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TESTESTESTES INTELEJENSIINTELEJENSIINTELEJENSIINTELEJENSI UMUMUMUMUMUMUMUM (TIU)(TIU)(TIU)(TIU) CPNSCPNSCPNSCPNS LOGIKALOGIKALOGIKALOGIKA

1. Guru adalah pegawai negeri. Sebagian guru adalah penulis. Manakah pernyatan berikut

yang tidak cocok dengan pernyataan di atas?

A. Sebagian penulis adalah pegawai negeri

B. Sebagian pegawai negeri adalah guru.

C. Sebagian penulis adalah guru.

D. Semua penulis adalah pegawai negeri.

E. Sebagian pegawai negeri adalah penulis.

2. Semua siswa mengikuti ulangan. Sebagian siswa mendapat nilai bagus dalam ulangan.

Jadi pernyataan yang benar adalah ...

A. Semua siswa mengikuti ulangan dan mendapat nilai bagus.

B. Sebagian siswa tidak mengikuti ulangan dan tidak mendapat nilai bagus.

C. Sebagian siswa tidak mengikuti ulangan tapi mendapat nilai bagus.

D. Semua siswa mengikuti ulangan.

E. Semua siswa mengikuti ulangan dan mendapat nilai tidak bagus.

3. Semua donor harus berbadan sehat. Sebagian donor darah memiliki golongan darah A,

jadi ...

A. Sebagian orang yang bergolongan darah A dan menjadi donor darah berbadan sehat.

B. Semua donor harus memiliki golongan darah A dan berbadan sehat.

C. Semua donor darah yang memiliki golongan darah A harus berbadan sehat.

D. Yang berbadan sehat adalah yang memiliki golongan darah A dan menjadi donor

darah.
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E. Semua pendonor harus memiliki golongan darah A.

4. Anggi selalu memberi hadiah teman-temannya barang mahal. Vita diberi hadiah gaun

oleh Anggi. Jadi ….

A. Gaun adalah pemberian Anggi yang mahal.

B. Gaun adalah barang mahal.

C. Vita selalu diberi hadiah barang-barang mahal.

D. Tak ada hadiah yang tidak mahal.

E. Anggi selalu memberi hadiah kepada Vita.

5. Semua Kepala Sekolah di Kecamatan Bantul adalah sarjana. Sementara Kepala

Sekolah adalah guru. Jadi pernyataan yang benar adalah ...

A. Sementara guru di Kecamatan Bantul adalah sarjana.

B. Sementara sarjana di Kecamatan Bantul adalah Kepala Sekolah

C. Sementara guru di Kecamatan Bantul adalah Kepala Sekolah.

D. Semua guru di Kecamatan Bantul adalah sarjana.

E. Semua sarjana di Kecamatan Bantul adalah guru.

6. Semua mahasiswa baru berdasi. Sebagian mahasiswa baru berjas. Jadi manakah

pernyataan di bawah ini benar?

A. Sebagian mahasiswa baru bersepatu

B. Sebagian mahasiswa baru berjas dan bersepatu

C. Sebagian mahasiswa baru berdasi dan berjas

D. Sebagian mahasiswa baru bersepatu tapi tak berjas

E. Semua mahasiswa baru berjas tapi sebagian tidak memakai dasi

7. Semua ikan hidup di air. Beberapa ikan hidup di air tawar. Jadi :

A. Semua ikan dapat hidup di air tawar dan air laut.

B. Beberapa ikan yang hidup di air tawar tidak dapat hidup di air laut.

C. Sebagian ikan tidak hidup di air tawar.



D. Tidak ada ikan yang hidup di air laut.

E. Hampir semua ikan hidup di air laut dan air tawar.

8. Semua Y adalah P. Sebagian Y adalah R. Jadi pernyataan yang benar adalah ...

A. Semua Y yang bukan P adalah R

B. Semua Y yang bukan R adalah P

C. Semua R yang bukan Y adalah P

D. Sebagian Y yang bukan R adalah P

E. Semua Y adalah P dan R

9. Andi adalah seorang anak dari pasangan suami isteri Burhan dengan Citra. Edi adalah

anak dari pasangan Diana dengan Burhan. Hubungan antara Andi dengan Edi disebut ...

A. Saudara sepupu

B. Saudara misan

C. Saudara ipar

D. a, b, c, salah

E. a, b, c benar

10. Vincent dan Indah mendengarkan musik pop. Siren dan Vincent hobi membaca buku.

Siapa yang sedang membaca sambil mendengarkan musik?

A. Siren

B. Vincent

C. Indah

D. Siren dan Vincent

E. Indah dan Siren

11. Semua calon mahasiswa menempuh tes Bahasa Inggris. Sebagian calon mahasiswa

memiliki skor TOEFL di atas 450.

Simpulan yang tepat adalah …



A. sebagian calon mahasiswa yang tidak memiliki skor TOEFL menempuh tes Bahasa

Inggris

B. semua calon mahasiswa yang memiliki skor TOEFL tidak menempuh tes Bahasa

Inggris

C. semua calon mahasiswa yang tidak memiliki skor TOEFL tidak menempuh tes Bahasa

Inggris

D. sebagian calon mahasiswa yang memiliki skor TOEFL tidak menempuh tes Bahasa

Inggris

E. semua calon mahasiswa yang menempuh tes Bahasa Inggris tidak memiliki skor

TOEFL

12. Sebuah hotel memiliki 8 lantai.

Kamar yang ada di lantai tiga atau lebih memiliki pintu tahan api.

Simpulan yang tepat adalah bahwa semua pintu tahan api …

A. ada di kamar di semua lantai

B. hanya ada di kamar di lantai enam

C. tidak ada di kamar di lantai enam

D. tidak ada di kamar di lantai satu

E. ada di kamar di lantai dua

13. Lampu di ruang tamu lebih terang daripada lampu di kamar tidur.

Lampu yang lebih terang pasti lebih tahan lama dan lebih mahal harganya.

Simpulan yang tepat tentang lampu di kamar tidur adalah …

A. lebih tahan lama dan lebih mahal daripada lampu di ruang tamu

B. tidak lebih tahan lama dan lebih mahal daripada lampu di ruang tamu

C. lebih tahan lama dan tidak lebih mahal daripada lampu di ruang tamu

D. tidak lebih tahan lama dan tidak lebih mahal daripada lampu di ruang tamu

E. sama tahan lama dan sama mahalnya dengan lampu di ruang tamu

14. Karyawan adalah pegawai tetap.



Sebagian karyawan tinggal di mess/asrama, kecuali Andika.

Simpulan yang tepat adalah …

A. Andika karyawan yang bukan pegawai tetap

B. Andika bukan karyawan yang pegawai tetap

C. kecuali Andika, karyawan yang tinggal di asrama adalah bukan pegawai tetap

D. kecuali Andika, karyawan adalah pegawai tetap

E. Andika karyawan yang pegawai tetap

15. Peserta SNMPTN 2013 mengikuti Tes Potensi Akademik (TPA).

Didit tidak lulus SNMPTN 2013.

Simpulan yang tepat tentang Didit adalah ….

A. telah mengikuti TPA dalam SNMPTN 2013

B. tidak mengikuti TPA dalam SNMPTN 2013

C. bukan peserta SNMPTN 2013 yang mengikuti TPA

D. peserta SNMPTN 2013 yang mengikuti tes bukan TPA

E. tidak mengikuti SNMPTN 2013 dan TPA

16. Semua mahasiswa jurusan Sastra Indonesia dapat berbahasa Inggris.

Semua mahasiswa yang menduduki ranking 10 besar di jurusannya, juga harus dapat

berbahasa Perancis.

Simpulan yang tepat tentang semua mahasiswa jurusan Sastra Indonesia adalah …

A. yang dapat berbahasa Perancis, menduduki ranking 10 besar dan tidak bisa berbahasa

Inggris

B. yang dapat berbahasa Perancis, tidak menduduki ranking ragking 10 besar dan dapat

berbahasa Inggris

C. yang tidak dapat berbahasa Perancis, tidak menduduki ranking 10 besar dan dapat

berbahasa Inggris

D. yang tidak dapat berbahasa Perancis, menduduki ranking 10 besar dan dapat berbahasa

Perancis



E. yang tidak dapat berbahasa Perancis, tidak menduduki rangking 10 besar dan tidak

dapat berbahasa Inggris

17. Semua pengemudi menggunakan sabuk pengaman.

Sebagian pengemudi memakai masker.

Simpulan yang tepat adalah …

A. semua pengemudi memakai masker dan tidak menggunakan sabuk pengaman

B. semua pengemudi memakai masker dan menggunakan sabuk pengaman

C. sebagian pengemudi menggunakan sabuk pengaman dan tidak memakai masker

D. sebagian pengemudi tidak menggunakan sabuk pengaman dan memakai masker

E. sebagian pengemudi tidak menggunakan sabuk pengaman dan tidak memakai masker

18. Semua penduduk desa bekerja Suka Jaya sebagi petani, Pak Ilham berasal dari desa

Suka Jaya tapi Pak Ilham suka berdagang sayuran.

A. Pak Ilham hanya berdagang sayuran

B. Selain berdagang Pak Ilham tetap bekerja sebagai petani

C. Semua pedagang sayur adalah petani sayur

D. Pekerjan berdagang sayuran hanyalah pekerjaan sambilan

E. Pekerjaan Pak Ilham hanyalah sebagai pedagang sayur

UntukUntukUntukUntuk soalsoalsoalsoal nomornomornomornomor 19191919 dandandandan 20.20.20.20.

Luas kebun Pak Dodi sama dengan luas kebun Pak Joni. Luas kebun Pak Dodi lebih

sempit daripada luas kebun Pak Edi, Pak Burhan adalah saudara sepupu Pak Edi yang

memiliki luas kebun lebih sempit daripada kebun Pak Joni.

19. Kebun siapakah yang paling luas?

A. Pak Dodi

B. Pak Joni

C. Pak Edi

D. Pak Burhan

E. Pak Didi



20. Kebun siapakah yang paling sempit?

A. Pak Dodi

B. Pak Joni

C. Pak Edi

D. Pak Burhan

E. Pak Didi



JAWABANJAWABANJAWABANJAWABAN ::::

1. D. Semua penulis adalah pegawai negeri.

2. B. Sebagian siswa tidak mengikuti ulangan dan tidak mendapat nilai bagus.

3. C. Semua donor darah yang memiliki golongan darah A harus berbadan sehat.

4. A. Gaun adalah pemberian Anggi yang mahal.

5. D. Semua guru di Kecamatan Bantul adalah sarjana.

6. C. Sebagian mahasiswa baru berdasi dan berjas

7. C. Sebagian ikan tidak hidup di air tawar.

8. B. Semua Y yang bukan R adalah P

9. A. Saudara sepupu

10. B. Vincent

11. A. sebagian calon mahasiswa yang tidak memiliki skor TOEFL menempuh tes

Bahasa Inggris

12. D. tidak ada di kamar di lantai satu

13. D. tidak lebih tahan lama dan tidak lebih mahal daripada lampu di ruang tamu

14. C. kecuali Andika, karyawan yang tinggal di asrama adalah bukan pegawai tetap

15. A. telah mengikuti TPA dalam SNMPTN 2013

16. A. yang dapat berbahasa Perancis, menduduki ranking 10 besar dan tidak bisa

berbahasa Inggris

17. C. sebagian pengemudi mengenakan sabuk pe-ngaman dan tidak memakai masker

18. B. Selain berdagang Pak Ilham tetap bekerja sebagai petani

19. C. Pak Edi

20. D. Pak Burhan
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