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Pilihlah kesimpulan yang paling tepat dari semua
pernyataan atau premis yang tersedia pada setiap
soal!
16. Semua warga Negara yang berumur di atas
17 tahun memiliki hak pilih.
Semua mahasiswa S-1 berumur di atas 17
tahun
(A) Semua mahasiswa S-1 memiliki hak pilih
(B) Semua warga Negara memiliki hak pilih.
(C) Tidak semua mahasiswa S-1 memiliki
hak pilih
(D) Tidak ada mahasiswa S-1 yang memiliki
hak pilih
(E) Tidak ada warga Negara yang memiliki
hak pilih menjadi mahasiswa S-1
17. Semua artis studio B pandai berakting dan
menyanyi
Sebagian artis studio B melawak
(A) Sebagai artis studio B tidak pandai
beraktingm menyanyi, dan melawak
(B) Sebagian artis studio B pandai berakting,
menyanyi, dan tidak suka melawak
(C) Sebagian artis studio B pandai berakting,
tidak menyanyi, dan melawak
(D) Sebagian artis studio B pandai berakting,
menyanyi dan melawak
(E) Sebagian arti studio B tidak pandai
berakting menyanyi, dan tidak suka melawak
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18. Semua mobil di perusahaan diikuti program
asuransi kecelakaan.
Ada mobil di perusahaan tidak di ikutkan
program asuransi kebakaran.
(A) Sebagian mobil di perusahaan yang tidak
diikutkan program asuransi kecelakaan
diikuti asuransi kebakaran
(B) Sebagian mobil di perusahaan yang tidak
diikutkan asuransi kebakaran diikutkan
program asuransi kecelakaan
(C) Sebagian mobil di perusahaan yang diikutkan asuransi kebakaran tidak diikuti
program asuransi kecelakaan
(D) Sebagian mobil di perusahaan yang tidak
diikutkan program asuransi kecelakaan
tidak diikutkan program asuransi
kebakaran
(E) Semua mobil di perusahaan yang tidak
diikutkan program asuransi kebakaran
diikutkan asuransi kecelakaan
19. Televisi yang berkualitas baik bersuara jernih
dan bergambar jelas
Televisi di kamar hotel berkualitas jelek
(A) Semua televisi di kamar hotel bersuara
jernih dan bergambar jelas
(B) Di kamar hotel ada televisi yang bersuara jernih dan bergambar jelas
(C) Tidak ada satupun kamar hotel yang
memiliki televisi yang berkualitas baik
(D) Hotel tidak memasang televisi yang
berkualitas baik di kamarnya
(E) Tidak ada televisi yang berkualitas jelek
di kamar hotel
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20. Jika harga bahan baku naik, maka biaya produksi barang meningkat
Kenaikan biaya produksi barang menimbulkan penurunan laba pabrik.
(A) Penurunan laba pabrik menilbulkan
kenaikan biaya produksi barang
(B) Penurunan biaya produksi menimbulkan
kenaikan harga bahan baku
(C) Kenaikan harga bahan baku menimbulkan penurunan laba
(D) Kenaikan harga bahan baku tidak menimbulkan penurunan laba
(E) Jika tidak ada kenaikan harga bahan
baku, maka terjadi penurunan laba.
21. Siswa yang datang terlambat ke sekolah
dikenai hukuman
Siswa yang dikenai hukuman memperbaiki
kesalahan yang pernah dilakukannya.
(A) Siswa yang telambat datang ke sekolah
tidak memperbaiki kesalahannya
(B) Siswa yang terlambat datang ke sekolah
tetap akan datang terlambat
(C) Siswa yang terlambat datang ke sekolah
kadang dikenai hukuman
(D) Siswa yang tidak terlambat datang ke sekolah tidak perlu dihukum
(E) Siswa yang terlambat datang ke sekolah
memperbaiki kesalahannya
22. Siswa yang pandai dalam pelajaran kimia,
juga pandai dalam pelajaran matematika.
Siswa yang pandai dalam pelajaran
matematika rajin belajar
(A) Siswa yang tidak pandai dalam pelajaran
kimia rajin belajar
(B) Siswa yang pandai dalam pelajaran kimia
rajin belajar
(C) Siswa yang pandai dalam pelajaran kimia
tidak rajin belajar
(D) Siswa yang tidak pandai dalam pelajaran
kimia dan matematika rajin belajar
(E) Siswa yang tidak pandai dalam pelajaran
matematika rajin belajar
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23. Semua komputer dilengkapi dengan
keyboard
Keyboard bertekhnologi canggih
(A) Tidak ada yang dilengkapi keyboard
kecuali komputer
(B) Tidak semua komputer canggih
dilengkapi dengan komputer
(C) Keyboard bertekhnologi canggih hanya
ada di komputer
(D) Tidak ada komputer yang keyboardnya
bertekhmologi canggih
(E) Ada komputer yang memiliki keyboard
bertekhnologi canggih
24. Jika taman X dipelihara dengan baik maka
taman tersebut akan bersih dan indah
Taman yang menarik untuk dikunjungi
adalah taman yang bersih dan indah
(A) Jika taman X tidak menarik pengunjung
maka ia terpelihara
(B) Taman X terpelihara sehingga menarik
untuk dikunjungi
(C) Taman X bersih dan indah tetapi tidak
menarik dikunjungi
(D) Taman X terpelihara sehingga tidak
menarik untuk dikunjungi
(E) Jika taman X tidak menarik untuk dikunjungi, tidak perlu dibuat bersih dan indah
25. Setelah pulang sekolah, siswa hanya boleh
mengikuti satu kegiatan ekstra kulikuler yakni
musik atau karate
Bambang mengikuti karate sepulang sekolah
(A) Bambang mengikuti karate sambil mengikuti kegiatan musik
(B) Bambang tidak mengikuti kegiatan ekstra
kulikuler
(C) Bambang mengikuti kegiatan musik
(D) Bambang tidak mengikuti kegiatan musik
(E) Bambang mengikuti karate setelah
kegiatan musik
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26. Ketika hujan semua olah raga diadakan di
gedung serbaguna sekolah
Emi berlatih pencak silat di gedung
serbaguna sekolah
(A) Emi berlatih pencak silat ketika gedung
serbaguna sekolah tidak dipakai
(B) Gedung serbaguna sekolah hanya
digunakan untuk kegiatan olahraga
pencak silat
(C) Ketika hujan, Emi berlatih pencak silat
(D) Ketika tidak hujan, Emi berlatih pencak
silat
(E) Ketika tidak hujan, gedung serbaguna
digunakan oleh Emi
27. Setiap kenaikan harga bahan bakar minyak
(BBM) pasti diikuti oleh kenaikan tariff angkutan umum
Setiap kenaikan tariff angkutan umum selalu
diikuti kenaikan harga kebutuhan pokok.
(A) Setiap terjadi kenaikan BBM pasti diikuti
kenaikan harga kebutuhan pokok
(B) Setiap kenaikan kebutuhan pokok selalu
diikuti kenaikan tariff angkutan umum
(C) Setiap terjadi kenaikan harga BBM belum tentu diikuti kenaikan harga kebutuhan pokok
(D) Keniakan tariff angkutan umum selalu
disebabkan kenaikan harga BBM
(E) Harga kebutuhan pokok hanya naik jika
ada kenaikan tariff angkutan umum
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