, ramah, dan gunakan tutur kata yang baik dan santun.
c. Setiap menghadapi pelanggan, pergunakanlah istilah 3S, yaitu senyum,

sapa, dan salam.
d. Selalu menjaga perasaan pelanggan dan berbicara jujur.
e. Sikap, cepat dalam membantu keinginan pelanggan.

35.sikap yang menunjukkan kepedulian atau minat seseorang terhadap sesuatu,
biasanya muncul dari ketertarikan dan dorongan hati, karena pengaruh situasi
yang dihadapinya. Termasuk sikap  pelayanan prima berdasarkan konsep.

a. Attention
b. Attitude
c. Action
d. Act tion
e. Senyum, Salam, Sapa (3S)

36. Sikap atau kebiasaan pada diri seseorang disebut..
a. Pribadi
b. Kepribadian
c. Karakter
d. Personality
e. Individualistis

37. Penggunaan seragam / Uniform pada pramugari  yang dapat mencirikan brand
sebuah negara diantaranya adalah..

a. Penggunaan seragam berwarna khusus
b. Penggunaan ciri etnik yang membedakan
c. Penggunaan model pakaian
d. Penggunaan aceesories yang berbeda
e. Penggunaan parfum dengan wangi yang khusus
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38.

Contoh penggunaan seragam/ Uniform  yang digunakan  maskapai penerbangan
yang mencirikan suatu negara, adalah....

a. Brunai darussalam  Air
b. Gulf Air
c. Indonesia Airways
d. Singapore Airlines
e. Etihad Air

39. Bagaimana Kepribadian seseorang itu terbentuk ?.....
a. Karena pendidikan
b. Karena bakat orang tuanya
c. Karena sering bergaul dengan orang yang lebih cerdas
d. Karena dilatih
e. Karena pendidikan dan bakat yang dimilikinya

40. Beberapa hal yang sering dikeluhkan oleh pelanggan kepada perusahan adalah
sebagai berikut kecuali..

a. Sikap petugas
b. Sikap acuh tak acuh
c. Fungsi peralatan
d. Kelengkapan pelayanan
e. Tanggung jawab pelayanan
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