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Untuk  soal  nomor  1  sampai  9,  pilihlah  pasangan 

kata yang paling tepat untuk mengisi titik-titik (…) 

pada  bagian  tengah  kalimat,  agar  antarbagian 

kalimat  tersebut  memiliki  hubungan  analogi  yang 

sama! 

1. Jika Batuan berhubungan dengan Geologi maka 

… berhubungan dengan …   

a. Bumi : Astronomi 

b. Fosil : Anthropologi 

c. Jaringan : Histologi 

d. Cuaca : Klimatologi 

e. Buku : Patologi 

2. Jika Persegi berhubungan dengan Segitiga maka 

… berhubungan dengan …   

 A, Oktagon : Heptagon 

 B. Pentagon : Heksagon 

 C. Tri : Catur 

 D. Trilogi : Biologi 

 E. Ethana : Propane 

 

3. Jika Tekanan berhubungan dengan Hidrostatis 

maka … berhubungan demgan … 

 A. Bunyi : Doppler  

 B. Fluida : Dinamis 

 C. Mekanika : Dinamika 

 D. Molekul : Atom 

 E  Evolusi : Biotik 

4. Jika Rapi berhubungan dengan Bersih maka … 

berhubungan dengan … . 

 A. Panas : hujan 

 B. Hitam : kotor 

 C. Nyala : mati 

 D. Gula : manis 

 E. Ember : air  

5. Jika Umum berhubungan dengan Lazim maka 

… berhubungan dengan …. 

a. Kurus : Gemuk 

b. Langsing : Ramping 

c. Lapar : Haus 

d. Garam : Asin 

 e.    Cinta : Tinta 

6. Jika Sungai berhubungan denga Jembatan maka 

… berhubungan dengan …. 

a. Markah : Jalan 

b. Rintangan : Godaan 

c. Janji : Tepati 

d. Masalah : Jalan Keluar 

e. Kereta : Rel 

7. Jika Murka berhubungan dengan … maka … 

berhubungan dengan Benturan 

 a. Sedih - Sakit 

 b. Mencaci - Luka 

 c. Marah - Tabrakan 

 d. Cemberut - Tendangan 
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 e.. Kecewa – Dorongan 

 

8. Jika … berhubungan dengan Mobil maka Angin 

berhubungan dengan …  

 a. Kendaraan - Udara 

 b. Sedan - Dingin 

 c. Bensin - Kincir 

 d. Jalan - Baling-baling  

 e .Roda - Kipas 

9. Jika … berhubungan dengan Kelulusan maka  

Penghargaan berhubungan dengan …  

 (a) ujian - lomba 

 (b) siswa - pahlawan 

 (c) tamat - medali 

 (d) ijasah – tanda jasa 

 (e) penilaian – hadiah 

 

Untuk  soal  nomor  10  sampai  dengan  14,  pilihlah 

kesimpulan  yang  paling  tepat  dari  pernyataan 

pernyataan yang tersedia pada setiap soal! 

10. Sebagian pelajar mengikuti bimbel. Semua 

pelajar dapat lulus ujian dengan kemampuan 

sendiri 

a. Sebagian pelajar dapat lulus dengan bimbel 

b. Semua pelajar dapat lulus dengan bimbel 

c. Sebagian pelajar dapat lulus dengan 

kemampuan sendiri 

d. Semua pelajar dapat lulus dengan bimbel 

maupun kemampuan sendiri 

e. Sebagian pelajar tidak lulus dengan 

kemampuan sendiri 

11. Semua yang mengikuti SBMPTN pernah 

mengikuti SNMPTN. Sebagian  yang mengikuti 

SNMPTN masuk Perguruan Tinggi Negeri 

a. Semua yang mengikuti SBMPTN tidak masuk 

Perguruan Tinggi Negeri 

b. Semua  yang mengikuti SNMPTN masuk 

Perguruan Tinggi Negeri 

c. Sebagian yang mengikuti SBMPTN tidak 

masuk Perguruan Tinggi Negeri 

d. Sebagian yang mengikuti SNMPTN masuk 

Perguruan Tinggi Negeri 

e. Semua masuk Perguruan Tinggi Negeri 

 

12. Semua pekerja adalah pegawai lepas. 

Semua penghuni barak adalah pekerja. 

a. Semua pekerja adalah penghuni barak. 

b. Semua pegawai lepas adalah penghuni barak. 

c. semuapenghunibarakadalahpegawailepas. 

d. Sebagian penghuni barak adalah bukan 

pegawai lepas. 

e. Sebagian bukan pegawai lepas adalah pekerja. 

 

13. Semua orang yang dapat masuk ITB adalah 

putra – putri terbaik Indonesia. Semua orang 

yang bekerja keras dapat masuk ITB 

a. Semua putra – putri tebaik Indonesia 

dapat masuk ITB 

b. Semua putra – putri terbaik bangsa 

adalah orang yang bekerja keras 

c. Semua yang dapat masuk ITB adalah 

orang yang bekerja keras  

d. Sebagian yang masuk ITB bukan putra – 

putri terbaik bangsa 

e. Sebagian putra – putri terbaik bangsa 

adalah orang yang bekerja keras  

 

14.   A) Pria hanya berpikir tentang orientasi 

        B) Seorang pria bernama yoga sedang berpikir 

a. Yoga sedang berpikir tentang orientas 
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b. Yoga tidak selalu berpikir tentang orientasi 

c. Yoga selalu berpikir untuk tidak 

berorientasi 

d. Yoga tidak sedang berpikir orientasi 

e. Yoga berorientasi 

Untuk  soal  nomor  15  sampai  dengan  25,  pilihlah 

jawaban  yang  paling  tepat  berdasarkan  fakta  atau 

informasi yang disajikan dalam tiap teks! 

Teks 1 

Enam buku yang ditulis oleh enam pengarang yaitu 

j, k, l, m, n, dan o disusun dalam suatu lemari buku 

yang terdiri dari 6 rak. Rak tersebut dinomori 

mulai dari yang tertinggi 1 ke yang terendah 

6.Tepat satu buku akan diletakkan pada setiap rak. 

 Buku oleh k harus diletakkan dua rak di 

bawah buku oleh j. 

 Buku oleh o harus diletakkan di rak 

pertama atau rak keenam. 

 Buku oleh l tidak boleh diletakkan pada rak 

tepat di atas atau pada rak tepat di bawah 

buku oleh m. 

15. Mana yang merupakan urutan yang mungkin 

bagi buku, mulai dari rak teratas sampai rak  

terbawah. 

(a) j, n, k, m, l, o 

(b) j, n, k, l, m, o 

(c) j, m, k, l, n, o 

(d) o, j, k, m, n, l 

(e) n, j, m, k, o, l 

 

16. Semua ini merupakan urutan penyusunan buku 

yang mungkin dari rak teratas sampai rak 

terbawah, kecuali .... 

(a) j, l, k, n, m, o 

(b) l, j, m, n, k, o 

(c) l, n, j, m, k, o 

(d) m, j, n, k, l, o 

(e) o, m, j, l, k, n 

 

17. Apa yang tidak mungkin benar ? 

(a) buku oleh j ada di rak kedua 

(b) buku oleh j ada di rak ketiga 

(c) buku oleh m ada di rak ketiga 

(d) buku oleh l ada di rak kelima 

(e) buku oleh j ada di rak kelima 

  

18. Jika buku oleh l dan m terpisah tepat satu rak, 

maka buku oleh pengarang mana yang dapat 

diletakkan di rak antara buku oleh l dan m ? 

i. N 

ii. J 

iii. K 

(a) hanya i 

(b) hanya ii 

(c) hanya i dan ii 

(d) hanya ii dan iii 

(e) i, ii, dan iii  

 

Teks 2 

Sebuah bangunan terdiri dari 6 lantai dan tiap lantai 

berisi satu bisnis, 6 bisnis itu adalah agen asuransi 

praktek dokter, firma hukum, percetakan, studio 

tari, dan toko baju. Agen asuransi terletak di bawah 

lantai 4. 

 Praktek dokter terpisah dari agen asuransi 

sejauh jumlah lantai yang memisahkan agen 

asuransi dengan firma hukum serta jumlah 

lantai itu mungkin nol. 

 Percetakan terletak di antara studio tari 

dan agen asuransi 
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 Firma hukum terletak tepat di atas atau 

tepat di bawah percetakan. 

19. Jika studio tari ada di lantai 5, maka toko baju 

terletak di lantai ? 

(a) satu 

(b) dua 

(c) tiga 

(d) empat 

(e) enam 

20. Jika percetakan terletak di lantai lima, dimana 

lantai letak toko baju ? 

(a) satu 

(b) dua 

(c) tiga 

(d) empat 

(e) enam 

21. Jika toko baju terletak di lantai lima, maka mana 

yang pasti benar ? 

(a) agen asuransi ada di lantai satu 

(b) praktek dokter ada di lantai dua 

(c) firma hukum ada di lantai tiga 

(d) studio tari ada di lantai empat 

(e) percetakan ada di lantai enam 

 

TEKS 3 

Lima orang yakni Teguh, Ratna Pipit, Adry dan 

Delia bekerja di sebuah pabrik. Pada giliran 

tertentu, seorang dapat ditugaskan sebagai salah 

satu dari lima jenis pekerjaan berikut : mekanik, 

pengemudi, pengemas, penimbang, pencatat 

 Teguh dapat bekerja sebagai mekanik, 

pengemas atau penimbang 

 Ratna dapat bekerja sebagai pengemas, 

penimbang atau pencatat 

 Pipit dapat bekerja sebagai mekanik, 

pengemudi atau pencatat 

 Adry dapat bekerja sebagai pengemudi, 

penimbang pengemas 

 Delia dapat bekerja sebagai pengemudi, 

penimbang atau pencatat  

 Yang mempunyai pekerjaan sama lebih 

dominan untuk menentukan pekerjaan   

22. Jika Teguh menjadi mekanik maka urutan yang 

mungkin adalah … 

A. Ratna : pengemas , Pipit : pencatat , Adry : 

penimbang , Delia : pengemudi  

B. Ratna : pengemas , Pipit : mekanik , Adry : 

pengemudi , Delia : pencatat 

C. Ratna : pencatat , Pipit : pengemudi , Adry : 

pengemas , Delia : penimbang  

D. Ratna : penimbang , Pipit : pengemudi , Adry : 

pengemas . Delia : pencatat 

E. Ratna : pencatat , Pipit : pengemudi , Adry : 

penimbang , Delia : pengemas  

 

23. Jika Pipit menjadi mekanik maka yang pasti 

benar adalah ... 

A. Teguh menjadi Penimbang 

B. Ratna menjadi pencatat 

C. Ardy menjadi Penimbang 

D. Delia menjadi pengemudi  

E. Delia menjadi pencatat 

24. jika pipit menjadi pencatat maka siapa yang 

mungkin bertukar pekerjaan ? 

A. Teguh dan Ratna 

B. Ratna dan Delia 

C. Pipit dan Teguh 

D.Ratna dan Ardy 

E. Delia dan Ardy 
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25. jika Delia menjadi penimbang maka Teguh 

mempunyai pekerjaan yang sama dengan 

A. Tidak ada 

B. Delia 

C. Ardy 

D. Ratna 

E. Pipit 

 

Untuk  soal  nomor  26  sampai  dengan  45,  pilihlah 

jawaban yang paling tepat! 

26. 4095, 5116, 6137, ..., ..., 

a. 7158, 8179 

b. 7916, 7148 

c. 6117, 7098 

d. 5137, 7158 

 E.   8179, 8389 

27. 1,1,3,6,11,17,25,…,… 

a. 32,44 

b. 33,44 

c. 34,45 

d. 34,46 

 e.    35,47 

28. W, T, P, M, I,… 

a. B 

b. C 

c. D 

d. E 

e. F 

29. A, G, C, I, E, K, G,…,… 

a. L,K 

b. N,J 

c. K,N 

d. O,l 

e. M,I 

 

 

30. 5 , 11 , 19 , ... , 41 , ... , 71 

a. 25 , 52 

b. 30 , 43 

c. 25 , 55 

d. 29, 55 

e. 25 , 52   

31. Diberikan persamaan kuadrat sebagai berikut 

x2 + 3x + 4 = 0. Jika p dan q adalah akar-akar 

persamaan kuadrat tersebut, maka nilai (p2+q2) 

adalah ... 

a. 0 

b. 1 

c. 2 

d. 3 

e. 4 

32. Seekor ikan panjang kepalanya 10 cm. Panjang 

ekornya sama dengan panjang kepala ditambah 

setengah panjang tubuh. Panjang tubuh sama 

dengan panjang kepala ditambah panjang ekor. 

Berapa panjang ikan seluruhnya? 

a. 40  cm 

b. 30 cm 

c. 80 cm 

d. 50 cm 

e. 60  cm 

33. Jika a = 2 dan b= 100 dan c = (a+b)2-3a2b+3ab2 

maka nilai dari a logbc  sama dengan   

a. 178966 

b. 129023 

c. 198920 

d. 158927 

 E.   138408 

34. Seorang ibu membagikan permen kepada 5 
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orang anaknya menurut aturan deret 

aritmatika. Semakin muda usia anak semakin 

banyak permen yang diperoleh. Jika banyak 

permen yang diterima anak kedua 11 buah dan 

anak keempat 19 buah, maka jumlah seluruh 

permen adalah …buah. 

    a. 60 

    b. 65 

    c. 70 

    d. 75 

    e. 80 

35. Rata- rata dari x, y, dan 26 adalah 24. Rata-

rata dari x dan y adalah… 

a. 20 

b.  21 

c. 22 

d. 23 

 e.   24 

 

36. Ditentukan nilai X yaitu 0.121313141414 dan 

nilai Y yaitu 0.121313131415 maka … 

 a. X = Y 

 b. X < Y 

 c. X  > Y 

 d. XY <  0 

 e. Tidak dapat ditentukan 

37. Jika ditentukan nilai X yaitu 53.4 % dari 0.635 

dan nilai Y adalah 63.5 % dari 0.534  maka … 

 a. X = Y  

 b. X <  Y 

 c. X  >  Y + 1 

 d. X < Y + 1  

 e. Tidak dapat ditentukan 

38. Ditentukan nilai X yaitu 15 %   hasil sudut yang 

dibentuk oleh segitiga sama sisi dan nilai Y yaitu 

15 %    hasil sudut yang dibentuk oleh segitiga 

siku – siku maka 

 a. X = Y 

 b. X  > Y 

 c. X < Y 

 d. XY = XY 

 e. Tidak dapat ditentukan 

39. Banyaknya kubus pada bangun di bawah ini 

adalah ... 

 

(a) 24  

(b) 25  

(c) 26  

(d) 27  

(e) 28  

 

40. Perbandingan luas daerah yang berwarna gelap 

terhadap luas persegi dalam gambar ini adalah 

.... 

(a) 2 : 16  

(b) 3 : 16  

(c) 4 : 16  

(d) 5 : 16  

(e) 6 : 16  

41. Jika luas daerah lingkaran yang tidak berwarna 

gelap sama dengan 2π cm2, maka luas daerah 

yang berwarna gelap adalah ... 

(a) (8 - π) cm2 

(b) (7 - π) cm2  

(c) (6 - π) cm2 

(d) (5 - π) cm2  
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(e) (4 - π) cm2 

 

42. Jika setiap 

sel memiliki 

sisi 2 cm, 

maka 

keliling 

daerah yang 

berwarna 

gelap adalah ... 

(a) 26 cm  

(b) 28 cm  

(c) 32 cm  

(d) 34 cm  

(e) 36 cm 

 

43. Jika sejajar maka nilai x adalah ... 

 

 

 

 

(a) 92  

(b) 95  

(c) 97  

(d) 99  

(e) 103   

44. Dalam segitiga abc berikut ini, urutan sisi-sisi 

dari yang terpanjang adalah .... 

 

 

 

 

 

(a) bc, ab, ac  

(b) ac, bc, ab 

(c) ab, bc, ab 

(d) ac, ab, bc 

(e) bc, ac, ab 

 

 

45. Luas daerah yang berwarna gelap pada gambar  

dibawah ini adalah …. 

(a) 66 cm2 

(b) 68 cm2  

(c) 70 cm2 

(d) 72 cm2 

(e) 74 cm2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


