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01. Salah satu sebab Anton semangat adalah
menonton film nasionalisme. Bila Anton
semangat, Badu sahabat Anton juga ikut
semangat. Jika Badu semangat, Cindy malah
akan bermalas-malasan.
(A) Cindy sahabat Badu.
(B) Anton sahabat Badu.
(C) Jika Badu semangat berarti Badu
semangat.
(D) Jika Anton semangat maka Cindy akan
bermalas-malas.
(E) Jika Cindy bermalas-malas berarti
Anton sedang menonton film nasionalisme.
02. P dapat disimpulkan jika dan hanya jika Q
telah disimpulkan. R dapat disimpulkan jika
dan hanya jika P telah disimpulkan. Maka
jika P telah disimpulkan berarti ….
(A) Q dan R belum bisa disimpulkan
(B) Q dan R belum tentu telah disimpulkan.
(C) Q telah disimpulkan dan R dapat disimpulkan.
(D) Q dapat disimpulkan dan R belum tentu
telah disimpulkan.
(E) R dapat disimpulkan dan Q belum tentu
telah disimpulkan.
03. Semua layanan internet adalah layanan berbayar. Semua ponsel terbaru memiliki layanan internet.
(A) Sebagian layanan berbayar dimiliki ponsel terbaru.
(B) Sebagai layanan terbaru memiliki layanan
berbayar.
(C) Semua layanan berbayar hanyalah layanan internet.
(D) Tidak mungkin semua layanan internet
dimiliki ponsel terbaru.
(E) Tidak mungkin semua layanan berbayar
dimiliki ponsel terbaru.
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04. Semua perusahaan otomotif sering melakukan inovasi. Perusahaan otomotif yang
sering melakukan inovasi, suka mengikuti
pameran. Sebagian perusahaan otomotif
yang suka mengikuti pameran, tidak mempunyai pangsa pasar yang besar.
(A) Sebagian perusahaan otomotif mempunyai pangsa pasar yang besar.
(B) Sebagian perusahaan otomotif suka
mengikuti pameran dan tidak suka melakukan inovasi.
(C) Semua perusahaan otomotif sering melakukan inovasi, tetapi tidak suka mengikuti pameran.
(D) Semua perusahaan otomotif tidak mempunyai pangsa pasar yang besar tetapi
sering melakukan inovasi.
(E) Semua perusahaan otomotif tidak mempunyai pangsa pasar yang besar, tetapi
suka melakukan promosi.
05. Salah satu Tes Kemampuan Dasar adalah
Tes Potensi Akademik. Semua PNS harus
melalui Tes Kemampuan Dasar.
(A) Semua PNS melalui Tes Potensi
Akademik.
(B) Sebagian PNS tidak melalui Tes Potensi
Akademik.
(C) Ada PNS yang tidak melalui Tes Potensi
Akademik.
(D) Tidak ada PNS yang melalui Tes Potensi Akademik.
(E) Tidak ada PNS yang tidak melalui Tes
Potensi Akademik.
06. Semua siswa SMP memakai seragam putihbiru. Sebagaian siswa bersepeda ke sekolah.
(A) Sebagian siswa SMP bersepeda ke sekolah dan berseragam putih-biru.
(B) Semua siswa SMP bersepeda ke sekolah
berseragam putih-biru.
(C) Semua siswa SMP yang berseragam
putih-biru bersepeda ke sekolah.
(D) Tidak ada siswa SMP yang berseragam
putih-biru bersepeda ke sekolah.
(E) Sebagian siswa SMP yang berseragam
putih-biru bersepeda ke sekolah.
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07. Semua guru berangkat ke sekolah pada pagi
hari dan pulang pada petang hari. Sebagian
orang lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan (FKIP) berprofesi sebagai guru.
Anton adalah lulusan FKIP Universitas
Tanjung Pura Pontianak. Anton berangkat
kerja di pagi hari dan pulang pada petang
hari.
(A) Anton bukan guru.
(B) Anton adalah guru.
(C) Anton adalah pegawai negeri.
(D) Anton pulang kerja pada pagi hari.
(E) Tidak dapat ditarik kesimpulan.
08. Semua negara yang termasuk dalam 10
negara yang paling bahagia di dunia versi
World Happiness Report mempunyai
pendapatan per kapita yang besar dan tingkat
korupsi yang rendah.
Denmark termasuk dalam 10 negara paling
berbahagia di dunia versi World Happiness
Report.
(A) Bisa jadi Denmark mempunyai pendapatan per kapita yang besar
(B) Denmark mempunyai pendapatan perkapita dan tingkat korupsi yang tinggi.
(C) Denmark mempunyai tingkat korupsi
dan pendapatan per kapita yang rendah.
(D) Denmark mempunyai pendapatan per
kapita yang besar dan tingkat korupsi
yang rendah.
(E) Denmark tidak masuk dalam 10 negara
paling bahagia di dunia versi World
Happiness Report.
09. Jerawat bukan penyakit. Semua penyakit ada
obatnya.
(A) Beberapa penyakit ada obatnya.
(B) Semua jerawat tidak ada obatnya.
(C) Kebanyakan jerawat ada obatnya
(D) Sesuatu yang ada obatnya bukan jerawat
(E) Sesuatu yang ada obatnya adalah bukan
penyakit.

10. Tidak satu pun badak di Ujung Kulon
bercula dua. Kebanyakan badak di Ujung
Kulon bertubuh kecil.
(A) Semua badak bercula dua.
(B) Sedikit badak bertubuh kecil.
(C) Beberapa badak bercula satu.
(D) Beberapa badak tinggal di Ujung Kulon.
(E) Beberapa badak bertubuh kecil tidak
bercula dua.
11. Semua karyawan menghindari acara Family
Gathering. Acara Family Gathering
dilaksanakan hari Sabtu.
(A) Semua karyawan hadir di hari Sabtu
(B) Tak semua karyawan hadir di hari Sabtu
(C) Semua karyawan lama tidak hadir di hari
Sabtu
(D) Semua karyawan baru tidak hadir di hari
Sabtu
(E) Semua karyawan hadir kecuali di hari
Sabtu
12. Bila Anda masuk ke sekolah pilot, Anda
akan jadi penerbang. Kebanyakan penerbang
adalah pekerja keras.
(A) Semua penerbang masuk sekolah pilot.
(B) Semua penerbang bukan pekerja keras
(C) Beberapa pekerja keras adalah
penerbang
(D) Semua siswa sekolah pilot akan jadi
penerbang.
(E) Tidak dapat disimpulkan.
13. Jika batik berasal dari Jawa, maka motif yang
digunakan adalah tumbuhan. Jika batik
berasal dari luar Jawa, maka motif yang
digunakan adalah hewan.
(A) Motif batik bermacam-macam.
(B) Tidak terdapat batik yang polos
(C) Batik Jawa lebih bagus dari batik luar
Jawa.
(D) Batik luar Jawa punya motif yang lebih
beragam.
(E) Baik batik Jawa maupun luar Jawa, motif
yang digunakan adalah makhluk hidup
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14. Anton suka makan udang atau cumi-cumi.
Ternyata, Anton suka makan cumi-cumi.
(A) Anton alergi udang
(B) Anton suka makan seafood.
(C) Anton tidak suka makan udang.
(D) Kadang-kadang Anton makan udang.
(E) Jika Anton makan udang, ia tidak makan
cumi.
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